
Milli kitabxanalar arasında əlaqələr genişlənir

K. Tahirov görüş zamanı 
iki qardaş ölkənin kitabxa-
naları arasındakı əlaqələrin 
daha da inkişaf etdirilməsinin 
vacibliyini vurğulamışdır. 
Qeyd etmişdir ki, Azərbaycan 
və Türkiyə milli kitabxana-
ları arasında imzalanmış 
əməkdaşlıq haqqında memo-
randum yenilənməlidir. 

Türkiyə Milli Kitabxana-
sının direktoru da memoran-
dumun yaxın zamanlarda 
yenilənməsini məqsədəuyğun 

hesab etmişdir. Danışıqlar 
əsnasında yaxın zamanlarda 
Türkiyə Milli Kitabxanasında 
Azərbaycan mədəniyyətinə, 
tarixinə, ədəbiyyatına və 
incəsənətinə dair guşənin 
yaradılacağı planlaşdırıl-
mışdır. Bu məqsədlə, Milli 
Kitabxanadan Azərbaycanın 
tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı 
və incəsənəti ilə bağlı kitablar 
Türkiyəyə göndəriləcək.

Daha sonra Kərim  Tahirov 
dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 
880-ci ildönümü münasibətilə 
Türkiyə Milli Kitabxanasında 
saxlanılan Nizami Gəncəvi 
əlyazmalarının elektron 
versiyalarının Azərbaycan 
Milli Kitabxanasına verilməsini 
xahiş etmişdir. Eyni zamanda, 
Misirdə və Sankt- Peterburq-
da mühafizə olunan Nizami 

əlyazmalarının da rəqəmsal 
surətlərinin alınacağını və çap 
olunacağını bildirmişdir.

Görüş zamanı K.Tahirov 
işğaldan azad olmuş 
ərazilərimizdə 975 kitabxa-
nanın məhv olunduğunu və 
orada olan 4 600 000 kitabın 
yandırıldığını vurğulamış-
dır. Direktor işğaldan azad 
olunmuş ərazilərdəki kitab-
xanaların kitab fondlarının 
bərpası üçün kitab toplama 
kampaniyası başladıldığını 
bildirmişdir. Türkiyə Milli Ki-
tabxanasının direktoru həmin 
kitabxanaların fondlarına 
kitab göndərəcəklərini qeyd 
etmişdir. 

Daha sonra Kərim 
Tahirov “Qarabağ. Əsrlərin 
salnaməsi” (Azərbaycan 
və ingilis dillərində) kitabını 
Türkiyə Milli Kitabxanasına 
hədiyyə etmişdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Dünyamızı bəzəyənlər

Azərbaycan xanımları isə dünya-
nın ən ali bəşəri dəyərlər daşıyıcısı, 
ən fədakar, ən layiqli qadınlarıdır. 
Onlar hər cür tərifə, təqdirə və ülvi 
arzulara layiqdirlər. Mayasını ana 
südündən, ana laylasından tutan 
yüksək vətənpərvərlik duyğusu, 
el-oba təəssübü kimi yüksək insa-
ni keyfiyyətləri öz balalarının can 
cövhərinə çevirən Azərbaycan qadınla-
rı ömürlərimizin günəşidirlər. 

Mən səhiyyə sistemində çalışıram. 
Parlamentdə Səhiyyə komitəsinin 
üzvüyəm. Sumqayıtda çalışdığım tibb 
ocağında, eləcə də ölkəmizin digər 

xəstəxana və poliklinikalarında onlar-
ca qadın tibb işçisi fəaliyyət göstərir. 
Desəm ki, onların böyük əksəriyyəti 
özlərinin peşə bacarığı, xəstələrə 
qayğıkeş münasibəti, şəfalı əlləri ilə     
fərqlənirlər, mübaliğə etmiş olmaram. 
Çünki daha canıyanan, saf və xeyirxah 
olmaları onların üstün cəhətləridir.

Bu gün başda ixtisasca həkim 
olan birinci xanım Mehriban Əliyeva 
olmaqla, bütün qadınlarımızı, bütün 
qadın həmkarlarımı gözəl bayramları 
münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. 
Bizim əziz şəhid analarımızın qarşı-
sında ehtiramla baş əyir, əllərindən 

öpür və onlara səbr diləyirəm. 
Əgər onların dünyaya gətirib Vətən 
üçün yetişdirdikləri igid oğullarımız, 
qəhrəman əsgər, gizir və zabitlərimiz, 
cəngavər xüsusi təyinatlılarımız, qartal 
qıylı pilotlarımız olmasaydı ötən payız-
da dünyanı heyran qoyan 44 günlük 
zəfər yürüşümüz möhtəşəm zəfərimizlə 
başa çatmaz, müqəddəs torpaqları-
mız azadlığına qovuşmazdı. Bu yerdə 
mənimlə eyni şəhərin sakini olmuş Milli 
Qəhrəman, şəhid general-mayor Polad 
Həşimovun anası Səmayə xanımın 
oğlu haqqında söylədiyi fikirləri xatırla-
yıram: “Mən səngər generalı yetişdir-
mişdim”. Bu sözləri yalnız böyük ürək 
sahibi olan Azərbaycan anası deyə 
bilər!

Həyatımızın bütün sahələrində 
qadınlarımız ön mövqe tutur, nümunə 
göstərirlər. Bir daha qadınların hamısı-
nı təbrik edir, onlara bol həyat sevinci 
arzulayıram.

Müşfiq MƏMMƏDLİ, 
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan Milli 
Kitabxanasının direktoru, 
professor Kərim Tahirov 
Türkiyə Milli Kitabxanasında 
olmuşdur. O, qardaş ölkənin 
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 
Kitabxanalar və Yayımlar 
şöbəsinin rəhbəri və Milli 
Kitabxananın direktoru Əli 
Odabaşla görüşmüşdür. 

Gədəbəydə koronavirusa yoluxmanın 
qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görülür

Rayon icra hakimiyyətinin vacib 
məsələyə həddindən artıq ciddi yanaş-
ması, nəzarəti gücləndirməsi öz təsirini 
göstərir. Elə peyvəndləmə prosesinin də 
Gədəbəydə mütəşəkkil keçməsi məhz 
bu tələbkarlığın, nizam-intizamın və 
izahat-təbliğat işlərinin yüksək səviyyədə 
təşkilinin nəticəsidir. 

Maraqlıdır ki, rayon ərazisində digər 
xəstəliklərin də qarşısının vaxtında alınma-
sı üçün səmərəli iş görülür. Onlardan biri 
də rayonda quş xəstəliklərinin başvermə 
riskinin idarə olunması üçün baytarlıq-

sanitariya nəzarətinin gücləndirilməsi 
məsələsidir. Hüquq-mühafizə orqanlarının 
və aidiyyatı dövlət qurumları rəhbərlərinin 
iştirakı ilə keçirilən görüş də məhz bu 
məqsədlə təşkil olunmuşdur.

Rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
İbrahim Mustafayev çıxış edərək de-
mişdir ki, biz bir virusla mübarizə aparıb 
digər xəstəliklərin yayılma ehtimalını 
unuda bilmərik. Bunun üçün əlaqədar 
təşkilatların, o cümlədən hüquq-mühafizə 
orqanlarının mübarizəsi bir qədər də 
gücləndirilməli, qanunsuz ov edənlərə və 

digər neqativ hallara qarşı ciddi tədbirlər 
görülməlidir.

Görüş iştirakçıları rayon ərazisində 
epizootik vəziyyəti ətraflı müzakirə 
edərək qarşıda duran vəzifələri 
müəyyənləşdirmişlər. Aidiyyatı orqanlara 
müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Bu işlərin 
daha keyfiyyətli təşkili məqsədilə işçi qru-
pu yaradılmışdır.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Əslində, bir sıra digər şəhər və 
rayonlarla müqayisədə Gədəbəydə 
koronavirusa yoluxanların sayı 
azdır. Bu, Gədəbəyin təkcə dağ 
rayonu olması ilə əlaqədar deyil. 
Sadəcə, rayonda koronavirusa 
yoluxmanın qarşısını almaq üçün 
bütün zəruri tədbirlər görülür. 
Səhiyyə, təhsil işçiləri, əhali ilə 
müntəzəm görüşlər keçirilir, onlar 
təlimatlandırılır, reydlər təşkil 
olunur. 

7 mart 2021-ci il, bazar8
Erməni vandalları Azərbaycanın təbiətinə 
ciddi ziyan vurub, ekoloji terror törədiblər

 � İşğaldan azad olunmuş 
Qubadlı rayonuna səfər edən 
Azərbaycandakı diplomatik 
korpusun rəhbərləri, hərbi 
attaşelər və jurnalistlər burada 
erməni vandallarının törətdiyi 
ekoloji terrorun izləri ilə tanış 
olublar.

Diplomatları və hərbi attaşeləri 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
köməkçisi Hikmət Hacıyev, Birinci vitse-
prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov, 
ADA Universitetinin rektoru Hafiz Pa-
şayev və digər rəsmi şəxslər müşayiət 
ediblər.

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olun-
muş müxbirinin verdiyi məlumata görə, 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirli-

yinin nümayəndəsi Möhübbət Qurba-
nov erməni vandallarının Qubadlıda 
törətdikləri vəhşiliklər barədə məlumat 

verib. Bildirib ki, Həkəri çayı boyunca 
böyük tut bağları ekoloji terrora məruz 
qalıb. Bütün ağaclar kəsilib, yandırılıb. 
Şərq çinarı, yunan qozu kimi nadir ağac 
növləri məhv edilib. 107 hektar ərazini 
əhatə edən Bəsitçay dövlət qoruğu eko-
loji terrora məruz qalıb. Burada dəfələrlə 
yanğınlar törədilib. Kəndlərimiz dağıdı-
lıb, yaşıllıqlarımız məhv edilib.

Qeyd edək ki, Azərbaycandakı 
diplomatik korpusun rəhbərləri, hərbi 
attaşelər və jurnalistlərin işğaldan azad 
olunmuş rayonlara səfəri Prezident 
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən real-
laşıb.

Xarici diplomatlar və hərbi attaşelər Laçında 
“Güləbird” Su Elektrik Stansiyası ilə tanış olublar

 � Martın 6-da 
Azərbaycandakı diplomatik 
korpusun rəhbərləri, hərbi 
attaşelər və jurnalistlər Laçın 
rayonuna səfər ediblər. Səfər 
Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən həyata 
keçirilib.

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olunmuş 
müxbiri xəbər verir ki, səfər çərçivəsində 
diplomatik korpusun rəhbərləri, hərbi 
attaşelər və jurnalistlər erməni vandal-
larının qədim yurd yerlərimizdə törətdiyi 
vəhşiliklər və cinayət izləri ilə tanış 
olublar.

Diplomatları və hərbi attaşeləri 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
köməkçisi Hikmət Hacıyev, Birinci vitse-
prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov, 
ADA Universitetinin rektoru Hafiz Pa-

şayev və digər rəsmi şəxslər müşayiət 
ediblər.

Səfər iştirakçıları Laçında 
“Azərenerji” ASC-nin “Güləbird” Su 
Elektrik Stansiyası ilə tanış olublar. 

“Azərenerji” ASC-nin vitse-prezidenti 

Ziyəddin Quliyev işğaldan azad edilən 
ərazilərin mövcud və perspektiv elektrik 
təchizatı barədə ətraflı məlumat verib.

Qeyd olunub ki, Həkəri çayı üzərində 
yerləşən 8 meqavat gücündə “Güləbird” 
Su Elektrik Stansiyası bu il fevralın 

15-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı 
ilə işə salınıb. Erməni qəsbkarları işğal 
dövründə xislətlərinə uyğun olaraq digər 
yerlərdəki kimi, bu stansiyanı da darma-
dağın etmişdilər. Dövlətimizin başçı-
sının tapşırığı ilə qısa müddət ərzində 
istismara verilən bu stansiya işğaldan 
azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturun 
yaradılması və nəzərdə tutulan digər 
işlərin həyata keçirilməsi baxımından 
böyük önəm daşıyır.

“Güləbird” Su Elektrik Stansiyasının 
istifadəyə verilməsi tarixi və əlamətdar 
hadisədir. Bu, işğaldan azad olunan 
rayonlarda Prezident İlham Əliyevin 
iştirakı ilə istifadəyə verilən ilk infrast-
ruktur layihəsidir. Bu stansiya təxminən 
7000 nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə 
təminatında mühüm rol oynayacaq. Bu-
rada istehsal olunan elektrik enerjisi Qu-
badlı rayonunun Xanlıq kəndini, Laçın 
rayonunun cənub hissəsini və ərazidə 
yerləşən digər infrastruktur layihələrini 
elektrik enerjisi ilə təmin edəcək.

Diplomatik korpusun rəhbərləri 
Qubadlı rayonuna səfər ediblər

 � Martın 6-da 
Azərbaycandakı diplomatik 
korpusun rəhbərləri, hərbi 
attaşelər və jurnalistlər 
Ermənistan işğalından azad 
edilmiş Qubadlı rayonunda 
olublar. Səfər Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığına əsasən 
reallaşıb.

Diplomatları və hərbi attaşeləri 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
köməkçisi Hikmət Hacıyev, Birinci vitse-
prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov, 
ADA Universitetinin rektoru Hafiz Pa-
şayev və digər rəsmi şəxslər müşayiət 
ediblər. 

AZƏRTAC-ın bölgəyə ezam olun-
muş müxbiri xəbər verir ki, Prezidentin 
köməkçisi Hikmət Hacıyev Qubadlı 
rayonunun mərkəzində səfər işti-

rakçılarını erməni vandalizminin acı 
nəticələri barədə məlumatlandırıb. 
Qeyd edib ki, rayon işğal dövründə 
yerləbir edilib, hətta onun mərkəzinin 
harada yerləşdiyini müəyyən etmək 
belə çətindir. Yaşayış binaları dağıdılıb, 
yalnız işğal dövründə hərbi məqsədlər 
üçün Ermənistan tərəfindən istifadə 
olunan binalar tikilib.

Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, Qu-
badlının və Zəngilanın işğalı çox çətin 

şəraitdə baş verib. Cəbrayıl və Füzuli 
işğal olunduğu üçün bu rayonlarda 
yaşayan insanların rayonu tərk etməsi 
çətin idi, onlar mühasirəyə alınmış-
dılar. Belə bir şəraitdə mülki əhalinin 
çox hissəsi Araz çayı üzərində İranın 
yaratdığı humanitar dəhliz vasitəsilə 
çıxmaq məcburiyyətində qaldılar. 
Onların bir çoxu da Araz çayında 
həyatlarını itirdilər. Bu da Ermənistanın 
Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı işğal 

prosesi çərçivəsində törətdiyi qırğın 
siyasətinin tərkib hissəsi idi. Ekspertlər 
Qubadlıda olub və burada törədilən 
dağıntıları qiymətləndiriblər.

      Qubadlıda çoxsaylı dini-mədəni 
abidələrin olduğunu deyən Hikmət Ha-
cıyev diqqətə çatdırıb ki, bu abidələrin 
hamısı dağıdılıb. “Mən Cəbrayılda dağı-
dılan qəbiristanlıqlar barədə də danış-
maq istərdim. Evlərin, qəbiristanlıqların 
məqsədli şəkildə dağıdıldığının şahidi-
yik. – deyə o əlavə edib.

Birinci vitse-prezidentin köməkçisi 
Elçin Əmirbəyov 1993-cü ildə Xarici İşlər 
Nazirliyinin əməkdaşı olaraq Qubadlıya 
son səfəri barədə danışıb. Bildirib ki, 
əhalinin əksəriyyəti həmin dövrdə rayo-
nu tərk etmək istəmirdi. Rayon coğrafi 
baxımdan çox strateji yerdə yerləşir. 
Qubadlı 1988-ci ildə Ermənistandan qo-
vulan azərbaycanlıları qəbul edən ilk ra-
yonlardan biri idi. Əhali rayonu müdafiə 
edirdi, lakin həm Qarabağdan, həm də 
Ermənistan ərazisində yerləşən Qafan 
şəhərindən davamlı artilleriya atəşinə 
məruz qalan qubadlılılar həyatlarını 
xilas etmək üçün öz evlərini tərk etməyə 
məcbur oldular.

O deyib ki, Qubadlının əhalisi 
təxminən 29 min nəfər idi, lakin keçən 
illər ərzində rayonun əhalisinin sayı 
artaraq 40 mini keçib.

 � Beynəlxalq Qadınlar Günü 
dünyada ən kütləvi qeyd olunan 
bayramlardan biridir. Çünki qadınlar bar 
verən həyat ağacları, ömürlərin tarazlığını 
qoruyub-saxlayan, milli-mədəni sərvətləri 
nəsildən-nəslə ötürən nurlu varlıqlardır. 
Onların olduğu yerdən gözəllik, səliqə-
sahman əskik olmaz. 
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