
Azərbaycanlı alimin kitabı ABŞ-ın Vaşinqton 
ştatında dərs vəsaiti kimi çap olunub

AMEA Azad Həmkarlar İttifaqının 
sədri, hüquq elmləri doktoru, 
professor Habil Qurbanovun 
“Müqayisəli hüquqşünaslıq” əsəri bu 
günlərdə ABŞ-ın Vaşinqton ştatının 
Merilend şəhərində “Rockville” 
nəşriyyatında ingilis dilində dərs 
vəsaiti kimi çapdan çıxmışdır.

Kitab һüquqi komparativistikanın tәrkib 
һissәlәrindәn biri olan müqayisәli hüquqşü-
naslığa һәsr edilmişdir. Əsәrdә müqayisәli 
һüquqşünaslığın inkişaf tarixinә, tәkamül 
proseslәrinә, müqayisәli һüquqşünaslığın 
ümumi xarakteristikasına toxunulur, onun 
ümumnәzәri һüquq elmi sistemindә tutduğu 
yerdәn vә oynadığı elmi roldan bәһs olunur.

Dәrs vәsaitindә müqayisәli tәһlillәr 
әsasında dünyanın müxtәlif dövlәtlәrinin 
һüquq sistemlәrinin ümumi vә spesi-
fik cәһәtlәrindәn, onların oxşar vә fәrqli 
xüsusiyyәtlәrindәn bәhs olunmaqla yanaşı, 
ayrı-ayrı ölkәlәrin, dövlәtdaxili qurumla-
rın vә dövlәtlәrarası birlәşmәlәrin һüquq 
sistemlәrinin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri vә 
müsbәt cәһәtlәri nәzәrdәn keçirilir.

Dәrs vәsaiti һüquq fakültәlәrinin 
tәlәbәlәri, doktorantlar, müәllimlәr vә 

müqayisәli һüquqşünaslıqla maraqlananlar 
üçün nәzәrdә tutulmuşdur.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan – Avstriya beynəlxalq 
turizm proqramı: 15 illik uğur

 Qeyd etmәk lazımdır ki, ölkә ali tәhsil 
tarixindә ilk dәfә olaraq ATMU 2007-ci ildәn 
İMC Krems Tәtbiqi Elmlәr Universiteti ilә ba-
kalavriat vә magistratura sәviyyәlәrindә ikili 
diplom proqramlarını uğurla hәyata keçirir. 
Beynәlxalq tәdbirdә Azәrbaycan Respubli-
kasının Dövlәt Turizm Agentliyinin rәsmilәri, 
ölkәmizin ali tәhsil müәssisәlәrinin rektorla-
rı, müxtәlif yerli vә beynәlxalq tәşkilatların 
nümayәndәlәri iştirak ediblәr. 

ATMU-nun rektoru İlham Mәdәtov 
beynәlxalq proqramın әhәmiyyәti vә әsas 
hәdәflәrindәn әtraflı bәhs edib. Azәrbaycan 
Respublikasının Dövlәt Turizm Agentliyinin 
Aparat rәhbәri Kәnan Qasımov isә yubi-
ley – çıxışında turizm sәnayesinin ixtisaslı 

kadr potensialı ilә tәmin edilmәsindә mәhz 
beynәlxalq tәhsil layihәlәrinin önәmli olduğu-
nu detallı faktlarla isbatlayıb. Tәdbirә qatılan 
İMC Krems Tәtbiqi Elmlәr Universitetinin iç-
racı direktoru Karl Ennsfellnerin mәruzәsindә 
proqramın әsas prioritetlәri vә inkişaf tarixinә 
aydınlıq gәtirilib. 

“Azәrbaycan – Avstriya beynәlxalq turizm 
proqramı: 15 illik uğur. ATMU vә İMC Krems 
Qlobal tәhsil tәrәfdaşlığı” adlı beynәlxalq 
tәdbirә proqram çәrçivәsindә tәhsil alan 
tәlәbәlәr, o cümlәdәn mәzunlar da qatılıblar. 
Tәdbir günlә sәslәşәn xüsusi videoçarxın 
nümayişi ilә başa çatıb. 

Z.BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

FHN Heydər Əliyev adına Neft Emalı 
Zavodunda yanğın-taktiki təlim keçirib

Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Dövlət 
Yanğından Mühafizə 
Xidməti Heydər 
Əliyev adına Neft 
Emalı Zavodunun 
2 saylı çənlər 
parkında yanğınların 
söndürülməsi 
mövzusunda yanğın-
taktiki təlim keçirib.

Tәlimin keçirilmәsindә 
әsas mәqsәd neft mәhsulu 
saxlanılan çәndә yan-
ğın baş verdikdә әraziyә 
cәlb olunan yanğından 
mühafizә bölmәlәrinin qar-
şılıqlı fәaliyyәtinin daha da 
tәkmillәşdirilmәsi vә bu kimi 
obyektlәrdә mümkün yanğın-

ların söndürülmәsi üzrә şәxsi 
heyәtin peşәkar bacarıqları-
nın güclәndirilmәsi, habelә 
obyektin aidiyyәti heyәtinin 
yanğınlar zamanı ilkin 
davranış qaydaları barәdә 
biliklәrinin artırılması olub.

Tәlimә FHN Dövlәt Yan-
ğından Mühafizә Xidmәtinin 

Neftayırma müәssisәlәri 
üzrә Yanğından Mühafizә 
Dәstәsinin yanğından 
mühafizә bölmәlәri ilә birgә 
Bakı şәhәri Nizami vә Xәtai 
Rayon Yanğından Mühafizә 
hissәlәri vә 1 nömrәli 
Xüsusi Tәyinatlı Yanğın-
dan Mühafizә Hissәsinin 
qüvvәlәri cәlb olunub.

Tәlim zamanı neft 
mәhsulu saxlanılan çәndә 
baş vermiş şәrti yanğın qısa 
müddәtdә “söndürülüb”.

Uğurla icra olunan 
tәlimdәn sonra yanğından 
mühafizә bölmәlәrinin “yan-
ğının söndürülmәsi” zamanı 
fәaliyyәti müzakirә olunub, 
müvafiq tapşırıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”

Şuşadan dünyaya açılan pəncərə 

Azәrbaycanın 270 yaşlı 
mәdәniyyәt paytaxtı, muğam-sәnәt 
beşiyimiz Şuşa şәhәrinin 2023-cü il 
üçün Türk dünyasının mәdәniyyәt 
paytaxtı elan edilmәsi hәr birimizdә 
qürur hissi doğurmuşdur. Bu barәdә 
qәrar Beynәlxalq Türk Mәdәniyyәti 
Tәşkilatı – TÜRKSOY-a üzv ölkәlәrin 
Mәdәniyyәt Nazirlәri Daimi Şurası-
nın martın 31-dә Türkiyәnin Bursa 
şәhәrindә keçirilәn növbәdәnkәnar 
iclasında qәbul olunub.

Uzun illәr Qarabağ xanlığının 
paytaxtı olan vә әsas müdafiә qa-
lası missiyasını yerinә yetirәn Şuşa 
daim mәdәniyyәtimizin çiçәklәndiyi 
şәhәr kimi tanınıb. 17 mәhәllәdәn 
ibarәt şәhәrdә hәr mәhәllәnin 
öz mәscidi, hamamı vә bulağı 
olub. Sәnәtkarlığın vә incәsәnәtin 
müxtәlif sahәlәrinin inkişafı nәinki 
Azәrbaycanın Qarabağ bölgәsinin, 
bütövlükdә, ölkәmizin tәrәqqisindә 
mühüm rol oynayıb, şöhrәtinә 
şöhrәt qatıb. Şuşa Azәrbaycan 
әdәbiyyat vә mәdәniyyәtinin inkişa-

fına misilsiz töhfәlәr vermiş görkәmli 
şәxsiyyәtlәrin yurdudur. 

1992-ci ildәn 2020-ci ilәdәk 
Ermәnistanın işğalı altında qa-
lan Şuşa şәhәrindә tarixi-mәdәni 
abidәlәr, o cümlәdәn mәscidlәr, 
tәhsil müәssisәlәri, kitabxana 
vә muzeylәr dağıdılıb, talan edi-
lib. Vәtәn müharibәsindә şanlı 
Azәrbaycan Ordusu Qarabağımızı, 
o cümlәdәn Şuşanı düşmәn işğa-
lından qurtarıb.  Prezident İlham 
Əliyevin müvafiq sәrәncamı ilә 
2022-ci il ölkәmizdә “Şuşa ili” elan 
edilib. Hazırda Azәrbaycan dövlәti 
tәrәfindәn işğaldan azad edilmiş 
yaşayış mәntәqәlәrimizdә, hәmçinin 
mәdәniyyәt paytaxtımız Şuşada geniş 
bәrpa-quruculuq vә abadlıq işlәri 
aparılır.

Tarixi-mәdәni zәnginliklәri ilә 
vaxtilә dünyada şöhrәt qazanmış 
Şuşa şәhәri gәlәn il Türk dünyasının 
mәdәniyyәt paytaxtı missiyasını da 
layiqincә yerinә yetirәcәk.

Müxtәlif dövrlәrdә bu şәhәri 

– “Kiçik Paris”, “Qafqazın sәnәt 
mәbәdi”, “Şәrqin  konservatoriyası”, 
“Azәrbaycan musiqisinin beşi-
yi” adlandırırdılar. Bu da tәsadüfi 
deyil. Çünki mәhz bu әsrarәngiz 
mәkanda dahi Üzeyir bәy tәrәfindәn 
Azәrbaycanın ilk peşәkar musiqi 
tәhsilinin әsası qoyulub. Bünövrә 
sayılan bu “mәktәb” Azәrbaycan 
musiqi mәdәniyyәtinin bütün gәlәcәk 
taleyindә әhәmiyyәtli rol oynamışdır.

 Hәlә 1977-ci ildә ümummilli lider 
Heydәr Əliyev “Şuşa şәhәrinin tarixi 
hissәsinin tarix-memarlıq qoruğu elan 
etmәk haqqında” sәrәncam imzala-
mışdır. Bu sәrәncamın әsas mәramı 
Şuşada yerlәşәn mәbәd vә abidәlәrin 
qorunması, görkәmli sәnәt insanla-
rının vә mәdәniyyәt xadimlәrimizin 
xatirәlәrinin daimi yaşaması, on-
ların adlarının әbәdilәşdirilmәsi 
istiqamәtindә mühüm bir qәrar idi. 
Lakin 1992-ci il may ayının 8-dә 
Ermәnistan tәrәfindәn Şuşa şәhәrinin 
işğal edilmәsi ilә sanki xalqımızın 
mәdәniyyәt tarixinә dә böyük vә 
amansız tәcavüz hәyata keçirildi. 

Biz Şuşaya qayıtdıq!  Şuşanın 
qaytarılması ilә Azәrbaycan 
mәdәniyyәtinә baxış da dәyişdi. 
Artıq “Azәrbaycan mәdәniyyәti” 
kәlmәsi sәslәnәndә, mәdәni-mәnәvi 
dәyәrlәrinә sahib çıxan, onları 
qoruyub nәsillәrә çatdırmağa hazır 
olan vә heç bir zaman bu dәyәrlәri 

“kimsәsiz” qoymayan böyük bir xalqın, 
qalib xalqın mәdәniyyәti başa dü-
şülür. Vә elә buna görә dә Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin vә şücaәtli 
ordumuzun qәtiyyәti nәticәsindә Şuşa 
şәhәrinin 2020-ci il noyabr ayının 8-dә 
işğaldan azad edilmәsindәn dәrhal 
sonra şәhәrdә, onun tarixi-mәdәni 
irsinә vә tәbiәtinә vurulmuş ziyanın 
ölçülmәsi vә bәrpa-quruculuq işlәrinә 
başlanılmasına qәrar verilmişdir. 
Bu da xüsusilә vurğulanmalıdır ki, 
 Prezidentimiz işğaldan azad olunmuş 
әrazilәrdә ilk xüsusi nümayәndәsini 
mәhz Şuşaya tәyin etmişdir.

Bәli, bütün bu deyilәnlәr onu 
sübut edir ki, Azәrbaycan xalqı 
qәdim mәdәniyyәtә malik olan, bu 
mәdәniyyәtә sahib çıxan vә bu gün 
bütün dünyaya sәs salacaq mәdәni 
hadisәlәrin yaradıcısı vә sahibidir.

Siyavuş KƏRİMİ,  
Xalq artisti, Azərbaycan Milli 
Konservatoriyasının rektoru,  

professor
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Qəbullara və problemlərin 
operativ həllinə diqqət artıb 

Gəncə
Gәncәdә vәtәndaşların 

mövcud problemlәrinin 
aradan qaldırılması 
istiqamәtindә keçirilәn sәyyar 
görüşlәr davam etdirilir.

Növbәti belә bir gö-
rüş 31 nömrәli tam orta 
mәktәbdә olub. Şәhәr 
icra hakimiyyәtinin baş-
çısı Niyazi Bayramov vә 
digәr mәsul şәxslәr hәmin 
mәktәbin mәzunu, şәhid 
Əliyev Hәndi Elbrus oğlunun 
xatirә lövhәsini ziyarәt edib, 

önünә gül dәstәlәri düzüb vә 
şәhidlәrimizin әziz xatirәsini 
bir dәqiqәlik sükutla yad 
ediblәr.

“Açıq mikrofon” şәraitindә 
keçirilәn görüşdә vәtәndaşlar 
su vә çirkab su xәtlәrinin 
çәkilişi, işlә tәminat, mad-
di yardım kimi mәsәlәlәri 
gündәmә gәtiriblәr. 

Niyazi Bayramov 
vәtәndaşların müraciәtlәrini 
bir-bir dinlәyib. Şәhәr rәhbәri 
vәtәndaşları narahat edәn 
problemlәrin aradan qaldırıl-
ması istiqamәtindә müvafiq 
tapşırıqlarını verib vә bir çox 

müraciәtlәr yerindәcә hәll 
olunub. Hәlli vә araşdırıl-
ması vaxt tәlәb edәn digәr 
müraciәtlәr isә qeydiyyata 
alınaraq aidiyyәti qurumlara 
göndәrilmәsi üçün nәzarәtә 
götürülüb.

Sakinlәr әhalinin 
problemlәrinin hәll edilmәsi 
mәqsәdilә yerlәrdә hәyata 
keçirilәn tәdbirlәrә, göstәrilәn 
yüksәk diqqәt vә qayğıya 
görә Azәrbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham 
Əliyev vә Birinci vitse-pre-
zident Mehriban Əliyevaya 
minnәtdarlıqlarını bildiriblәr.

Goranboy
Goranboy Rayon İcra 

Hakimiyyәtinin başçısı 
Mәhәrrәm Quliyev idarә, 
müәssisә vә tәşkilat 
rәhbәrlәri, bir qrup ictimai 
fәalla birlikdә Sәfikürd 
kәndindә sәyyar görüş 
keçirmişdir. Kәnd sakinlәrini 
diqqәtlә dinlәyәn icra 
hakimiyyәtinin başçısı möv-
cud problemlәrin, o cümlәdәn 
elektrik enerjisi, tәbii qaz, 
su, rabitә mәsәlәlәrinin hәlli 
vә kәnd tam orta mәkәbin 

әsaslı tәmiri ilә bağlı işgüzar 
söhbәt aparmış, tәkliflәri 
dinlәmiş, aidiyyәti xidmәt 
sahәlәrinin rәhbәrlәrinә vә 
mәsul şәxslәrә yerindә mü-
vafiq tapşırıq vә tövsiyәlәrini 
bildirmişdir.

Naftalan

Naftalan Şәhәr İcra 
Hakimiyyәtindә keçirilәn 
qәbul zamanı şәhәr vә 
kәndlәr üzrә qәbula ya-
zılmış sakinlәr şәhәr icra 
hakimiyyәtinin başçısı Vüqar 
Novruzov tәrәfindәn fәrdi 
qaydada qәbul olunmuşdur.

Vәtәndaşlar tәrәfindәn 

sәslәndirilәn fikirlәr, 
müraciәtlәr vә problemlәrә 
baxılması üçün aidiyyәti üzrә 
müvafiq göstәriş vә tapşırıq-
lar verilib.

Qәbulda iştirak edәn 
sakinlәr müraciәtlәrinә 
diqqәtlә vә hәssaslıqla yana-
şılmasından mәmnunluqlarını 

bildirәrәk onlara yaradılan 
şәraitә görә ölkә rәhbәrliyinә 
minnәtdarlıqlarını ifadә 
ediblәr.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Son vaxtlar yerlərdə əhalinin arzu və təkliflərini eşitmək, şikayətlərini yerində 
yoxlamaq, problemlərini həll etmək istiqamətində görülən işlər diqqət çəkir. 
Hiss olunur ki, Prezident İlham Əliyevin qeyd olunan vacib məsələnin operativ 
həll olunması üçün məmurlara xəbərdarlıq etməsi, qəbullarda daha mütərəqqi 
və təsirli formalardan istifadə olunması, bununla bağlı tapşırıq və tövsiyələri öz 
müsbət təsirini göstərir. Bu baxımdan istər ənənəvi, istərsə də səyyar qəbullara 
vətəndaşlar daha ümidlə gəlir, problemlərinin həlli istqamətində görülən işlər 
onları razı salır. İcra hakimiyyətlərinin rəsmi facebook səhifələrində qəbulların 
keçiriləcəyi yerlər və vaxtı haqqında əhaliyə müntəzəm məlumat verilməsi də əhali 
tərəfindən razılıqla qarşılanır. Respublikamızın Qərb bölgəsi də istisna deyil. İstər 
səyyar qəbullar, istərsə də icra hakimiyyətində vaxtaşırı keçirilən qəbullara inam 
artıb. Təbii ki, qəbulların təşkili, icraya nəzarət məsələlərində hələ də müəyyən 
nöqsanlar, problemlər var və biz bu barədə də yazılarla çıxış edəcəyik . Hələlik isə 
aprelin ilk günlərində keçirilən qəbullar haqqında kiçik informasiyaları oxucuların 
diqqətinə çatdırırıq.

Şuşa Azərbaycanın tarixi şəhərlərindəndir. Bu şəhəri yaradanlar 
Azərbaycan torpağının sahibləri olublar, ulu öndərin təbirincə 
desək, onlar Qarabağda Azərbaycan torpağının daim qorunması, 
saxlanması üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. Bu, Azərbaycan 
xalqının, əcdadlarımızın yaratdığı təkcə şəhər deyil, böyük bir tarixi 
abidədir.

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin (ATMU) təşkilatçılığı ilə 
Excelsior otelində ”Azərbaycan – Avstriya Beynəlxalq Turizm Proqramı” (AATP) 
çərçivəsində tədbir keçirilib. Tədbirin təşkilində başlıca məqsəd dövlətimizin 
qayğısı və dəstəyi ilə yaranan və uğurla fəaliyyət göstərən dövlət ali təhsil 
müəssisəsi – Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin son15 ildə turizm 
sektoru müstəvisində ixtisaslı kadr göstəricilərini şərtləndirən artım tempini təhsil 
ictimaiyyətinə çatdırmaq olub.

Şuşa mədəniyyətinin inciləri:  
Yuxarı Gövhər ağa məscidi

Şuşada tarixi-dini mәdәniyyәt 
abidәlәrindәn biri dә Yuxarı Gövhәr ağa 
mәscidi vә ya Şuşa Cümә mәscididir. 
Bu, şәhәrin mәrkәzi meydanında 
tikilmiş әn qәdim mәsciddir. Yuxarı 
Gövhәr ağa mәscidi ölkә әhәmiyyәtli 
tarixi-mәdәniyyәt abidәsi kimi qeydiyya-
ta alınıb.

Yuxarı Gövhәr ağa mәscidi 1883–
1884-cü illәrdә İbrahimxәlil xanın qızı 
Gövhәr ağanın tapşırığı ilә memar 

Kәrbәlayı Sәfixan Sultanhüseyn oğlu 
Qarabaği tәrәfindәn inşa edilib. İndiki 
mәscidin yerindә hәlә Şuşa şәhәrinin 
әsasını qoymuş (1752) Pәnahәli xanın 
dövründә qarğı vә qamışdan inşa edil-
miş mәscid olub. Pәnahәli хanın tikdir-
diyi bu mәscid 1768-ci ildә İbrahimxәlil 
xan tәrәfindәn daşla yenidәn inşa edilib.

Daha sonra hәmin  mәscidin 
yerindә müasir dövrümüzә qәdәr gәlib 
çatmış  Yuхarı Gövhәr ağa  mәscidi 
tikilib.

1992-ci ilin mayında Şuşanın 
mәnfur qonşularımız tәrәfindәn 
işğalı nәticәsindә mәscid ermәni 
vandalizminә mәruz qalıb vә qismәn 
dağıdılıb, minarәlәrinin dekoru 
zәdәlәnib vә çadırvarı örtüklәri sıradan 
çıxıb. Tәmir-bәrpa işlәri adı altında 
mәscidin daxili interyerindә ciddi 
dәyişikliklәr edәrәk tariximizi saxtalaş-
dırmağa çalışıblar.

Şuşa şәhәri 2020-ci il noyabrın 

8-dә müzәffәr Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rәhbәrliyi ilә rәşadәtli ordumuz 
tәrәfindәn azad edildi. Qәlәbәmizdәn 
qısa müddәt sonra mәdәniyyәt paytax-
tımızda genişmiqyaslı yenidәnqurma 
vә abadlıq işlәrinә başlanıldı. Prezident 
İlham Əliyev vә birinci xanım Mehriban 
Əliyeva azad Şuşaya ilk sәfәrlәrindә 
Yuxarı Gövhәr ağa mәscidinә dә baş 
çәkdilәr. Dövlәt başçısı Mәkkәdәn 
gәtirdiyi  Qurani-Kәrimi mәscidә bağış-
ladı.

Hazırda şәhәrdә ermәni 
vandalizminә mәruz qalmış bir sıra 
tarixi-mәdәni abidәlәrdә, o cümlәdәn 
Yuxarı Gövhәr ağa mәscidindә bәrpa 
işlәri aparılır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq  qəzeti”

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən “Şuşa  ili” münasibətilə həyata 
keçirilən “Şuşa mədəniyyətinin inciləri” layihəsi yeni təqdimatlarla 
davam edir. Layihənin "Şuşanın memarlıq salnaməsi” bölməsi üzrə 
növbəti təqdimat Qala-şəhərimizin Yuxarı Gövhər ağa məscidinə həsr 
olunub.
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