
FHN-in Dövlət Yanğın 
Nəzarəti Xidməti yanğın 

təhlükəli obyektin 
fəaliyyətini məhdudlaşdırıb

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti 
Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq, ölkədə yan-
ğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri 
tədbirlərin görülməsini davam etdirir.

Bu çərçivədə, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən 
vətəndaşların müraciəti əsasında aparılmış plandankənar 
yoxlama zamanı Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək pros-
pekti, 2222-ci məhəllə ünvanında yerləşən “ENJOY” gecə 
əyləncə klubunda yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı 
nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı 
və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqla-
rına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki:

- obyekt normaya uyğun ehtiyat çıxış yolu ilə təmin 
edilməyib;

- obyektin əsas zalında döşəmə hissə divar boyunca 40 
sm hündürlüyündə taxta diktlərdən istifadə olunaraq üzəri 
xalça ilə üzlənib ki, bu da əlavə yanğın təhlükəsi yaradır;

- obyektin qapılarının təxliyə məqsədilə çıxış 
istiqamətində açılması təmin edilməyib;

- obyektdə avtomatik yanğınxəbərverici siqnalizasiya 
qurğusu quraşdırılmayıb;

- obyekt ilkin yanğınsöndürmə vasitələri və odsöndürən 
balonlarla tam təmin olunmayıb;

- elektirik enerjisinin kəsilməsi halları nəzərə alınaraq, 
obyekt ehtiyat elektrik generatoru ilə təmin edilməyib;

- obyektin istismarı Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ilə 
razılaşdırılmayıb.

Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istis-
marının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə 
biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz 
edəcək.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi nor-
ma və qaydalarının pozulması səbəbindən baş verə biləcək 
yanğın hadisələrindən insanların həyatının və sağlamlığının, 
dövlətin əmlak maraqlarının, milli sərvətin, ətraf mühitin, 
bütün mülkiyyət növlərinin qorunması məqsədilə, “Yanğın 
təhlükəsizliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu-
nun 25-ci maddəsinin 9-cu bəndini, “Sahibkarlıq sahəsində 
aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların 
maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 28-ci maddəsini, eləcə də “Azərbaycan Res-
publikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti 
Xidməti haqqında Əsasnamə”nin 9.7-ci bəndinin tələblərini 
rəhbər tutaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının 
tələblərinin pozulması faktları aşkar edilmiş Bakı şəhəri, 
Nizami rayonu, Babək prospekti, ev 2222-ci məhəllə ünva-
nında yerləşən “ENJOY” gecə əyləncə klubunda işlərin və 
xidmətlərin göstərilməsinin dayandırılması barədə Qərar 
qəbul olunub.

Qeyd edək ki, vətəndaşlar Dövlət Yanğın Nəzarəti 
Xidmətinin bu qərarından razı qalıb, minnətdarlıqlarını 
birdiriblər.

“Xalq qəzeti”

Bu dini-siyasi ekspansiyanın 
nəticələrindən Azərbaycana qarşı ərazi 
iddialarında ideoloji əsas kimi saxta-
karlıqla faydalanan erməni millətçiləri 
Qarabağın işğalı dövründə əsrlər boyu 
xalqımıza məxsus olmuş xristian 
dövrü abilərinin özlərinə sərf edənlərini 
dəyişdirərək mənimsəməyə cəhd 
göstərmiş, buna nail ola bilmədikdə 
isə yerdə qalan tarixi obyektləri məhv 
etmişlər. Qarabağ işğaldan azad dildikdən 
sonra 30 illik təcavüzkarlıq siyasəti iflasa 
uğramış erməni ideoloqları Qərbin xristi-
an mərkəzlərində özlərinə yeni dayaqlar 
yaratmaq üçün guya, Azərbaycanın 
“erməni qriqorian məbədlərini dağıt-
ması” adı altında böhtançı təbliğatı 
körükləməyə başlamışlar.

Erməni millətçilərinin və qriqorian 
kilsəsinin dini-mədəni təcavüzkarlığı 
ölkəmizdə zaman-zaman cavablandırılsa 
da, işğaldan sonrakı dövrdə bu saxtakar-
lığın və böhtançı təbliğatın daha əhatəli 
və dərindən tədqiq edilməsi və qarşısı-
nın qətiyyətlə alınması üçün ölkəmizin 
vətəndaş cəmiyyəti fəalları sistemli 
fəaliyyətə başlamışlar. Son bir ildə bir 
qrup tarixçi və ilahiyyatçı tədqiqatçının 
iştirakı ilə gerçəkləşdirilmiş “Ermənilik 
Alban mədəniyyətinə qarşı ( Xristian 
dövrü mədəniyyət və tarix abidələrinə 
erməni təcavüzü)” layihəsi bu yaxınlar-
da başa çatdırılmış, Azərbaycan və rus 
dillərində ictimaiyyətə təqdim edilmək 
üçün kitab şəklində çap edilmişdir. 

Bu dəyərli layihə ərəb filologiyası 
üzrə fəlsəfə doktoru, tanınmış yazıçı, 
Əməkdar jurnalist, İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatına üzv Ölkərlərin Jurnalistlər 
Assossiasiyasının sədri Fazil Abbasovun 
rəhbərliyi ilə həyata keçirilmişdir. Baş 
məsləhətçi görkəmli islamşünas alim, “İr-
şad” Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru 
Rafiq Əliyev və məsləhətçi Alban-udin 
dini icmasının sədri Robert Mobili 
erməni qriqorian kilsəsinin alban apostol 
kilsəsinə qarşı tarixi düşmənçiliyinin 
sübuta yetirilməsində yaxından iştirak 
etmişlər. Erməni vandallarının Qara-
bağın xristian dövrü abidələrinə qarşı 
törətdikləri cinayətləri ardıcıl olaraq 
izləyib, tədqiq edib dünya ictimaiyyətinə 
çatdıran Azərbaycanın İşğal Olunmuş 
Ərazilərindəki Tarix və Mədəniyyət 
Abidələrinin Müdafiə Təşkilatı İctimai 

Birliyinin sədri Faiq İsmayılov layihə 
materiallarını kitab şəklində işləmişdir. 
Yeni nəşri rus dilinə tərcüməçi Aygün 
Ramazanova çevirmişdir. Kitab Qeyri- 
Hökumət Təşkiltlarına Dövlət Dəstəyi 
Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə “Qanun” 
nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür.

Layihə rəhbəri Fazil Abbasov aparıl-
mış tədqiqat barədə oxuculara məlumat 
verərək bildirir ki, kitabda toplanmış 
materiallar Azərbaycan ərazisindəki 
xristian dövrü abidələrinə, xüsusən 
işğal dövründə Qarabağdakı alban dini 
məbədlərinə qarşı törədilmiş  misilsiz 
vandalizm və kütləvi mənimsəmə 
hallarını konkret faktlar və tarixi dəlillər 
əsasında əks etdirir. Bu materiallar Qara-
bağ təcavüzkarlığı iflasa uğramış erməni 
millətçi dairələrinin və onların havadarla-
rının Azərbaycanda erməni məbədlərinin, 
guya dağıdılması ilə bağlı yalanlarının 
ifşa edilməsinə tutarlı cavabdır.

Kitabın müəllifi Faiq İsmayılov isə 
nəşrin girişində qeyd edir ki, dünya-
da ikili standartların hökm sürdüyü, 
beynəlxalq siyasət və diplomatiyada 
xristian təəssübkeşliyinin üstünlük 
təşkil etdiyi bir vaxtda erməni van-
dalların Azərbaycanın işğal olunmuş 
ərazilərində törətdikləri kütləvi dağıntı-
ları, mədəni irsə qarşı vəhşiliyi görmək 
istəməyən bəzi xarici qurumlar əksinə, 
Azərbaycanı “erməni dini abidələrinə 
qarşı düşmən münasibətdə” günahlan-
dırmağa çalışır:

– Bununla bağlı ötən aylarda bir 
qrup Azərbaycan QHT-ləri Ermənistan 
ərazisində olan Azərbaycanın 
milli-mədəni dəyərlərinin bugünkü 
vəziyyətinin yoxlanılması ilə bağlı 

UNESCO-ya müraciət edərək, tarixi 
abidələrimizin qorunması, bərpasına 
yönəlik çağırışlar edib. Bu çağırışlar, 
nəhayət, nəzərə alınmalı və Azərbaycanla 
bağlı məsələyə ədalətlə yanaşılmalıdır. 
Ermənistan işğal etdikləri Azərbayan 
ərazilərində xiristianlıq dövrü və xiris-
tianlığa qədər olan tarixi mədəniyyət 
abidələrini erməni kilsəsi və ya erməni 
monastrı kimi dünyaya təqdim edir. 

Ermənilərin barmaqla sayıla bilən 
kilsələrindən biri Bakıdadır ki, o da 

yüksək səviyyədə qorunur. Eyni zaman-
da, ermənilərin Şuşa şəhərində “Qazan-
çı” adlandırdığı kilsəsi də yoxdur. Bu, 
rus-provaslav kilsəsidir. Çar Rusiyası 
Azərbaycan ərazilərini işğal edəndə 
regionlarda yerləşdirdikləri əsgərlər üçün 
ibadət yerləri də hazırlamaq istəyirdilər. 
Şuşa şəhərində xanlığın divanxanası 
üzərində bir zəng qurdular ki, əsgərlər 
orda ibadət etsinlər. Sonralar sovet 
dövründə bu ibadət yeri rus-provoslav 
kilsəsi formasında inşa olunub. Bura-
da ermənilərə, erməniçiliyə aid heç nə 
yoxdur.

UNESCO Ermənistan ərazisində 
yerləşən tarixi və mədəniyyət 
abidələrimizin mövcudluğunu araşdır-
malıdır. Burada bazillikalar, məbədlər, 
alban dövrü abidələri, yəni xristian 
dövrünə qədər xeyli abidələr mövcuddur. 
Eyni zamanda, islam dövrü abidələri 
– məscidlər , türbələr, qəbiristanlıqlar, 
qəbirüstü abidələr və sair var. Eramızdan 
əvvəl I–II minillikdən bu yana həmin 
ərazilərdə mövcud olan bütün tarix və 
mədəniyyət abidələri Oğuz Mədəniyyəti, 
Alban dövrü mədəniyyəti, İslam dövrü 
mədəniyyətini əhatə edir. Ermənilər bu 
ərazilərdə sıx halda yaşamadıqları üçün 
onların mədəniyyətini əks etdirən heç bir 
şey yoxdur. 

30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan 
əraziləri Ermənistanın işğalı altında 
qalanda ordakı tarix və mədəniyyət 
abidələrinin vəziyyətini yoxlamaq üçün 
monitorinq qruplarının yaradılması üçün 
dəfələrlə UNESCO-ya müraciət etdik. 
Müraciətlərimizin hamısı cavabsız qaldı 
və yaxud da rədd edildi. UNESCO hətta 

ermənilərin şantajına uyaraq Bakıda 
və işğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
erməni abidələrinin azərbaycanlılar 
tərəfindən dağıdılması təhlükəsini bəh-
bəhlə qəbul etdi. Əslində, adları çəkilən 
abidələrin heç birində erməni izi, erməni 
mədəniyyətinə aid heç nə yoxdur.

Müəllif daha sonra bildirir ki, biz 
tədqiqatımızı bir daha UNESCO-ya 
ünvanlayaraq onun nümayəndələrinin 
ölkəmizə gəlməsini gözləyirik. Biz 
layihəmizin materiallarını geniş yay-
maqla və UNESCO-da qəbul etdirməklə 
Ermənistan və Azərbaycan ərazilərindəki 
tarix və mədəniyyət abidələrimizin, 
hətta alban dövrü xristian abidələrinin 
ermənilər tərəfindən necə dağıdıldığını, 
qəddarlıqla yox edildiyini nümayiş etdirə 
bilərik. 

Sonda xatırladaq ki, bu günlərdə 
ABŞ Dövlət Departamentinin dünya-
da dini etiqad azadlığının vəziyyəti 
ilə bağlı 2021-ci il üçün illik hesa-
batında Avropa Şurası Parlament 
Assambleyası tərəfindən qəbul edilən 
“Ermənistan və Azərbaycan arasında 
münaqişənin humanitar nəticələri 
– Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” adlı 
qətnaməyə əsaslanaraq, vurğulanmış-
dır ki, əvvəllər işğalçı Ermənistanın 
dəstəklədiyi separatçıların nəzarətində 
olan və sonradan Azərbaycan 
tərəfindən azad edilən ərazilərdə 
törədilən dağıntılara, xüsusilə də 
Ağdam, Füzuli və digər yaşayış 
sahələrinin izlərinin itirilməsinə, 
talanmasına, habelə son 30 il ərzində 
mədəni irsin istismarına görə 
Ermənistan məsuliyyət daşıyır.

Hesabatda vurğulanmışdır ki, 
Azərbaycanın işğalçıdan təmizlənən 
ərazilərinə səfər etmiş diplomatların, 
vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin 
və jurnalistlərin sözlərinə görə, 
Ermənistanın nəzarəti altında olarkən bu 
torpaqlarda yüzlərlə abidə, o cümlədən, 
regionun etnik azərbaycanlıların istifadə 
etdiyi məscidlər, ziyarətgahlar talanıb, 
vandalizmə, təhqirlərə məruz qalıb və ya 
tamamilə dağıdılıb.

Sənəddə, həmçinin vətəndaş 
cəmiyyəti nümayəndələrinin, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramının 
və Azərbaycan hökumətinin fikrincə, res-
publikamızın azad olunmuş ərazilərinin 

ermənilər tərəfindən geniş şəkildə mina-
lanması şəhər və kəndlərdəki yüzlərlə 
dini obyektin böyük əksəriyyətinə girişi 
qeyri-mümkün edib və o abidələrə dəyən 
ziyanın həcminin müəyyənləşdirilməsini 
mümkünsüzləşdirib.

İşğaldan azad edilən ərazilərdəki da-
ğıntılar Birinci Qarabağ müharibəsindən 
sonrakı dönəmdə törədilib. Əvvəlcə 
evlərin və sosial obyektlərin tikinti 
materialları, dam örtükləri və pəncərələri 
oğurlanıb, daha sonra isə Azərbaycanın 
mədəni irsi dağıdılıb, təbii sərvətləri 
talan olunub. Bütün bunları nəzərdə tutan 
dövlətimizin başçısı çıxışlarının birində 
deyib: “Bunu hansısa başqa planetdən 
gələn yadplanetli yox, erməni edib. Özü 
də Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə 
yox, müharibədən sonra məqsədyönlü 
şəkildə, barbar kimi, vəhşi kimi, vandal 
kimi, bir-bir evlərin kərpiclərini, daşla-
rını söküb aparıb özləri üçün daxmalar 
tikiblər”.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
bu vəhşiliyi və saxtakarlığı kəskin ittiham 
etmişdir: “Biz işğaldan azad edilmiş 
ərazilərə dərhal müxtəlif ölkələrdən olan 
diplomatların, jurnalistlərin, ictimaiyyət 
nümayəndələrinin səfərlərini təşkil etdik. 
Onlar hamısı şokda idi. Elə biz hamımız 
da. Orada olan hər birimiz, sadəcə, şok 
vəziyyətinə düşürdük. Ona görə ki, biz 
vandalizmin və barbarlığın miqyasını bil-
mirdik. Bu da ermənilərin bütün ideoloji 
konsepsiyasını tamamilə alt-üst edirdi ki, 
guya, onlar sivil xalqdır, qədim xalqdır, 
barbar müsəlmanların əhatəsində qalıblar, 
Qafqazda xristianlığın nəticəsi olan nəcib 
xalqdır. Məgər nəcib xalq belə hərəkət 
edə bilərmi?”.

Bütün bunlari həyasızlıqla unutdur-
mağa çalışan, özlərini “sivil, mədəni 
xalq” adlandıran, Azərbaycanı isə, guya, 
tarixən və indinin özündə də onlara zülm 
edən ölkə kimi tanıtmağa çalışan erməni 
vandalları Qarabağda bütün dağıntıları 
məqsədli şəkildə həyata keçiriblər. Onlar 
Ermənistan ərazisindəki torpaqları-
mızda, Qarabağda və ətraf rayonlarda 
azərbaycanlılara aid tarixi mirasları viran 
qoymaqla, xristian dövrü abidələrimizi 
öz adlarına çıxmaqla azərbaycanlıların 
bu ərazilərdəki mədəni kimliyini itirmək 
məqsədi güdüblər. 

Lakin tarixin mötəbər izlərini itirmək 
mümkün deyil. Tarix təsdiq edir ki, 
Azərbaycan ərazisindəki xristian dövrü 
abidələri xalqımızın qiymətli mədəni irsi, 
təkzibedilməz mənəvi sərvətidir.

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Qafqaza gəlmə etnos olan ermənilər, tarixən, Azərbaycan 
ərazisində yayılıb məskunlaşma prosesində xristian dini 
amilindən fitnəkarlıqla və qəsbkarlıqla istifadə etmişlər. 

Rusiya imperiyası Şimali Azərbaycanı işğal etdikdən sonra 
isə bu vətənsiz və dövlətsiz toplumu İrandan və Türkiyədən 
kütləvi surətdə İrəvan və Qarabağ ərazisinə köçürməklə 
erməni kilsəsinin orta əsrlərdən bu ərazidə rəvac verdiyi yerli 
alban kilsəsinin qriqorianlaşdırılması və xristian türk əhalinin 
haylaşdırılması prosesini başa çatdırmışdır.

Rafael Hüseynov: Zəfər rəmzi Şuşadan 
hələ çox zəfərlərimizə yollar açılacaq

AZƏRTAC xəbər verir ki, Şuşa 
panelində Azərbaycan tərəfdən Milli 
Məclisin deputatı, akademik Rafael 
Hüseynov “Gözəl sənətlərin, elmlərin 
və zəfərlərin Şuşada qovuşan və 
sabahlara uzanan yolu” mövzusun-
da məruzə ilə çıxış edib. Akademik 
Qarabağın və Şuşanın şanlı tarixinin 
Mirzə Adıgözəl bəy, Mirzə Camal 
Cavanşir, Əhməd bəy Cavanşir, Mir 
Mehdi Xəzani, Mirzə Rəhim Fəna, 
Həsən İxva Əlizadə və digərlərinin 
müəllifi olduğu “Qarabağnamə”lərdə 
təfərrüatı ilə əks etdirildiyini, köhnə 
qaynaqların çox zaman Şuşanı 
“Qarabağın ürəyi” adlandırıldığını 
diqqətə çatdıraraq deyib: “Bu gün 
azərbaycanlıların dilində “Qarabağ 
Azərbaycandır!” sözləri artıq bir şüar 
kimi səslənməkdədir. Qarabağın tacı 
Şuşa şəhəri rəsmən Azərbaycanın və 
türk dünyasının mədəniyyət paytax-
tı elan edilib. Ancaq Şuşa həmişə 
Qarabağın və bütöv Azərbaycanın 
ürəyi hesab edilib. Başqa sözlə, 
bu anlarda siz hamınız Qarabağın, 
Azərbaycanın ürəyindəsiniz.  Yalnız 
indi yox, əsrlərcə bu bir isbata ehtiya-
cı olmayan həqiqət kimi qəbul edilib 

ki, Qarabağ və Qarabağda yetişmiş 
şəxsiyyətlər Azərbaycanı Azərbaycan 
edən dəyərlər sırasında ən ucada 
dayanıb, Şuşa da bir şəhər olaraq 
qurulmağa başladığı vaxtlardan 
elə hamı tərəfindən mədəniyyətin 
paytaxtı sayılıb. Həm də bunu yalnız 
Azərbaycanın içərisində biz özümüz 
və yaxın qonşularımız belə hesab 
etməyib, Şuşanın bir mədəniyyət 
başkəndi olması hüdudlardan 
kənarlarda da etiraf edilib”.

Tarixi mənbələrə əsaslanan 
Rafael Hüseynov bildirib ki, indi 270 
yaşı tamam olan Şuşanı vaxtilə bir 
iqamətgah, paytaxt olaraq seçəndən 
sonra 1752-ci ildən bu şəhərin qu-
ruculuğuna başlayan Pənahəli xan 
Cavanşir buranı yalnız inzibati bir 
mərkəzə deyil, məhz örnək şəhərə, ilk 
növbədə, bir mədəniyyət mərkəzinə 
çevirməyi hədəf seçmişdi. Qara-
bağdan və Azərbaycanın müxtəlif 

guşələrindən ən yaxşı ustaları, ən 
yaxşı musiqiçiləri, ən kamil əsnafı, ən 
seçmə nəsillərin təmsilçilərini buraya 
toplamağa başlamış, Şuşa tezliklə 
Qafqazda, Yaxın və Orta Şərqdə 
mədəniyyətləri qovuşduran məkana 
çevrilmişdi.

Akademik Rafael Hüseynov 
alban salnamələrinə əsaslanaraq 
söyləyib ki, musiqi və incəsənətin 
bu bölgədə güclü tərəqqisi hələ VII 
əsrdən, Cavanşir sarayına toplaşan 
şair, müğənni və bəstəkarların qoy-
duğu ənənələrdən başlayıb. Şuşanın 
yarandığı gündən Qarabağın inzi-
bati-siyasi mərkəzi rolunu oynadı-
ğını, şəhərin 1755-1822-ci illərdə 
Qarabağ xanlığının paytaxtı olduğu 
çağlardan burada daim elmi-mədəni 
həyatın qaynadığını söyləyən Rafael 
Hüseynov həmin mühitin yetirdiyi 
görkəmli alim və sənətkarlar, onların 
yaratdıqları misilsiz əsərlər barədə 

konqres iştirakçılarına məlumat 
verib.

Şuşanın elmi-mədəni miq-
yaslarının həmişə Qarabağ və 
Azərbaycandan daha geniş coğra-
fiyaya yayıldığı məsələsi üzərində 
dayanan Rafael Hüseynov deyib: 
“Böyük xanəndə Cabbar Qaryağ-
dıoğlunu məşhur rus şairi Sergey 
Yesenin 1924-cü ildə “Şərq musi-
qisinin peyğəmbəri” adlandırırdı. 
Yəni həmişə görüblər ki, bu yerdəki 
ulduzların böyüklüyünü, parlaqlığını 
müqayisə etmək üçün gərək əhatəni 
geniş götürəsən, daha zəngin coğra-
fiyaya çıxasan. Bu minvalla Şuşanın 
özünə də sadəcə, “Gözəl səslər” 
şəhəri, “Musiqi beşiyi”, yaxud lap 
dəqiqləşdirirmiş kimi “Konservatori-
ya şəhər” adlandırmağı az sayıblar, 
1908-ci ildə Tiflisdə nəşr edilmiş 
“Kavkazskaya muzıka” adlı kitabda 
Şuşanı elə birbaşa “Qafqazın kon-
servatoriyası” adlandırıblar. Təkcə 
XIX əsrdə Şuşada 95 şair, 22 musi-
qişünas, 38 xanəndə, 16 rəssam, 5 
astronom, 18 memar, 16 həkim və 
42-yə yaxın müəllim-mirzə olub”.

Şuşanın tarixən Pənahabad, xalq 
dilində isə adətən Qala adlandırıldı-
ğını deyən akademik Rafael Hüsey-
nov bu əziz şəhərin daim alınmazlıq 
qalası hesab edildiyini vurğulayaraq 
bəyan edib ki, Azərbaycanın 2020-ci 
ilin payızında 44 günlük müharibədə 
qazandığı möhtəşəm Qələbədən 
sonra Şuşa Zəfərin ən parlaq rəmzinə 
çevrildi və VII Beynəlxalq Sosial 
Elmlər Konqresinin yekun toplantı-
sının burada keçirilməsi, Qarabağa 
həsr edilməsi də daim bizimlə olacaq 
zəfərlər yolunun daha bir davamı və 
təntənəsi deməkdir.

Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi, Türkiyə Böyük 
Millət Məclisi, ADA Universiteti 

və Beynəlxalq Balkan Universitetinin 
birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan, 
Bakıda başlanaraq Şuşada yekun 
vurulan 7-ci Beynəlxalq Sosial Elmlər 
Konqresinin iyunun 4-də keçirilən 
son panel iclasında 5 məruzə 
dinlənilib.

Xristian dövrü abidələrimiz 
xalqımızın qiymətli tarixi sərvətidir

Azərbaycanla Bolqarıstan arasında 
diplomatik münasibətlərin qurulmasının   

30-cu ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib 

İyunun 6-da Azərbaycan 
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyində 
Azərbaycan və Bolqarıstan arasında 
diplomatik münasibətlərin qurulmasının   
30-cu ildönümü münasibətilə tədbir və 
sərgi keçirilib. 

Tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirli-
yinin rəhbər heyəti, Bolqarıstanın ölkəmizdəki 
səfirliyinin rəhbərliyi və əməkdaşları, Milli 
Məclisin deputatları və digər qonaqlar iştirak 
ediblər. 

Hər iki ölkənin Dövlət himnlərinin 
səslənməsi ilə başlayan tədbirdə çıxış edən 
Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini 
Xələf Xələfov iki ölkə arasında münasibətlərin 
və əməkdaşlığın bugünkü səviyyəsinin 
məmnunluq doğurduğunu ifadə edib. 
Ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə, o 
cümlədən iqtisadi, energetika, informasiya 
texnologiyaları, təhlükəsizlik, turizm, kənd 
təsərrüfatı, nəqliyyat sahələrində inkişaf 
edən ikitərəfli münasibətləri vurğulayan nazir 
müavini Xələf Xələfov beynəlxalq təşkilatlar 
çərçivəsində də siyasi əlaqələrimizin inki-
şaf etdiyini bildirib. İki ölkə arasında strateji 
xarakter daşıyan münasibətləri xarakterizə 
edən Xələf Xələfov, dövlətlərimiz arasında 
beynəlxalq hüququn təməl prinsiplərinə, o 
cümlədən sərhədlərin toxunulmazlığı, suve-
renlik və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmətə 
əsaslanan dost münasibətlərin mövcud oldu-
ğunu qeyd edib. 

Daha sonra çıxış edən  Bolqarıstanın 
Azərbaycandakı səfiri Nikolay Yankov 
ölkələrimiz arasında qarşılıqlı hörmət 
əsasında dost münasibətləri saxlandığını və 
əlaqələrin son 30 il ərzində dinamik inkişafını 
məmnunluqla qeyd edib. Səfir iki ölkə arasın-
da diplomatik münasibətlərin əsasının 1992-ci 
ildə qoyulmasına baxmayaraq əlaqələrimizin 
tarixinin bundan daha qədim olduğunu ifadə 
edib. Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun 
Bayramovun bu il mayın 31-dən və iyunun 
1-dək Bolqarıstana baş tutmuş rəsmi səfərini 
xatırladan səfir, sözügedən səfər çərçivəsində 
iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycan-Bolqarıstan Strateji Dialoqunun 
ikinci iclasının keçirilməsini, Azərbaycanın 
xarici işlər nazirinin, həmçinin Bolqarıstanın 
Prezidenti, Baş naziri və Xalq Məclisinin sədri 
ilə önəmli görüşlərinin keçirildiyini bildirib. 
Ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin əsas 
məqamlarını özündə əks etdirən sərginin 
təşkilinə görə təşəkkürünü ifadə edən səfir 
Nikolay Yankov, Azərbaycan və Bolqarıstan 
arasında diplomatik münasibətlərin qurulması-
nın 30-cu ildönümü münasibətilə öz təbriklərini 
çatdırıb, dövlətlərimiz arasında mövcud olan 
dostluq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın daha 
da inkişaf etdirilməsini arzulayıb. 

Tədbirin sonunda iştirakçılar Azərbaycan 
və Bolqarıstan arasında diplomatik 
münasibətlərin 30 illiyinə həsr edilmiş sərgi ilə 
tanış olublar.

AZƏRTAC

7 iyun 2022-ci il, çərşənbə axşamı6

USER 2
Машинописный текст
Xalq qəzeti .- 2022.- 7 iyun.- S.6.

USER 2
Машинописный текст




