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“Tarixi abidələrin bərpasına 
müxtəlif yanaşmalar ola bilər”

– Ermənilər tərəfindən dağıdılmış 
mədəni-tarixi abidələrimizin bu gün 
ilkin vəziyyətinə qaytarılması dövlətin 
diqqətdə saxladığı məsələlərdən biri-
dir. Bu baxımdan Memarlar İttifaqının 
üzərinə hansı funksiyalar düşür?

– Bilirsiniz, Memarlar İttifaqı ictimai 
təşkilatdır, yəni bizim əsas vəzifəmiz 
Azərbaycan memarlığını qoruyub 
saxlamaq, peşəkarlıq səviyyəsini təmin 
etməkdir. İttifaqın üzvləri Azərbaycanın 
ən tanınmış memarlarıdır. Onların sıra-
sında həm müasir memarlıqla məşğul 
olanlar, həm də tarixi abidələrin bərpası 
üzrə mütəxəssislər var. Memarlıq irsi 
üzrə komissiyaya professor Rizvan 
Bayramov rəhbərlik edir. Memarlar 
İttifaqının katibi, professor Gülçöhrə 
Məmmədova bu sahədə ən tanınmış 
mütəxəssislərdən biridir. 

Abidələrin bərpasına yanaşma 
müxtəlif ola bilər. Elə abidə var ki, bu 30 
ildə düşmən tərəfindən təhqir olunub, 
dağıdılıb. Məsələn, məscidlərimiz, qədim 
məbədlərimiz, xristian abidələri. Bunları 
bərpa etmək lazımdır ki, dindar insanlar 
ibadət etsinlər. Amma elə abidələrimiz 
var ki, 30 ildə yox, yüz illər ərzində 
mütəmadi olaraq dağıdılıb. Məsələn, 
Xudafərin körpüləri. Bu gün fikirlər 
söylənilir ki, onu mütləq körpü kimi bərpa 
etmək lazımdır. Bərpa etdikdən sonra o 
körpünün üstündən yükmü daşıyacağıq? 
Mümkün deyil. Gəlin, dünya təcrübəsinə 
nəzər salaq. Romanın mərkəzində Koli-
zey yerləşir. Əgər onu bərpa etsəydilər, 
maraq doğurardımı? Xudafərin körpüləri 
də bu qəbildəndir. Onları konservasiya 
etmək, qoruyub saxlamaq lazımdır. 
Düşünürəm ki, həmin ərazi dövlət 
qoruğu edilməlidir. Lakin nəzərə alaq ki, 
uçub-dağılmış körpüləri təzədən tiksək, 
onun tarixiliyi itəcək. Beləliklə, biz keçmi-
şimizi itirəcəyik. Odur ki, bu məsələlərə 
çox diqqətlə, həssaslıqla yanaşmaq 
lazımdır. 

Memarlar İttifaqı bu istiqamətdə 
müəyyən işlər aparır. Biz beynəlxalq 
təşkilatlara – UNESCO, ISESCO, 
Europa Nostra, ICOMOS və digər 
müvafiq qurumlara müraciət etmişik, bu 
abidələrin acınacaqlı vəziyyətdə oldu-
ğunu bildirmişik. 2017-ci ildə Memarlar 

İttifaqı İdarə Heyətinin “Qarabağın 
işğal olunmuş ərazilərində memarlıq 
abidələrinin vəziyyəti” mövzusunda 
plenumu keçirilib və böyük bir sərgi 
təşkil edilib. Sözün açığı, o sərgidə 
nümayiş olunan fotoların əksəriyyətini 
elə işğalçı dövlətin öz saytlarından 
götürmüşdük, yəni həmin abidələrin 
acınacaqlı vəziyyətini elə onların özünə 
istinadla göstərmişdik. Bu sərgini ikinci 
dəfə 2019-cu ildə Beynəlxalq Memar-
lar İttifaqı ilə birgə Bakıda keçirdiyimiz 
“Tarixi şəhərlərdə kütləvi turizm” adlı 
Beynəlxalq Memarlıq Forumunda nüma-
yiş etdirdik. Həmin tədbirə 124 ölkədən 
500-ə yaxın nümayəndə gəlmişdi və 
onlar bu sərgidə həqiqətdən xəbər 
tutdular. Hazırda o sərgimiz Ağdamda 
qurulub. Oraya gedən qonaqlar sərgini 
görür. Ağdama səfər etmiş ISESCO-nun 
Baş direktoru dedi ki, bu sərgiyə baxmaq 
kifayətdir, heç başqa rayonlara getmək 
lazım deyil. Çünki sərgidə Kəlbəcər, Fü-
zuli, Laçın, Ağdam, Şuşa, bir sözlə, hər 
bir rayon haqqında məlumat var. 

“Dağıdılmış şəhər və 
kəndlərimizi ən müasir 

səviyyədə tikərək dünyaya 
Azərbaycanın qüdrətini 

göstərməliyik”
– İşğaldan azad edilmiş şəhər 

və kəndlərin bərpasını, memarlıq 
elementlərini necə təsəvvür edirsiniz?

– Bilirsiniz, 50 illik peşəkar təcrübəm 
mənə bu fikri söyləməyə hüquq verir ki, 
memarlıq müasir olmalıdır. Memarlıq 
nümunələri yaradıldığı dövrə uyğun 
olmalıdır. Biz bu gün o dağıdılmış 
şəhərlərimizin memarlıq görkəmini XVI, 
XVII, XVIII əsrlərə oxşatsaq, fikrimcə, 

düzgün olmaz. Əgər qorunub saxla-
nılsaydı, dağılmasaydı, bəli, onları 
olduğu kimi saxlamaq lazım gələrdi. 
Amma həmin yerlər viran qoyulub, 
dağıdılıb, yerlə-yeksan edilib. Hər dəfə o 
mənzərəyə baxanda adamın ürəyi sıxılır. 
Mənim ən böyük arzularımdan biri budur 
ki, dağıdılmış şəhər və kəndlərimizi ən 
müasir səviyyədə tikək və bütün dünya-
ya Azərbaycanın qüdrətini göstərək.    

– Bərpa və quruculuq işlərində 
xarici mütəxəssislərin təcrübəsinə nə 
dərəcədə ehtiyac duyulur?  

– Məncə, öyrənmək, həmişə müsbət 
cəhətdir. Elə məsələlər var ki, onlar 
bilir, biz bilmirik. Əlbəttə ki, Azərbaycan 
memarlığının nə olduğunu biz onlar-
dan yaxşı bilirik. Amma onlarda yeni 
texnologiyalar, yeni yanaşmalar var və 
etiraf edək ki, həm də böyük təcrübə 
var. Elə şirkətlər var ki, bütün dün-
yada işləyir. Məsələn, Misirin bütün 
tarixi sirlərini ingilislər açıblar, arxeoloji 
qazıntıları onlar aparıblar. Bunun pis 
cəhəti odur ki, belə hallarda artefaktlar 
daşınıb aparıla bilər. Amma biz nəzarət 
etməliyik ki, belə hallar baş verməsin. 
Onsuz da Azərbaycanın qədim arte-
faktları vaxtilə daşınaraq aparılıb - bu 
gün onların bəziləri Ermənistandadır, 
dünyanın müxtəlif muzeylərində, müxtəlif 
hərraclardadır. Biz bunun qarşısını al-
malı, onları qaytarmalı və bundan sonra 
burada yeni nə işlər görüldüsə, bir dövlət 
olaraq buna nəzarət etməliyik. 

“Ağıllı” kənd və şəhər 
ideyasının Qarabağda 

 tətbiq olunması  
çox düzgün qərardır”

– Prezident İlham Əliyev bərpa 
işlərində “ağıllı kənd”, “ağıllı şəhər” 
layihələrinə üstünlük veriləcəyini 
bəyan edib. Sizcə, milli memarlıq 
ənənələri innovativ kənd və şəhərlərlə 
necə uzlaşdırıla bilər?

– Millilik yaradıcı insanın daxilində 
olmalıdır. Yəni bu əsəri azərbaycanlı 
memar yaradırsa, onun əsəri formasın-
dan, dekorundan asılı olmayaraq mütləq 
milli olacaq, çünki o memarın damarında 
azərbaycanlı qanı axır. Onun duyumu, 
milli adət-ənənələr haqqında bilikləri – 
bütün bunlar layihələndirilən yaşayış 
evlərinin quruluşunda bu və ya digər 
şəkildə təcəssüm olunacaq. Lakin forma 

baxımdan, əlbəttə ki, memarlıq müasir 
olmalıdır. Bir məsələni də vurğulamaq 
yerinə düşər. Möhtərəm Prezidentimiz 
“ağıllı şəhər” ideyasını irəli sürdü. Bu, 
çox gözəl ideyadır, çünki bu gün dünya-
da belə təcrübə çox da geniş yayılmayıb, 
yeni başlanan bir istiqamətdir və bunun 
Azərbaycanda, məhz Qarabağda tətbiq 
olunması məncə həm mənəvi, həm 
də siyasi cəhətdən çox yaxşı, düzgün 
qərardır. Amma gəlin bunu biz düzgün 
başa düşək. Cənab Prezident bunu 
deyəndə o ərazilərdəki mühəndislik 
qurğularının idarə edilməsini nəzərdə 
tuturdu. Bəzən məndən soruşurlar: hər 
ev “ağıllı ev” olacaq? “Ağıllı ev” üçün 
uzun vaxt, insanların şəxsi mədəniyyəti 
lazımdır. “Ağıllı şəhər” işğaldan azad 
edilmiş şəhərlərin idarə edilməsinə aiddir 
və bunlar mütləq həyata keçiriləcək.

“Yeni şəhərlərdə həm çoxmənzilli 
binalar, həm də fərdi evlər olmalıdır”.

– İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
şəhərlərin baş planları hazırlanarkən 
üstünlük əsasən hansı prinsiplərə 
verilsə daha yaxşı olar?

– Bilirsiniz, o ərazilərdəki şəhərlər 
arasında ən böyüyü Ağdamdır. Məncə 
Ağdam gələcəkdə böyük bir iqtisadi 
rayonun mərkəzi ola bilər. Düşünürəm 
ki, gələcəkdə Ağdamın əhalisi təxminən 
yüz minə çata bilər. Ağdam şəhər kimi 
tikilməlidir. Ağdamda yaşayış binaları 
üç-dörd, uzağı beşmərtəbəli olmalıdır. 
Eyni zamanda, orada fərdi evlər olma-
lıdır. Çünki orada yaşayacaq əhalinin 
əksəriyyəti fərdi evlərə öyrəşib, həyatları 
elə keçib. Fikrimcə, oranın əhalisi ilə ya-
naşı, Azərbaycanın başqa bölgələrindən 
də Ağdama gedənlər olacaq. Çün-
ki həmin bölgə daha sürətlə inkişaf 

edəcək. Orada kifayət qədər münbit 
torpaq sahələri var. Düşünürəm ki, bu 
yeni şəhərlər  qarışıq üslubda tikilməlidir. 
Bir daha vurğulamaq istərdim: bura-
da həm çoxmənzilli evlər olmalıdır, 
çoxmərtəbəli yox və eyni zamanda, 
fərdi evlər olmalıdır ki, insanların həyat 
tərzinə o qədər də ciddi təsir etməsin. O 
ki qaldı, başqa şəhərlərimizə, məsələn, 
Laçın dağlıq ərazidir. Onun relyefi, land-
şaftı nəzərə alınmalıdır. Şuşaya tamam 
başqa yanaşma olmalıdır. Şuşanın bu 
gün mərkəzində sovet dövründə tikilmiş 
beşmərtəbəli evlər var. Bu binalar o 
dövrdə lazım idi, çünki şəhər kurort kimi 
inkişaf edirdi və gələn mütəxəssisləri 
mənzillə təmin etmək lazım gəlirdi. Bu 

gün o evlərin vaxtı artıq ötüb. Şuşanın 
qədim 17 məhəlləsi, hər məhəllənin öz 
bulağı, məscidi olub. Bax, bunları bərpa 
etmək lazımdır. 

– “Ağıllı” kənd və şəhərlərdə 
landşaft memarlığı barədə nə deyə 
bilərsiniz?

– Landşaft memarlığı hər bir şəhərin 
ayrılmaz hissəsidir. Çünki insanlar 
haradasa istirahət etməli, gəzməli, 
asudə vaxtlarını keçirməlidirlər. Kafedə, 
yaxud çayxanada oturmaqla bağ-bağatlı 
yerlərdə gəzmək tamam fərli istirahətdir. 
Bu baxımdan landşaft memarlığı “ağıllı 
şəhər” prinsipinə uyğunlaşdırıla bilər. 
Yəni ərazinin işıqlanması, suvarılma-
sı, orada, məsələn, müxtəlif məlumat 
informasiya lövhələri quraşdırılması 
- bunlar da elə “ağıllı şəhər” ideyasına 
uyğunlaşdırıla bilər. “Landşaft” sözü təbii 
şəraiti ifadə edir. Deməli, landşaftı qo-
ruyub saxlamaq lazımdır. Çünki təbiətin 
hər guşəsinin özünəməxsusluğu var və 
ustalıqla onu daha da gözəlləşdirmək 
memarın əsas vəzifələrindən biridir. 

“Dünyada elə paytaxt yoxdur 
ki, yüklənmə problemi ilə 

rastlaşmasın və onun  
qarşısını tam ala bilsin”

– Bakı şəhəri insan fəaliyyətinin 
müxtəlif sahələri ilə hədsiz dərəcədə 
yüklənib. Dövlət idarələrinin, ali 
məktəblərin, istehsal müəssisələrinin, 
böyük ticarət mərkəzlərinin və s. 
əksəriyyəti burada yerləşir, kənddən 
şəhərə axın artır. Paytaxtımız artıq bu 
yükü daşımağa çətinlik çəkir.  

Siz problemin həlli yollarını nədə 
görürsünüz?

– Mən sualın axırıncı hissəsindən 
– kənddən şəhərə əhali axını 
məsələsindən başlayım. Bakıya gündəlik 
qazanc üçün təxminən 20 min insan 
gəlir. Bunlar şəhərə yaxın ərazilərdən 
gələn sürücülər, xidmət sahələrində 
işləyən, aşağı təminatlı işlərdə çalışan 
adamlardır. Onlar hər gün gəlir, işləyir 
və axşam qayıdırlar. İkinci məsələyə 
gəlincə, Bakı paytaxtdır və burada 
çoxsaylı dövlət və başqa müəssisələrin 
yerləşməsi təbiidir. Buna dünyanın 
bütün paytaxt şəhərlərində rast gəlmək 
olar. Dünyada elə paytaxt yoxdur ki, bu 
problemlə rastlaşmasın və elə bir ölkə 
yoxdur ki, bu problemin qarşısını ala bil-
sin. Çünki paytaxtın öz statusu var. Pay-
taxt, ümumiyyətlə, insanları cəlb edən 
bir yerdir. Məsələn, biz deyirik ki, ABŞ-
da Vaşinqtona heç gedən yoxdur. Nə 
üçün? Çünki Amerikanın başqa böyük 
şəhərləri var ki, insanlar o tələbatlarını 
orada təmin edirlər. Azərbaycanda  Bakı, 
Gəncə və Sumqayıtdır. Yəni üç böyük 
şəhərimiz var, üçünə də çox böyük axın 
var. Çünki bu üç şəhərdə inkişaf daha 
sürətlə gedir və insanlar da, əlbəttə, 
öz tələbatlarını təmin etmək üçün bu 
şəhərlərə üz tuturlar. 

Yaxşı yadımdadır, vaxtilə hansısa 
bir ucqar rayonda biri xəstələnəndə onu 
gətirirdilər Bakıya, indiki Füzuli küçəsində 
yerləşən 4 nömrəli xəstəxanaya. El 
arasında ona “Kəndçi xəstəxanası” 
deyirdilər. İndi isə bütün bölgələrdə 
yeni xəstəxanalar tikilib, yeni məktəblər, 
mədəniyyət obyektləri tikilib. Eləcə də bir 
çox rayonlarda ali məktəblər açılıb. 

O da yadıma gəlir ki, bir neçə il əvvəl 
paytaxtı köçürmək fikri irəli sürüldü 
və müzakirələr başlandı. Məncə, bu, 
Bakıya qarşı ədalətsizlikdir. Çünki Bakı 
bizim xalqımızın ən qədim şəhərlərindən 
biridir. Şəhərin iki min ildən çox tarixi var. 
Şirvanşahlar Bakıya köçəndən sonra 
şəhər Azərbaycanın paytaxtı statusu-
nu qazanıb. Yəni bu gün narahatlıq 
var deyə bu statusu Bakının əlindən 
almaq ədalətsizlik olardı. Məsələyə 
digər tərəfdən yanaşsaq, nazirliklərin və 
başqa dövlət qurumlarının qarşısında 
şəxsi avtomobillərin həddən çox yığışdı-
ğını görürük. Zənnimcə, hər kəs evdən 
maşını ilə yola çıxanda düşünməlidir ki, 
şəhərə, onun ekologiyasına müəyyən 
ziyan vurur. İnsanlar işə gəlib-gedərkən 
ictimai nəqliyyatdan istifadə etsələr, 
sıxlıq azalar. Bu baxımdan Yaponiyanın 
təcrübəsini qeyd etmək olar. Xatırlayı-
ram ki, 2011-ci ildə Yaponiyada atom 
elektrik-stansiyasında qəza baş verdi və 
elektrik enerjisi qıtlığı yarandı. Ölkənin 
Baş naziri bütün Yaponiya xanımlarına 
müraciət etdi ki, paltarı həftədə bir dəfə 
yusunlar və insanlar da buna riayət etdi. 

Deməyim odur ki, həm paytaxtda 
yerləşən müəssisələr əməkdaşları 
üçün nəqliyyat sıxlığı ilə bağlı müəyyən 
nizam-intizam tətbiq etsələr, həm də in-
sanlar ətraf mühiti, ekologiyanı, sağlam-
lığı düşünsələr, Bakıda bu gün çox yaxşı 
işləyən ictimai nəqliyyatdan istifadə 
etməklə məsələni yoluna qoymaq olar. 

– Maraqlı müsahibə üçün təşəkkür 
edirik.

Njdenin yaydığı faşizm ideologiyası Ermənistanın 
dövlət siyasətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilib

Bir vaxtlar “Xocalıya qədər 
azərbaycanlılar bizim zarafat etdiyi-
mizi düşünürdülər, biz stereotipləri 
qırdıq” deyən qatil S.Sarkisyan indi 
Vətən müharibəsində “İsgəndər” ra-
ketinin işə salınmamasına təəssüfünü 
bildirir, eyni zamanda, bu raketdən 
döyüşlərin 4-5-ci günü, Azərbaycan 
Horadiz və digər istiqamətlərdə 
böyük sayda qüvvə cəmləşdirəndə 
istifadə etmək lazım idi” deməklə 
daha çox mülki əhali qırmağın 
məqsədəuyğunluğunu dilə gətirir. 
Bununla da faşist xislətini, terrorçu 
xarakterini ifadə etməkdən çəkinmir. 
Bəli, ancaq vəhşi, vandal, qaniçən 
şəxs bu cür kütləvi insan qırğınının 
törədilməsi istəyini açıq-aşkar büruzə 
verə bilər. 

Siyasi rəqibinin–Nikol Paşinya-
nın çökmüş nüfuzuna yeni bir zərbə 
vurmağa çalışan Sarkisyan “İsgəndər” 
raketinin nə üçün Azərbaycanın 
neft-qaz kəmərlərinə atılmadığı-
na da həyasızcasına irad bildirir. 
Njdenin xələfi bu zaman neft-qaz 
kəmərlərinin həm də Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinə xidmət göstərdiyini 
unudur. Bu vandallıq, eyni zamanda, 
Sarkisyanın simasında Ermənistanın 
təkcə Azərbaycan üçün deyil, 
bütövlükdə region üçün təhlükə oldu-
ğunu sübut edir. 

Gəncəyə, Bərdəyə və digər 
döyüş bölgəsindən yüz kilometrlərlə 
uzaqda yerləşən şəhərlərə raket 
zərbələrinin məqsədli şəkildə endirildi-
yini də Ermənistanın sabiq prezidenti 
müsahibəsində etiraf edir: “...Atəş 
yaşayış məhəlləsinə açılmışdı, hərbi 
obyektə yox”. Hətta o, “İsgəndər” 
raketlərindən doğru-düzgün istifadə 
edilmədiyinə görə təəssüf hissi keçirir.

Yaxşı xatırlayırıq, döyüş mey-
danında Azərbaycan əsgərinin 
qəhrəmanlığı qarşısında aciz qalan 
və böyük itkilər verərək geri çəkilməyə 
məcbur olan işğalçı Ermənistan 
Vətən müharibəsində uduzdu-

ğundan getdikcə azğınlaşır, hirs-
hikkəsini cəbhə zonasından kənarda 
yerləşən kənd və şəhərlərimizin 
dinc sakinlərinin üzərinə tökür, 
beynəlxalq konvensiyalarda təsbit 
olunan müharibə qaydalarını kobud 
şəkildə pozurdu. Başqa sözlə, mülki 
əhalimizin yaşadığı məntəqələri atəşə 
tutan xain düşmən cəbhə xəttindən 
uzaqda yerləşən şəhərlərə raket 
zərbələri endirirdi. Gəncə, Bərdə 
və Tərtərdəki terror aktları və qa-
dağan olunan silahlarla törədilən 
digər müharibə cinayətləri erməni 
vandallığının bariz ifadəsi idi. Lakin 
Azərbaycan xalqının qələbə əzmini 
azaltmağa və ölkəmizdə sabitliyi poz-
mağa yönələn bu vəhşi cəhdlər hər 
dəfə uğursuzluqla nəticələnirdi. 

Prezident İlham Əliyevin o zaman 
xarici mediaya müsahibələrində də 

işğalçı Ermənistanın xain hücumları, 
terror əməlləri ilə xalqımızı qorxu, 
təşviş içində saxlamaq, insanlarımızın 
ruhunu sarsıtmaq gücündə olmadığını 
vurğulayırdı. Eyni zamanda, Gəncəyə 
gecə vaxtı edilən iki namərd hücum 
nəticəsində 30 günahsız insanın, o 
cümlədən uşaqların öldürüldüyünü 
diqqətə çatdıraraq, deyirdi: “İkin-
ci atəşkəs elan olunduqdan beş 
dəqiqədən sonra onlar tərəfindən 
pozulmuşdur və üçüncü atəşkəsi onlar 
Bərdəyə hücum etməklə pozdular. 
Beləliklə, bunu edən biz deyildik. Biz 
nə etməli idik? Onlar bizi öldürdükdə 
oturub gözləməli idik? Əlbəttə ki, 
biz cavab verdik və bunu etməyə 
davam edəcəyik. Onlara atəşkəs 
təcavüzlərini davam etdirmək, bizim 
azad etdiyimiz torpaqları geri alıb və 
yenidən işğal etməyə cəhd etmək 

üçün lazım idi. Onlar mülki şəxslərə 
hücum etməklə Azərbaycanda, 
həmçinin xaos və panika yaratmaq 
istəyirdilər. Lakin onlar Azərbaycan 
xalqının ruhunu düzgün hesablaya 
bilməmişdilər. Bəli, biz bu namərd 
hücumlardan əziyyət çəkdik. Lakin bu, 
bizim iradəmizi sındırmadı. Əksinə, 
bu, bizi daha da güclü etdi”.

Vətən müharibəsində 
Ermənistanın terrorçu dövlət olması 
dinc əhalini və mülki obyektləri raket 
atəşi ilə hədəfə alması ilə bərabər, 
həm də əcnəbi vətəndaşları, muzd-
luları, PKK və Yaxın Şərqdən bəzi 
terrorçu qruplaşmaları qondarma 
“Dağlıq Qarabağ ordusu”na qoşmaq-
la beynəlxalq hüququn tələblərini 
pozmasında özünü göstərdi. Təbii 
ki, bu cür halda Azərbaycan Ordusu 
da öz legitim və beynəlxalq hüquqa 
əsaslanan mübarizəsini davam etdirdi 
və parlaq qələbə əldə etdi. 

Ümumiyyətlə, bu gün dünyada 
Ermənistan kimi ikinci bir ölkə yoxdur 
ki, orada faşizm ideologiyasının təbliğ 
edilib, yaşadılmasına cəhd göstərilsin. 
Hətta işğalçı dövlətdə nasist 
düşüncəsi beyinləri o qədər duman-
landırıb ki, bu, fəaliyyət meyarına çev-
rilib. Ermənistanda sabiq prezidentlər, 
indiki baş nazir Paşinyan rəhbərliyi in-
sanlıqla, humanizmlə bir araya sığma-
yan belə bir mənfi ideyanı beynəlxalq 
ictimaiyyətdən çəkinməyərək davam 
etdirir, hətta bütün dünyada faşizmin 
simvolu kimi tanınan qaniçən, soyqı-
rımı törədən şəxslərin milli qəhrəman 
səviyyəsində təqdimatını getdikcə 
gücləndirir. Tarixdə saysız-hesabsız 
cinayətlər törədən, millətindən, etnik 
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq 
yüzlərlə insana işgəncə verən, məhv 
edən Qaregin Njdeyə, eləcə də digər 
bu cür faşist xislətlilərə heykəllər qo-
yulması bu fikrin bariz ifadəsidir. 

Ermənistanın sabiq və indiki 
rəhbərliyinin faşizm ideologiyasının 
əsrinə çevrilməsi, bu barədə əsil 

həqiqətləri bilərəkdən gizlətməsi 
rəhbərlik etdiyi dövlətin işğalçılıq 
siyasətinin mahiyyətindən irəli gəlir. 
Artıq hazırda beynəlxalq aləm də 
Ermənistanda faşizmin təbliğinin 
dövlət siyasəti səviyyəsinə qal-
dırılmasından, belə bir təhlükəli 
meylin qorxulu bir tendensiyaya 
çevrilməsindən narahatlıq keçirməyə 
başlayıb. Bütün bunlara görə, 
beynəlxalq birliyin Ermənistanın fa-
şizmi qəhrəmanlaşdırmaq siyasətinə 
kəskin reaksiya verməsinin vaxtı 
çoxdan çatıb. 

Yeri gəlmişkən, artıq Ermənistanda 
faşist ideologiyasına sadiqliyin bu 
dövlətə ağır zərbə vurduğunu anlayan 
qüvvələrə də rast gəlinir. Ermənistan 
mədəniyyət nazirinin müavini Janna 
Andreasyan erməni televiziyasında 
nasist kollaborasionisti Qaregin Nijde-
nin ifrat millətçi “Tsağakronizm” ideolo-
giyasının təhlükəsi barədə əhəmiyyətli 
açıqlamalar verməsi bunun bariz 
nümunəsidir.

J.Andreasyan açıqlamasında 
Nijdenin “Tsağakronizm” ideologiyası-
nın faşist bir ideologiya olduğunu və 
müasir sivil cəmiyyətlər üçün böyük 
təhlükə daşıdığını bildirib: “Njde 
ideologiyası, əslində, faşist bir ideo-
logiyadır. XXI əsrin cəmiyyəti olaraq 
bizim üçün çox təhlükəlidir, çünki bu 
ideologiya dünyaya qarşı aqressi-
ya, özünü dünyadan təcrid etmə və 
digər cəmiyyətlər üzərində üstünlük 
nümayiş etdirmək prinsipləri əsasında 
qurulub…”. 

J.Andreasyan, eyni zamanda, 
erməni cəmiyyətinin sözügedən 
ideologiyaya görə, müasir sivil 
cəmiyyətlərdən geri qaldığını və 
alternativ konsepsiyalara ehtiyac 
olduğunu vurğulayaraq deyib: “Ha-
zırda erməni cəmiyyətində yalnız 
millətçilərin monoloqu davam edir. 
Ancaq cəmiyyətdəki hər hansı bir 
monoloqun olması çox təhlükəlidir. 
Müasir dünya sürətə və müxtəlifliyə 
əsaslanır və əgər biz bu tendensiya-
lara, sosial inkişaf meyllərinə uyğun 
gəlmiriksə, o zaman bu vəziyyətdə 
dünya ictimaiyyətinin həyatından 
kənarda qaldığımızı anlamalıyıq.

V.BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

E rmənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan “Armnews” 
telekanalına verdiyi müsahibədə səsləndirdiyi sərsəm 
fikirlərdə mənsub olduğu dövlətin terrorçu mahiyyətini 

bir daha göstərib. O, ölkəsinin Vətən müharibəsində 
Azərbaycana qarşı müharibə cinayətlərinə əl atdığını, 
respublikamızın yaşayış məskənlərini raket hücumlarına 
məruz qoyduğunu, mülki əhalini hədəfə aldığını etiraf edib. 

 Dövlət Dəniz Agentliyi qeyd olunan hava şəraitinin 
kəskinliyini və bununla bağlı zəruri addımların atılmasını nəzərə 
alaraq, ictimaiyyət və şəxsi heyət üçün bir sıra məlumatların 
açıqlanmasını zəruri hesab edir.

Agentliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumatda bil-
dirilir ki, fevralın 23-ü axşamdan Xəzər dəniz akvatoriyasın-
da – Bakıda və Abşeron yarımadasında Şimal-Qərb, Şimal 
küləyinin sürəti saniyədə 18-23 metrə, arabir 25-30, fevralın 
24-də isə yarımadanın bəzi yerlərində arabir 32-35 metrədək 
güclənəcəyi, çovğun olacağı, havanın temperaturunun ötən 
günlərlə müqayisədə tədricən 5-10 dərəcə aşağı enəcəyi ehti-
mal edilir. Dənizdə dalğanın hündürlüyünün 2.0-4.0 m, sonrakı 
inkişafda 5.5-7.5 metrə çatacağı gözlənilir.

Hava proqnozu Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə 
daxil olan andan etibarən gəmi sahibləri, liman kapitanları, 
liman nəzarət müfəttişləri müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi 
və xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı rəhbər heyət tərəfindən 
təlimatlandırılmışdır. Gəmilərin Hərəkətinin İdarəetmə 
Xidmətinin ərazisində lövbərdə duran, hərəkətdə olan gəmilərə 
hava şəraitinin kəskinləşməsi ilə əlaqədar zəruri məlumatlar 
ötürülmüş və müvafiq təlimatlar verilmişdir. Hava şəraitinə uy-
ğun olaraq gəmilərin təhlükəsiz şəkildə lövbər sığınacaqlarında 
dayanması təmin edilib.

Gəmilər müvafiq lövbər sığınacaqlarına yerləşdirildikdən 
sonra onların təhlükəsiz şəkildə lövbərdə dayanması prose-
si radarlar vasitəsilə fasiləsiz müşahidə edilir. Dövlət Dəniz 
Agentliyinin Gəmilərin Uzaq Məsafədən Tanınma və İzləmə 
Milli Mərkəzi tərəfindən gəmilərin hərəkətinə və limanlara hava 
şəraitinə uyğun olaraq giriş-çıxışa icazə verilməsi, hərəkətin 
məhdudlaşdırılması və limanların bağlanması ilə bağlı müvafiq 
tədbirlər görülmüşdür.

“Xalq qəzeti”

Dövlət Dəniz Agentliyi Xəzər dənizinin Azərbaycan 
Respublikasına mənsub olan sektorunun hidrome-
teoroloji rejimini və iqlim xüsusiyyətlərini mütəmadi 
olaraq nəzarətdə saxlayır. Bununla əlaqədar  agentlik 
bildirib ki, Gəmilərin Uzaq Məsafədən Tanınma və 
İzləmə Milli Mərkəzinə təhlükəli hidrometeoroloji 
hadisə haqqında xəbərdarlıqla bağlı məlumat daxil 
olmuşdur.

Xəzərdə dalğanın 
hündürlüyü 7,5 
metrə çatacaq 

Professor Elbay Qasımzadə: 
Memarlıq nümunələri yaradıldığı 
dövrə uyğun olmalıdır

 � Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası 
ilə bağlı ölkə rəhbərliyi tərəfindən məqsədyönlü tədbirlər həyata 
keçirilir. Prezident İlham Əliyevin fərman və sərəncamları bu 
işlərin ardıcıl, planlı şəkildə aparılmasını təmin edir. Dövlətimizin 
başçısının birbaşa təşəbbüsü və tapşırıqları ilə bu ərazilərin nəinki 
bərpa edilməsi və yenidən qurulması planlaşdırılır, hətta orada 
“ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” konsepsiyalarının reallaşdırılması 
nəzərdə tutulur. Beləliklə, Böyük Qayıdış üçün görülən işlər ölkə 
rəhbərliyinin nəzarətindədir. Eyni zamanda, cəmiyyətdə bərpa və 
quruculuq işləri istiqamətində fikir mübadiləsi aparılır, təkliflər 
irəli sürülür. Əməkdar memar, Azərbaycan Memarlar İttifaqının 
sədri, professor Elbay Qasımzadə azad olunmuş ərazilərimizdə 
mədəni-tarixi abidələrimizin, şəhər və kəndlərimizin bərpasına, 
arxitekturanın aktual məsələlərinə dair AZƏRTAC-ın suallarını 
cavablandırıb. Müsahibəni təqdim edirik.


