
Ukraynada hərbi əməliyyatlar 
təhlükəli həddə çatıb

Hərbi qarşıdurma fonunda rəsmi Kiyev Avropa Birliyinə üzv olmağa tələsir

Ukrayna ilə Rusiya  arasındakı 
danışıqların başa çatan  birinci 
mərhələsində növbəti görüşün 
keçirilməsinə dair tərəflər arasında 
razılıq əldə olunub. Bunu Ukrayna 
Prezidentinin Aparat rəhbərinin mü-
şaviri Mixaylo Podolyak bildirib. Onun 
sözlərinə görə, tərəflər “müəyyən 
irəliləyiş əlamətləri olan başlıca 
mövzuları təyin ediblər”. Danışıq 
iştirakçılarının nəticələri müzakirə 
etmək üçün öz paytaxtlarına  qayıtdığı 
qeyd  olunub. Danışıqlarda iştirak 
edən Rusiya nümayəndə heyətinin 
üzvü Vladimir Medinski TASS-a 
bildirib ki, razılaşmaya əsasən növbəti 
görüş yaxın günlərdə Polşa-Belarus 
sərhədində keçiriləcək. “Beş saatadək 
davam edən danışıqlar indicə başa 
çatdı. Bu müddət ərzində gündəliyin 
bütün maddələrinə toxunduq, ümumi 
mövqe əldə etməyin mümkün görün-
düyü bəzi nöqtələri müəyyənləşdirdik. 
Ən başlıcası da danışıqlar prosesini 
davam etdirmək üçün razılığa gəldik” 
– deyə rusiyalı diplomat qeyd edib. 

Rusiya nümayəndə heyətinin digər 
üzvü, Dövlət Dumasının beynəlxalq 
məsələlər üzrə komitəsinin rəhbəri 
Leonid Slutski də bildirib ki, danı-
şıqlarda tərəflər atəşkəs, silahsız-
laşdırma və “bu gün gündəmdə 
olan digər məsələləri” müzakirə 
ediblər: “Amma indi konkret nəticələri 
müzakirə etməyək, tərəflər paytaxt-
larda məsləhətləşmələr aparmalıdır. 
Deyə bilərəm ki, müzakirə ətraflı oldu, 
onlar beş saatdan çox işlədilər. İndi, 
həqiqətən də, Moskva və Kiyevdə 
məsləhətləşmələrə ehtiyacımız var. 
Tərəflərin bir-birini eşitməsi vacibdir”.

Ukrayna Prezidentinin Aparat 
rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyak 
jurnalistlərə bildirib ki, Ukrayna və Ru-
siya nümayəndə heyətləri danışıqların 
birinci raundunu keçiriblər. Onun əsas 
məqsədi Ukrayna ərazisində atəşkəs 
və hərbi əməliyyatlar məsələlərini 
müzakirə etmək olub. “Tərəflər 
müəyyən qərarların qəbul edildiyi 
bir sıra prioritet mövzuları müzakirə 

ediblər. Müəyyən imkanlar əldə etmək 
üçün tərəflər məsləhətləşmələr üçün 
paytaxtlarına yola düşürlər. Tərəflər, 
həmçinin yaxın gələcəkdə danışıq-
ların ikinci raundunun keçirilməsinin 
mümkünlüyünü müzakirə ediblər və bu 
raundda mövzular artıq konkret inkişaf 
təcrübələrini əldə edəcək”, – deyə 
M.Podolyak fikirlərini açıqlayıb. 

Bununla belə, Ukrayna  Prezidenti 
Volodimir Zelenski danışıqların uğurlu 
olacağına az inandığını bildirib. Ancaq 
onun fikrincə, cəhd etmək lazımdır. 
Ukrayna lideri bunun, az da olsa, 
şans olduğuna inanır. “Rəsmi Kiyev 
və Moskva arasında aparılan da-
nışıqların nəticələrinə görə, hələlik 
Ukraynaya lazım olan heç bir nəticə 
yoxdur... Ukrayna və Rusiya arasında 
danışıqların birinci raundu baş tutub. 
Hələlik əldə etmək istədiyimiz nəticə 
yoxdur”, – deyə Zelenski əhaliyə 
videomüraciətində bildirib. Onun 
sözlərinə görə, Kiyev öz nümayəndə 
heyətinin qayıtmasından sonra Rusiya 
ilə danışıqların nəticəsini təhlil edəcək 
və danışıqların ikinci raunduna necə 
keçəcəyinə qərar verəcək.

Belarusun Xarici İşlər naziri 
Vladimir Makey Rusiya və Ukrayna 
nümayəndələri arasında danışıqla-
rın bir neçə günə bərpa olunacağını 
düşünür. Onun sözlərinə görə, görüş 
“bəlkə də hazırda mövcud olan bütün 
böhranlı məsələlərin həllinə kömək 
edəcək”. Belarus Prezidenti Aleksandr 
Lukaşenko da Rusiya və Ukrayna 
nümayəndələri arasında fevralın 28-də 
Belarus ərazisində baş tutan danışıq-
lardan danışıb. Onun sözlərinə görə, 
görüşün nəticələri “ehtiyatlı nikbinlik” 
yaradır. “Bu danışıqları necə təşkil 
etdiyimizi desəniz, bu, tam bir trillerdir. 
Onlar mümkün olandan daha çox şey 
etdilər. Onlar birinci mərhələdə öz 
işlərini 5 saat ərzində parlaq şəkildə 
yerinə yetirdilər”, – deyə cənab 
 Lukaşenko əlavə edib. 

Belarus Prezidentinin fikrincə, 
görüşün müsbət nəticəsi ondan 
ibarətdir ki, tərəflər dialoqu davam 

etdirmək barədə razılığa gəliblər. 
A.Lukaşenkonun vurğuladığı kimi, 
danışıqların növbəti mərhələsi 
Belarus-Polşa sərhədi yaxınlığında 
olmalıdır. Bununla yanaşı, Belarus 
Prezidenti bildirib ki, Belarus  Silahlı 
Qüvvələri Rusiyanın Ukraynada 
keçirdiyi xüsusi əməliyyatda iştirak 
etməyib və etməyəcək. Lukaşenkonun 
sözlərinə görə, bunu hər kəsə sübut 
etmək olar: “Üstəlik, Rusiya rəhbərliyi 
heç vaxt bizimlə bu məsələni - silahlı 
münaqişədə iştirakımızla bağlı məsələ 
qaldırmayıb. Biz Ukraynada bu xüsusi 
əməliyyatda iştirak etməyə davam 
etmək fikrində deyilik. Buna ehtiyac 
yoxdur”. 

Bəs növbəti danışıqlardan nəticə 
gözləməyə dəyərmi? Əlbəttə, hər 
iki tərəfi razı salacaq ümumi qərarın 
tezliklə qəbul ediləcəyini gözləmək 
indiki halda çətindir. Ona görə ki, 
tərəflərin şərtləri uzlaşmır və belə 
bir ziddiyətli mövqelərdə dayanmaq 
danışıqlara olan güclü inamı azal-
dır. Amma istənilən halda tərəflərin 
masa arxasında oturması az da olsa 
hərbi əməliyyatların dayandırılma-
sına ümid yaradır. Çünki hər keçən 
gün hərbi əməliyyatlar böyük itkilərə 
səbəb olur, humanitar böhranı daha 
da dərinləşdirir. Belə bir mürəkkəb 
və ciddi gərginlik fonunda Ukrayna 
Avropa İttifaqının (Aİ) üzvü olmaq 
üçün təşkilata müraciət ünvanlayıb. 
Son məlumatlara görə, Aİ Ukraynanın 
üzvlüklə bağlı müraciətinin nəzərdən 
keçirilməsi üzrə rəsmi prosedura baş-
layıb. Ukrinform informasiya agentliyi 
xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın 
Avropa İttifaqındakı nümayəndəsi 
Vsevolod Çentsov özünün tviter 
səhifəsində yazıb. O bildirib ki, 
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelens-
kinin imzaladığı üzvlük müraciətini 
Avropa İttifaqı Şurasına sədrlik edən 
Fransanın daimi nümayəndəsi Filipp 
Leqliz-Kostaya təqdim edib. Diplo-
matın sözlərinə görə, ittifaqa üzvlük 
müraciəti qeydiyyatdan keçib və bu 
məsələ barədə müzakirə prosesinə 
start verilib. Xatırladaq ki, fevralın 
28-də Prezident Volodimir Zelens-
ki hakimiyyətin xüsusi prosedur 
çərçivəsində Ukraynanın üzvlüyü 
barədə Avropa İttifaqına müraciət 
etdiyini bildirib. Həmin gün axşam 
saatlarında isə Ukrayna Prezidenti 
üzvlüklə bağlı sənədin artıq Brüsselə 
çatdırıldığını deyib.

Bəs Ukrayna Aİ-yə üzv ola bilərmi? 
Siyasi şərhçilər bunun simvolik bir 
addım olduğu, prosesin uzun müddət 
vaxt aparacağı və Rusiya  Prezidenti 
Vladimir Putin tərəfindən müsbət 
qarşılanmayacağı proqnozlaşdırılır. 
Ən azı ona görə ki, hazırda Ukrayna-
nın Aİ-yə üzvlük kriteriyalarına tam 
uyğun olmadığı bildirilir. Bundan əlavə, 
Aİ üzvlərinin yekdilliklə təsdiqlənməsi 
tələb olunur və bəzi üzv dövlətlərin 
təsdiqləmə prosesləri kifayət qədər 
mürəkkəbdir. Avropa Komissiya-
sının sədri Ursula fon der Leyen 
bazar günü “Euronews” telekanalına 
müsahibəsində “Biz onların Avropa 
Birliyində olmasını istəyirik” demişdi. 
Aİ-nin yüksək rütbəli rəsmisi Britaniya 
mətbuatına verdiyi açıqlamada Ukray-
nanın AB-yə üzvlüyünün mart ayında 
keçiriləcək qeyri-rəsmi sammitdə 
müzakirə oluna biləcəyini bildirib. 

“Düşünürəm ki, bu, Prezident 
Zelenski üçün Rusiya ilə danışıqlarda 
vacib çıxış yolu ola bilər”, – deyən Aİ 
rəsmisi əlavə edib ki, proses hələ baş-
lanmayıb. Aİ ilə əməkdaşlıq müqaviləsi 
olan Ukrayna birliyə tamhüquqlu 
üzv olmaq istəyir. İttifaq rəsmisinin 
sözlərinə görə, Rusiya buna qarşıdır. 
Rusiyanın reaksiyasından qaçmaq 
üçün Ukraynanın üzvlük məsələsi 
indiyədək gündəmə gətirilməyib. Lakin 
Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi, 
deyəsən, bu vəziyyəti dəyişib. 

Bundan əvvəl Prezident Zelenski 
Ukraynanın Aİ-yə üzv olmaq hüqu-
quna malik olduğunu bildirib. Avropa 
Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der 
Leyen onun sözlərini şərh edərkən 
qeyd edib ki, Avropa İttifaqına daxil 
olmaq bir neçə ay ərzində həyata 
keçirilə bilməyən dərin transformasiya 
proseslərini tələb edir. Oxşar bəyanatı 
bazar ertəsi Almaniyanın Xarici İşlər 
naziri Annalena Berbock verib. Onun 
sözlərinə görə, Ukrayna “Avropa evi-
nin bir hissəsidir”, lakin heç bir ölkənin 
Aİ-yə daxil olması prosesi hətta bir 
neçə ay ərzində baş verə bilməz. Hol-
landiyanın Baş naziri Mark Rutte isə 
daha birmənalı olub: “Aİ ilə Ukrayna 
arasında qarşılıqlı əlaqə indikindən 
daha intensiv ola bilər, lakin tamhü-
quqlu üzvlük məsələsi bu gün masada 
deyil”. Aİ diplomatiyasının rəhbəri Jo-
sep Borrell də bildirib ki, Aİ liderlərinin 
hazırkı gündəliyinə Ukraynanın birliyə 
qəbulu məsələsi daxil deyil. 

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Ukrayna-Rusiya qarşıdurması hələ də fəal hərbi əməliyyat 
mərhələsindədir və qarşılıqlı zərbələr artıq ciddi itkilərə gətirib 
çıxarır. Hərbi əməliyyatların fonunda tərəflər arasında danışıq 
da baş tutdu, ancaq görüşün konkret nəticələri barədə məlumat 
verilmir. Hər iki ölkə nümayəndələri görüşün nəticələri barədə 
ehtiyatlı bəyanatlar səsləndirməklə kifayətləndilər. 
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“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-nin 

mətbuat xidmətinin məlumatı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyevin tapşırığı ilə AZAL 
aviaşirkəti Ukraynadakı hadisələrlə 

əlaqədar Vətənə qayıtmaq arzusunda olan 
həmvətənlərin gətirilməsi üçün hər gün təxliyə 
reyslərini yerinə yetirəcək.
Azərbaycan vətəndaşlarının təxliyə reysləri ilə 

gətirilməsi ödənişsiz həyata keçirilir. Martın 1-də 
AZAL artıq təxliyə reysi yerinə yetirib və 176 nəfər 
Azərbaycan vətəndaşı Vətənə qayıdıb. Ukraynadan 
qonşu dövlətlərə köçmüş soydaşlarımızın təxliyəsi 
üçün Azərbaycan tərəfindən əlavə olaraq digər çarter 
reysləri də təşkil edilir. Bu reyslərlə fevralın 28-də 
və martın 2-də 336 nəfər Azərbaycan vətəndaşı 
Bakıya çatdırılıb.

Ukraynanı tərk edən Azərbaycan vətəndaşları 
Vətənə qayıtmaq üçün Azərbaycanın xaricdəki 
 diplomatik missiyaları ilə əlaqə saxlaya bilərlər.

“Xalq qəzeti”

TÜRKSOY Türk dünyasına xidmətlərinə 
görə Fikrət Türkməni mükafatlandırıb

 Egey Universitetində bu münasibətlə keçirilən 
tədbirdə Fikrət Türkmənin həyat yolundan, 
tədqiqatladından danışılmış və TÜRKSOY-un baş 
katibi Düsen Kaseinov elmi araşdırmaları ilə türk 
dünyasına xüsusi töhfələr vermiş elm adamlarının 
layiq görüldüyü “Xatirə medalı”nı ona təqdim 
etmişdir. 

Uzun illər Egey Universitetində professor və 
Türk Dünyası Araşdırmaları İnstitunun rəhbəri kimi 
çalışan Fikrət Türkmən həm də bu məşhur elmi 
mərkəzinin qurucusu olmuşdur. Onun həyatı da 
tədqiqat sahəsi olan folklor qədər zəngin və maraq-
lıdır. Hər biri 400 – 450 səhifə olan “Türk dünyası 
eposları”nın 100 cilddə nəşrə hazırlanması, uzun 
illərdən bəri dünyanın hər yerindən gətirdiyi və ona 
bağışlanan 40 min nüsxəyə qədər kitabın toplandığı 
“Fikrət Türkmən kitabxanası” ömrünün maraqlı 
səhifələridir. Sovetlərə tədqiqatçı alim kimi hələ 
kecən əsrin 70-ci illərdə gələn, dövrün ağır qada-
ğalarını dəyanətlə aşan, Azərbaycan–Türkiyə ədəbi 
əlaqələrini zənginləşdirən ilk insanlardandır bir 
Fikrət əfəndi olmuşdur. Tədqiqat sahəsi olan folklor 
kimi həyatı da məcaralardan uzaq olmayıb: “SSRİ 
EA-nin dəvəti ilə bir aylıq sovetlərə getdim, Rusiya-
da, Azərbaycanda, Özbəkistanda, Qazaxıstanda və 
Qırğızıstanda oldum. Soyadım Türkmən olduğundan 
Türkmənistana getməyimə viza vermədilər”.

Egey Universitetində bir ilk olaraq, Türk Dün-
yası Araşdırılması İnstitutunu yaratmasını Fikrət 
Türkmən ömrünün ən şərəfli səhifəsi hesab edir. 
Bu adda özəl bir vəqfi Turan Yazqan yaratmışdı, 
amma Sovetlərin dağılmasından sonra dövlət xətti 
ilə bu işin görülməsi olduqca vacib idi. Əslində, bu 
arzunun həyata keçməsi də bir folklor tarixçəsinə 
bənzəyir. 

Fikrət xoca deyir ki, dəvət olunduğum bir dövlət 
tədbirində baş nazir Bülənd Ecevitə yaxınlaşıb bu 
işlə bağlı kömək istəməyi qərarlaşdırdım: 

–Mən onunla bir dəfə Bakıda “İnturist” (indiki 
"Hilton”) otelində görüşmüşdüm, hətta türk dünyası 
ilə bağlı bir mərkəzin yaradılması haqqında fikir və 
arzularımı da söyləmişdim. Rəhmətlik Ecevit çox 
səmimi, ədəbiyyata, sənətə qiymət verən bir insan 
idi. Tədbirdə Bülənd bəyə yaxınlaşdım, heç fikrimi 
deməyə macal vermədi, Bakı görüşünümüzü yada 
saldı və sənin bir layihən var idi, nə oldu? – deyə 
soruşdu. Çox qısaca hər şeyin qaydasında  olduğunu, 
amma vəsait olmadığından fəaliyyət üçün bina 

inşa edə bilmədiyimizi söylədim. 
Nə qədər vəsait lazım olduğunu 
soruşdu. İlkin hesablamalarımıza 
görə 50 milyon lazım olacağını 
bilirdim, amma 75 milyon türk 
lirəsi söylədim. Təqdim etdiyim 
vizit kartımın arxasına 75 milyon 
lirə yazdı və köməkçisinə verərək, 
“sabah mütləq yadıma sal”–dedi. 
Mənə baxaraq, pulun bir gün 
sonra universitetdə olacaq,–” dedi. 
Düzü, görüşdən məmnun olsam 
da, içimdə tərəddüdlərim qalmaq-
da idi. İki gün sonra rektorluqdan 
bir zəng gəldi: “75 milyon pulunuz 
gəlib, təyinatı da göstərilib: Türk 
Dünyası Araşdırmaları İnstitutu-
nun tikintisinə”. İndi də o anları 
xatırlayanda kecirdiyim həyacan 
və duyğuları ifadə etməkdə 
cətinlik çəkirəm.

Beləcə indi uğurla fəaliyyət 
göstərən “Türk Dünyası Araşdır-
maları İnstitutu” üçün yer ayırdı-
lar, binanın tikintisinə başladıq, 
indi institunun yerləşdiyi binanı 
inşa etdik. Deyim ki, bizə ayrılan 

vəsaitin hamısını ala bilmədik, layihəmiz korrektə 
olundu, dəyişdirildi. Amma şükürlər olsun ki, nəyəsə 
nail ola bildik. Yeri gəlmişkən, başda rəhmətlik Ece-
vit olmaqla bu işdə zəhməti olan hər kəsi xoş duyğu-
larla anırıq. Bu sırada keçmiş təhsil nazirimiz Köksal 
Topdan, o zamanki rektorumuz Sermet Akgün, YÖK 
baş katibinin müavini İsmət Atik kimi xeyirxah 
insanları yad etməyi mənəvi borcum hesab edirəm, 
ölənlərə rəhmət, qalanlara can sağlığı arzulayıram.

Azərbaycanla əlaqələrindən danışan Fikrət bəy 
deyir ki, 1992-ci ildə Bakı Dövlət Universitetində 
mənə “Faxri doktor” adı verildi, onlarca təltiflərə 
sahib olsam da o, anlarda cox həyəcanlı idim:

 –Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmrəl “Türk 
Dünyasına xidmət” mükafatını təqdim edəndə o 
anları yenidən yaşadım. Dostlarla ara-sıra zəngləşir, 
hal-əhval tuturuq. Onların böyük bir qismi – Rəsul 
Rza, Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Tofiq Hacıyev 
həyatda olmasalar da, xatirələri mənim üçün əzizdir. 
Kamal Abdulla, Anar, Elçin, İsa Həbibbəyli, Əsgər 
Rəsulov, Oqtay Səmədov, Muxtar İmanov, Ramiz 
Əskər, İntiqam Qasımzadə və adlarını bu anda 
unutduğum dostlarıma salamlarımı çatdırmağı xahiş 
edirəm...

İzmirə hər yolum düşəndə tarixlərə şahidlik 
edən bu möhtəşəm şəhərdə Afiq Bərdəli, Aydın 
İbrahimov, Urfət Nuriyev, Asif Kurban, Murad 
Karaçanta, Zəki Hözər, Mətin Arıkan, Müge Eldən, 
Güzfən Diləmrə, Atif Akgün ilə görüşməyi mütləq 
planlayıram. Ola bilsin ki, qayğıların coxluğundan 
kimlərləsə görüşə bilmirsən, amma bu sırada yaddan 
çıxmayan bir insan da var: Fikrət Türkmən – bö-
yük türk dünyasının folklor tarixini səhifə-səhifə 
vərəqləyən və bundan qürur duyan xocamız. Son 
dəfə bu ilin əvvəlində İzmirdə olsam da, görüşə 
bilmədim, pandemeyanın gətirdiyi qadağalar, bir 
də telefonda söylədiklərindən bildim ki, gözündən 
əməliyyat olunub, şəfalar dilədim. Azərbaycanın 
böyük zəfərinə çox sevindiyini və Qarabağa getmək 
arzusunu da söylədi.

Maraqlı söhbət və lətifələri ilə bütün dostlarının 
qəlbində heykəlləşən və hər zaman yaradıcılıq eşqi 
tükənməyən Fikrət Türkməni TÜRKSOY-un “Xatirə 
medalı”na layiq görülməsi münasibəti ilə bir daha 
təbrik edirik.

Namiq ƏHMƏDOV,  
“Xalq qəzeti” FHN-in idmançıları növbəti uğurlara imza atıblar

Azərbaycan Güləş 
Federasiyasının və Bakı 
Şəhər Gənclər və İdman 

Baş idarəsinin təşkilatçılığı ilə 
sərbəst və yunan-Roma güləşi 
üzrə (U-21) gənclər arasında 
Azərbaycan çempionatı 
keçirilib.

Çempionatda 23 komandadan 
 200-ə yaxın idmançı öz qüvvəsini 
sınayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 
İdman-sağlamlıq klubunun əməkdaşı 
Elmir Qəmbərovun və məşqçi-müəllim 
Alov Hüseynovun rəhbərliyi ilə yarış-
lara qatılan FHN komandası uğurlu 
nəticələrə imza atıb.  Belə ki, yarışlar-
da 72 kq çəki dərəcəsində mübarizə 
aparan Davud Məmmədov gümüş, 92 
kq çəki dərəcəsində iştirak edən Ramil 
Əsədov (FHN Akademiyasının kursantı) 
isə bürünc medal əldə edib.

10–17 fevral 2022-ci il tarixlərində 
Bakı Boks Mərkəzində Azərbaycan 
Boks Federasiyasının, Bakı Şəhər 
Gənclər və İdman Baş idarəsinin birgə 
təşkilatçılığı ilə gənclər arasında boks 
üzrə Azərbaycan çempionatı keçirilib. 
Çempionatda 50-yə yaxın komandadan 
180 idmançı mübarizə aparıb. FHN-
in gənclərdən ibarət boks komandası 
Nazirliyin İdman-sağlamlıq klubunun 
əməkdaşı İlkin Ağayevin rəhbərliyi ilə 
yüksək nəticə göstərib. Belə ki, 60 kq 

çəki dərəcəsində mübarizə aparan 
Aysu Dərvişova qızlar arasında bütün 
rəqiblərinə qalib gələrək qızıl, oğlanlar 
arasında isə 48 kq çəki dərəcəsində 
yarışa qatılan  İlkin Qasımov bürünc 
medala sahibi olublar.

12-14 fevral 2022-ci il tarixlərində 
Bakı Əl Oyunları İdman Sarayında 
Azərbaycan Karate Federasiyaları 
Assosiasiyasının və Milli Karate Fe-
derasiyasının, Bakı şəhər Gənclər və 
İdman Baş İdarəsinin birgə təşkilatçılığı 
ilə uşaqlar arasında 4-cü Respublika 
birinciliyi, Yeniyetmələr və Gənclər 

arasında isə 22-ci Respublika birinciliyi 
keçirilib. Yarışlarda 45 komandadan 
400-dən çox idmançı mübarizə aparıb. 
FHN-in İdman-sağlamlıq klubunun 
karate komandası məşqçi-müəllimlər 
Coşqun Sadıqov, Akif Kərimov və Ra-
fael Məmmədovun rəhbərliyi ilə uğurla 
çıxış edib. Uşaqlar arasında +40 kq 
çəki dərəcəsində şəxsi kumite yarış-
larında Əli Səfərov bütün rəqiblərini 
məğlub edərək fəxri kürsünün ən 
yüksək pilləsinə qalxıb, qızıl medala 
yiyələnib. +55 kq çəki dərəcəsində isə 

İbrahim Əliyev 3-cü yerə çıxaraq bürünc 
medalla kifayətlənib. Yeniyetmə və 
gənclər arasında karate komandasının 
üzvləri -61 kq çəki dərəcələrində Nicat 
Kərimli və Telli Hüseynova, -76 kq çəki 
dərəcəsində Nihad Kərimzadə yarışın 
gümüş medallarına sahib olublar.

Bundan əlavə, 25-27 fevral 2022-ci 
il tarixlərində Fövqəladə Hallar Nazir-
liyinin Hövsan qəsəbəsində yerləşən 
İdman-sağlamlıq klubunun idman 
arenasında Cüdo Federasiyasının, 
Azərbaycan Respublikasının Gənclər 
və İdman Nazirliyi ilə birgə gənclər 
arasında  (U-21) cüdo üzrə Azərbaycan 
birinciliyi keçirilib. Mübarizəyə respubli-
kanın 59 rayon və şəhərindən olan klub, 
cəmiyyət və idman təşkilatlarından 242 
idmançı qoşulub. FHN-in cüdo koman-
dası məşqçi-müəllim Arzu Axundovun 
rəhbərliyi ilə mübarizə aparıb. Koman-
danın üzvü, -44 kq çəki dərəcəsində 
yarışan Bahar Əliyeva yalnız finalda 
rəqibinə məğlub olaraq yarışın gümüş 
medalını qazanmağı bacarıb.

1 mart 2022-ci il tarixində Fövqəladə 
Hallar Nazirliyinin İdman-sağlamlıq klu-
bunun rəisi polkovnik Füzuli Musayev 
yarışlarda uğur qazanmış idmançılar və 
onların məşqçi müəllimləri ilə görüşərək 
onları  əldə etdikləri nailiyyətlərə görə 
təbrik edib, gələcək yarışlarda uğurlar 
arzulayıb.

“Xalq qəzeti”

İzmirdən aldığım yeni xoş bir xəbər təkcə 
mənim üçün yox, həm də Türk dünyasının dəyərli 
ziyalılarından olan Fikrət Türkməni sevənlər 
üçün xoş bir müjdə oldu: Egey Universiteti Türk 
Dünyası Araşdırmaları İnstitunun müdir müa-
vini Atif Akgün Fikrət xocanın Türk dünyasına 
xidmətlərinə görə TÜRKSOY-un medalı ilə təltif 
olunduğunu bildirdi.

“Şuşa ili”nin tədbirlər planı olduqca zəngindir
Xəbər verdiyimiz kimi, Nazirlər Kabineti “Şuşa ili” ilə bağlı Tədbirlər Planı”nı təsdiq edib. Sənədə 

əsasən, il ərzində ölkəmizdə, eləcə də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada silsilə tədbirlərin təşkili 
nəzərdə tutulur. Bu tədbirlərin, demək olar ki, əksəriyyətinin icrası Mədəniyyət Nazirliyinə həvalə edilib. 
Tədbirlər planı beş bölmədən ibarətdir: mədəni-kütləvi və idman tədbirləri; elmi nəşrlərin, audiovizual 
və çap materiallarının hazırlanması; “Şuşa ili”nin beynəlxalq səviyyədə təbliği ilə əlaqədar tədbirlər; 
tarixi-mədəni abidələrin bərpası, ekologiya və turizm üzrə tədbirlər; “Şuşa ili” ilə əlaqədar xatirə 
materiallarının və internet resurslarının hazırlanması".

Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumata 
görə, il ərzində 35 bənd üzrə tədbirlərin keçirilməsi 
nəzərdə tutulur.Tədbirlər Azərbaycan Respublika-
sının Mədəniyyət, Təhsil, Xarici İşlər, Gənclər və 
İdman, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat nazirlikləri, 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Dövlət Tu-
rizm Agentliyi və digər dövlət orqanları, Heydər 
Əliyev Fondu, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi, 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyi, “Azərbaycan Televiziya və Radio 
Verilişləri” ASC və başqa qurumların təşkilatçılığı 
və iştirakı ilə həyata keçiriləcək.

Bu ilin əvvəlindən nazirlik tərəfindən 270 
yaşlı şəhərimizin zəngin mədəni irsini tanıtmaq 
məqsədilə “Şuşa mədəniyyətinin inciləri” adlı 
layihə həyata keçirilir. Məqsəd Şuşanın zəngin 
mədəni irsinin daha geniş təbliğatına töhfə 
verməkdir. Layihə “Şuşanın memarlıq salnaməsi”, 
“Azərbaycan musiqisinin məbədi – Şuşa”, “Mu-
ğam ocağı – Şuşa”, “Qarabağ xalçaçılıq məktəbi – 
Şuşa”, “Şuşanın ədəbi həyatı”, “Şuşanın sima-
ları”, “Şuşa milli geyim üslubu” olmaqla yeddi 
istiqaməti əhatə edir.

Xarici İşlər Nazirliyinə tədbirlər planına uyğun 
olaraq, 2022-ci ildə Şuşanın müxtəlif ölkələrin 
şəhərləri ilə qardaşlaşmış şəhər statusu alması ilə 
bağlı müvafiq işlərin həyata keçirilməsi tapşırılıb.

Təhsil Nazirliyi və Xarici İşlər Nazirliyi isə 
2022-ci il ərzində UNESCO Assosiativ Məktəblər 
Şəbəkəsinə (ASPnet) üzv olan məktəblərin, “Qar-
daşlaşmış məktəblər” təşəbbüsünə qoşulmuş yerli 
və xarici ümumtəhsil müəssisələrinin “Şuşa ili” ilə 
bağlı birgə tədbirlərinin keçirilməsini təmin etmək də 
nəzərdə tutulur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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