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Millimiz bu göstərici ilə doqqu-
zuncu pillədədir. Keçən saylarımızda 
qeyd etdiyimiz kimi, bu, ötən yay 
paralimpiya oyunları ilə müqayisədə 
çox yüksək nəticədir. Xatırladaq 
ki,  2016-cı il Rio Yay Paralimpiya 
Oyunlarında millimiz cəmi 1 qızıl 
medal qazana bilmişdi. Əlbəttə, bu 
nəticələr ölkəmizdə paralimpiya 
idman növlərinə, milli komandamıza 
göstərilən xüsusi qayğının nəticəsidir. 

Prezident İlham Əliyev hər il 
beynəlxalq yarışlarda nailiyyət əldə 
edən paralimpiya milli komandamızın 
idmançı və məşqçi heyətini orden və 
medallarla mükafatlandırır. Onların 
həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması 
üçün də dövlət səviyyəsində müvafiq 

addımlar atılır. İdmançılarımız mənzil 
və fərdi avtomobillərlə təmin edilirlər. 

Təəssüflər olsun ki, bir neçə həftə 
əvvəl yekunlaşan Tokio Yay  Olimpiya 
Oyunlarında Azərbaycan millisi 
gözlənilən nəticəni göstərə bilmədi. 
Təkcə onu demək kifayətdir ki, milli-

miz yarışları qızıl medalsız tamamla-
dı. Paralimpiya milli komandamızın 
əldə etdiyi uğurlar bu məyusedici 
nəticəni bir qədər unutdursa da, 
zənnimizcə, gələcək yarışlara daha 
ciddi hazırlaşmaq lazımdır. 

Paralimpiyaçılarımızı mükəmməl 

çıxışlarına görə təbrik edir, növbəti 
yarışlarda onlara uğurlar arzulayırıq. 
Ümid edirik ki, “əngəlsiz” idmançıla-
rımız da onların bu uğurundan nəticə 
çıxaracaq və gələcək oyunlarda daha 
inamla yarışacaqlar.

İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti” 

Paralimpiyaçılarımızın  
Tokio uğurları qürurvericidir

Bu gün “TOKİO 2020” Yay Paralimpiya Oyunları başa çatır. 
Azərbaycan paralimpiya millisi yarışlarda, sözün əsl mənasında, 
fantastik nəticə göstərdi. Belə ki, millimiz cəmi 36 idmançı ilə 
təmsil olunduğu paralimpiya oyunlarını 19 medalla tamamlayıb. 
Bu medallardan 14-ü qızıl, 1-i gümüş, 4-ü isə bürüncdür. Bu o 
deməkdir ki, yarışan idmançılarımızın yarısından çoxu medal 
qazanıb. Komandamıza 11-ci qızıl medalı qazandıran Vəli İsrafilov 
100 metr məsafəyə “brass” üsulu ilə üzgüçülük yarışında olimpiya 
rekordunu təzələyərək çempion olub. 19 yaşlı V.İsrafilov paralim-
piyalar tarixində ən gənc qızıl medal qazanan azərbaycanlı olub. 
Yarışların Azərbaycan üçün son günü idmançımılarımız Lamiyə 
Vəliyeva və Orxan Aslanov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qal-
xaraq Yaponiyanın paytaxtında himnimizi səsləndiriblər.

Azərbaycan dövləti sosialyönümlü 
siyasət həyata keçirir

Məlumdur ki, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci 
xanım Mehriban Əliyeva bu il avqustun 
26-da Abşeron rayonunda şəhid ailələrinə, 
müharibə əlillərinə və Vətən müharibəsi 
qəhrəmanlarına mənzillərin və avtomobillərin 
təqdim olunması mərasimində iştirak ediblər. 

Möhtərəm Prezidentin ölkəmizdə şəhid 
ailələri və və müharibə veteranlarının mənzil-
məişət şəraitinin daim yaxşılaşdırılması, 
bütövlükdə əhalinin rifahının yüksəldilməsi 
istiqamətində gördüyü davamlı işlər ölkə 
ictimaiyyəti tərəfindən dərin rəğbət hissilə 
qarşılanır. Milli Məclisin Aqrar siyasət 
komitəsinin sədri Tahir Rzayev bu barədə 
fikirlərini bizimlə bölüşərkən dedi: 

– Azərbaycan dövləti Prezident İlham 
Əliyevin müdrik liderliyi ilə sosialyönlü siyasət 
həyata keçirir. Bu o deməkdir ki, əhalinin 
maddi-rifah halının yaxşılaşdırılması daim 
dövlət başçısının diqqət mərkəzindədir. 
Gəlin etiraf edək ki, bu gün dünyanın heç bir 
ölkəsində şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə 
Azərbaycanda olduğu qədər diqqət və qayğı 
göstərilmir. 

Dövlətimizin başçısı Abşeron rayonunda 
şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə və Vətən 
müharibəsi qəhrəmanlarına mənzillərin və 
avtomobillərin təqdim olunması mərasimində 
çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycanda bu günə 
qədər bu kateqoriyadan olan 10 minə yaxın 
insan dövlət tərəfindən mənzillərlə, fərdi 
evlərlə təmin edilmişdir. Təkcə keçən il 1572 
mənzil verilmişdir, bu il 3 minə yaxın mənzil 
veriləcək və növbədə duran vətəndaşların 
problemi öz həllini tapacaq.

Prezident İlham Əliyev tədbirdəki çı-
xışında sonra demişdir: “Eyni zamanda, 

müharibədən sonra 9 mindən çox insana 
sosial ödənişlər verilibdir. Orta hesabla hər 
insana 2 ödəniş edilib. Yaralı və sağlamlı-
ğını itirmiş hərbçilər ən müasir protezlərlə 
təmin edilir. Onlar üçün belə imkan yara-
dılıb və son nəsil protezlər alınıb. Mənə 
verilən məlumata görə, 180 nəfərdən çox 
insanın protezə ehtiyacı var, onlardan 140 
nəfəri artıq protezlərlə təmin edilib və bu 
protezlər onları normal həyata qaytarır. Onlar 
 normal gəzə, qaça, hətta futbol oynaya da 
bilərlər. Bu da siyasətimizin tərkib hissəsidir. 
Çünki mən dəfələrlə demişdim ki, biz ən 
həssas kateqoriyadan olan insanlara daim 
diqqət göstərməliyik və Birinci Qarabağ 
müharibəsindən sonra keçən dövr ərzində 
maddi imkanlar çərçivəsində bunu edirdik. 
İmkanlar az olanda az edirdik, imkanlar çox 
olanda çox edirdik, amma edirdik, bu gün də 
edirik və edəcəyik”.

Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyevin 
bu günlərdə imzaladığı digər sərəncam 
əsasında İkinci Qarabağ müharibəsində 
qəhrəmanlıq göstərmiş və qəhrəman adına 
layiq görülmüş şəxslər də mənzillərlə təmin 
ediləcək. Sənəddə qeyd olunur ki, Vətən 
Müharibəsi Qəhrəmanı adını alan bütün 
şəxslər mənzillərlə təmin ediləcəklər. Bun-
dan başqa, ölümündən sonra bu ada layiq 
görülmüş şəhidlərin ailələri də bu mənzillərə 
sahib olacaqlar.

Bəli, Prezident İlham Əliyevin daxili və 
xarici siyasətinin əsas məramı Azərbaycan 
dövlətinin daha güclü və qüdrətli olmasını 
təmin etmək, xalqımızın həyatını və maddi 
rifahını daha da yüksəltməkdir. 

Söhbəti qələmə aldı: 
M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

Qarabağda qırx dörd günlük 
savaşda tarixi zəfər qazanan 
Azərbaycan dövlətinin 
indi qarşısında duran əsas 
vəzifə işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə möhkəmlənmək, 
məcburi köçkün ailələrinin 
doğma yurdlarına qayıtmalarını 
təmin etmək, ölkəmizin 
inkişafını və xalqımızın rifahını 
daha da yüksəltməkdir. 

Doqquz siyasi partiyanın ofisinin yerləşdiyi 
binanın həyətyanı ərazisi abadlaşdırılır 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə 
doqquz siyasi partiyanın ofisinin yerləşdiyi Azadlıq prospekti, 160 B 
ünvanındakı binanın həyətyanı ərazisi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti 

(BŞİH) tərəfindən abadlaşdırılır. Bu barədə BŞİH-nin mətbuat xidmətindən 
məlumat verilib.

Məlumatda deyilir ki, həmin ünvanda apa-
rılan abadlıq işləri siyasi partiya rəhbərlərinin 
dövlətimizin başçısına ünvanladığı 
müraciətdən sonra, Prezident İlham Əliyevin 
göstərişinə əsasən həyata keçirilir.

Abadlıq işlərinə sentyabrın 3-dən başla-
nıb. Ərazidə yaşıllıq salınır və təmizlik işləri 
aparılır.

AZƏRTAC

Xüsusi təyinatlı bölmələrdə “Çətin 
dağlıq ərazilərdə taktiki fəaliyyətlər” 
mövzusunda nümayiş məşğələsi keçirilib

Müdafiə Nazirliyindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, kiçik 
komandirlərin idarəetmə ba-
carığının artırılması, hücum 
edən və dəstəkləyən bölmələrlə 
qarşılıqlı əlaqə suallarının 
işlənilməsi üzrə keçirilən 
məşğələdə əsas diqqət 44 
günlük Vətən müharibəsində 
qazanılan təcrübəyə və icra 

edilən müxtəlif atəş tapşırıqlarının həllinə 
yönəldilib. 

Müxtəlif texniki vasitələrdən və pilotsuz 
uçuş aparatlarından istifadə edərək vizual 
müşahidə və havadan kəşfiyyat aparmaqla 
komandirlər tərəfindən düşmən mövqeyi 
qiymətləndirilir, qəbul edilmiş qərara uy-
ğun olaraq hər bir xüsusi təyinatlıya yerinə 
yetirəcəyi tapşırıqlar verilir. 

Xüsusi təyinatlı qrup ərazinin çətin 

keçilə bilən relyefindən istifadə edərək 
düşmənin mühəndis cəhətdən hazırlıqlı 
mövqeyinə koordinasiyalı irəliləmə ilə 
gizli şəkildə yaxınlaşır.

Qarşılıqlı fəaliyyətdə olan atəş 
dəstək qrupunun düşmən mövqeyinə 
açdığı atəşlərdən yararlanan  xüsusi 
təyinatlılar qrupda mövcud olan 
silah nümunələrinin sərrast atəşi ilə 
düşmənin canlı qüvvəsini məhv edərək 
hakim yüksəkliyi ələ keçirirlər.

Hakim yüksəklikdə mövqelənən 
xüsusi təyinatlı qruplar düşmənin əks-
hücumunu əngəlləmək və digər qrup-
larımızın təhlükəsiz hərəkətinə şərait 
yaratmaq məqsədilə tədbirlər görürlər.

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun xüsusi 
təyinatlı bölmələrində “Çətin dağlıq 
ərazilərdə taktiki fəaliyyətlər” mövzusunda 
nümayiş məşğələsi keçirilib.

Baş plana əsasən, Ağdam çox 
müasir və böyük bir şəhər olacaq

– Ağdam şəhəri ən qabaqcıl 
beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 
bərpa ediləcək. Biz həm yerli, həm də 
beynəlxalq strukturlarla sıx işləyirik. 
Bununla yanaşı, bərpa işləri ilə bağlı 
məsələləri tənzimləyən koordinasiya 
qərargahı yaradılıb. Ağdam şəhərinin 
bərpa və tikintisinin baş planında söhbət 
təkcə onlar üçün yaşayış binalarının 
tikilməsindən getmir, həm də çoxsaylı iş 
yerlərinin yaradılması nəzərdə tutu-
lur. Ağdam şəhəri, baş plana əsasən, 
çox müasir və böyük bir şəhər olacaq. 
Xüsusilə də gənc vətəndaşlarımızın bu-
rada yaşayıb inkişaf etməsi üçün böyük 
imkanlar yaranacaq. 

Gələcək bərpa işləri çərçivəsində 
müxtəlif məsələlərin həlli üçün 10-dan 
çox işçi qrup yaradılıb. Biz  Qarabağı, 
o cümlədən Ağdamı cənnətə 
çevirəcəyik. Şəhərin əhalisi 100 min 
nəfər təşkil edəcək və onun ərazisi, 
təxminən, iki dəfə genişləndiriləcək. 
Şəhərin 1,5 min hektarlıq ərazisi müasir 
şəhər qismində təqdim ediləcək və 
Ağdam Azərbaycanın dördüncü böyük 
şəhəri olacaq.

Ağdamın “ağıllı şəhər” konsepsi-
yasına uyğun olaraq tikilməsi nəzərdə 
tutulur. Buradakı binaların da xüsusi 
beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 
“ağıllı binalar” tipologiyasına uyğun 

olaraq inşası nəzərdə tutulur. Onu da 
qeyd edim ki, Ağdam Azərbaycanın 
ən günəşli rayonlarından biridir. Son 
50 ilin məlumatına əsasən, ilin 2/3 
hissəsi günəşli hesab olunur. Bu, 
ondan xəbər verir ki, günəş enerjisi-
nin potensialı böyükdür və bundan 
yaxşı istifadə etmək olar. Ona görə də 
binaların layihələndirilməsi zamanı bu 
məsələlər nəzərə alınacaq. Daha çox 
enerji səmərəliliyinə yönəlmiş layihələrə 
üstünlük verəcəyik. 

Bütün bunlar diqqətlə təhlil 
olunur. Hazırda layihələndirmə 
mərhələsindəyik. Baza infrastrukturu 
tamamlanmaq üzrədir. Bundan sonra 
yaxın zamanda genişmiqyaslı tikinti 
işlərinin şahidi olacağıq. İctimaiyyətə bu 
barədə ətraflı məlumat veriləcək. Ya-
xında "Yolumuz Ağdama" adlı səfərlər 
başlayacaq. Bununla bağlı hazırlıq işləri 
tamamlanmaq üzrədir. Ancaq mina 
təhlükəsi hələ tam aradan qalxmayıb. 
Bu təhlükəsizlik məsələlərini nəzərə 
alaraq prosesləri həyata keçirmək 
niyyətindəyik.

Emin Hüseynov onu da qeyd edib 
ki, Ağdamda müxtəlif mərtəbəli binala-
rın tikilməsi nəzərdə tutulur:

– Ancaq çox hündür mərtəbəli bina-
ların olmasını istəmirik. Maksimum 16 
mərtəbəli binalar şəhərin mərkəzində 
olacaq. Kənarlara getdikcə, insanların 
daha rahat məskunlaşması üçün alçaq 
mərtəbəli binalar qurulacaq. İnsanların 
geniş şəhərdə sıxlıqdan, tıxacdan uzaq 
şəkildə yaşamağını istəyirik. Bunların 
hər biri dəqiqləşdikcə ictimaiyyətə ətraflı 
məlumat veriləcək.

Hazırladı: T.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

“Ağdamın baş planı təsdiq olunub və baş plan cənab Prezident 
tərəfindən ictimaiyyətə təqdim olunub. Baş planla əlaqədar 
ictimaiyyətə geniş məlumatlar təqdim olunub. İnsanları ən çox 
Ağdamda yaşayış binalarının tikintisi maraqlandırır. Əlbəttə ki, 
bu, çox vacib məsələdir. Çünki bizim əsas məqsədimiz Ağdamdan 
olan məcburi köçkün vətəndaşlarımızın öz dədə-baba torpaqlarına 
qayıtmasıdır. Ona görə də, bu hədəfə yönəlmiş bütün tədbirlər həyata 
keçirilməlidir”. Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş hissəsində 
Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov ölkə mediasına bu 
açıqlamasının davamında aşağıdakıları bildirib:

 “Üzeyir ömrü” – 40 il ekranlarda
Milli kinomuzun zəngin tarixi var. 1898-ci ildən 

başlayaraq, Azərbaycan kinosu, həqiqətən, şərəfli 
yol keçmişdir. Tariximiz, milli-mənəvi dəyərlərimiz, 
qəhrəmanlarımız, tarixi şəxsiyyətlərimiz haqqında çox 
dəyərli filmlərimiz var ki, zaman keçdikcə, onlar yeni 
nəsillər üçün böyük maraq kəsb edir. Belə filmlərimiz 
çoxdur və mən onları sadalamaq fikrində deyiləm. 
Söhbət açacağım film dahi Üzeyir bəyə həsr olunmuş 
“Üzeyir ömrü”dür. 40 ildir bu filmə maraq azalmır.

Film 1981-ci ildə çəkilib, 
1982-ci il yanvarın 10-da isə 
premyerası olub. Film-tədqiqat 
janrında çəkilmişdir. 

“Azərbaycanfilm” kinos-
tudiyasında istehsal olun-
muş ikihissəli bu film Bakı, 
Şuşa, Qori, Sankt-Peterburq 
şəhərlərində lentə alınıb. 

Film haqqında müfəssəl 

məlumat “Üzeyir Hacıbəyli 
ensiklopediyası”nda verilib. 
Orada deyilir: “Bu film keç-
miş SSRİ Mərkəzi Televi-
ziyasının sifarişi ilə çəkilib. 
Ssenari muəllifi və quruluşçu 
rejissoru Anar, operator Zaur 
Məһərrəmov, rəssam Rafis 
İsmayılovdur. Film Hacıbəylinin 
ömür yolunun muxtəlif 

mərһələlərini əһatə edir, eləcə 
də, onun əsərlərini ("Leyli 
və Məcnun", "Koroğlu", "Əsli 
və Kərəm", "Arşın mal alan", 
"Ər və arvad", "0 olmasın, 
bu olsun") ekranda canlan-
dırır. Üzeyir bəyin uşaqlığını 
Yalçın Əfəndiyev, yetkin və 
yaşlı çağlarını Hüseynağa 
Atakişiyev ifa edir. Filmdə 
Ü.Hacıbəylinin müasirlərinin, 
sənət dostlarının – X.Natəvan 
(Nəcibə Məlikova), H.Zərdabi 
(Əli Zeynalov), Ə.Haqverdiyev 
(R.Rüstəmzadə), H.Ərəblinski 
(Mikayıl Kərimov), 
H.Sarabski (Mikayıl Mirzə), 
Q.Pirimov (Ramiz Quliyev), 
M.Maqomayev (Məmməd 
Məmmədov), Z.Hacıbəyov 

(Yaşar Nuri), Ş.Məmmədova 
(Maya İsgəndərova), 
Məleykə xanım (Həmidə 
Ömərova) və digərlərinin 
obrazları yaradılıb. Tamaşa-
çılar ekranda H.Sarabskini, 
 Bülbülü, Ş.Məmmədovanı, 
R.Beһbudovu, Z.Xanlarovanı, 
M.Maqomayevi (nəvə) görür və 
dinləyirlər. Film dəfələrlə Rusi-
ya və Azərbaycan televiziyaları 
ilə nümayiş etdirilib, һaqqında 
resenziyalar dərc olunub”.

Film bəstəkar Üzeyir 
Hacıbəylinin uşaqlıq və gənclik 
illərini, onun musiqi aləmində 
müvəffəqiyyətlər   qazandığı 
istedadlı yazıçı, jurnalist, 
ictimai xadim kimi fəaliyyətə 
başladığı bir dövrü əhatə edir. 
Sənətkar, mübariz ziyalı, gözəl 
insan. Tamaşaçılar bu nəcib 
keyfiyyətlərin hamısını Üze-
yir Hacıbəylidə görür və dahi 

bəstəkarın həyat və yaradıcılıq 
yolu, onun maarifçilik fəaliyyəti, 
yazıçılıq məharəti ilə tanış olur-
lar. Filmdə bəstəkarın ayrı-ayrı 
əsərləri, o cümlədən "Leyli və 
Məcnun"un, "Arşın mal alan"ın 
və "Koroğlu"sunun səhnə taleyi 
də öz əksini tapmışdır.

Filmdə sənədli kadrlardan 
da məharətlə istifadə olunmuş-
dur. Bakının mədəni həyatını 
əks etdirən tarixi kadrlar bizi o 
dövrün inkişaf etməkdə olan 
mədəniyyətinin canlı şahidinə 
çevirir.

İllər ötsə də “Üzeyir ömrü” 
filmi yaşayacaq və dahi 
sənətkarın ömür salnaməsinin 
maraqlı anlarını nəsillərə 
ərmağan edəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”
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