
Əslən Zəngəzurdan olduğum üçün 
o zaman Sumqayıtda baş verənləri 
yaxşı anlayırdım. Ermənilərin necə 
ikiüzlü, xain, nankor olduqlarından 
xəbərdar idim. 

Həmin ərəfədə Ermənistandan 
zorla qovulmuş azərbaycanlıların 
18 min 331 nəfəri Sumqayıta pənah 
gətirmişdi. Orada soydaşlarımıza 
qarşı şovinist hərəkətlər törədilməsi 
ilə bərabər, Sumqayıtda da təhrikçi 
qüvvələr peyda olmuşdu. Onlar Qərbi 
Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından 
gəldiklərini, orada azərbaycanlılara 
amansız divan tutulduğunu, qızların 
zorlandığını, qocaların, ağbirçəklərin 
döyülərək öldürüldüyünü şəhərin 
mərkəzində, kolxoz bazarının və 
univermağın ətrafında toplaşan 
sakinlərə bildirir və aranı qızışdırırdı-
lar. Nəticədə gənclərimizdə intiqam 
hissləri getdikcə alovlanırdı.

İxtişaşların Sumqayıtda 
törədilməsi heç də təsadüfi deyil-
di. Bu məkan çoxmillətli bir şəhər 
olduğu üçün təxribat və qətllərin 
təşkilatçılarının niyyətlərinə uyğun 
gəlirdi. Digər tərəfdən, o dövrdə artıq 
respublikada, o cümlədən Sumqa-
yıtda əhali arasında rəhbərlikdən 
müəyyən narazılıqlar vardı. SSRİ 
DTK-dan “xeyir-dua” alan bir qrup 
erməni Azərbaycan xalqının bu 
narazılığından yararlanaraq, məhz 
Sumqayıtda təxribata əl atdı. 

Şəhərin 3-cü mikrorayonunda 
mənzil-istismar sahəsinin pasport 
qeydiyyatçısı işləyən Laura Lalayan 
“Krunk” təşkilatına üzv olmayan 
və maliyyə yardımı göstərməyən 
ermənilərin adlarının qarşısına qara 
xətt qoyaraq, siyahını təxribatı icra 
etmək tapşırığı almış Eduard Qri-
qoryana vermişdi. Heç kəs fərqinə 
varmırdı ki, niyə dağıdıcı dəstəni 
arxasınca aparan Qriqoryan han-
sısa binanın birinci mərtəbəsindəki 
erməniyə toxunmur, lakin yuxa-
rı mərtəbədə yaşayan erməni 
sakinlərini hədəf seçir, onlara divan 
tutur, öldürür və ya öldürtdürürdü. 
Çünki aşağı mərtəbədə yaşayan 
ermənilər “Krunk” cəmiyyətinin üzvü 
olmaqla Ermənistanın mənafeyini 
müdafiə edirdilər. Ermənilər dünya 
ictimaiyyətinə çatdırırdılar ki, baxın, 
barbar müsəlmanlar “yazıq, cəfakeş, 
məzlum”, erməniləri qırırlar, bunlarla 
bir yerdə yaşamaq mümkün deyil. O 
biri tərəfdən isə Ermənistana mesaj 
göndərirdilər ki, erməni mənafeyini 
güdməyənin aqibəti məhz belə olar.

Sumqayıtdakı mitinqlərdə 
təxribatçı çıxışlar edənlərin kimliyi 
də sonradan məlum oldu. Hadisələr 
davam edərkən baş verənlərin 
görüntüləri dünyanın müxtəlif 
ölkələrində yayılmışdı. Evlərin 
damına kameralar quraşdırılaraq, 

hadisələr lentə alınmışdı. 
İxtişaşlar zamanı “kapitan” rolunu 

oynayan Qriqoryanı mən də tanı-
yırdım. “Paşa” ləqəbi ilə çağrılırdı. 
Dəfələrlə həbsdə yatmışdı. Buna görə 
də xüsusi xidmət orqanları onu ələ al-
mışdı. Proseslər isə gizli gedirdi. Heç 

kəs Qriqoryanın niyyətindən xəbərdar 
deyildi. 3-cü mikrorayonda, avtovağ-
zal ərazisində hadisələr başlayanda 
Qriqoryan ön cərgədə dayanmışdı. 
Ünvanlara həmlələr zamanı da “flaq-
man” o idi.

Deyə bilərsiniz ki, Qriqoryan 
erməni soyadıdır. Azğınlaşan kütlə 
isə onun, yəni bir erməninin təxribatçı 
fikirlərinə inanaraq hərəkət edirdi. 
Məsələ onda idi ki, həmin vaxt bizdə 
beynəlmiləlçilik əhval-ruhiyyəsi hökm 
sürürdü. Yəni Sumqayıt 80-dən çox 
millətin nümayəndələrinin yaşadığı 
bir sənaye şəhəri idi. Bəlkə də onun 
arxasınca gedən gənclərin çoxu Qri-
qoryanın erməni olduğundan xəbərsiz 
idi. Azərbaycan dilini elə gözəl bilirdi 
ki, adam mat qalırdı. Hətta bir dəfə 
söhbət edəndə o, “filankəs mısmı-
rığını salladı” şəklində bir cümlə 
işlətmişdi. Heç azərbaycanlıların 
müəyyən hissəsi “mısmırıq” sözünün 
mənasını bilmirdi. Ləqəbi də “Paşa” 
olduğuna görə şübhə yaratmırdı. 
Onun arxasınca gedən gənclərimizin 
əksəriyyəti isə zavodlarda fəhləlik 
edən siyasətdən uzaq adamlar idi. 

Ermənilərin planlı şəkildə həyata 
keçirdikləri məsələlərdən biri də Sum-
qayıtda yaşayan, milliyyətcə erməni 
olan 84 nəfər əmanətçi şəhərimizdə 
fəaliyyət göstərən 14 əmanət kassa-
sından 143 min 64 rubl məbləğində 
əmanətləri götürmüşdü.

İsrailə köçmüş bir bakılı Tel-
Əvivdə çıxan “Kruq” qəzetində dərc 
etdirdiyi “Bakı gündəliyi”ndə yazırdı: 
“Keçmiş həmvətənim olan qadın etiraf 
edirdi ki, Sumqayıt azərbaycanlıların 
erməniləri qəhrəmancasına qoru-
duqları şəhərdir. Qətllərə, əlbəttə, 
ermənilər rəvac vermişdilər. Tutu-
lanların işinə isə qəsdən Rusiyanın 
məhkəmələrində baxılıb ki, çirkin 
niyyətlər ört-basdır edilsin”. İsveçdə 
yaşayan erməni siyasi xadim və 

yazıçı Vaqe Avetyan özünün sen-
sasion fikirləri ilə soydaşlarının iç 
üzünü açıb. Sumqayıt hadisələrinin 
ildönümü ərəfəsində o bildirib ki, 
həmin dövrdə yaşanan hadisələri 
azərbaycanlılar deyil, SSRİ 
rəhbərliyinin köməyi ilə ermənilərin 
özləri törədiblər. “Ermənilər Qara-
bağı qonşularından alıb dünyaya 
göstərmək istədilər ki, necə ağıllı, 
qədim keçmişə malik xalqdırlar. Eləcə 
də demək istədilər ki, azərbaycanlılar 
necə pis xalqdır”, - deyə erməni yazı-
çı bəyan edib.

Kütləvi ixtişaşlar nəticəsində 60 
mənzil qarət olundu, 14 avtomaşın 
yandırıldı, 8 avtomaşın zədələndi, 16 
ticarət obyektinin şüşələri sındırıldı, 
DİN-in 17 ədəd avtomaşını əzildi. 
Həmin vaxt 198 nəfər bədən xəsarəti 
aldı, onlardan 87 nəfəri xəstəxanalara 
yerləşdirildi. 

O vaxt ermənipərəst rəhbərlər 
bizə tapşırırdılar ki, milliyətcə erməni 
olan işçiləri tapın, yemək aparın, 
xəstəxanalara baş çəkin. Mən bazar-
lıq edib xəstəxanaya getdim, orada 
94 yaşlı erməni qadına salam verdim. 
O isə mənə tərəf acı-acı baxışlarla 
baxdı və sayıqlamağa başladı: –
Lernayın Qarabax merna (Dağlıq 
Qarabağ bizimdir) dedi və üzünü 
yana çevirdi. O zaman Levon Ter-
Petrosyan müsahibələrinin birində de-
mişdi: “Sumqayıt hadisələrindən son-
ra Azərbaycan xalqı şok vəziyyətinə 
düşmüşdü, əgər ölkə rəhbərliyi bu 
məqamdan istifadə edib, Dağlıq Qa-
rabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana 
birləşməsi haqqında qərar çıxarsaydı, 
Azərbaycan xalqı buna etiraz edə 
bilməyəcəkdi”. Mənə elə gəlirdi ki, 
həmin vaxt Sumqayıtda baş verən 
hadisələrdən bizim ziyalılar, yazarlar, 
adi fəhlələr baş çıxara bilmir, bu cür 
təxribatın baş verməsinə inanmırdılar. 
O vaxtkı kütbaş rəhbərlərin Mərkəzin 
göstərişi ilə oturub-durmaları, 

hadisələri düzgün araşdırmamaları, 
bütün günahları azərbaycanlıların 
üzərinə yıxmaları Azərbaycan xalqına 
arxadan vurulan zərbə idi.

Sumqayıtda baş verən hadisələrə 
hüquqi qiymət verilmədi. İstintaq 
qanuna zidd formada aparıldı. 
Hadisələrin əsas təşkilatçısı bir 
tərəfdə qaldı, Moskvada Əhməd 
Əhmədova ölüm hökmü oxundu. 

Əhmədi yaxşı tanıyırdım. Onun 
haqqında məqalə də yazmışam. 
Sonradan ata-anası ilə həmsöhbət 
olduq. Valideynləri bildirirdi ki, Əhməd 
müharibədən, dava-dalaşdan uzaq 
insan idi. O zaman Sumqayıt Dövlət 
Dram Teatrında çalışan Xalq artisti 
Afaq Bəşirqızı ilə bağlı da əsassız 
iddialar qaldırılmışdı. Mən özüm 
doqquz dəfə prokurorluğa çağırıl-
mışdım. Dostlarım mənə əvvəlcədən 
demişdilər ki, kitablarımın hamı-
sını gizlədim. Elə şeirlərim vardı 
ki, ələ keçsəydi, mənə də millətçi 
damğası vurula bilərdi. Çünki adım 
təhrikçi millətçilər siyahısına düş-
müşdü. Əvvəlcə direktor işlədiyim 
məktəbə, sonra evimə gəlib yoxla-
ma apardılar. Təsadüfən evimizdə 
yun darağı tapmışdılar. Məsələni 
qəlizləşdirərək həmin darağın silah 
məqsədilə istifadə oluna biləcəyindən 
şübhələnməyə başladılar. Həyat yol-
daşım dərhal içəri keçib yun gətirərək 
daramağa başladı ki, həmin əşya 
silah deyil, bu məqsəd üçün istifadə 
olunur. 

Haqq nazilsə də, üzülməz. Bu 
gün müzəffər Ali Baş Komandanımız 
İlham Əliyevin qətiyyəti, qəhrəman 
Ordumuzun hünəri sayəsində 
ermənilərin qonşu torpaqlarını ələ 
keçirmək niyyətləri tam iflasa uğrayıb. 

Əvəz MAHMUD LƏLƏDAĞ,  
Sumqayıt Dövlət Universitetinin 

müəllimi, şair-dramaturq

Od çərşənbəmiz mübarək!

Bineyi – qədimdən bu bayramın 
keçirildiyi bütün bölgələrdə Novruza 
qədər bir çox tamaşa və oyunlar keçi-
rilib. Adət – ənənəyə uyğun olaraq, bu 
tamaşa və oyunlarda əsasən cavanlar 
iştirak ediblər. Yaxın keçmişimizdə 
bölgələrdə keçirilən cıdır, qılıncoy-
natma, kəməndatma, gözbağlıca, 
kosa–kosa və digər oyun və tama-
şalardan ən çox cıdır və kosa–kosa 
oyunlarında kütləvilik seçilib. Çünki bu 
oyunlarda cavanlarla bərabər uşaqlar 
da, yaşlılar da çox olub. İnsanların 
çox toplaşdığı məqamardan biri də Od 
çərşənbəsi ilə bağlıdır. Novruza qədər 
keçirilən çərşənbələrdən ən kütləvisi 
əvvəllər də Od çərşənbəsi olub, indi 
də belədir. 

Bu gün – Od çərşənbəsində 
bölgələrimizdə hər ailə öz həyətində 
bir tonqal çatıb, əlavə olaraq küçədə 
də ocaq qalayacaq, şəhərdə isə hər 
binanın önündə olmasa da, iki – üç 
binadan bir, 300 – 400 ailəyə bir 
tonqal qalanacaq. Amma hər yerdə 

– şəhərdə də, kəndə də, uşaqlar 
bu çərşənbəyə xüsusi hazırlaşırlar. 
Çünki, tonqalın alovu ərşə bülənd 
olanda yerdən götürülür, od üstündən 
tullanmaqla məharətlərini göstərmək 
istəyir, sonrakı günlərdə öyünməyə 
səbəb axtarırlar. Həmin axşam qəribə 
mənzərə yaranır:  sanki göy yerə kö-
çür. Yer qaranlıq səmanı, hər ocaqdan 
çıxan qığılcımlar ulduzları xatırladır. 
Qaranlıqda ocaq başına, alovun 
istisinə və işığına toplaşanların sayı 
– hesabı olmur, onlar bir – birilərinə 
alqış – dua edir, çərşənbələrini təbrik 
edirlər. Tonqal başına yığışanlar 
“Ağırlığım bu tonqalda qalsın!” – deyib 
odun üstündən tullanırlar. Alovdan 
digər tərəf görünmədiyindən, tonqalın 
hər iki yanından o qədər eyni vaxtda 
tullanıb odun üstdə toqquşanlar olub 
ki...  Hələ qədim dövrlərdən insanlar 
odu müqəddəs bilib, qoruyub, hörmət 
ediblər. Odla bağlı xeyli atalar sözü 
yaranıb: “Od imandır”, “Od düşdüyü 
yeri yandırar”, “Od çərşənbəsində 

ocağı boş qoymazlar”, “Ocağı şər vax-
tı söndürməzlər” və s. İnanclara görə 
ocaq yananda “çırt-çırt” səs gəlirsə, 
demək ki, kimsə səndən danışır, ocaq 
his verərsə, uzaqdan qonaq gələcək. 

...Bu gün Od çərşənbəsidir. Su 
çərşənbəsi kimi onun da öz atribut-
ları, özəllikləri, öz süfrəsi var. Bu 
günün əsas atributu oddur, ocaq-
dır. Müqəddəs ocaq, ilkinliyimizin 
ilıq hənirinə belə tapındığımız, and 
içdiyimiz ocaq! Bu gün də başqa 
çərşənbələr kimi qonum – qonşuya, 
lap yaxın qohuma belə evdən çıraq, 
maya, un, kibrit vermək olmaz. Ax-
şama iş – güc qalmasın deyə, evi də 
ertədən təmizləyərlər. Heç süfrədən 
tökülən qırıntılara belə süpürgə 
çəkməzlər, adətə görə günah sayılar. 
Bu gün ehsan vermək, yas yerinə 
getmək də günah hesab edilir. Qız – 
gəlinlər əllərinə xına qoyarlar ki, əllər 
od rəngində olsun.

Digər çərşənbələrdə olduğu 
kimi, od çərşənbəsində də qazanlar 
qaynamalı, ocağın üstü boş olma-

malıdır. Bu çərşənbədə odun, 
tonqalın yandırılması həmin ilin 
isti, bərəkətli keçməsinə işarədir. 
Bölgələrimizdə çərşənbələr 
indi də ilkinliyini qoruyub 
saxlayır. Nə uşaqların yumur-
ta döyüşdürməsinə, nə də, o 
başdan – dan yeri söküləndən 

çıxıb qaş qaralanda evə dönmələrinə 
söz deyən olur. Uşaqlar şənlik 
gözlədiklərinə görə, onlara bunu qa-
dağan etmirlər. Gün uzunu bir – birinə 
tapmaca deyənlərin səs – küyü qulaq 
batırsa da, onlara yenə acıqlanmır-
lar... Həmin tapmacalardan bəzilərini 
xatırlatmaq yerinə düşər:

El – obada hallanar,
Şirin olar, dadlanar.
Gah atdanar, yellənər,
Gah alışar, odlanar.

(çərşənbə)
Say istəsən say verər,
Pay istəsən, pay verər,
Əyilib gülün dərsən,
Xoşbəxt ömür, ay verər.

(Novruz bayramı)
Papaqatma bu çərşənbəyə 

aid olmasa da, qaş qaralan kimi, 
uşaqlar əllərində lopa (uzun ağacın 
başına əski-üskü dolayır, qaranlıq-
da “papaq atdı”ya gedəndə neftə 
batırıb getdikləri yol işıqlansın deyə 
yandırırlar) evlərin qapısını döyür, 

onlara verilən hər neməti ən əziz pay 
kimi alırlar. Od çərşənbəsində ailə 
üzvlərinin hər biri qalanan tonqa-
lın üstündən tullanıb “Ağırlığım bu 
tonqalda yansın” – deyə alqış – dua 
edərlər. Adət – ənənəyə görə, hətta 
Od çərşənbəsində tonqal qalayıb, 
alovun üzərindən tullanmaqla bütün 
xəstəlikləri, pislikləri və azar – bezarı 
odda yandırırlar. Qaranlıqda ocaq 
başına, alovun işığına və istisinə 
toplaşanlar bir – birlərinə xoş niyyətlər 
diləyir, gələn ilki çərşənbəni birlikdə 
qarşılamağı arzulayırlar.

Uzun illərdir ki, hər çərşənbədə 
ilk alqış – duamız işğal altında olan 
torpaqlarımızın azad edilməsi ilə bağlı 
olub. İnanırdıq ki, Prezident İlham 
Əliyevin əzmi ilə Qarabağımız işğal-
dan azad ediləcək. “Dəmir yumruq” 
xalqı istəyinə qovuşdurdu. Artıq ötən 
ildən işğaldan azad edilən o torpaq-
larda hərbçilərimiz çərşənbə tonqa-
lının ətrafına yığışırlar. Çox keçməz, 
o tonqalların başına o yerlərin əsl 
sahibləri – sakinləri yığışar. İndi başqa 
arzularımız var: Bayram tonqallarının 
Zəngəzurda, Göyçədə alovlandırılma-
sını diləyirik.

Hamılıqla, Od çərşənbəmiz 
mübarək!

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Klaypeda şəhərində Xocalı 
soyqırımının qurbanları yad olunub

 Litvanın Klaypeda şəhərində Xocalı soyqırımının 30 illiyi ilə əlaqədar 
anım tədbiri keçirilib.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 
verilən məlumatda bildirilir ki, komitənin 
dəstəyi və “Azəris” diaspor təşkilatının 
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə şəhər 
mədəniyyət mərkəzində baş tutan tədbirdə 
Azərbaycan, tatar, alman, Ukrayna, Latviya, 
Belarus icmalarının və yerli ictimaiyyətin 
nümayəndələri iştirak ediblər. Qonaqlar ara-

sında tanınmış hərbi jurnalist Riçard Lapaitis 
də olub.

Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz 
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi 
ilə başlayan mərasimdə “Azəris” diaspor 
təşkilatının sədri Əliağa Məmmədov və baş-
qaları çıxış ediblər. Bildirilib ki, xalqımız heç 
bir zaman 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na 
keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 
sovet ordusunun Xankəndidə yerləşən 366-cı 
motoatıcı alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərində 
dinc və günahsız azərbaycanlılara qarşı 

törətdiyi dəhşətli soyqırımı unutmayacaq və 
unutdurmayacaq.

Sonra litvalı rejissor Andreas Brokasın və 
jurnalist Riçard Lapaitisin ərsəyə gətirdikləri 
“Sonsuz dəhliz” adlı sənədli film nümayiş 
etdirilib. Film Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə “Xocalıya ədalət!” təbliğat kampaniyası 

çərçivəsində hazırlanıb.
Tədbir çərçivəsində Xocalı soyqırımı 

qurbanlarına həsr edilmiş anım guşəsi təşkil 
olunub.

Qeyd edək ki, Xocalı soyqırımının 30 
illiyi ilə əlaqədar Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin dəstəyi ilə dünyanın 40 ölkəsində 
150-yə yaxın tədbir keçirilib.

Samirə ƏLİYEVA,  
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 369 yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus 
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 369 
yoluxma faktı qeydə alınıb, 1090 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanın-
da Operativ Qərargahdan 
verilən məlumata görə, ana-
liz nümunələri müsbət çıxan 
17 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə 
ümumilikdə 785 min 670 
nəfərin koronavirus infek-
siyasına yoluxması faktı 
müəyyən edilib, onlardan 
765 min 373 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb, 9417 nəfər 
vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 
10 min 880 nəfərdir.

Son sutkada yeni 
yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə 
əlaqədar 3860, bu günə 
qədər isə ümumilikdə 6 
milyon 554 min 964 test icra 
olunub.

“Xalq qəzeti”

Fövqəladə Hallar 
Nazirliyinin Akademiyasına 
kursant qəbulu elan edilir

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Akademiyasına 2022/2023-cü tədris ili üçün təhsilin 
bakalavriat səviyyəsinə kursant qəbulu elan edilir.

Akademiyada “Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 
mühəndisliyi” və “Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi” ixtisas-
ları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir.

Təhsil müddəti 4 ildir. Təhsil dövlət sifarişi əsasında 
ödənişsiz əsaslarla əyani şöbədə həyata keçirilir. Tədris 
Azərbaycan dilində aparılır.

Akademiyada müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş təlim 
qurğuları, ixtisaslaşdırılmış auditoriyalar, laboratoriyalar, 
xüsusi fənn kabinələri kursantların istifadəsindədir.

Akademiyaya qəbul olan şəxslər təhsil müddətində 
yemək, xüsusi geyim forması və yataqxana ilə təmin olunur, 
təqaüd alırlar.

Akademiyanın məzunlarına seçdikləri ixtisasa uyğun “ba-
kalavr” ali peşə-ixtisas dərəcəsi, hərbi və ya xüsusi rütbələr 
verilməklə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumlarında müva-
fiq vəzifələrə təyin edilirlər.

Akademiyaya qəbula namizədlər boyu 170 sm-dən az 
olmayan, tam orta təhsilli və ya tam orta məktəbin buraxılış 
sinfində oxuyan, 17 ya şı 15 sentyabr 2022-ci ilədək tamam 
olan, yaxud müddətli həqiqi hərbi xidmətini başa vuraraq 
ehtiyata buraxılmış və 23 yaşı 15 sentyabr 2022-ci ilədək 
tamam olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları 
sırasından seçilir.

Qəbul imtahanı test üsulu ilə birinci mərhələdə buraxılış 
imtahanları fənləri üzrə, ikinci mərhələdə isə I ixtisas qrupu-
nun fənləri üzrə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən keçirilir.

Sənədlər mart ayının 1-dən aprel ayının 15-dək (şənbə, 
bazar və bayram günləri istisna olmaqla) saat 10:00-dan 
17:00-dək əvvəlcədən növbə götürmə və təyin edilmiş 
vaxtda dəvət edilməklə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
Akademiyasında (ünvan: Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, 
Hövsan qəsəbəsi, Elman Qasımov küçəsi-8) qəbul edilir. 
Abituriyentlər aşağıda qeyd edilmiş telefon və ya “What-
sApp” nömrələrinin birinə ad, soyad, ata adı, təvəllüd və 
telefon nömrəsini bildirməklə dəvət olunacağı gün və saat 
barədə məlumat əldə edə bilərlər.

Əlaqə telefonları:  (012) 512-41-61;  (012) 512-41-20.
WhatsApp: (055) 375-14-14
Həmçinin, daha ətraflı məlumatı Fövqəladə Hallar Nazir-

liyinin www.fhn.gov.az və Dövlət İmtahan Mərkəzinin www.
dim.gov.az rəsmi internet saytlarından əldə etmək olar.

Addım – addım Novruz bayramına yaxınlaşırıq. İnsanlar Su 
çərşənbəsinin buzlarını əritdiyi torpağa hərarət vermək üçün 
üstündə od qalayıb, ocaq çatıblar. Zərdüşt inanclarından hələ çox-
çox əvvəl insanlar təbiəti canlandıran, torpağı isidən Günəşi, onun 
yerdəki simvolu olan odu təsəvvürlərində rəmzləşdiriblər. Belə bir 
etiqad yaranıb ki, insanlar Günəşi və odu nə qədər sevib əzizləsələr, 
oхşasalar, təbiət o qədər tez isinər, insanlara хoşbəхtlik gətirər. 
Ötənlərdə kənd yerlərində yaşayanlara Od çərşənbəsinin gəldiyini 
xatırlatmaq üçün həmişə dağların başında tonqallar qalanarmış. 
Dağlar olmadığı ərazilərdə isə hündür yerlər seçərək, tonqalların 
oralarda çatılmasını uyğun hesab edərmişlər.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu ilin noyabrında 
Sumqayıtın 70 illik yubileyi ilə əlaqədar şəhərimizdə keçirilən 
tədbirdə çıxış edərək bir çox vacib məqamlara aydınlıq gətirdi. 
Dövlətimizin başçısı 1988-ci ildə şəhərdə törədilmiş hadisələrə 
də toxundu. Ölkə rəhbəri bütün bunların erməni millətçilərinin 
əməlləri olduğunu bir daha diqqətə çatdırdı. Möhtərəm Prezident 
hadisələrin əslində Qarabağın dağlıq hissəsinin Azərbaycandan 
qoparılmasına və keçmiş SSRİ-nin dağılmasına təkan verəcək 
vasitələrdən biri kimi düşünüldüyünü qeyd etdi. 

1 mart 2022-ci il, çərşənbə axşamı 7

Sumqayıt hadisələri 
ermənilərin planlı təxribatı idi

Gün gələcək, bayram tonqalları 
Zəngəzurda, Göyçədə alovlanacaq
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