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Dövlət başçımızın şanlı qələbədən sonra Şuşaya etdiyi növbəti səfərin 
ölkə əhalisinin hamısı kimi, məndə də yaratdığı təəssürat o qədər 
zən gin və qürurvericidir ki, hətta bu yığcam yazını hansı məqamla 

baş lamaqda çətinlik çəkirəm. Şuşa görüşləri mənə ulu öndərin ölkəmizə 
birinci dəfə rəhbərlik etdiyi illərdə rayon və şəhərlərimizə  reallaşdırdığı 
səfərləri xatırlatdı. O, istənilən rayona gedəndə özü ilə  çoxsaylı ziyalıların, 
hətta ailə üzvlərinin də aparılması ənənəsini yaratmışdı.  Prezident İlham 
Əliyev də həmin ənənəni ustalıqla davam etdirir. 

Xalq yazıçısı Mövlud  Süleymanlı 
danışırdı ki, Heydər Əliyev səfər 
çərçivəsində onu müşayiət edən ziya-
lıların hər biri ilə ayrıca söhbət edir və 
hamısına da fərqli mövzularda suallar 
verirdi. İlham Əliyev də Şuşadakı Vaqif 
Poeziya Günlərinin açılışından sonra 
eyni hərəkətləri etdi. 

Bəs bu yazını hansı arqumentlə 
başlayaq? – sualının cavabını isə 
Prezidentin İşlər İdarəsinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən Prezident Kitabxa-
nasının elektron resurslarında toplan-
mış məqalələrdən birində tapdıq: 

“Azərbaycanın qədim mədəniyyət 
mərkəzi Şuşa şəhərinin tarixi keç-
mişini yaxşı bilən Heydər Əliyev bu 
şəhərin inkişafına çox böyük qayğı 
göstərmişdi. Şuşanın kurort şəhərinə 
çevrilməsi üçün qərarlar qəbul etmiş, 
genişmiqyaslı quruculuq işlərinə təkan 

vermişdi. 1982-ci il yanvarın 14-də 
ümummilli liderin iştirakı ilə Şuşada 
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin 
açılışı oldu. Bu, Heydər Əliyevin milli 
ədəbiyyata, tarixə, etnik mənsubiyyətə 
bir daha diqqətinin təzahürü idi. 

Ulu öndərin 29 iyul 1982-ci 
ildə yenidən Şuşaya gəlməsi, elm, 
ədəbiyyat xadimlərini, ailəsini özü ilə 
gətirməsi Qarabağa olan diqqətini bir 
daha göstərdi. İyulun 29-dan avqus-
tun 3-dək... bir sıra tədbirlərə qatılan 
ulu öndər avqustun 2-də Xurşidbanu 
Natəvanın abidəsinin açılışında iştirak 
etdi. Onun poeziya bayramında saat-
larla görkəmli Azərbaycan şairlərinin 
şeirlərinə qulaq asması tədbirdə iştirak 
edən hər bir şuşalının bu gün də 
xatirindədir. 

(ardı 2-ci səhifədə)
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“Şuşanın dirçəldilməsi 
sürətlə gedir və şuşalılar 
buraya qayıdırlar”

Təxminən 40 il bundan əvvəl, bax, bu 
yerdə atam durmuşdu, mən isə o tərəfdə 
durmuşdum. Şaxtalı-qarlı havada  Vaqifin 
məqbərəsinin açılışı idi. Ondan sonra 
 1982-ci il iyulun 29-da atamla bərabər ikinci 
dəfə Şuşaya gəlmişdim. O vaxt Vaqif  Poeziya 
Günləri keçirilirdi. Bu gün isə ikinci dəfə 
 Vaqifin məqbərəsinin açılışını biz qeyd edirik. 
Vaqif Poeziya Günləri keçirilərkən atamın  
59 yaşı var idi. Bu gün mənim 59 yaşım var.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyeva “Tokio-2020” Yay Paralimpiya 
Oyunlarında növbəti medallar qazanan 

idmançılarımızı təbrik edib

Azərbaycan 
Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva “Tokio-2020” Yay 
Paralimpiya Oyunlarında 
ölkəmizə növbəti 
medallar qazandıran 
idmançılarımızı təbrik 
edib.

Birinci vitse-prezidentin 
bununla bağlı “Instagram” 
hesabında etdiyi paylaşımda 
deyilir:

“Bu günədək olan 
nəticələrə əsasən 
Azərbaycanın 10 qızıl,  
1 gümüş və 4 bürünc medalı 
var! Bugünkü qaliblərimizi 
– daha bir qızıl medal 
qazanmış Raman Salehi, 

gümüş medal sahibi Lamiyə 
Vəliyevanı və bürünc mü-
kafatçı Səid Nəcəfzadəni 
səmimi-qəlbdən təbrik 

edirəm! Milli yığmamıza 
yeni qələbələr və nailiyyətlər 
arzulayıram!”.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev “Tokio-2020” 
Yay Paralimpiya Oyunlarında yüksək 

nəticə göstərən idmançılarımızı təbrik edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Tokio-2020” Yay 
Paralimpiya Oyunlarında yüksək nəticə göstərən idmançılarımızı təbrik 
edib.

Dövlətimizin başçısı bununla bağlı 
“Twitter”dəki hesabında paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir: “İkinci dəfə qızıl  
medalı ilə bizi sevindirən Raman Salehi,  

gümüş medal qazanmış Lamiyə Vəliyevanı 
və bürünc medal mükafatçısı Səid 
Nəcəfzadəni ürəkdən təbrik edirəm!”.

AZƏRTAC
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İdarələrarası Mərkəzin “Enerji təminatı məsələləri 
üzrə” İşçi Qrupunun növbəti iclası keçirilib

AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda 
Azərbaycan Respublikasının işğal-
dan azad edilmiş ərazilərində enerji 
infrastrukturunun bərpası və yenidən 
qurulması ilə bağlı həftə ərzində 
həyata keçirilmiş tədbirlər, həmçinin 
İşçi Qrupunun ötən iclaslarında 
qəbul edilmiş qərarların icrası ilə 
bağlı görülən işlər haqqında müvafiq 
dövlət qurumlarının nümayəndələri 
tərəfindən məlumat verilib. 

Şuşa şəhərində strateji obyektlərin 
elektrik enerjisi ilə təminatı və istilik 

təchizatı ilə bağlı görülən işlərə dair 
müzakirələr aparılıb. Şəhərdə tikinti 
prosesi davam etdirilən elektrik ya-
rımstansiyaları, elektrik xətləri və isti-
lik qazanxanaları ilə bağlı məlumatlar 
diqqətə çatdırılıb. 

İşğaldan azad edilmiş Cəbrayıl 
rayonu ərazisindəki ümumi gücləri 
müvafiq olaraq 200 MVt və 80 
MVt olacaq “Xudafərin” və “Qız 
Qalası” su elektrik  stansiyalarının 
tikintisi ilə bağlı görülən işlər 
nəzərdən keçirilib. Qeyd edilən 

ərazilərdə qazpaylama infrastruktu-
runun yaradılması, qaz təsərrüfatı 
obyektlərinin  inventarlaşdırılması, 
balansa götürülməsi və mövcud 
 infrastrukturun mühafizəsi barədə 
fikir mübadiləsi aparılıb.

Azərbaycan Respublikası 
 Prezidentinin 2020-ci il 24 noyabr 
tarixli sərəncamı ilə yaradılmış 
Əlaqələndirmə Qərargahına Pre-
zident Administrasiyasının rəhbəri 
Samir Nuriyev rəhbərlik edir.

"Davamlı İnkişaf Məktəbi" layihəsi çərçivəsində "Qlobal hədəflərə  
nail olunmasında gənclər siyasətinin rolu" mövzusunda seminar

Partiyanın mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, tədbirdə çıxış edən YAP 
Gənclər Birliyinin sədri Bəxtiyar İsla-
mov seminarda iştirak edən gəncləri 
salamlayıb, həmçinin mövzunun 
aktuallığından bəhs edib. Ölkəmizin 
ictimai-siyasi həyatında gənclərin fəal 
iştirakına toxunan YAP Gənclər Birliyi-
nin sədri bildirib ki, həyata keçirilən 
bu layihə gənclərin inkişafında əsaslı 
rol oynayacaq. 

Daha sonra tədbirdə çıxış edən 
Milli Məclisin deputatı Məzahir 
Əfəndiyev ölkəmizdə uğurlu gənclər 
siyasətinin həyata keçirildiyini diqqətə 
çatdırıb. M.Əfəndiyev bildirib ki, 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
əsasını qoyduğu bu siyasi kurs 
gənclərimizin milli mənəvi dəyərlər 
kontekstində, sağlam və intellek-
tual inkişafını şərtləndirib. Dövlətin 
hərtərəfli qayğısı ilə əhatə olunan 
gənclərimiz cəmiyyətin ən aparıcı 
təbəqəsi kimi çıxış edir və onların 
fəaliyyəti Azərbaycanın dinamik 
inkişafına əhəmiyyətli töhfələr verir: 

"Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
1993-cü ildə xalqın tələbi ilə yenidən 
hakimiyyətə qayıdışı gənclərimizin 
gələcəyinin uğurlu inkişafında yeni 
bir səhifə açdı. 1994-cü ildə Gənclər, 
İdman və Turizm Nazirliyinin ya-
radılması, 1996, 1999 və  2003-cü 
illərdə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan 
gənclərinin forumlarının keçirilməsi 
və 1997-ci il fevralın 1-də ümummilli 
lider Heydər Əliyev tərəfindən "2 
fevral – Azərbaycan Gəncləri Günü 
elan edilməsi haqqında" Sərəncamın 
imzalanması Azərbaycanda dövlət 
gənclər siyasətinin inkişafında yeni 
mərhələnin başlanğıcı oldu".

Milli Məclisin deputatı onu da qeyd 
edib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin 
əsasını qoyduğu dövlət gənclər 
siyasəti Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən inamla və ardıcıllıqla da-
vam etdirilir. 

Gənclərin intellektual, fiziki və 
mənəvi inkişafını, ölkənin sosial-iqtisa-
di, ictimai-siyasi və mədəni həyatında 
fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə 
mühüm Dövlət Proqramları icra olu-
nub, “2015-2025-ci illərdə Azərbaycan 
gənclərinin İnkişaf Strategiyası”nın 
təsdiq edilməsi haqqında Sərəncamın 
imzalanması bu kontekstdə müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edir: "Gənclər siyasəti 
çərçivəsində Gənclər Fondunun 

yaradılması, gənclərin və gənclər 
təşkilatlarının bacarıq, təşəbbüs 
və yaradıcılıqlarının üzə çıxarıl-
ması, onların hökumət tərəfindən 
dəstəklənməsi, Gənclər üçün Pre-
zident Mükafatının təsis olunması, 
ölkə gənclərinin beynəlxalq arenada 
təmsilçiliyinin yüksəlməsi, respubli-
kanın əksər rayon və şəhərlərində 
gənclərin istifadəsinə verilən gənclər 
mərkəzlərinin və gənclər evlərinin 
tikilməsi səmərəli nəticələrin əldə olun-
masını şərtləndirib”. M.Əfəndiyev onu 
da əlavə edib ki, ölkəmizdə geniş kö-
nüllülük hərəkatının təşəkkül tapması 
da məhz Prezident İlham Əliyevin adı 
ilə bağlıdır. 2009-cu ildə "Könüllülük 
fəaliyyəti haqqında" Qanunun qəbul 
edilməsinin ardından 2013-cü ildə 
ASAN Könüllüləri Təşkilatının yaran-
ması bu istiqamətdə fəaliyyətin daha 
da genişlənməsinə yol açdı. 

Tədbirdə gəncləri maraqlandıran 
suallar cavablandırılıb.  

“Xalq qəzeti”

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Həmin illər Heydər Əliyevin göstərişi 
ilə açılan Xankəndi Pedaqoji İnstitutu 
da Qarabağın  elmi-mədəni mühitinin 
 formalaşmasına, yerli əhalinin ali təhsil 
almasına, doğma torpağa sıx bağlanma-
sına əlverişli şərait yaratdı”.

Yəqin ki, diqqətli oxucunun 
nəzərindən yayınmadı – Heydər Əliyev 
1982-ci ildə Şuşada beş gün qalmış-
dı. Prezident İlham Əliyev də bundan 
əvvəlki səfərində qeyd etmişdi ki, adam 
Şuşaya gələndə buradan qayıtmaq 
istəmir. Fikrimizcə, bu fakt təkcə təbiətlə, 
insanlarla bağlı deyil, burada sırf 
mənəvi-psixoloji məqamlar da var. Yurda 
bağlılıq, vətəndaş təəssübkeşliyi, və 
cənab Prezidentin də dediyi kimi, mistik 
amillər də var ki, onlar ulu öndərimizi 
də, Prezidentimizi də Şuşaya möhkəm 
tellərlə bağlamışdır. Təsadüfi deyil ki, 
avqustun 30-da Şuşada keçirilən Vaqif 
Poeziya Günləri də məhz ulu öndərin 
adını daşıyan fond tərəfindən təşkil 
edilmişdi. 

Dövlət başçımızın həmin tədbirdəki 
çıxışının bütün cümlələri hər bir soyda-
şımız üçün maraqlı və gözlənilən idi. 
Ancaq üç məqam var idi ki, onlar məni 
daha çox məmnun elədi. Birinci məqam 
Prezidentin çıxışında idi: “Şuşanın 
təməlini – hamımız yaxşı bilirik – 1752-ci 
ildə Pənahəli xan  qoymuşdur və gələn il 
biz Şuşanın 270-ci ildönümünü təntənəli 
şəkildə qeyd edəcəyik”. Bu isə o 
deməkdir ki, gələn il bizi daha möhtəşəm 
bir  yubiley tədbiri gözləyir. 

İkinci məqam tədbir başa  çatandan 
sonra Azərbaycan  Yazıçılar Birliyinin 
sədri Anarın Prezidentə müraciətinə aldı-
ğı müsbət cavab idi: “Yazıçılar Birliyinin 
sədri Anar: İstəyirik ki, oktyabr ayında 
bizim qurultayı burada keçirək.

Prezident İlham Əliyev: Bəli, 
keçirin.

Anar: Xaricdən də qonaqlar olacaq.
Prezident İlham Əliyev: Yaxşı olar. 

Yer də var burada keçirmək üçün.
Anar: Çox yaxşı, çox sağ olun!”
Yəni Azərbaycan Yazıçılarının okt-

yabrda Şuşada keçiriləcək qurultayında 
iştirak etmək üçün ölkəmizə gələcək 
əcnəbi yazıçılar da həm vandal qonşu-
larımızın işğalı zamanı məhv edilmiş 
tarixi abidələrimiz və təbii imkanlarımızın 
vəziyyəti ilə tanış olacaqlar, həm də 
bərpa və quruculuq işlərinin sürətinə 
şahidlik edəcəklər. 

Üçüncü məqam isə dövlət başçı-
mızın rəsmi açılış mərasimindən sonra 
ziyalılarla söhbət zamanı dilə gətirdiyi 
təşəbbüs idi: “Mən fikirləşirəm ki, gələn 
il poeziya günlərini beynəlxalq tədbir 
kimi keçirək”. Yəni ermənilərin otuz ildə 
xarabazara çevirdiyi torpaqlarımızı bizim 
iki ildə necə bərpa etdiyimizi beynəlxalq 
aləm də görsün. 

Yeri gəlmişkən, dövlət   başçımız bu 
qədim şəhərimizin bərpası istiqamətində 
həyata keçirilən tədbirlərin miqya-
sını Vaqif Poeziya Günlərinin açılış 
mərasimindəki çıxışında da yada saldı: 
“Şuşanın bərpası yanvarın 14-dən baş-
lanmışdır və qısa müddət ərzində böyük 
işlər görüldü. İlk növbədə, yol çəkildi. 
İndi gəldiyiniz Zəfər yolu nə vəziyyətdə 
idi biz onu yanvarın 14-də gördük. Biz 
Füzulidən təqribən iki saat yarıma, üç 
saata gəldik. Şaxtalı, qarlı hava idi, yol 
da yox idi, bir cığır idi, üstü buz, palçıq. 
İndi isə artıq asfalt yol tikilib və bu, elə 
Zəfər yoludur. Magistral yol da çəkilir.” 

Prezident əlavə etdi ki, Füzuli 
şəhərindən tunellər daxil olmaqla, 
magistral yol tikilir, daha qısa yol olacaq. 
Şuşanın elektrik təsərrüfatı bərpa 
edildi, buraya yüksək gərginlikli xətlər 

Füzulidən çəkildi, yarımstansiya tikildi. 
Yəni, Şuşanı elektriklə təmin etmək 
başlıca vəzifələrdən biri idi. Düşmən 
Şuşanı tərk edərkən Şuşanın su xətlərini 
partlatmışdı. Şuşaya suyun verilməsini 
biz bərpa etdik. İndi iki mənbədən Şu-
şaya su gəlir. Şuşanın tarixi abidələrinin 
bərpasına start verildi. Vaqifin məqbərəsi 
artıq bərpa edildi. Ermənilər tərəfindən 
dağıdılmış Vaqifin büstü bərpa edildi, 
dünən onun ikinci açılışı olmuşdur. Üç 
məsciddə təmir-bərpa işləri gedir. Yuxarı 
Gövhər ağa məscidinin təmiri, demək 
olar ki, bitmək üzrədir. Saatlı və Aşağı 
Gövhər ağa məscidlərinin təmiri ilə 
bağlı göstərişlər verildi. Bu məscidlərin 
təmirini yenə də Heydər Əliyev Fondu 
öz üzərinə götürmüşdür. Natəvan bulağı 
bərpa edildi, indi su gəlir. Ermənilər 17 
bulağın 17-sini də qurutmuşdular. Əgər 
bu, erməni şəhəri idisə, nə üçün siz bu 
bulaqları qurudursunuz? Ondan sonra 
“Xarıbülbül” oteli istifadəyə verildi, artıq 
may-iyun aylarında ilk qonaqlarını qəbul 
etdi və digər addımlar atıldı.

Ancaq dövlət başçımızın fikrincə, 
ən önəmli tədbir avqustun 29-da yeni 
yaşayış kompleksinin təməlinin qoyul-
ması idi: “Bu yaşayış kompleksi Şuşa-
nın baş planı əsasında inşa ediləcək. 
Şuşanın baş planı təsdiq edildi və çox 
müfəssəl, gözəl işlənmiş plandır. Birinci 
mərhələdə orada 25 yaşayış binası-
nın inşası nəzərdə tutulur – üç, dörd 
və beşmərtəbəli yaşayış binaları ki, 
vətəndaşlar artıq Şuşaya qayıtmağa 
başlasınlar. Bu kompleks tədbirlər onu 
göstərir ki, Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə 
gedir və şuşalılar Şuşaya qayıdırlar. 
Həm qrup-qrup öz doğma şəhərinə gəlib 
ziyarət edirlər, eyni zamanda, burada 
artıq açılmış obyektlərdə şuşalılar işlə 
təmin edilir. Beləliklə, biz Şuşanı yenidən 
dirçəldəcəyik”.

Yəqin ki, “Dədə Qorqud”  filminin 
ssenarisinin Anarın  yazdığını bilməyən 
yoxdur. Həmin filmin sonunda dastanın 
mətnində olmayan, bilavasitə Ana-
rın əlavəsi olan bi məqam var. Dədə 
Qorqud əkin-biçin üçün yer hazırlayan 
şəxsə deyir:  “Torpağı əkməyəcəksənsə, 
 qorumağına dəyməz, qorumayacaq-
sansa, əkməyinə dəyməz”. Anar həmin 
məntiqin davamını avqustun 30-da 
Şuşada dilə gətirdi və bu yazını da 
qocaman yazıçımızın həmin çıxışından 
seçdiyimiz sitatla başa vururuq:

“Mən 2010-cu ildə bir mərasimdə çı-
xış edəndə – cənab Prezident də iştirak 
edirdi orada – dedim ki, mənim 72 yaşım 
var, amma söz verirəm ki, Sizinlə bir 
yerdə Şuşaya gedəcəyik və bu, baş ver-
di. Mən Allaha təşəkkür edirəm, taleyimə 
minnətdaram və Sizə minnətdaram. 
Sizə minnətdaram ki, o sözü desəm 
də, bir də Şuşanı görəcəyimə inanmır-
dım, amma bu gün mən burdayamsa, 
Sizə minnətdaram, bizim müzəffər 
ordumuza minnətdaram. Siz bu 
qələbəni ordu ilə bir yerdə qazandınız. 
Amma diplomatik qələbəni, təbliğat 
qələbəsini Siz təkbaşına qazandınız. 
Çünki Sizin 4 dildə onlarla çıxışlarınız 
yeni Azərbaycanı tanıtdı, Azərbaycan 
həqiqətlərini çatdırdı. Bu da çox böyük 
bir hadisə idi. Siz bizə, Azərbaycan 
xalqına onun milli qürurunu qaytardınız. 
Bizim hamının qarşısında alnımız açıq, 
başımız dikdir ki, öz torpaqlarımızı qay-
tardıq. Bu torpaqlar bizə əzizdir. Amma 
indi şəhidlərin, qazilərin qanı, şəhid 
ailələrinin göz yaşları, Mehriban xanımın 
şəhid ailələri ilə görüşlərində axıtdığı göz 
yaşları ilə suvarılmış bu torpaqlar bizə 
ikiqat əzizdir, ikiqat doğmadır”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, 
“Xalq qəzeti”

Anadolu Agentliyinin əməkdaşı: Bu cür vəhşilik, 
barbarlıq edənlər insan ola bilməzlər

Azərbaycana ilk dəfədir gəlirəm. Bu gün işğaldan 
azad olunmuş ərazilərə səfər etdik. Bu yerlər 

erməni vandalları tərəfindən viran qoyulub, dağıdılıb. 
Ermənilər məzarları qazaraq meyitləri çıxarıblar, 
onların qızıl dişlərini götürüblər. 

Bu sözləri AZƏRTAC-ın 
bölgə müxbirinə açıqla-
masında işğaldan azad 
olunmuş Cəbrayıla səfər 
edən Türkiyənin Anadolu 
Agentliyinin əməkdaşı Bur-
cu Çalık Göçümlü söyləyib.

“Bu cür vəhşilik, bar-
barlıq edənlər insan ola 
bilməzlər. Ümid edirəm ki, 
buralar yenidən canlana-
caq və azərbaycanlıların öz 

yurdlarında xoşbəxt yaşa-
dıqlarının şahidi olacağıq”, – 
deyə o əlavə edib. 

Qeyd edək ki, avqus-
tun  31-də Türk Şurasına 

üzv olan və müşahidəçi 
dövlətlərin  media orqanla-
rının nümayəndələri Füzuli 
və Cəbrayıl rayonlarında 
səfərdə olublar. Məqsəd 
işğal dövründə ermənilər 
tərəfindən Azərbaycan 
ərazisində törədilən 
vəhşiliklər, dağıdılan tarixi 
abidələr və yerlə-yeksan 
olunan yaşayış əraziləri 
barədə məlumat toplamaq-
dır.

“Şuşanın dirçəldilməsi sürətlə gedir və 
şuşalılar buraya qayıdırlar”

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş  qaydada 
həll edilməsi üçün yaradılmış Əlaqələndirmə 

Qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən İdarələrarası 
Mərkəzin “Enerji təminatı məsələləri” İşçi Qrupunun 
növbəti iclası keçirilib.

Avqustun 31-də Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) 
Mərkəzi Aparatında partiyanın Gənclər Birliyinin "Davamlı 
İnkişaf Məktəbi" layihəsi çərçivəsində "Qlobal hədəflərə 
nail olunmasında gənclər siyasətinin rolu" mövzusunda 
növbəti seminar keçirilib.

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq 
qərara alıram:

Türkiyə Respublikasında meşə yanğınlarının 
söndürülməsində və fəlakət zonasında zəruri axtarış-
xilasetmə əməliyyatlarının yerinə yetirilməsində 
fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  aşağıdakı əməkdaşları 
təltif edilsinlər:

“İgidliyə görə” medalı ilə

Mirzəyev Etibar Böyükbəy oğlu –    
  general-leytenant

Həsənov Məhərrəm İmamqulu oğlu –    
  general-mayor

Kərimov Emil Kərim oğlu – polkovnik-leytenant
Qlıçov Emil Cəmiyeviç – mayor
Təhməzov Nahid Aydın oğlu – kapitan
Əkbərov Cəlal Mirzəbala oğlu – baş gizir
Əliyev Elnur Qaçay oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Əliyev Samir Savalan oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Abbasov Eyvaz Əjdər oğlu – mülki işçi
Cəfərov Zəfər İdris oğlu – mülki işçi
Əliyev Faiq Sabir oğlu – mülki işçi
Hüseynov Telman Səfər oğlu – mülki işçi
Kolmıkov Viktor İvanoviç – mülki işçi
Qəhrəmanov Cavid Əkrəm oğlu – mülki işçi

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Əliyev Ələsgər Nəcəf oğlu – polkovnik
Həsənov Anar Şükür oğlu – polkovnik- 

  leytenant
Xəlilli Məmməd İsfəndiyar oğlu – polkovnik- 

  leytenant
Hüseynov Bəhruz Elxan oğlu – mayor
Şixəliyev Vüqar Məmməd oğlu – mayor
Abbasov Nurlan İsmayıl oğlu – kapitan
Allahverdiyev Elməddin Sərəddin oğlu –  

  kapitan
Eyvazov Qurban Əbülfət oğlu – tibb xidməti  

  kapitanı
Əhmədov Nuriddin Abbas oğlu – kapitan
Hüseynov Zaur Sahib oğlu – kapitan
İbrahimov Qəzənfər Surxay oğlu – kapitan
Məmmədov Rauf Həbib oğlu – kapitan
Əliyev Hüseyn Sadıq oğlu – baş leytenant
Kərimov Rahib Əsgər oğlu – baş leytenant
Qocayev Elvin Novruz oğlu – baş leytenant
Məmmədov Səmədağa Məmmədağa oğlu –  

  baş leytenant
Rzalı Samir Adıgözəl oğlu – baş leytenant
Səfəralıyev Səfəralı Hacəddin oğlu –  

  baş leytenant
Ağayev Allahverdi Sabir oğlu – leytenant
Bayramov Rüstəm Çingiz oğlu – leytenant
Əliyev Rizvan Rəhman oğlu – leytenant
İbrahimov Eldəniz Hilal oğlu – leytenant
İsmayılov Ələskər Fərman oğlu – leytenant
Bayramov İsmayıl Novruz oğlu – gizir
Eyvazlı Elmir Qafqaz oğlu – gizir
Əkbərli Kamal Elçin oğlu – gizir
Həsənov Arzuman Arzu oğlu – gizir
Hüseynov Səbuhi Yuris oğlu – gizir
İmanov Zahir İsmayıl oğlu – gizir
Mahmudov Sahil Murad oğlu – gizir
Məmmədov Rəvan Bayram oğlu – gizir
Musayev Vüqar Zülfüqar oğlu – gizir
Nəsirov Xəyal Elçin oğlu – gizir
Ramazanov Orxan Rasim oğlu – gizir
Ramazanov Tahir Aşur oğlu – gizir
Səfərov Nazim Zahid oğlu – gizir
Süleymanzadə Əhməd Şakir oğlu – gizir
Bədəlzadə Nurlan Polad oğlu – kiçik gizir
Məhəmmədov Ramin Həbib oğlu – kiçik gizir
Yusifov İlqar Yusif oğlu – kiçik gizir
Salamov Rövşən Bəybala oğlu – baş çavuş
Cəfərov İsmayıl Qadir oğlu – çavuş
Qarayev Rəşad Mərdan oğlu – çavuş

2-ci dərəcəli “Fövqəladə  
hallar orqanlarında xidmətdə 
fərqlənməyə görə” medalı ilə

Nəbiyev Xudat Allahverdi oğlu – daxili xidmət  
  polkovniki

Dünyamalıyev Rəşad İsmayıl oğlu – daxili  
  xidmət polkovnik-leytenantı

Ələsgərov Elçin Rasim oğlu – daxili xidmət  
  polkovnik-leytenantı

3-cü dərəcəli “Fövqəladə  
hallar orqanlarında xidmətdə 
fərqlənməyə görə” medalı ilə

Bağışov Nəzər Zayid oğlu – daxili xidmət  
  polkovniki

Əliyev Azad Arif oğlu – daxili xidmət polkovniki
Xudiyev Rza Xudu oğlu – daxili xidmət  

  polkovniki
Ağayev Saleh İldır oğlu – daxili xidmət  

  polkovnik-leytenantı
Bayramov Rəşad Xıdır oğlu – daxili xidmət  

  polkovnik-leytenantı
Nəsibov İlqar Vüqar oğlu – daxili xidmət  

  polkovnik-leytenantı
Abdullayev Abdulla Əjdər oğlu – daxili xidmət  

  mayoru
Cəbrayılov Elçin Namiq oğlu – daxili xidmət  

  mayoru
Dəmirov Sərxan Adil oğlu – daxili xidmət  

  mayoru
Həsənli Xalid Şahin oğlu – daxili xidmət  

  mayoru
Məmmədov Elçin Şahsevər oğlu – daxili  

  xidmət mayoru
Niyazov Sənan Nizami oğlu – daxili xidmət  

  mayoru
Əsgərov Murad Hafiz oğlu – daxili xidmət  

  kapitanı
Gəncəliyev Şəmsəddin Qəşəm oğlu –  

  daxili xidmət kapitanı
Əkbərov Vahab Sadıq oğlu – daxili xidmət  

  leytenantı
Cəfərov Xəqani Məhərrəm oğlu – daxili xidmət  

  giziri
Babayev Ağa Bala Valeh oğlu – daxili xidmət  

  kiçik giziri
Əliyev Azər Akif oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Hüseynov Seyran Fikrət oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
İsmiyev Mustafa Cəlal oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Qurbanov Elvin Nadir oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Məmmədov Hafiz Asif oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Məmmədov Qılman Məhəmməd oğlu –  

  daxili xidmət baş çavuşu
Məmmədov Rüstəm Vilayət oğlu –  

  daxili xidmət baş çavuşu
Nəsirov Rəşad Allahverən oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Paşayev Əlisgəndər Tahir oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Rəhmanov Telman Mətləb oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Sadıqov Elçin Nizami oğlu – daxili xidmət  

  baş çavuşu
Abasov Tomar Əliağa oğlu – daxili xidmət  

  çavuşu
Ağayev Mircəlil Mirzə oğlu – daxili xidmət  

  çavuşu.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının  

Prezidenti

Bakı şəhəri, 31 avqust 2021-ci il

Xalq artisti Mehriban Zəki: Şuşada 
mədəniyyət tədbirlərinin təşkili çox önəmlidir

İlk növbədə onu deyim ki, nəhayət, böyük bir 
həsrətdən sonra biz Şuşadayıq. Azərbaycanın 
qədim şəhəri işğaldan azad edilib. Şuşa 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olunub. 

Daha əvvəl burada “Xarı-
bülbül” festivalı keçirilib. Vaqif 
Poeziya Günləri bu şəhərdə 
keçirilən ikinci mədəni 
tədbirdir. Belə tədbirlərin 
təşkili çox önəmlidir. Çünki 
bir ölkənin tarixini, keçmişini 
öyrənmək üçün mütləq onun 
mədəniyyətinə də müraciət 
etmək lazımdır. Bu tədbir 
də məhz ona söykənir, ona 

arxalanır.
Bu fikirləri AZƏRTAC-a 

müsahibəsində Xalq artisti 
Mehriban Zəki söyləyib. 
Vaqif Poeziyası Günləri 
çərçivəsində keçirilən 
tədbirlərin rəngarəngliyini 
qeyd edən müsahibimiz 
aktyorlar tərəfindən də klas-
sik poeziyadan nümunələr 
təqdim olunduğunu bildirib.
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