
Tanınmış iqtisadçı alim, 
vətənpərvər ziyalı Dünyamali 
Vəliyev hələ gənclik illərində ixtisas 
seçərkən belə qənaətə gəlmişdir 
ki, Azərbaycanın sovet imperiyası 
daxilində milli varlığını qoruyub 
saxlaması xalqımızın dünyadakı 
yüksəlişlə ayaqlaşmasından, 
ölkəmizin gələcək hərtərəfli inkişafı 
isə onun sürətli iqtisadi tərəqqisindən 
asılı olacaq. Xalqına, ölkəsinə 
sədaqətlə xidmət etmək, onun 
inkişafında daha çox gərəkli olmaq 
amalı ilə yaşayan soydaşımız məhz 
iqtisadçı olmağı qərara almışdır. 

Dünyamalı Vəliyev 1942-ci ilin mar-
tında böyük alimlər, sənətkarlar yetirən 
Borçalının Qasımlı kəndində anadan 
olmuşdur. Ali təhsil almaq, mənsub oldu-
ğu xalqa daha çox gərəkli olmaq istəyi 
onu bu qədim türk yurdunun axar-ba-
xarlı, zəhmətə bağlı Qasımlı kəndindən 
Azərbaycanın paytaxtı, Sovet İttifaqında 
yaşayan soydaşlarımızın baş elmi-
mədəni mərkəzi olan Bakı şəhərinə, o 
vaxtkı Azərbaycan Dövlət Universitetinın 
iqtisadiyyat fakültəsinə gətirmişdir. O, 
bu şəhərdə ali təhsil almış, ixtisası üzrə 
işləmiş, elmi fəaliyyətə başlamışdır. 
İllər keçsə də nə düşünən beyni elmi-
pedaqoji fəaliyyətdən soyumuş, nə də 
döyünən ürəyi yeni arzusuz, həvəssiz 
qalmışdır. 

Bugünlərdə 80 yaşı tamam olan iqti-
sad elmləri doktoru, AMEA Şərqşünaslıq 
İnstitutunun Şərq-Qərb şöbəsinin müdiri 
Dünyamalı Vəliyev öz ixtisası sahəsində 
və elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı ya-
radıcılıq dəsti-xətti, samballı xidmətləri 
ilə seçilən, nüfuz qazanan ziyalıları-
mızdandır. İqtisadçı alim olmaq, milli 
təhsilə də xidmət etmək kimi şərəfli bir 
amal onun bioqrafiyasına iftixar olunası 
nailiyyətlərlə yazılmışdır.

 Gənc iqtisadçı təhsilini davam 
etdirmək, təcrübəli mütəxəssis olmaq 
məqsədilə 1964-cü ildə ali məktəbi 
bitirdikdən sonra istehsalatdan ayrıl-
madan Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasının Şərqşünaslıq İnstitunun aspi-
ranturasına daxil olmuşdur. Dünyamalı 
Vəliyev 1971-ci ildə Türkiyənin muasir 
iqtisadiyyatı ilə bağlı dissertasiya işini 
müdafiə etmiş, iqtisad elmlər namizədi 
alimlik dərəcəsi almışdır. O, 1971–1979-
cu illərdə Rostov-Don Dəmir Yolları 
İnstitunda pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, 
dosent vəzifəsində çalışmışdır.

Dünyamalı Vəliyev elmi yaradıcı-
lığını 1979–1992-ci illərdə AMEA-nın 
Şərqşünaslıq İnstitunda baş elmi işçi 
kimi davam etdirmiş, Türkiyənin tarixi 
və iqtisadiyyatı şöbəsinin müdiri və elmi 
işlər üzrə direktor müavini işləmişdir. 
Qəlbində Türk dünyasının tərəqqisi ilə 
bağlı böyük arzu-ümidlər bəsləyən alim 
hələ Sovet İttifaqının Türkiyəyə soyuq 
münasibəti illərində qardaş ölkənin 
iqtisadiyyatına böyük maraq göstərmiş, 
onun iqtisadi problemləri üzərində 

elmi-tədqiqat işləri aparmış, bu mövzu-
da sanballı kitablar ərsəyə gətirmişdir. 
Şübhəsiz, həmin əsərlər ölkəmizdə bu 
sahədə elmi bazanın yaradılmasına 
kömək etmiş, tədqiqatçılar üçün olduqca 
dəyərli mənbəyə çevrilmişdir. Bu dövrdə 
yazılmış “Dövlət maliyyəsi və Türkiyənin 
sosial-iqtisadi inkişafı”, “Türkiyə – Turqut 
Özal: iqtisadi möcüzələr” adlı kitablar 
hər iki ölkədə böyük maraqla qarşılan-
mışdır. 

İqtisadçı alim olmasına baxmaya-
raq, Dünyamalı müəllim yaradıcılığının 
bir qismini müxtəlif ictimai-siyasi, hətta 
ədəbi mövzulara həsr etmişdir. Bun-
ların əsas qayəsini isə vətənpərvərlik, 
gənclərə vətən sevgisi aşılamaq, 
müqəddəs amallara çağırış təşkil etmiş-
dir. O belə düşünüb-fəaliyət göstərmişdir 
ki, alim həm də vətənsevər olduqda, 
xalqın həyati problemləri ilə nəfəs aldıq-
da ölkəsi üçün daha çox faydalı gətirir. 
Millətsevərlik və vətənpərvərlik onun 
həyatının mənasıdır. 

1989–1992-ci illərdə xalqımızın 
torpaqlarımızın bütövlüyünün qorunması 
uğrunda mübarizəsi böyüyüb milli-azad-
lıq hərəkatına çevriləndə Dünyamalı 
Vəliyev də bir yurdsevər ziyalı kimi bu 
proseslərdə öz qələmi, sözü ilə ya-
xından iştirak etmişdir. Türkiyəşünas 
alim 1991-ci ildə türkiyəli professor 
Utkan Qocatürkün “Atatürk” kitabını 
Azərbaycan dilinə çevirmiş, bu əsərə 
insanları azadlığa, müstəqilliyə səsləyən 
“Ön söz” yazaraq qardaş ölkənin ictimai-
siyasi, sosial-iqtisadi həyatı ilə maraq-
lanan geniş oxucu kütləsinə ərməğan 
etmişdir. Həmin “Ön söz”də soydaşımız 
atatürkçülüyün, kamalizmin mahiyyətini 
açıqlamış, Azərbaycan və Türkiyə 
arasında əlaqələrin dövrün tələblərinə 
uyğun inkişaf etdirilməsi zərurətini önə 
çəkmiş, insanları azadlığa, müstəqilliyə 
səsləyən hədəflərə geniş yer vermişdir. 

Xalqımız uzun illər erməni 
təcavüzünə məruz qalmasına, bu 
səbəbdən min bir faciə yaşamasına 
da Dünyamalı müəllim biganə qala 
bilməmiş, bütün bu vəhşilikləri dünya 
birliyinə çatdırmaq üçün özünün növbəti 
– “Erməni terrorizmi və cinayətləri: 
Azərbaycanda, Türkiyədə və dünyada 
hadisələrin və faktların xronikası” adlı 
kitabını yazmışdır. Böyük zəhmətlə 
araya-ərsəyə gələn kitabda hadisələr 

real faktlara söykənərək xronoloji 
ardıcıllıqla verilmişdir. Kitab ərəb dilinə 
tərcümə edilərək Şərq ölkələrində də 
geniş yayılmışdır. 

İslam Konfransı Təşkilatının 
beynəlxalq təşkilatlar arasında 
Azərbaycana qarşı erməni vəhşiliklərini 
ilk dəfə olaraq “təcavüz” adlandırma-
sında, şübhəsiz, Dünyamalı müəllimin 
tədqiqatlarının da elmi- informativ rolu 
olmuşdur. “Borçalının söz xəzinəsi” kita-
bı isə alimin dədə-baba yurdu, suyunu 
içib, havasını udduğu Borçalı mahalının 
el sənətinə, folklor yaradıcılığına, aşıq 
ədəbiyyatına sonsuz məhəbbətindən 
qaynaqlanmışdır.

Dünyamalı Vəliyev 1993–1994-cü 
illərdə Azərbaycan Respublikasının 

Nazirlər Kabinetində Xarici iqtisa-
di əlaqələr şöbəsinin müdiri olmuş 
və ölkəmizdə beynəlxalq iqtisadi 
münasibətlər sahəsində normativ aktla-
rın hazırlanmasına bilavasitə rəhbərlik 
etmişdir. 1995-ci ildən Azərbaycan 
Universitetində iqtisadiyyat kafedrası-
nın müdiri olmuş Dünyamalı Vəliyev 
“Beynəlxalq iqtisadiyyat” (1998), 
“Beynəlxalq maliyyə” (2000), “Vergi 
hüququ” (2003) kimi sanballı iqtisadi 
dərsliklərin müəllifidir. Bu kitabları Təhsil 
Nazirliyi ali məktəblər üçün dərslik kimi 
təsdiq etmişdir.

Tanınmış iqtisadçı alim nüfuzlu “İpək 
yolu” jurnalının redaktoru olmuş, Böyük 
İpək yolu, onun Azərbaycan iqtisa-
diyyatında rolu, qloballaşma və onun 
nəticələri haqqında çoxsaylı məqalələr 
yazmışdır. Dünyamalı Vəliyevin doktor-
luq işi “Azərbaycanın qlobal maliyyə-
iqtisadi mühitinə inteqrasiyanın aktual 
problemləri” mövzusuna həsr edilmişdir. 
Onun “Karyera: şəxsi müvəfəqiyyətin 
strategiyası” adlı kitabı isə gənclərin 
sevimli kitablarından birinə çevrilmişdir.

 Mənalı ömrünü Azərbaycan iqtisad 
elminin və ali təhsilinin, milli iqtisadiy-
yatın inkişafına həsr etmiş alim 20-dək 
kitabın və 100-dən çox məqalənin 
müəllifidir. Dünyamalı müəllim 50 ildən 
çoxdur ki, elmi-pedaqoji sahədə yorul-
madan çalışır, xalqımızın elm xəzinəsinə 
öz məhsuldar qələmindən töhfələr verir. 
O, Azərbaycanın elm və mədənyyətini 
Moskva, Kiyev, Tbilisi, Ankara, İstanbul, 
Tehran, Tokio şəhərlərində keçirilmiş 
elmi konfranslarda ləyaqətlə təmsil 
etmişdir. 

İnanırıq ki, ömrünün bu müdrik-
lik çağında da alim oxucularını yeni 
əsərləri ilə sevindirəcəkdir. Sakit təbiətli 
insan, ciddi xarakterli alim, yurdsevər 
ziyalı Dünyamalı Vəliyevi bugünlərdə 
80 yaşının tamam olması münasibətilə 
təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı, 
tükənməyən yaradıcılıq əhvalı arzula-
yırıq. Yubiliyar alimin 80 illik ömrünü 
şərəfləndirmiş elmi-pedaqoji uğurları, 
vətənpərvərlik fəaliyyəti davamlı olsun!

Səlahəddin XƏLİLOV,  
fəlsəfə elmləri doktoru, professor, 

AMEA-nın müxbir üzvü

Suqovuşandakı Novruz tonqalımız 
düşmənə daha bir gözdağı oldu

Ermənistan Azərbaycanın 
ərazilərini işğal etdikdən sonra Şuşa-
nın, Laçının, Kəlbəcərin, Ağdamın, 
Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının, 
Zəngilanın əhalisi didərgin düşdü. 
Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında, 
qaçqın şəhərciklərində məskunlaşdı. 
Şəraitsizlik onlara müqəddəs bayram-
ları bayram kimi qeyd etməyə çətinlik 
yaratsa da mane ola bilmədi. Camaat öz 
bayramlarını qeyd edirdi.

Birinci Qarabağ müharibəsində 
düşmənlə təmas xəttində, üzbəüz 
səngərlərdə Novruz tonqalları göy üzü-
nü qarsılayırmış, düşmən bu ocaqların 
xofundan çəkinirmiş. O illərdə yeni 
şərqilər - səngər şərqiləri də yaranırdı. 
Bu şərqilər ruhun şərqiləri idi:

 ...adı məndən,
Dad dedin, dadı məndən.
Alış, Novruz tonqalım,
Sən alış, odu məndən!

Bu şərqi Novruz bayramında gecənin 
qaranlığını əridirdi. Həmin vaxtlarda bu 
və belə şərqilər əsgərin döyüş əzmini, 
qələbə ruhunu kükrədirdi.

1994-cü ilin Novruz tonqalları daha 
böyük inamla qalandı. Ümummilli lide-
rimiz Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti Heydər Əliyevin əmri ilə Horadiz 
əməliyyatı başladı, əməliyyat qələbə 
ilə başa çatdı, 20 kənd işğaldan azad 
edildi. Horadiz əməliyyatından sonra hər 
ilin mart ayında ordumuzun şəxsi heyəti 
qarşı tərəfə, zaman anlamında sabahkı 
döyüşlərə ön xəttə çatdıqları Novruz 
tonqallarının işığından baxırdılar. Bu, 
ruhun tərpənişi idi – döyüş ruhunun, 
qələ-bə əzminin...

2016-cı ilin Aprelində ordumuz 
düşmənin irimiqyaslı hücumunun 
qarşısını qətiyyətlə aldı, əks-hücumla 
düşməni geri çəkilməyə məcbur etdi. 
Aprelin 1-dən 5-nə kimi 2000 hektar-
dan çox ərazi işğaldan azad edildi. Bu, 
əməliyyatın hərbi nəticəsi idi. Mənəvi-
psixoloji nəticəsi daha yüksək oldu. 
Ordumuzun şəxsi heyəti inandı və əmin 
oldu ki, ordumuz döyüşməyə qadirdir. 
2017-ci ilin Novruz bayramında qalanan 
tonqallar o qədər gur, o qədər işıqlı idi 
ki! Sonralar söhbətləşdiyim hərbi qulluq-
çular deyirdilər ki, həmin ilin Novruz ton-
qallarında Dədə Qorqud nəsihətlərinin 
işığını gördük. Gördük və əmin olduq 
ki, dağlar başında Qələbə tonqalları 
qalayacağımız günə az qalıb.

Əmin idik ki, Ali Baş Komandanın 
döyüş əmri ilə torpaqlarımızı işğaldan 
azad edəcək, təkcə dağlar başında de-
yil, işğaldan azad edilmiş kəndlərdə də 
Qələbə tonqalları qalanacaq. Onda ton-
qalların ətrafında oxunacaq şərqilərdən 
biri: Tonqallar yaraşır Qələbəmizə! – 
misrası ilə tamamlanacaq.

Ermənistan BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının qətnamələrinə, ATƏT-in 
Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərin 
tövsiyələrinə məhəl qoymurdu, mövcud 
status-kvonu saxlamağa çalışırdı. Eyni 
zamanda, işğal etdiyi ərazilərdən də, 
dövlət sərhədlərindən də Azərbaycan 
ərazilərinə hücumlar edirdi. Yeni 
ərazilər işğal etmək niyyəti ilə 2020-ci 
il sentyabrın 27-də Ermənistanın silahlı 
birləşmələri Azərbaycanın ərazilərinə 
irimiqyaslı hücum etdi. Ordu hissələrimiz 
bu hücumun qarşısını qətiyyətlə aldı, 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
döyüş əmri ilə əks-hücuma keçdi. Bu 
əmr Vətən müharibəsi kimi davam etdi-
rildi. Ordumuz qısa müddətdə düşmənin 
yaratdığı, yenilədiyi, formalaşdırdığı 
müdafiə sədlərini darmadağın etdi. Bu 
sıradan “Ohanyan səddi” də keçildi. İlkin 
mövqe qələbələri qazanıldı.

Vətən müharibəsində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham 
Əliyev xalqa müraciətində dedi: "Dün-
yada heç bir qüvvə bizi haqq yolundan 
döndərə bilməz. Dünyada heç bir ölkə 
bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Biz 
haqq yolundayıq. Biz qalib gəlirik. Biz 
zəfər çalırıq və biz öz torpaqlarımızı geri 
alacağıq, ərazi bütövlüyümüzü bərpa 
edəcəyik".

Noyabrın 8-də Şuşa işğaldan azad 
edildi. Dünya müharibələr tarixində Şu-
şanın işğaldan azad edilməsi uğrunda 
gedən döyüşlər həmişə böyük qürurla 
xatırlanacaq.

2021-ci il martın 20-də Azərbaycan 
Republikasının Prezidenti İlham Əliyev, 
birinci xanım Mehriban Əliyeva və 
qızları Leyla Əliyeva Şuşada Cıdır 
düzündə bayram tonqalı alovlandırdı-
lar. Ölkə başçısı xalqa müraciətində 
dedi: “Noyabrın 8-də Şuşanın azad 
olunması ilə bağlı müjdəni Azərbaycan 
xalqına verərkən demişdim ki, Şuşa, 
sən azadsan! Bu gün azad Şuşada biz 
öz milli bayramımızı – Novruz bayra-
mını qeyd edirik. Şuşa 28 il əsarətdə 
idi. 28 il mənfur düşmən tərəfindən 
dağıdılırdı, məhv edilirdi. Şuşanın 
tarixi siması dağıntılara məruz qalır-
dı. Düşmən Şuşanı erməniləşdirmək 
istəyirdi. Şuşada Azərbaycan xalqının 
irsini silmək istəyirdi. Ancaq buna nail 
ola bilmədi. Bəli, Şuşa dağıntılara məruz 
qaldı, Şuşada tarixi abidələrimiz mənfur 
düşmən tərəfindən dağıdıldı. Ancaq 
Şuşa əyilmədi, sınmadı, öz ləyaqətini 
qorudu, Azərbaycanın milli ruhunu 
qorudu və bu gün Şuşada olarkən bir 
daha bunun canlı şahidi oluruq. Şuşa 
Azərbaycan xalqının ruhunu qoruya 
bildi və bizi gözləyirdi. Biz də gəlməli 
idik və gəlmişik. Ancaq gəlmək üçün 
güc toplamalı idik, gəlmək üçün hazırlıq 

işləri aparılmalı idi. Bütün istiqamətlər 
üzrə hazırlıq işləri aparılmalı idi və 
aparılırdı. Biz ölkəmizin inkişafını təmin 
etməli idik. Xalqımızın birliyini təmin 
etməli idik. Vətəndaş müharibəsindən 
çıxmış ölkə üçün, xalq üçün, bu, o 
qədər də asan məsələ deyildi. Vətəndaş 
müharibəsindən sonra bu günə qədər 
ölkədə gedən proseslər xalqımızı vahid 
ideya uğrunda, vahid amal uğrunda, 
torpaqlarımızın azad edilməsi amalı uğ-
runda birləşdirdi. Biz bu milli birliyi, milli 
həmrəyliyi təmin edə bildik. Bu, olma-
saydı... Qələbə də olmayacaqdı”.

Vətən müharibəsində qazanılan 
Zəfərdən sonra ilk Novruz bayramın-
da bu qüruru böyük könül xoşluğu ilə 
yaşadıq. Dünya ictimaiyyəti bir daha 
gördü ki, müzəffər Azərbaycan Ordusu 
torpaqlarını işğaldan azad etdi, onu 
qoruyur, xalqın min illərlə yaşatdığı 
adət-ənənələr bütün şəraitlərdə xalqın 
bugününün də, sabahının da bayramı-
dır. Cıdır düzündə alovlanan tonqalın 
göylərə bülənd olan istisi qışdan yaza 
keçidin rəmzi sərhədini əvəzləyirdi.
Bu gözəl analogiya ictimaiyyətə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyevin Vətən müharibəsində 
dediyi bu fikri bir daha xatırlatdı: “Biz 
nəinki XXI əsrin müharibəsini nüma-
yiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt 
olmayan Qələbəni qazanmışıq. Çətin 
relyef şəraitində düşmənin bir neçə 
istehkamının qarşısında biz peşəkarlıq, 
məharət, güc, hərbi elm qoyduq və 
düşməni torpaqlarımızdan qovduq”. Bu 
ilin Novruz tonqalları da bu amalla qala-
nacaq. Bütün tonqallar qalib Azərbaycan 
əsgərinin adına alovlanacaq. Builki 
tonqalların işığında səslənəcək dua-
lar da Azərbaycan Ordusunun daha 
da qüdrətlənməsinə ünvanlanacaq. 
Bu qüdrətin dönməzliyinin əbədiliyini 
arzulayacağıq. Bir də işğaldan azad 
edilmiş ərazilərimizdə quruculuq işlərinin 
uğurla davam etdiriləcəyini, tez başa 
çatacağını, “Böyük Qayıdış” kükrəyişini 
arzulayacağıq.

Azərbaycan dövlətinin başçısı, Si-
lahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı 
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyeva builki Novruz 
tonqalını Tərtər rayonunun işğaldan 
azad edilmiş Suqovuşan qəsəbəsində 
çatdılar. Cənab Prezidentin tonqal 
başındakı ilk çıxışını xalqımız böyük ruh 
yüksəkliyi ilə qarşıladı. 

Novruz əziz bayramımızdır. Min 
illərdir bu bayramın cazibəsində milli 
mentalitetimizi qoruyuruq, yaşadırıq. 
Gələn ilin ulu Novruzuna kimi xal-
qımızın bu niyyətinin, bu muradının 
gerçəkləşəcəyinə yerə-göyə inandığımız 
qədər inanırıq.

Novruz xoş niyyətlər bayramıdır. Xoş 
niyyətlərimizin bayramında əminliklə 
Məmməd Arazın misralarını xatırlayırıq:

Azərbaycan deyiləndə ayağa dur ki,
Hər daşından alov dilli ox ola bilər...
  Azərbaycanın siyasi nüfuzunun, 

iqtisadi qüdrətinin artacağını arzulaya-
raq, bu ilin Novruz tonqalının dövrəsində 
də ülvi niyyətlərimizi dilə gətirdik. 
Mübarək bayramda səslənən müqəddəs 
niyyətlərimizin gerçəkləşəcəyinə inamı-
mız böyükdür...

Səbinə XASAYEVA,  
Milli Məclisin deputatı

 Milli adət-ənənələr zaman-zaman yaranır, formalaşır, yaşadılır. 
Yaşadılan adətlər də, ənənələr də milli mentalitetin tərkib 
hissələrindəndir. Bu adətlər, ənənələr Sovetlər Birliyində də müəyyən 
səviyyəli qadağalara baxmayaraq, yaşadılardı. Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra, minillik tarixdə yaradılan, 
formalaşan adətlər daha böyük coşğu ilə yaşadılır.
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“Buta Airways” Bakı – Batumi marşrutu 
üzrə uçuşlara hazırlıq görür

İyun ayından etibarən “Buta Airways” 
aviaşirkəti yay cədvəli çərçivəsində Bakı-Batumi 
marşrutu üzrə və əks istiqamətdə uçuşlar yerinə 
yetirməyə başlayacaq.

Bu il iyunun 1-dən 
etibarən aviaşirkət Bakı-
Batumi-Bakı marşrutu üzrə 
həftədə iki dəfə: cümə və 
bazar günləri uçuşlar həyata 
keçirəcək.

Batumi şəhərinə uçuş 
aviaşirkətin Tbilisidən sonra 
Gürcüstana ikinci bərpa olun-
muş beynəlxalq istiqamətidir.

Həmin uçuşlara biletləri 
butaairways.az rəsmi 
saytından (“Büdcə”, “Stan-
dart” və “Super” tarifləri 
üzrə), həmçinin aviaşirkətin 
akkreditə olunmuş 
agentliklərindən (yalnız 
"Super" tarifi üzrə) əldə edə 

bilərsiniz.
Biletlərin dəyəri 29 avro-

dan başlayır.
Pandemiya dövründə 

qeyd edilən reyslərə gediş-
gəliş zamanı Heydər Əliyev 
Beynəlxalq Aeroportunun 
1-ci Terminalında xidmət 
göstərilir.

Daşımaya yalnız mövcud 
epidemioloji məhdudiyyətlər 
şəraitində uçuş icazəsi olan 
sərnişinlər qəbul ediləcəklər.

Gürcüstana səfər etməyi 
planlaşdıran Azərbaycan 
vətəndaşlarının bu ölkənin 
ərazisinə giriş hüququ olma-
lıdır. Pandemiya dövründə 

Gürcüstan ərazisinə giriş 
qaydaları aviaşirkətin saytın-
da qeyd edilmişdir: https://
www.butaairways.az/az/co-
vid/georgia. 

Azərbaycanda COVID-19 
üçün test verilə bilən klini-
kaların siyahısı aviaşirkətin 
saytında qeyd edilmişdir: 

https://www.butaairways.az/
az/covid/clinics. 

Gürcüstandan 
Azərbaycana uçuş zamanı 
COVİD-19 testindən keçmək 
zəruridir. COVID-19 testinin 
nəticəsi uçuşdan əvvəl 72 
saat ərzində etibarlı olmalıdır.

“Xalq qəzeti” 

Abşeron rayonunda şəhid ailələri  
Novruz bayramı günlərində ziyarət edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Ali Baş Komandan 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qələbə 
qazandığımız 44 günlük Vətən 
Müharibəsində şəhidlik zirvəsinə 
yüksələn abşeronlu şəhidlərin 
ailələri Novruz bayramı günlərində 
ziyarət olunmuşdur. Abşeron 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Abdin Fərzəliyev hüquq-mühafizə 
orqanlarının rəhbərləri və YAP 
Abşeron Rayon Təşkilatının sədri 
ilə birgə rayon ərazisində yaşayan 
şəhid ailələrinə baş çəkərək 
onların qayğıları və problemləri ilə 
maraqlanmışlar. 

Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları 
ilə “Vətən uğrunda” və “Kəlbəcərin 
azad olunmasına görə” medallarına 
layiq görülən şəhid mayor Həsənov 
Elşad Paşa oğlunun, “Vətən uğrunda”, 
“Xocəvəndin azad olunmasına görə” 
medallarına layiq görülən Musayev Vüsal 
Zakir oğlunun, “Vətən uğrunda”, “Ağda-
mın azad olunmasına görə” medalları 
ilə təltif olunan Ağakişiyev Nurlan Etibar 
oğlunun, “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın 
azad olunmasına görə”, “Qubadlının 
azad olunmasına görə” medallarına layiq 
görülən Heydərov Qadir Ədalət oğlunun, 
“Vətən uğrunda”, “Xocavəndin azad olun-
masına görə”, “Füzulinin azad olunması-
na görə” və “Şuşanın azad olunmasına 
görə”  medallarına layiq görülən Allahver-
diyev Babək Bəxtiyar oğlunun əvvəllər 
yaşadıqları evlərə gedilmiş, igidlərimizin 
göstərdiyi şücaətlərdən, Azərbaycanın 
döyüş meydanında qazandığı qələbədən, 

regionda gedən siyasi proseslərdən, 
respublikamızda olan sabitlikdən söz 
açılmış, ölkəmizdə həyata keçirilən ordu 
quruculuğundan və Silahlı Qüvvələrimizin 
qarşıya qoyulmuş vəzifələrə çatmaq 
gücündə olması qeyd edilmişdir. 

RİH başçısı Abdin Fərzəliyev və ra-
yonun hüquq-mühafizə orqanları ilə birgə 
daha sonra “Vətən uğrunda”, “Suqovu-
şanın azad olunmasına görə” medalla-
rına layiq görülən şəhid kapitan Quliyev 
Hətəmxan Məti oğlunun anadan olma-
sının 32-ci ili ilə əlaqədar Fəxri xiyaban-
dakı məzarı ziyarət edilmiş, tər çiçəklər 
düzüərək xatirəsi ehtiramla yad olunmuş-
dur. Daha sonra şəhidin əvvəllər yaşadığı 
Saray qəsəbəsindəki evinə gedilərək 
ailəsinin qayğıları və problermləri ilə 
maraqlanılmışdır. 

Bundan başqa RİH başçısı Abdin 
Fərzəliyev “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın 
azad olunmasına görə”, “Qubadlının 
azad olunmasına görə”, “Cəsur  döyüşçü” 

medallarına layiq görülən şəhid ka-
pitan Xəlilov Ruhin Müzəffər oğlunun 
qızı Melisa Xəlilovanın doğum günü ilə 
əlaqədar onların evlərində olmuş, onu 
təbrik edərək ailənin qayğıları ilə maraq-
lanmışdır. 

Şəhid atası Müzəffər Xəlilovun 
müraciəti əsasında onların yaşadığı 
məhəllədə yerləşən “Xeyir-şər evi” təmir 
edilmiş və lazimi avadanlıqla təmin 
 olunmuşdur. 

Şəhid ailələri də öz növbələrində 
dövlət tərəfindən onlara daim diqqət 
və qayğının göstərildiyini, bu  qayğını 
da həyatlarının hər bir anında hiss 
etdiklərini  qeyd edərək buna görə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevə və Birinci vitse-
prezident  Mehriban xanım Əliyevaya 
minnətdarlıqlarını bildirmişlər. 

Səməd HÜSEYNOĞLU,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 

Dünyamalı Vəliyev – 80

Tərəqqiyə və Vətən 
sevgisinə xidmət edən alim
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