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Böyük Qələbəmizdə ədəbiyyatımızın da payı var
– Hüseynbala müəllim, 44 

günlük Vətən müharibəsində əldə 
olunan parlaq qələbənin sayəsində 
xalqımız illər boyu nisgilini çəkdiyi 
doğma Qarabağa qovuşmuşdur. 
Baş verən şanlı olaylar, sizcə, han-
sı həqiqəti özündə ehtiva edir? 

– Qarabağda möhtəşəm 
qələbəmiz xeyrin şər üzərində 
qələbəsidir. Mən bir daha əmin oldum 
ki, yeri, göyü yaradan Allah haqqı 
nahaqqa vermir, necə deyərlər, gec 
eləyir, güc eləyir. 

Bu tarixi qələbənin ən böyük 
memarı, şübhəsiz, Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevdir. Xalq möhtərəm 
 Prezidentimizin ətrafında dəmir yum-
ruq kimi birləşərək, yağı düşmənin 
başını əzmişdir. 

Bəli, Azərbaycan xalqı, Milli 
Ordumuz Vətən müharibəsində 
tarix yazmışdır. Bu gün bütün dünya 
Azərbaycan əsgərinin hünərindən, 
qeyrətindən danışır. Bu, elə bir parlaq 
zəfərdir ki, gələcək nəsillər qərinələr, 
əsrlər boyu bu böyük tarixi uğurla fəxr 
edəcəklər. 

– Sizcə, ədəbiyyatımız Böyük 
Qələbəyə öz layiqli töhfəsini verə 
bildimi? 

– Əlbəttə, Böyük Qələbəmizdə 
ədəbiyyatımızın da payı var.  İkinci 
Qarabağ müharibəsində təkcə 
toplar, raketlər deyil, poeziyamız da, 
ədəbiyyatımız da döyüşürdü. 

Vətən müharibəsi milli-mənəvi 
dəyərlərimizin, əxlaqımızın 
qələbəsidir. Fikrimcə, Vətən sev-
gisi, ilk növbədə, milli əxlaqın 
gözəlliyindən xəbər verir. Biz hu-
manist xalqıq, əxlaqımız da safdır, 
təmizdir. Düşmənimiz isə şərəfsiz 
yol tutaraq, özgə, yad torpaqlarına 
göz dikmişdi və layiqli cəzasını da 
aldı. 

Bizim qələbəmiz gözlənilən idi. 
Çünki Azərbaycan xalqı Qarabağda 
ədalətli müharibə aparırdı. Həmişə 
bu əqidədə olmuşam ki, çox sayda 
əfsanəvi qəhrəmanları – Mehdiləri, 
Həziləri, Mübarizləri və başqa 
yenilməz igidləri yetirən xalqın qisası 
qiyamətə qala bilməz və həqiqətən 
də qalmadı. 

Bir ziyalı, yaradıcı insan olaraq 
dövlətimə, xalqıma, qeyrətli oğullara 
olan dərin inamım əsərlərimdə də 
öz əksini tapıb. “Xəcalət”, “Ləyaqət” 
“Güllələnmiş heykəllərin fəryadı” və 
digər əsərlərimdə məhz bu həqiqəti 
əks etdirməyə çalışmışam. 

– Professor Nizaməddin 
Şəmsizadənin fikrincə, siz 
Azərbaycan ədəbiyyatında Qara-
bağın ağrı-acılarını, bu dərdin bədii 
obrazını ədəbiyyatımıza gətirən 
yazıçıların ilk cərgəsindəsiniz...

– Hörmətli professora xoş 
sözlərinə görə dərin minnətdarlığımı 

bildirirəm. Nizaməddin müəllim 
yüksək peşəkar, qərəzsiz, ədalətli 
mövqeyi ilə seçilən tənqidçi, çox 
istedadlı ədəbiyyatşünasdır, mənim 
yaradıcılığım barədə bir çox dəyərli 
fikirlər söyləyib. 

Fəxrlə deyə bilərəm ki, 
həqiqətən, Şuşanın yaralanmış “xarı 
bülbülü”ndən tutmuş dəhşətli Xocalı 
soyqırımına qədər Qarabağ  ağrısını, 
dərdlərini var gücümlə qələmə 
almağa çalışmışam. Mənə elə gəlir 
ki, doğma yurda, torpağa bağlılıq, 
Vətənə, millətə, dövlətə sədaqət 
hissləri ən ali dəyərlərdir.

Bu mövzuda “Missiya”, 
“Güllələnmiş heykəllər”, “Durnalar 
qayıtdı”, “Son arzu”, “Tənha durna 
uçuşu”, “Simuzər”, “Qiblə”, “Gəlinlik 
paltarı”, “Bir gecənin sehri” və başqa 
böyük-kiçikli əsərlər yazmışam. 

Bununla heç də öz yaradıcılıq 
missiyamı bitmiş hesab etmirəm. 
Ötən il dekabrın 10-da tale mənə 
xalqımızın möhtəşəm Zəfər paradını 
görməyi nəsib etdi. Bu, sözlə ifadə 
edilməsi çətin olan, olduqca böyük 
səadətdir. 

Həmin xoşbəxt anlarda bir daha 
düşündüm ki, mən bundan sonra da 
öz halal və qeyrətli qanı ilə Qarabağ-
da qəhrəmanlıq salnaməsi yazan 
Vətən oğullarının bədii obrazlarını 
yaratmalıyam. Bunu özüm üçün 
müqəddəs vəzifə sayıram. 

Son günlər mətbuatı xüsusilə, 
diqqətlə izləyirəm. Həm çap 
mətbuatında, həm də televiziya-
larımızda Qarabağ şəhidləri və 
qazilərimiz barədə bir-birindən gözəl 
yazılar dərc olunur, təsirli, maraqlı te-
lereportajlar hazırlanır. Bunlar adamın 
qəlbini riqqətə gətirir. 

Müharibə şəhidlərinin və 
qazilərinin tanıdılması vacibdir. 
Bu, yeniyetmə və gənclərimizdə 
vətənpərvərlik hisslərini daha 
da gücləndirəcək. Əminəm ki, 
Azərbaycan yazıçıları da Vətən 
müharibəsinin möhtəşəm ədəbi 
salnaməsini yaradacaq. 

– Siz müsahibələrinizin birində 
deyibsiniz ki, hər bir xalqı dünyaya 
onun böyük övladları, görkəmli 
şəxsiyyətləri tanıtdırır və bu, özü 
də əsl vətənpərvərlikdir...

– Bəli, bu, bir həqiqətdir. 
Mən o fikri dahi siyasətçi Heydər 
Əliyevi nəzərdə tutaraq bəyan 
etmişəm. Ulu öndər mənsub oldu-
ğu xalqın zəkasını, mədəniyyətini, 
mənəviyyatını bütün dünyaya parlaq 
surətdə nümayiş etdirib. 

Xoşbəxtlikdən bu böyük tarixi mis-
siyanı bu gün möhtərəm Prezidenti-
miz İlham Əliyev böyük uğurla davam 
etdirir. Bu görkəmli tarixi şəxsiyyətin 
liderliyilə Azərbaycanımız bu gün bü-
tün dünyada güclü, qüdrətli bir dövlət 
kimi tanınmağa başlayıb. 

Düşünürəm ki, hər bir insan yalnız 
azad, şərəfli bir ölkənin vətəndaşı ol-
duğu zaman tam mənada xoşbəxt ola 
bilər. Bu gün biz xoşbəxtlikdən məhz 
belə bir ölkədə yaşayırıq. 

Mən Yer üzündə ikinci elə bir ölkə 
tanımıram ki, xalqın böyük əksəriyyəti 
öz rəhbərinə bu qədər sevgi, rəğbət 
və məhəbbət bəsləsin. Bizim uğurla-
rımız xalqla onun sevimli rəhbərinin 
sarsılmaz birliyindən qaynaqlanır. 
Allah pis gözdən qorusun! 

– Hər bir insan uzun illər 
həsrətində olduğu bir arzunun 
çin olması xəbərini eşidəndə onu 
dərhal ən yaxın və doğmaları ilə 

paylaşmaq istəyir. Maraqlıdır, siz 
Şuşa ilə bağlı hər birimizə sonsuz 
fərəh gətirən böyük müjdəni birinci 
kiminlə bölüşdünüz?

– Həmin an qeyri-adi dərəcədə 
xoşbəxt hisslər keçirdim. Telefonum 
bir an susmaq bilmirdi. Özüm də 
doğmalarıma fasiləsiz zəng edirdim. 
Eyni zamanda, düşündüm ki, yaxın 
dostum Bəxtiyar Vahabzadə sağ olay-
dı, böyük həvəslə bu böyük sənətkara 
telefon açardım.

O fərəhli anlarda digər mərhum 
dostum, dünya şöhrətli yazıçı Çingiz 
Aytmatovun fiziki yoxluğuna görə çox 
mütəəssir oldum. Böyük yazıçı deyirdi 
ki, Azərbaycan ədəbiyyatının potensi-
alı çox böyükdür. Yeri gəlmişkən, Çin-
giz Aytmatov Şuşanın əsrarəngiz za-
hiri və mənəvi gözəllikləri barədə çox 
eşitmişdi, dahi Üzeyir bəyin Vətənini 
şəxsən ziyarət etməyi arzulayırdı. 
Ruhu şad olsun, yəqin ki, mələklər 
Şuşanın azad olması xəbərini ona 
çoxdan çatdırıblar. 

– Siz çağdaş ədəbiyyatımızda 
məhsuldar qələm sahiblərindən 
sayılırsınız. Maraqlıdır, günün 
hansı vədəsində daha çox yazıb-
yaradırsınız? 

– Xalq şairi Bəxtiyar 
Vahabzadənin dərin mənalı sözləri 
var:

Mən tək olanda, fikirlərimin,
Hər biri yanımda bir insan olur.

Sözümün canı budur ki, əksər 
qələm əhli kimi, mən də adətən, 
gecələr daha məhsuldar işləyirəm. Bir 
də ki, gündüzlər, boş vaxtım, demək 
olar ki, olmur...

Bəzən deyirlər ki, yaş öz işini gö-
rür. Allaha şükür ki, hələ ki, yazıb-ya-
ratmaqdan doymamışam. Qarabağda 
tarixi zəfərimiz yaradıcılıq şövqümü 
birə onqat artırıb. Sağlıq olsun! 

– Hüseynbala müəllim, sonda 
ənənəvi sual: qarşıda hansı arzula-
rınız, planlarınız var?

– Arzularım çoxdur. Şuşadan 
ötrü çox darıxmışam. Şuşa bizim 
mənəviyyatımızın, mədəniyyətimizin 
tacıdır. Möhtərəm Prezidentimizin 
tapşırığı ilə Füzuli tərəfdən Şu-
şaya gözəl bir yol çəkilir. Böyük 
mənuniyyətlə həmin yolla Şuşaya 
gedəcəyəm, özü də böyük həvəslə, 
uça-uça gedəcəyəm 

Azərbaycan xalqı qurub-yaradan 
xalqdır. Ən yaxın aylar, illər ərzində 
təkcə Şuşa deyil, külli Qarabağı 
laləzara, gülüstana çevirəcəyik. Doğ-
ma Qarabağımızın fatehlərindən də, 
oranı hazırda cənnətə çevirənlərdən 
böyük həvəslə yazacağam. Bir sözlə, 
yazmağa mövzu çoxdur. 

Müsahibəni qələmə aldı:  
Məsaim ABDULLAYEV,  

“Xalq qəzeti” 

Müsahibimiz tanınmış yazıçı-dramaturq 
Hüseynbala Mirələmovdur

Azərbaycan xarici mətbuatda:  
yeni reallıqlar yeni yanaşma tələb edir

Fransanın “FranceInter” saytı 
“Azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qayıdışı” 
sərlövhəli məqalə yayımlayıb. Valeri Krovanın 
yazdığı məqalədə 44 günlük müharibədə 
Azərbaycanın öz ərazilərini işğaldan azad 
etməsindən sonra azərbaycanlı məcburi 
köçkünlərin öz doğma yurdlarına dönmək 
arzularından bəhs edilir. Müəllif yazır ki, indi 
bu insanlar tezliklə öz torpaqlarına qayıda 
biləcəklərinə ümid edirlər. Məqalədə Birinci 
Qarabağ müharibəsi zamanı işğal edilərək 
dağıdılmış Ağdamın “kabus şəhər” adını alması 
xüsusi vurğulanır. 

Müəllif yazır: “Onun indiki vəziyyətini 
gördükdə keçmişini təsəvvür etmək mümkün 
deyil. Burada bütün evlər yerlə-yeksan 
edilib. Yalnız bir neçə bina möcüzəvi şəkildə 
salamat qalıb. Ötən illər ərzində bura erməni 
separatçıları üçün arxa cəbhə olub. Ağdamdakı 
qədim məscid onlar tərəfindən tövləyə çevrilib. 
Bu, ermənilərə qarşı köhnə nifrəti daha da 
alovlandıran faktorlardandır”.

Məqalədə Birinci Qarabağ savaşında 
həyat yoldaşını itirmiş Tərlan adlı məcburi 
köçkünün yurd həsrətindən söhbət açılır. 
O, müxbirlə söhbətində bildirib: “Bu, bizim 
əcdadlarımızın torpağıdır. Bizim torpağımızdır, 
bizim Vətənimizdir! Ən əziz insanımı bu torpaq 
uğrunda müharibədə itirmişəm. Heç nə olmamış 
kimi yaşamaq mümkün deyil. Mənim qızım 
atasız böyüyüb, bütün həyatım məhv olub.”

Məqalədə, həmçinin Zəngilan rayonu 
uğrunda döyüşlərdə iştirak etmiş 30 yaşlı 
Qədirin fikirləri də yer alıb. Mərmi qəlpəsilə 
yaralanmış Qədirin sol gözü ağ sarğı ilə örtülüb. 
Qədir deyir ki, xalqın mediada “Müzəffər Ali 
Baş Komandan” adlandırılan Prezident İlham 
Əliyevin arxasında olduğu hər addımda hiss 

olunur: “Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı biz 
hazırlıqsız idik, xalq parçalanmışdı. Amma bu 
dəfə idarəetmə mütəşəkkil idi. Xalq da qələbəyə 
inanırdı. Mən özüm də inanırdım ki, tez bir 
zamanda qalib gələcəyik, özü də lap tez. Bu 
qələbədən sonra Prezidentimizə inamım daha 
da artıb”.

Məqalədə müharibədən sonra Qarabağda 
iki icmanın birgə yaşayışı ilə bağlı Azərbaycanı 
Parisdə, UNESCO-da təmsil etmiş, indi isə 
ölkənin mədəniyyət naziri olan Anar Kərimovun 
fikirlərinə də yer ayrılıb: “Biz bir yerdə yaşaya 
bilməsək, münaqişənin davamlı həllinə nail ola 
bilmərik. Məqsədimiz ermənilərə qarşı etnik 
təmizləmə aparmaq deyil. Doğrudur, onların bizə 
qarşı etdiklərini unutmuruq, amma iki icmanın 
barışmasında maraqlıyıq. Başqa seçim yoxdur”. 

Fransanın “Atlantico” nəşri də “Qarabağ: 
27 il əvvəl tərk etdikləri torpaqlara qayıtmaq 
istəyən qaçqınlarla görüş” sərlövhəli məqalə 
yayımlayıb. Məqalədə 30 ildir, Bakıda 
məskunlaşmış bir ailənin simasında doğma 
torpaqları olan Qarabağa qayıtmaq arzusunda 
olan bir çox məcburi köçkünlərin arzu və 
planlarından bəhs edilir.

Müəllif bildirir ki, Bakıda məskunlaşmış və 
burada müvəqqəti sığınacaq tapmış çox sayda 
məcburi köçkün yeni həyat qurmaq üçün doğma 
torpaqlarına qayıtmağı arzulayır. 

Məqalədə fikirlərinə yer verilən məcburi 
köçkünlər doğma evlərinin yerlə-yeksan 
olunduğunu bildiriblər. Lakin bütün bunlara 
baxmayaraq, müəllif Sebastyan Bussua 
ərazilərin işğaldan azad edilməsini müsbət 
qiymətləndirir: “Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin, xüsusilə çoxsaylı qaçqınların qələbəsi! 
İndi bu insanlar doğma yurdlarına mümkün 
qədər tez qayıtmaq istəyirlər. Hər halda, 
məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına 
qayıtmaları üçün heç zaman belə fürsət 
yaranmamışdı. Sanki ölkə yeni yol ayrıcındadır. 
Müharibəni qazanmaq hər şey demək deyil. İndi 
sülhü təmin etmək lazımdır.”

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının 
sektor müdiri Fuad Axundovun Rusiyanın 
“Komsomolskaya Pravda” qəzetinin saytında 

“Azərbaycanlılar və ermənilər əsrlər boyu 
birgə yaşayıblar...” məqaləsi dərc edilib. 
Məqalədə müəllif Aleksey Ovçinnikovun 
Qarabağdan hazırladığı reportajın 
qəhrəmanlarından birinin dediklərində 
Ermənistandakı revanşistlər partiyasının 
düşmən təbliğatının fəsadları ilə bağlı bir 
sıra vacib məqamlara aydınlıq gətirib. O 
bildirib ki, təbliğatın məqsədi Qarabağ 
ermənilərini, həmçinin dünya birliyini iki 
xalqın bir yerdə yaşaya bilməyəcəyinə 
inandırmaqdır. 

“Lakin 10 noyabrda üçtərəfli bəyanata 
imza atmış Azərbaycan ölkələrimiz 
qarşısında sülhə və münaqişəsiz, 
normal həyata yol açan bu sənədə 
əməl etmək əzmindədir. Doğrudur, bu, 
heç də asan məsələ deyil və prosesin 
gedişində nifrət, düşmənçilik təbliğatının 
qarşısının alınması çox vacibdir. “ 
Aleksey Ovçinnikovun reportajında 

azad edilmiş ərazilərdə erməni dilində olan yol 
nişanlarının aşırılmasının ermənilərə kəskin 
nifrət və birgəyaşayışın qeyri mümkünlüyünü 
göstərən “fakt” kimi təqdim olunmasını məqalə 
müəllifi F.Axundov əsaslandırılmış faktlarla izah 
edir: “...O ki qaldı, “azərbaycanlı əsgərlərin 
erməni dilində yazılmış yol nişanını aşıraraq 
tapdaması”na, bir şeyi başa düşmək lazımdır: 
bu, erməni dilinə və xalqına olan nifrətdən irəli 

gəlmir. Bu hadisə otuz ilə yaxın erməni işğalı 
altında qalmış, dinc azərbaycanlı əhalisinin 
zorla qovulduğu və bu gün Azərbaycan 
Ordusunun döyüşərək, qanı bahasına 
qaytardığı torpaqlarda baş verib. Azərbaycan 
vətəndaşları, xüsusən də döyüşdə həyatını 
riskə ataraq, dostlarını itirərək torpaqlarını azad 
etmiş əsgərlər üçün erməni dilində yazılmış hər 
hansı lövhə işğalçılardan qalma əlamətdir. Hər 
şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Axı həmin 
işğalçılar reportajda da qeyd olunduğu kimi, 30 
il əvvəl buradan qovulmuş azərbaycanlıların 
kəndlərinin tarixi adlarının əks olunduğu 
lövhələri yıxıblar. Axı həmin yaşayış məntəqəsi 
üçün hansısa yeni erməni adı yazılmış lövhələr 
həmin yıxılmış lövhələrin yerində quraşdırılıb. 
Aydındır ki, kim olursa olsun – azərbaycanlı, 
erməni, rus, fransız, vyetnamlı və ya elə 
Ovçinnikovun reportajındakı həmin taksi 
sürücüsünün özü – bu cür “yenilikçi” lövhələri 
əzizləyib tozunu silmir...”

Məqalədə Ermənistanın işğal etdiyi 
Ağdamda hər şeyin, o cümlədən teatr, nadir 
Çörək muzeyi, evlər, məktəblər, xəstəxanaların 
məhv edilməsi, Ağdam məscidinin tövləyə 
çevrilməsi, Şuşada II Yekaterinanın elçisi 
ilə danışıqlar aparmış böyük şair, Qarabağ 
xanının vəziri olmuş Vaqifin məqbərəsinin məhv 
edilməsi xüsusi vurğulanır. 

Məqalədə, həmçinin Ermənistanla 
Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyən 
edilməsi məsələsinə də toxunulur. Qeyd edilir 
ki, baş nazir Nikol Paşinyan “Ermənistanın 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərindən 
bir millimetr belə, çəkilmədiklərini” dediyi halda 
bildirilir ki, “azərbaycanlılar bir neçə kənddə 
peydə olaraq, GPS məlumatlarına istinadən 
buranın öz əraziləri elan edirlər”. 

Müəllif bununla bağlı yazır: “Bəli, bu gün 
həmin bölgədə sərhədlər dəqiqləşdirilir və bu, 
köhnə Sovet xəritələri və GPS məlumatları 
əsasında həyata keçirilir. Üstəlik, bu prosesin 
də moderatorları Rusiya təmsilçiləridir. Burada 
ermənilər üçün xoşagəlməz özəlliklər ola bilər, 
amma bu, başqa məsələdir. Hələ 1992-1993-cü 
illərdə həmin Sünik vilayəti ilə həmsərhəd olan 
Azərbaycan rayonları Ermənistan tərəfindən 
işğal edilib. O zaman sərhəd de-fakto yüz 
kilometrdən artıq Azərbaycanın dərinliyinə 
çəkilib. Axı Ovçinnikovun həmsöhbəti də 
etiraf edir ki, onlar bu ərazidən qovulmuş 
azərbaycanlıların evlərinə yığışıblarmış. Başqa 
sözlə, onlar başqasının torpağında ev tikib, 
yol çəkib, bostan əkib və bu zaman buraların 
kimə məxsus olduğunu düşünməyiblər. İndi isə 
bu torpaqlar hərbi-siyasi yolla azad edilib və 
sərhədləri müəyyən etməyin vaxtı çatıb. Bəli 
bu, çətin və ağrılı məsələdir. Lakin ölkələrimizin 
beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin 
bərpasından başqa yol yoxdur. Sərhədin 
hər iki tərəfindəki insanlar anlamalıdırlar 
ki, sülhməramlıların burada mövcudluğu 
müvəqqətidir. Biz dinc, yanaşı yaşamağa, bir-
birimizə düşmən kəsilməməyə öyrəşməliyik. 
Ən əsası isə təxribatçı ritorikadan imtina 
olunmalıdır.

Azərbaycanlılarla ermənilər nəinki 
Ermənistan və Azərbaycanda, həmçinin qonşu 
Gürcüstan, Rusiya, İran, Türkiyə və digər 
ölkələrdə əsrlər boyu birgə yaşayıb və bundan 
sonra da yaşamağa davam edəcəklər.” 

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Xarici mətbuat 30 il əvvəl öz doğma ocaqlarından didərgin düşmüş bir 
milyona yaxın məcburi köçkünün Qarabağdakı yurdlarına geri qayıtması 
planları ilə bağlı mövzunu diqqətdə saxlayır. Bir sıra nəşrlərdə illərdir, evlərini 
və yaxınlarını itirmiş, lakin Qarabağa qayıtmaq arzusu ilə yaşayan məcburi 
köçkünlərin bir qisminin arzu və planları, eləcə də, ölkəmizin bu istiqamətdə 
atacağı addımlar, bölgədə hər iki icmanın birgəyaşayışının mümkünlüyü 
məsələsi işıqlandırılır. 

Düşmənin atəşi 
nəticəsində dağılmış 
evlər yenidən tikilir

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 2020-ci il 
sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycanın yaşayış 
məntəqələrinin mərmi və raket atəşinə tutulması 
nəticəsində Tərtər rayonunda 4000-dən çox obyektə, o 
cümlədən mülki əhaliyə məxsus evlərə, dövlət əmlakına, 
infrastruktura, sosial binalara ziyan dəyib. Düşmənin 
atəşə tutduğu digər rayonlarda olduğu kimi, Tərtərdə 
də dəyən ziyanın aradan qaldırılması üçün tikinti-bərpa 
işləri həyata keçirilir.

AZƏRTAC-ın bölgə müxbiri xəbər verir ki, ziyanın 
qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması məqsədilə müxtəlif 
dövlət qurumlarının əməkdaşları və mütəxəssislərdən ibarət işçi 
qrup tərəfindən evlərə, təsərrüfatlara baxış keçirib, dəymiş ziyan 
qeydiyyata alınıb, aktlar tərtib edilib. Hazırda Dövlət Şəhərsalma 
və Arxitektura Komitəsi tərəfindən bərpa və təmir-tikinti işləri 
yüksək keyfiyyətlə davam etdirilir. Təmir-bərpası mümkün ol-
mayan yaşayış evlərinin əvəzində 2, 3, 4, 5 otaqlı eynitipli evlər 
inşa olunur. Əraziyə kifayət qədər işçi qüvvəsi və texnika cəlb 
olunub, inşaat materialları gətirilib.

Rayon sakinləri düşmən təxribatları zamanı dəymiş ziya-
nın aradan qaldırılması istiqamətində görülən işləri rəğbətlə 
qarşılayır, dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirirlər. 
Düşmənin artilleriya atəşi nəticəsində evi dağılmış İlahə Ağama-
lıyeva bir gün də olsun ruhdan düşmədiyini bildirib: “Noyabrın 
5-də ermənilərin atəşi nəticəsində evimizə top mərmisi düşərək 
tamamilə dağımışdı. Ancaq buna baxmayaraq təəssüflənmədik, 
inamımızı itirmədik. Bir istəyimiz var idi – təki qələbə bizim 
olsun, torpaqlarımız işğaldan azad olunsun. Mənim oğlum da 
döyüşlərdə iştirak edib. Allah ordumuzu qorusun, şəhidlərimizə 
rəhmət eləsin. İstəyimiz yerinə yetdi. Ordumuz düşmən 
üzərində qələbə qazandı. Bu gün isə dövlətimiz dağılmış, ziyan 
dəymiş evləri tikir, bərpa edir. Mənim də birotaqlı evimin əvəzinə 
ikiotaqlı, müasir ev inşa edilir. Buna görə dövlətimizin başçısına 
minnətdarlığımı bildirirəm".

Lütfi Zadənin 100 illiyinə həsr 
olunmuş videokonfrans təşkil edilib

Videokonfransda Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin sədr müavinləri Elşad 
Əliyev, Valeh Hacıyev, Vaqif Seyidbəyov, 
Azərbaycan, Türkiyə, Yaponiya, Çin, Böyük 
Britaniya, Rusiya, Almaniya, Fransa, Avstra-
liya, Niderland və digər ölkələrdə yaşayan 
azərbaycanlı elm xadimləri, Azərbaycan 
diaspor təşkilatlarının, kütləvi informasiya 
vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər.

Tədbir AMEA-nın müxbir üzvü, “Lütfi Zadə 
irsi və süni intellekt” Assosiasiyasının prezi-
denti, texnika elmləri doktoru Rafiq Əliyevin 
və Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Uni-
versitetinin müəllimi, texnika elmlər doktoru 
Oleq Hüseynovun moderatorluğu ilə keçib.

Tədbiri giriş sözü ilə Dövlət Komitəsinin 
sədr müavinləri Valeh Hacıyev və Elşad 
Əliyev açaraq qonaqları salamlayıblar. 
Bildirilib ki, elmə böyük diqqət və qayğı ilə 
yanaşan Azərbaycan Prezidenti ölkəmizdə 
görkəmli alim Lütfi Zadənin 100 illiyinin 
keçirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. 
Lütfi Zadənin ömür yolu və elmi yaradıcılı-
ğı ilə həmvətənlərinin fəxr duyduğu, tarixi 
Vətəninə çox bağlı olduğu, öz vəsiyyətinə 
görə Bakıdakı Fəxri Xiyabanda dəfn edildiyi 
nəzərə çatdırılıb.  

Sonra Lütfü Zadənin ömür yoluna və elmi 
yaradıcılığına həsr olunmuş videoçarx nüma-
yiş etdirilib.

Moderatorlar R.Əliyev və O.Hüseynov 
bildiriblər ki, Lütfi Zadə dünya elmini dəyişən 
şəxsiyyətdir. Onlar alimin elmi yaradıcılığı 
barədə ətraflı məlumat veriblər. Onun riskli 
və gözlənilməz addım ataraq fundamental 
nəzəriyyələri ilə elmdə ciddi dəyişikliklərə yol 
açdığı vurğulanıb.  

Sonra tədbirdə AMEA-nın müxbir üzvü, 
iqtisad elmləri doktoru, professor Qorxmaz 
İmanov, Türkiyə–Azərbaycan, Dostluq, 
Əməkdaşlıq və Həmrəylik Fondunun İdarə 
Heyətinin sədri Aygün Attar, Bilkənd Uni-
versiteti Nanotexnologiya Elmi Mərkəzinin 
professoru, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, 
Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi Əmrullah 
Məmmədov, SOCAR-ın layihə analitiki Babək 
Kərimov, Türkiyə İqtisadiyyat və Texnologiya 
Universiteti Ticarət və Mübadilə Palatasının 
beynəlxalq əlaqələr üzrə professoru Toğrul 
İsmayılov, professor Saleh Sultansoy, profes-
sor Ömər Akın, Rusiya Elmlər Akademiyası-
nın müxbir üzvü Zahid Qocayev, Azərbaycan 
Texniki Universitetinin professoru, texnika 
elmləri doktoru Şahnaz Şahbazova, Vaterloo 
Universitetinin professoru İlham Axundov, 
Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi, akade-
mik Akif Əlizadə, Tokio Universitetinin dokto-
ru, Azərbaycan–Yaponiya Dostluq Mərkəzinin 
sədri Xəlil Kələntər, Moskva bölgəsindəki 
azərbaycanlıların regional milli-mədəni 
muxtariyyətinin sədr müavini, ictimai xadim 
Həşim Əliyev və başqaları çıxış ediblər. 

Lütfi Zadəni bütün zamanların dahisi 
adlandıran natiqlər bildiriblər ki, görkəmli 
həmvətənimiz elmdə prinsipiallığı ilə seçilib, 
Aristotel məntiqini genişləndirərək, orta-
ya fərqli nəzəriyyə çıxarıb. Lütfi Zadənin 
nəzəriyyələrinin Yaponiyaya və digər ölkələrə 
töhfələr bəxş etdiyi, intellektual robotların 
yaranmasına təkan verdiyi, alimlərin və 
davamçılarının onun elmi yaradıcılığından 
bəhrələndikləri qeyd olunub.

Tədbir iştirakçıları alimlə bağlı maraqlı 
xatirələrini bölüşüblər. 

“Xalq qəzeti”

Diasporla iş üzrə Dövlət 
Komitəsinin təşkilatçılığı ilə 
görkəmli elm xadimi, qeyri-
səlis məntiq nəzəriyyəsinin 
banisi, Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının fəxri üzvü, 
professor Lütfi Zadənin anadan 
olmasının 100 illiyinə həsr edilmiş 
videokonfrans keçirilib.
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