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Ağdamda təhsili  
yenidən quracağıq

İndi artıq məktəbimizin kollektivi doğma 
yurda dönəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. 
Ağdam yenidən qurulur, şəhərimizdə təmir-
bərpa işləri sürətlə davam edir. Cənab 
Prezident ikinci dəfə Ağdamda olarkən şəhər 
1 saylı məktəbin təməlini qoydu. Bu dəfəki 
səfərində həmin mərasimi xatırladaraq dedi: 
“Keçən dəfə Ağdamda olarkən mən bura-
da 1 nömrəli məktəbin təməlini qoydum. 
O məktəbdə, təqribən, minə yaxın şagird 
oxuyacaq”. Artıq bu məktəbin inşasına baş-
lanılmışdır. Yəqin ki, “Böyük Qayıdış”a qədər 
məktəb hazır olacaq . 

Artıq ağdamlılar sərbəst şəkildə doğma 
ocaqlarına gedirlər. Bu yaxınlarda Ağdama 
avtobus reysləri açılmışdır və ağdamlı-
lar şəhərimizə gedib öz həyət-bacalarını, 
valideynlərinin məzarlarını ziyarət edə bilirlər.

Prezident İlham Əliyev Ağdam Cümə 
məscidində aparılan quruculuq işləri ilə tanış 
olarkən cox məzmunlu çıxış etmişdir. Bildir-
mişdir ki, artıq Ağdama və Şuşaya avtobus 
marşrutları təşkil edilib. Ağdamlılar, şuşa-
lılar və digər bölgələrdən olan vətəndaşlar 
gəlirlər, tanış olurlar və öz gözləri ilə görürlər 
ki, xalqımız hansı bəla ilə üz-üzə idi. Otuz 
il ərzində məqsədyönlü şəkildə bütün 
şəhərlərimiz, kəndlərimiz, məscidlərimiz, 
qəbiristanlıqlarımız ermənilər tərəfindən da-
ğıdılıb. İmarət ermənilər tərəfindən dağıdılıb, 
təhqir edilib. İndi bəziləri gələcək barışıq 
haqqında danışırlar. Əlbəttə ki, Ermənistan-
Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi olmalı-
dır. Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri 
əsasında qarşılıqlı surətdə ölkələrin ərazi bü-
tövlüyünü tanımaq şərtilə bu sülh müqaviləsi 
imzalanmalıdır. Mən də onu demişəm. 
Ancaq heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəhşiliyi 
unutmamalıdır. Heç kim bu vəhşiliyi unutma-
malıdır.

Biz də çalışırıq ki, şagirdlərimiz bu erməni 

vəhşiliklərini unutmasınlar, sabaha açıq gözlə 
baxsınlar. 

Bəli, Ağdam yenidən qurulur. Ağdam 
Sənaye Parkında yeni müəssisələrin, yeni 
xəstəxananın, yaşayış binalarının təməli 
qoyulur. Cənab Prezident Ağdamda olarkən 
bir daha vurğulamışdır: “Ağdam rayonu-
nun bərpası ilə bağlı kompleks tədbirlərin 
görülməsi bizə imkan verəcək ki, qısa 
müddət ərzində Ağdamı yenidən quraq, 
yaradaq. Bu gün Ağdamın gələcək inkişafı ilə 
bağlı çox önəmli addımlar atılmışdır, bir neçə 
təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir. Hesab 
edirəm ki, qısa müddət ərzində görülmüş işlər 
yaxın gələcəkdə konkret nəticələrə gətirib 
çıxaracaq”.

Biz buna inanırıq. Yaxşı bılirik ki, dövlət 
başçımızın hər kəlməsi arxasında realliqlar 
dayanır və ümidvarıq ki, yaxın illərdə biz 
Ağdamı müasir görkəmdə görəcək və bu 
şəhərdə firavan yaşayacağıq.

Ülviyyə HACIYEVA,  
Ağdamın 32 nömrəli məcburi köçkün 

məktəbinin direktoru

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri” 
layihəsi davam edir

 Xəbər verdiyimiz kimi Mədəniyyət Nazirliyi “Şuşa ili” çərçivəsində “Şuşa 
mədəniyyətinin inciləri” layihəsini həyata keçirir. Layihə qədim şəhərimizin mədəni 
mirasına həsr olunan müxtəlif təqdimatlarla davam edir. Layihənin “Qarabağ 
xalçaçılıq məktəbi – Şuşa” bölməsi üzrə növbəti təqdimat Şuşa xalça qrupuna həsr 
olunub.

Arxeoloji tapıntılar və tarixi yazılı abidələr 
göstərir ki, Azərbaycan ərazisində eramızdan 
əvvəl II minillikdə insanlar xalça və xalça 
məmulatı toxuyaraq öz zərifliyi, gözəlliyi ilə 
seçilən müxtəlif nümunələrlə dünyanı valeh 
ediblər.

Azərbaycan xalçaları arasında Qarabağ 
xalçaları xüsusi yer tutur. Bu xalçalar öz 
mükəmməl toxunuşu, iri ölçüləri, rəngarəng 
çalarları ilə diqqəti cəlb edib. Rəng palitra-
sı isə Qarabağın təbii coğrafi şəraiti, gözəl 
mənzərələri, bağları, meşələri və yaşıl 
çəmənlərindən gələn şux (qırmızı, sarı), par-

laq və kontrast rənglərdən ibarətdir.
Qarabağ tipinə “Şuşa”, “Qarabağ” 

və “Cəbrayıl” xalça qrupları aiddir. 
Şuşa qrupuna aid “Malıbəyli”, “Ləmpə”, 
“Bağçada güllər”, “Bulud”, “Saxsıda 
güllər” və “Nəlbəki gül” xalçaları hündür 
xovu, əlvan, şux koloriti, çox nazik, incə 
toxunuşu ilə seçilir.

Bir qayda olaraq, bu ərazilərdə 
xanlara məxsus böyük sarayların və 
iri malikanələrin bəzədilməsi üçün 
böyük ölçülü xalılar toxunub. Buna 
nümunə olaraq, üç-beş hissədən ibarət 
dəst xalı-gəbələri misal çəkmək olar. 
Bu dəstlərin toxunmasında, əsasən, 
“Ləmpə”, “Qoca”, “Balıq”, “Buynuz”, 
“Açma-yumma”, “Bulud” kimi geniş 
yayılmış çeşnilərdən istifadə edilib.

“Bulud”, “Bağçada güllər” və “Sax-
sıda güllər” adlı məşhur Şuşa xalçala-
rının toxunmasına Azərbaycan–Rusiya 

arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin yaran-
masından sonra başlanılıb. XIX əsrin ikinci 
yarısından etibarən Rusiyadan Azərbaycana 
müxtəlif çeşidli mallar gətirilirdi. Şuşa 
sənətkarları həmin məmulatların üzərindəki 
təsvirləri xalçalara köçürürdülər..

Əfsuslar olsun ki, erməni vandalları 
Şuşanı işğal edəndən sonra Xalça Muzeyinin 
Şuşa filialının xalçalarını oğurlayıb aparmış 
və öz adlarına çıxarmağa cəhd göstərmişlər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Azərenerji: Zəngəzur 
dəhlizi ilə Naxçıvana 

elektrik xətti çəkiləcək  
  Zəngəzur dəhlizi ilə Naxçıvana 330 

kilovoltluq elektrik xəttinin çəkilməsi 
planlaşdırılır.

“Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin 
rəhbəri Teymur Abdullayev bildirib ki, Cəbrayıl rayonu-
na Ağcabədi və İmişlidən 330 kilovoltluq xəttin çəkilməsi 
nəzərdə tutulur: "Zəngəzur dəhlizi vasitəsiylə Avropaya ener-
ji ixrac edilməsi nəzərdə tutulur. Ağcabədi 330 kilovoltluq  
yarımstansiyasının tikilməsi və bu xəttin Zəngəzur dəhlizi 
vasitəsilə Naxçıvana çəkilməsi və həmin xətt vasitəsiylə 
elektrik enerjisinin Türkiyəyə ordan da Avropa bazarına ixrac 
edilməsi məsələsi nəzərdə tutulur".

Qeyd edək ki, bu gün ölkənin aparıcı kütləvi informasiya 
vasitələrinin nümayəndələrinin Ağdam şəhərinə səfəri təşkil 
olunub. Jurnalistlər 2 gün öncə Prezident İlham Əliyevin 
açılışını etdiyi "Ağdam-1", "Ağdam-2" yarımstansiyalarına, 
"Qarabağ" rəqəmsal idarəetmə mərkəzinə, eləcə də Tərtər 
rayonunun Suqovuşan qəsəbəsindəki eyniadlı yarımstansiya 
ilə tanış olacaqlar.

Hulusi Kılıç: Azərbaycan və Türkiyə 
dünyadan “Xocalıya ədalət!” 
tələbini davam etdirməlidir 

 Xocalı soyqırımı müasir dünyanın gözü qarşısında törədilən insanlığın 
üz qarasıdır. Otuz ildə acımız azalmadı. Ötən otuz ildə Leyla Əliyevanın 
rəhbərliyi ilə “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində böyük 
işlər görülüb. Lakin təəssüf ki, hələ də dünya ictimaiyyəti “Xocalıya ədalət!” 
deməyib.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında 
Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri, 
“İMZA” Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyi-

nin Türkiyə təmsilçisi Hulusi Kılıç bildirib.
Prezident İlham Əliyevin Xocalı soyqırı-

mının otuzuncu ildönümü haqqında imza-
ladığı məlum sərəncamını xatırladan səfir 
Hulusi Kılıç deyib ki, Azərbaycan Xocalı 
soyqırımının intiqamını 44 günlük Vətən 
müharibəsində mərdi-mərdanə döyüş mey-
danında alıb. Lakin Azərbaycan və Türkiyə 
bir yerdə bütün dünyadan “Xocalıya ədalət!” 
tələbini davam etdirməlidir.

Sabir ŞAHTAXTI,  
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Ankara

ABŞ Ukraynadakı səfirliyini 
müvəqqəti olaraq Lvova köçürür

 ABŞ Ukraynadakı səfirliyini 
müvəqqəti olaraq Kiyevdən Lvova 
köçürmək qərarına gəlib.

ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinkenin 
açıqlamasında deyilir ki, səfirliyin Lvov 
şəhərinə köçürülməsinin səbəbi Ukrayna 
ilə sərhəddə Rusiya hərbi qüvvələrinin 
cəmləşdirilməsinin sürətlənməsidir

Dövlət katibi bildirib ki,  
ABŞ Ukrayna ətrafında vəziyyətin  
diplomatik yolla həllinə nail olmaq üçün  

ciddi səylər göstərməkdə davam edir.

“Xalq qəzeti”

Yaxşı bilirik ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım 
Mehriban Əliyevanın işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfərləri bizi “Böyük 
Qayıdış”a daha da yaxınlaşdırır. Mən təhsil işçisiyəm, işğala qədər Ağdamdakı 
2 nömrəli məktəbdə çalışmışam. İşğaldan sonra rəhbərlik etdiyim Ağdamın 
32 nömrəli məcburi köçkün məktəbi əvvəl Bakının Binəqədi rayonunun 
ərazisində məskunlaşmışdır. Sonra isə “Oobu Park-1” də yeni inşa edilmış 
binada fəaliyyətimizi davam etdiririk. Burada məcburi köçkün uşaqlarının 
təhsil almaları üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Bütün bunlar cənab 
Prezidentin və Mehriban xanım Əliyevanın məcburi köçkünlərə göstərdiyi 
böyük qayğının nəticəsidir.

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 4687 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına son sutkada 
4687 yoluxma faktı qeydə alınıb, 6506 nəfər müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz 
nümunələri müsbət çıxan 28 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 752 min 605 
nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib, onlardan 696 min 565 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 105 

nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 46 min 935 
nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 15 min 682, 
bu günə qədər isə ümumilikdə 6 milyon 414 
min 158 test icra olunub.

“Xalq qəzeti”

XVIII əsrdə Şuşa şəhəri 
Azərbaycanın ən mühüm şəhərlərindən 
biri idi. XIX əsrin sonu və XX əsrin 
əvvəllərində Şuşa Qafqazın musiqi 
mərkəzinə çevrilmişdir. Şuşanı "Ki-
çik Paris", "Qafqazın sənət məbədi", 
"Azərbaycan musiqisinin beşiyi" və 
"Zaqafqaziyanın konservatoriyası" 
adlandırırdılar. 

Şuşanı rəmzi sayılan digər 
gözəlliklərdən biri də Xarıbülbüldür. Bu 
qeyri-adi gül Şuşa dağlarında yetişir. 
Qarabağ həsrətli Xarıbülbül Azərbaycan 
Ordusunun qələbəsi nəticəsində illər 
sonra yenidən çiçəkləməyə başlayıb. 
Xarıbülbül sanki gülün üzərinə qonmuş 
bülbülü xatırladır. Hərfi mənası “tikanlı 
bülbül” anlamına gələn “Xarıbülbül” 
təbiətə gözəllik bəxş etməklə yanaşı, 
müalicəvi əhəmiyyətli bitkidir. Ondan 
xalq təbabətində müxtəlif xəstəliklərin 
müalicəsində geniş istifadə edilir. 

İngilis səyyah və alimləri Şuşanın 
qədim şəhər olması ilə bağlı maraqlı 
fikirlər söyləmişlər. C.Moryenin fikrincə, 
Şuşa hələ eradan əvvəl insan məskəni 
olmuşdur. R.Burter isə yazır: “Şuşada 
Qafqazın başqa yerlərində olmayan 
Avropa şəhərlərindəki kimi daş binalar, 
geniş küçələr, qədim Roma hamamla-
rını xatırladan gözəl hamam qalıqları 
vardır”. Bütün bunlar Şuşanın hələ 
çox qədimdən mövcud olması haq-
qında fikir söyləməyə əsas verir. Tarixi 
mənbələrdə Şuşanın hətta XIII əsrdə də 
Azərbaycanın məşhur şəhərlərindən biri 
olması haqqında faktlar vardır.

Lakin 1905-ci ildən Çar hökumətinin 
himayədarlığı ilə Şuşada ermənilər 
azərbaycanlıları sıxışdırmağa başlamış, 
öz qarşılarına qoyduqları məqsədə 
çatmaq üçün durmadan əllərindən 
gələni etmişlər. Şuşa gündən-günə 
gözəlləşdikcə xain qonşularımız bu va-
lehedici şəhərdən gözlərini çəkməmiş, 

erməni vandalları 1992-ci il may ayının 
8-də Şuşanı işğal etmişlər. Bu amansız 
işğalın nəticəsində şəhərdə 195 nəfər 
Azərbaycan vətəndaşı vəhşicəsinə 
qətlə yetirilmiş, 165 nəfər yaralanmış, 
onlardan 150 nəfəri əlil olmuş, 552 

körpə valideynlərini itirmiş, 20 mindən 
artıq əhali isə doğma yuvasını tərk 
edərək məcburi köçkün vəziyyətinə 
düşmüşdür. Neçə-neçə günahsız əhali 
isə əsir və itkin düşmüşdür.

Bütün bunlara baxmayaraq, 
Azərbaycan xalqı sinəsinə daş basıb bu 
zülmə də dözdü, bir gün işğal olunmuş 
torpaqlarımızın yenidən qaytarılaca-
ğı ümidi ilə yaşadı. Bayram günləri 
qeyd ediləndə uşaqdan böyüyə hər 
kəs “İnşallah gələn bayramı Şuşada 
qeyd edərik!”– dedi. Əlbəttə, bu 28 illik 
mübarizə yolu çətin oldu.

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Ko-
mandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Azərbaycan Ordusu işğal altında 
olan torpaqlarımızı azad etmək üçün 
sentyabrın-27-də başlayan və 44 gün 
davam edən Vətən müharibəsində 
düşmənin 28 il ərzində qurduğu ordunu 
və istehkamları darmadağın etdi.

Nəhayət, noyabrın 8-də 
azərbaycanlıların illərdir həsrətində 
olduğu Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi 
və elə həmin gün Şuşada Azərbaycan 
bayrağı qaldırıldı. Dövlət başçımız da 
sevinc və iftixar hissi ilə demişdir: “ 
Əziz Şuşa, sən azadsan! Əziz Şuşa, 
biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni 
dirçəldəcəyik!”.

Qarabağın döyünən ürəyi Şuşanın 
azad olunması bir daha göstərdi ki, 
şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. 

Cənab Prezidentimiz Şuşa-
nın Azərbaycan xalqı üçün tarixi 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyasının 
109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər 
tutaraq 2022-ci ili “Şuşa ili”elan etdi. Bu, 
bir daha sübut etdi ki, mədəniyyətimizin 
beşiyi olan Şuşa şəhəri Azərbaycan 
tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb. Bu sevinci 
bizə yaşadan əsgərlərimiz qarşısında 
baş əyirik. Bizə bu sevinci yaşadan 

əsgərlərimiz arasında şəhidlik zirvəsinə 
ucalan Mingəçevir Dövlət Universitetinin 
(MDU) məzunları da var.

MDU-nun müəllim heyəti də ölkəmiz 
üçün əlamətdar olan hər bir tarixi 
hadisəni yaddaqalan etmək, tələbələri 
vətənpərvərlik ruhunda yetişdirmək 
üçün əlindən gələni edir. MDU-nun 
tələbələri müvafiq plan əsasında hazır-
lanmış tədbirlərdə böyük həvəslə iştirak 
edirlər. Eləcə də gələcəkdə Şuşada 
keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlərdə 
iştirak etmək arzusundadırlar. 

Universitetin rektoru Şahin Bayra-
mov da gənclərin uğurlarının davamlı-
lığını təmin etmək üçün əlindən gələn 
köməyi əsirgəmir.

Qarabağın tacı olan Şuşanın xal-
qımız üçün müqəddəs və əziz məkan 
olduğunu və hər bir azərbaycanlının 
mənəvi dəyərlərinin ayrılmaz parçasına 
çevrildiyini nəzərə alaraq “Şuşa ili”nin 
hər kəsə uğur və sevinc gətirəcəyinə 
bütün səmimi qəlbimlə inanıram.

Xədicə ƏLİYEVA,  
Mingəçevir Dövlət Universitetinin 
Xarici dillər kafedrasının müəllimi 

Gəncədə kitab təbliği şəhər 
əhalisinin razılığına səbəb olur 

Son vaxtlar Gəncədə kitab təbliği ilə bağlı çox səmərəli 
və təqdirəlayiq tədbirlərin təşkil edilməsi şəhərdə əhalinin, 
xüsusilə ziyalıların böyük marağına və razılığına səbəb olur. 
Hələ ötən ilin sonlarına yaxın  “Azərbaycan Nəşriyyatları” 
İctimai Birliyinin  təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyəti, Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi və Gəncə 
İctimai İştirakçılıq Məclisinin təşkilati dəstəyi ilə keçirilən  
“I Gəncə Kitab Sərgisi” şəhərdə və respublikada böyük əks-
səda yaratmışdı. 

Gəncə Dövlət Filarmoniyasının 
“Urban” Mərkəzində təşkil olunmuş bu 
sərgidə ölkənin 30-dan artıq nəşriyyatı 
və 10-dan çox kitab evi iştirak et-
mişdi. Sərgidə kitablara 50 faizədək  
endirimlər tətbiq olunmuş, məşhur şair 
və yazıçıların iştirakı ilə təqdimatlar, 
imza mərasimləri, şeir gecələri, uşaqlar 
üçün nağıl saatları keçirilmişdi. 

Belə tədbirlərdən biri də bu günlərdə 
yenə adıçəkilən filarmoniyanın qarşı-
sında keçirilmişdir. Beynəlxalq Kitab Ba-
ğışlama Gününə həsr olunmuş aksiya 
şəhərdə böyük coşqu ilə qarşılanmışdır.

Tədbir Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin və Gəncə Regional 
Mədəniyyət İdarəsinin dəstəyi, Gəncə 
İctimai İştirakçılıq Məclisinin, Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
Gəncə Bölgəsi üzrə şöbəsinin və 
“Kitab Oxu” kitab evinin təşkilatçılığı ilə 
keçirilmişdir. Aksiyada Gəncə Şəhər 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi 
Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki 
Baş konsulu Zeki Öztürk YAP Gəncə 
Şəhər Təşkilatının fəalları, idarə, 
müəssisə, təşkilat rəhbərləri, ictimaiyyət 
nümayəndələri iştirak etmişlər. 

Tədbirdə Beynəlxalq Kitab Bağış-
lama Günü haqqında ətraflı məlumat 
verilmiş və bildirilmişdir ki, bu gün 
dünyanın bir çox ölkələrində qeyd edilir. 
İlk dəfə 2012-ci ildə ABŞ-da tanınmış 
uşaq ədəbiyyatı saytı – “Delightful 
Children’s Books”un yaradıcısı Emmi 
Brodmur tərəfindən irəli sürülən və ötən 
müddətdə sosial şəbəkələr vasitəsilə 
dünyada geniş dəstək qazanan tədbir 

uşaqlara kitab bağışlayan və onlarda ki-
taba məhəbbət yaradan, bütün insanları 
birləşdirən kütləvi bir aksiyadır.

Daha sonra təşkilatçılar tərəfindən 
tədbir iştirakçılarına maraqlı kitablar 
hədiyyə olunmuşdur.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
Gəncə

Şuşa sevgisi hər 
bir azərbaycanlının 
qəlbində xüsusi yer tutur

Qarabağ bölgəsində yerləşən mədəniyyət mərkəzlərindən 
biri olan Şuşa şəhəri “Qarabağın incisi” kimi dünya 
şöhrəti qazanmışdır. Bu əsrarəngiz şəhərin təməli 1752-

ci ildə Qarabağ xanı Cavanşirlər sülaləsindən olan Pənahəli xan 
tərəfindən qoyulmuşdur.

USER 2
Машинописный текст
Xalq qəzeti .- 2022.- 16 fevral.- S.7.

USER 2
Машинописный текст




