
Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 72 yoluxma faktı qeydə alınıb

Son sutkada Azərbaycanda yeni növ 
koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 
72 yoluxma faktı qeydə alınıb, 151 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz 
nümunələri müsbət çıxan 2 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə ümumilikdə 821 min 937 

nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması 
faktı müəyyən edilib, onlardan 811 min 379 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 927 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 631 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2 min 848, bu 
günə qədər isə ümumilikdə 7 milyon 266 min 
943 test icra olunub. 

“Xalq qəzeti”

7 oktyabr 2022-ci il, cümə 7

“Salyan – Aqrotexservis”  
ASC səhmdarlarının nəzərinə!

24 noyabr 2022-ci il saat 12.00-da 
səhmdarların ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Gündəlikdəki məsələlər:
1. Yeni direktorlar (müşahidə) şurasının 

tərkibinin və sədrinin seçilməsi.
2. Yeni idarə heyətinin tərkibinin və sədrinin 

seçilməsi.

3.Cəmiyyətin nizamnaməsinə və direktorlar 
(müşahidə) şurası haqqında əsasnaməyə əlavə 
olunan dəyişikliklərə baxılması.

Telefon-(070)660-77-46.
Ünvan-Salyan rayonu, Plastmas massivi.

“Salyan-Aqrotexservis”  
ASC-nin idarə heyəti

IV tura yekun vurulub
Naxçıvan Muxtar Respublikasının evsahibliyi ilə 

keçirilən 16 yaşadək yeniyetmələrin Ümumdünya Şah-
mat Olimpiadası öz işini uğurla davam etdirir. 

Şahmatsevərlərin maraqla izlədiyi yarışda iki oyundan 
birində qələbə qazanan “Azərbaycan-Naxçıvan” komandası 
növbəti oyunlara böyük həvəs və coşqu ilə köklənib. Bildirilir 
ki, artıq yarışda 4-cü tu-
run görüşləri başa çatıb. 
Üç turdan sonra maksi-
mum göstəriciyə malik 
Azərbaycanın birinci ko-
mandası bu dəfə Türkiyə 
ilə bacarmayıb. İkinci 
komanda İrana, üçüncü 
kollektivimiz Hon-Konqa, 
“Azərbaycan-Naxçıvan” 
isə Şri-Lankaya uduzub. 
Dördüncü komanda Mol-
dovanı, “Azərbaycan-
Sumqayıt” isə Meksikanı 
üstələyib.

Məlumat üçün deyək ki, 4-cü turun nəticələri belədir: 
“Azərbaycan-1” - Türkiyə -1:3, “Azərbaycan-2”-İran-2,5:1,5, 
“Azərbaycan-3” – Hon-Konq - 1,5:2,5, “Azərbaycan-Naxçıvan” 
- Şri-Lanka - 1,5:2,5, Moldova – “Azərbaycan-4” - 1:3, Meksika 
– “Azərbaycan-Sumqayıt” - 3,5:0,5

Bu nəticələrdən sonra “Azərbaycan-1” 6 xalla beşinci, bir 
xal az toplayan “Azərbaycan-4” 12-ci pillədə qərarlaşıb. Türkiyə 
və Qazaxıstan isə maksimum göstərici ilə (8 xal) ilk iki pilləni 
bölüşürlər.

Qeyd edək ki, 9 turdan ibarət yarışa oktyabrın 10-da yekun 
vurulacaq.

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

(əvvəli 1-ci səhifədə)
“Georgios Karaiskakis” stadionunda keçirilən matçı Bosniya 

və Herseqovinadan olan FİFA referisi İrfan Pelto idarə edirdi. 
Onun köməkçiləri isə yan xətt hakimləri Davor Belyo və Damir 
Laziç idi. Dördüncü hakim funksiyasını isə Antoni Bandiç yerinə 
yetirirdi. 

On minlərlə azarkeşin zövqlə izlədiyi matçın birinci yarısı 
Qurban Qurbanovun yetirmələrinin üstünlüyü şəraitində keçsə 
də, ilk hissədə hesab açılmadı. Lakin ikinci hissədə azarkeşlər 
meydanda tamam fərqli oyunun şahidi oldular. Belə ki, ikinci 
hissə qarşılıqlı hücumlar şəraitində keçsə də, Ağdam təmsilçisi 
ötən oyunda olduğu kimi bu matçda da öz layiqli qələbəsi ilə bü-
tün Azərbaycanı ürəkdən sevindirdi. Oyunun 68-ci dəqiqəsində 
Ovusu Kvabena rəqib qapısına yol tapmağı bacardı. Matçın 82-
ci dəqiqəsində isə Marko Veşoviç rəqib komandanı məyus etdi. 
Bundan cəmi 4 dəqiqə sonra isə Ramil Şeydayev öz möhtəşəm 
zərbəsi ilə üçüncü dəfə “Qarabağ” azarkeşlərini sevindirdi.

Əminliklə deyə bilərik ki, “Qarabağ”ın azarkeşləri qrup 
mərhələsinin növbəti oyunlarını daha böyük maraq və həyəcanla 
gözləyəcəklər. Qarşıda azərbaycanlı futbol pərəstişkarlarını 
Avroliqada Ağdam klubunun iştirakı ilə daha üç oyun gözləyir. 

Qeyd edək ki, qrupun digər oyununda Almaniyanın “Fray-
burq” komandası doğma meydanda Fransanın “Nant” klubunu 
2:0 hesabı ilə məğlub edib. 

E.ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Dünyanın xeyirxah mələkləri
İki gün əvvəl qədirbilən bəşəriyyət mənim, sənin – dünyada 
hamının xeyirxah mələkləri olan, bütün peşə sahiblərini yetişdirən 
müəllimlərin şərəfinə 5 Oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Gününü 
növbəti dəfə böyük sevgi-sayğılarla qeyd etdi. Bu ümumdünya 
təntənəsini müəllim olmayanlar keçirdilər. Müəllimlər üçünsə 
həyatın hər dərs günü elə onların günüdür. 

Hər gününü müəllimliklə başlayan 
bu insanlar cəmiyyətin ən zəhmətkeş, 
ən fədakar və ən təmənnasız insan-
larıdır. Onların fəaliyyəti digər peşə 
sahiblərinin işinə heç bənzəmir. Kimi 
elm öyrənir, başqası körpü tikir, yol sa-
lır, kimlərsə ərzaq və ya digər tələbat 
malları istehsal edir. Müəllimlər isə 
bu peşələrə yiyələnib xalqa xidmət 
etmək və öz həyatını firavan yaşamaq 
istəyən kimsələrin özünü yetişdirir. 
Fərqi duya bilirikmi? 

Alim də, mühəndis də, həkim 

də, əkinçi də müəllimin peşə-sənət 
məhsullarıdır. Bu qədər məsuliyyətli 
və bu qədər çətin bir işi öz çiyinlərinə 
almış müəllimlərimiz bu ağır yükün 
altında yaşayır, yaradır, öyrədir və 
yönləndirir. Nəticə isə cəmiyyətin 
mədəniyyətində və elmində, yaşamın-
da və davranışında, bütövlükdə, icti-
mai şüur səviyyəsində özünü göstərir. 
Biz bu gün nəyiksə və kimiksə, 
ona görə valideynlərimizlə yanaşı, 
müəllimlərimizə də borcluyuq. Odur 
ki, müəllimləri ikinci valideyn də adlan-
dırırlar. 

Bir zamanlar dəbdə olan “əti sənin, 
sümüyü mənim” ifadəsinin mənasına 
diqqət yetirəndə övladlarının uğuru 
üçün çəkilməli olan zəhmətin də bir 
hissəsinin, sanki valideynlər tərəfindən 
müəllimlərin üzərinə qoyulduğunu se-
zirik. Bu həm də valideynlərin şəxsində 
cəmiyyətin müəllimlərə bəslədiyi eti-
madın göstəricisi idi. Müəllimlər bunu 
da təvazökarlıqla qarşılayıb, hamının, 
o cümlədən valideynlərin də missiya-
larını qismən öz üzərinə götürməkdən 
imtina etmirdilər. 

Elə indi də belədir. Bəzi hallarda 
övladlar valideynlərin gözləntilərini 

doğrultmayanda günah müəllimlərdə 
axtarılır, irad onlara bildirilir. Bütün 
bunlara baxmayaraq müəllim insan 
yetişdirmək missiyasından usanmır, 
gecəsini gündüzünə qatıb bəzən 
heç tanımadığı insanların övladla-
rını xoşbəxt etməyə çalışır. Belə bir 
fədakarlıq heç bir peşə sahibinə xas 
olan məziyyət deyil. Yalnız müəllimlər 
bunu edir. 

Müxtəlif fəaliyyət sahələrində çalı-
şan fərqli peşə sahibləri karyerası bo-
yunca daha yaxşı işləməyə, daha çox 
qazanmağa və nəticədə daha yaxşı 
yaşamağa cəhd göstərirlər. Müəllimlər 
isə daha çox işləyib daha yaxşı in-
san yetişdirmək arzusu ilə yaşayırlar. 
Yetişdirmələrinin uğurunu da, qazan-
cını da, xoşbəxtlyini də özününkü sa-
yırlar və bununla özlərinə mənəvi ra-
hatlıq tapırlar. Yetişdirdikləri insanların 
cəmiyyətdəki yüksək yeri və müsbət 
rolu ilə fəxr edirlər, amma özlərinin bu 
nailiyyətlərdəki əvəzsiz rolundan heç 
danışmırlar. Bütün bunlar üçün heç nə 
tələb etmirlər. 

Onlar danışmasa da bu barədə biz 
danışmalıyıq. Biz, heç olmasa, hər il 
müəllimlər günündə özümüzə baxıb 
bu gün kim və nəçi olduğumuza görə 
vəfa borcumuz olan insanları xatırla-
malı və onlara minnətdar olduğumuzu 
bildirməliyik. 

Bütün müəllimlərimi çox yaxşı xa-
tırlayıram, atamı və anamı xatırladı-
ğım kimi. Valideynlərim müəllimlərim 
olublar, müəllimlərim isə mənə həmişə 

valideyn qayğısı ilə yanaşıblar. Hər bi-
risini təbəssümündən, sevincindən və 
təəssüfündən, fərəhindən və narazı-
lığından yaranan fərqli üz cizgilərinə, 
mehriban və ya sərt baxışlarına 
qədər aydın xatırlayıram. Şəkinin 
Böyük Dəhnə kənd orta məktəbində, 
Turan qəsəbəsi qarışıq tipli internat 
məktəbində və Azərbaycan Peda-
qoji Xarici Dillər İnstitutunda mənə 
dərs demiş müəllimlərimin bilik və 
peşə ilə yanaşı, həyat dərslərini də 
öyrənmişəm.

Tələbələrinin və şagirdlərinin uğur-
larına sevinən, səhv və yanlışlıqlarına 
təəssüflənən, nailiyyətləri ilə fəxr edən 
insanlar xeyirxah mələkləri xatırladır. 
Qədim əsatirlərdən və nağıllardan 
bizə boylanan xeyirxah mələklər xalq 
tərəfindən çox sevilən, həyat boyu 
təkrar-təkrar qarşılaşmaq üçün daim 
arzulanan müqəddəs varlıqlardır. 
Sizə ömür boyu minnətdarıq, xeyirxah 
mələklərimiz! 

Yaş ötdükcə unudulmayan 
və əksinə, məktəb illərinin şirin 
xatirələrində daha da doğmalaşan 
müəllimlərimə və onların timsalın-
da bütün Azərbaycan müəllimlərinə 
möhkəm cansağlığı, müqəddəs 
vəzifələrində davamlı uğurlar, firavan-
lıq və xoşbəxtlik arzulayıram.

Müəllimlərimizə sonsuz ehtiramla:

Cavanşir FEYZİYEV, 
Milli Məclisin deputatı

Həmişə Suşadan söhbət düşəndə 
istər-istəməz ulu öndərin bu fikirlərini 
xatırlayıram: “Şuşa Azərbaycanın in-
cisi, Qarabağın gözüdür, bizim qədim 
abidələrimiz qədim dövlətçiliyimizin 
şəhəridir. Şuşa təkcə şuşalılar üçün 
yox, bütün azərbaycanlılar üçün, 
Vətənini, millətini sevən hər bir 
vətəndaş üçün əziz bir şəhərdir, 
əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, 
əziz bir abidədir”. Bu gün hər bir 
azərbaycanlı üçün Şuşa, sözün əsl 
mənasında, ziyarətgaha çevrilmişdir.

Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev 
2022-ci ili “Şuşa ili” elan etmişdir. Nazirlər Kabi-
neti bununla bağlı hazırladığı Tədbirlər Planı-
na əsasən il boyu tədbirlərin davam etdirilməsi 
nəzərdə tutulurdu. Artıq təkcə Azərbaycanda 
deyil, dünyanın bir sıra ölkələrində də “Şuşa 
ili” tədbirləri davam edir.

 Məlumat üçün bildirək ki, bu il Şuşanın 270 
illiyinin qeyd olunacağı tarix kimi əlamətdardır. 
Həm də ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını 
qoyduğu Vaqif məqbərəsinin ucaldılmasının  
40-cı ildönümüdür.

Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi “Şuşa 
ili” ilə bağlı Tədbirlər Planına əsasən, 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında geniş-
miqyaslı, möhtəşəm tədbirlər təşkil edilməyə 
başlanılıb. Azərbaycan tarixinin, elm və 
mədəniyyətinin təbliğinin önə çəkildiyi həmin 
tədbirlərdə xarici ölkələrdən gələn qonaqla-
ra ölkəmizin inkişafı, azad edilmiş ərazilərdə 
görülən işlər barədə ətraflı məlumat verilir.

Bakıda da “Şuşa ili” tədbirləri davamlı ola-
raq təşkil edilir. Elə bir mədəniyyət ocağı olma-
yıb ki, bununla bağlı maraqlı tədbir keçirməsin. 

Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı-
dır. Bu şəhərin mədəni həyatı rəngarəng və 
zəngin olub. Onun torpağında, səmasında bu 

xalqın ruhu yaşayır. Şəhər yenidən tikilir. Tari-
xi, mədəni və dini abidələri sürətlə bərpa edi-
lir. Mədəniyyət müəssisələri, təhsil və səhiyyə 
ocaqları tədricən fəaliyyətini bərpa edir. Bun-
lar çox gözəldir. Bu gün Şuşaya açılan avto-
bus marşrutları Bakı ilə Şuşa arasında körpü 
yaratmışdır. 

Regionlarımızda da “Şuşa ili” ilə bağlı 
keçirilən tədbirlər böyük maraq doğurmuşdur. 
Bərdədə, Ağcabədidə, İmişlidə, Beyləqanda, 
Biləsuvar və Masallıda belə maraqlı tədbirlər 
keçirilmişdir.

Xarici ölkələrdə bununla bağlı keçirilən 
tədbirlər də maraqla qarşılanır. Tədbirlər 
planında “Şuşa ili”nin beynəlxalq səviyyədə 
təbliği ilə əlaqədar xarici ölkələrdə, beynəlxalq 
təşkilatların mənzil-qərargahlarında elmi konf-
rans və simpoziumların keçirilməsi, eləcə də, 
təbliğat xarakterli digər işlərin görülməsi prio-
ritet kimi müəyyən edilib.

Məlum olduğu kimi, Şuşa şəhəri 2023-
cü ildə Türk Dünyasının Mədəniyyət paytaxtı 
elan edilmişdir.

Bəli, Şuşa bu günlər öz doğmaları ilə birgə 
nəfəs alır, gözəlləşir, yeniləşir, müasirləşir və 
öz gələcək taleyinin sahibinə çevrilir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Ötən günün əks-sədası 

Yeni kitablar

ABŞ-da ilk dəfə Azərbaycan 
multikulturalizmi fənni tədris 
ediləcək

ABŞ-da ilk dəfə 
Azərbaycan multikultura-
lizmi fənni tədris ediləcək.

Bakı Beynəlxalq Multikul-
turalizm Mərkəzinin (BBMM) 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, 
ABŞ-ın Yuta ştatında səfərdə 
olan qurumun icraçı direk-
toru Rəvan Həsənov bir 
sıra mühüm görüşlər ke-
çirib. Solt Leyk şəhərinin 
meri xanım Erin Mendenhall və Yuta Şta-
tının Senatının sədri Stüart Adams ilə 
görüşdə icraçı direktor Azərbaycanın multi-
kulturalizm siyasəti, Azərbaycan Prezidenti  
İlham Əliyevin beynəlxalq təşkilatlarda geniş 
maraq doğuran qlobal təşəbbüsləri haqqında 
ətraflı məlumat verib.

Görüşdə 44 günlük Vətən müharibəsi 
zamanı işğaldan azad edilən tarixi torpaq-
larımızda mədəni irsimizə qarşı törədilən 
vandalizm aktları və ərazilərimizin minalar-
la çirkləndirilməsi barədə də geniş məlumat 
verilib. Görüşlər zamanı Multikulturalizm 
Mərkəzinin ingilis dilində nəşr etdiyi Qarabağ, 
Şuşa və Qafqaz Albaniyası irsinə həsr olunan 
kitabları da hədiyyə edilib.

ABŞ səfəri çərçivəsində BBMM-in icraçı di-
rektoru R.Həsənovun Brinqam Younq Univer-
sitetinin Hüquq və din fakültəsinin dekanı, pro-

fessor Bred Şarf və Sosial elmlər fakültəsinin 
dekanı, professor Skot Miller ilə də görüşü baş 
tutub. Görüşdə 2023-cü ilin qış semestrdən 
etibarən, Brinqam Younq Universitetində 
Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin 
dəstəyi ilə Azərbaycan dili və multikulturalizmi 
fənninin tədris olunması barədə qərar qəbul 
edilib. Bununla da ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
dili və multikulturalizmi fənninin tədrisi ABŞ-da 
həyata keçiriləcək. Hazırda Brinqam Younq 
Universitetində 40 mindən çox tələbə təhsil 
alır.

Bu layihə ilə bağlı ilkin razılıq Bakı 
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi və 
Azərbaycanın Los-Anceles şəhərindəki sabiq 
baş konsulu, hazırda Azərbaycan Respubli-
kasının Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayevin 
danışıqları sayəsində əldə edilib.

“Dədə Qorqud”un “sayrışan” uzaq 
dünyasına günümüzün elmi baxışı

Milli bədii özünüifadənin şifahi ya-
radıcılıq dövrü ilə sonrakı yazılı 
mərhələsi arasında mükəmməl 

vəsilə təşkil edən ilk ədəbi nümunə kimi 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanına yeni el-
mi-filoloji baxışı sistemli olaraq davam 
etdirən akademik, Xalq yazıçısı Kamal 
Abdulla son tədqiqatlarını daha bir ki-
tab şəklində oxuculara təqdim etmişdir. 
Yeni nəşrin birinci hissəsi “Kitabi-Dədə 
Qorqudda semantik sayrışmalar”, ikinci 
bölümü isə “Mifolinqivistika” adlanır.

Birinci hissəyə yazdığı “sayrışmalar” adlı ön 
sözdə türkiyəli professor Əhməd B.Ercilasun bil-
dirir ki, türkün bu ulu dastanı mövzusunda silsilə 
araşdırmalar aparmış, dəyərli kitablar ərsəyə 
gətirmiş alim-yazıçı Kamal Abdullanın uzaq 
ulduzlar kimi sayrışan “Dədə Qorqud” məna-
mətləblərinin arxa qatındakı gizlinləri aşkara çı-
xarmaqla bağlı yeni mülahizə və qənaətləri də bö-
yük maraq doğurur: “Kamal Abdulla Dədə Qorqud 
mətnini anlamaq və anlatmaq üçün bir çox kitab 
yazdı. Mətnin alt qatlarında gizlənən mənaları, 
məqsədləri ortaya çıxartmaq üçün arxeoloqların 
gördüyü iş kimi gizli mətləbləri aydınlaşdırır”.

Müəllifin dastanın mətnindəki “sayrışmalar”ı 
incələyərək qələmə aldığı “Adlandırma ritualı”, 
“Anaxaqanlıq”, ”Arxitep”, “Cəmiyyət”, “Dövlət”, 
“Dünya ağacı”, “Xaos”, “Mif və yazı”, Təbiət”, 
“Yağı” kimi 80-dək diqqətçəkən ifadə və möv-
zunun arxa qatını aydınlatmağa çalışıb, orijinal 
və ağlabatan mülahizələri ilə “Dədə Qorqud”un 
uzaq dünyasına günümüzdən işıq salıb.

Yeni kitabın “Mifolinqivistika” bölməsini isə 
“Ön söz”lə oxuculara professor Qorxmaz Qu-
liyev təqdim edib. Alim bildirir ki, Kamal Abdul-
lanın uzun ilər “Kitabi-Dədə Qorqud”un mifoloji 

və linqivistik aspektləri ilə sistemli məşğul olma-
sı bu nadir ədəbi xəzinəyə yeni qapı açmış və 
dastanın daha dərindən öyrənilməsində növbəti 
mərhələ açmışdır. 

Tədqiqatçı kitabda ulu dastanımızın hələ də 
bir çox aydınlatma tələb edən mətninə mifolin-
qivistikanın prinsip, anlayış və təsəvvürləri priz-
masından geniş nəzər salmış, dəyərli elmi-filoloji 
qənaətlərə gəlmişdir. Akademik Kamal Abdulla 
elmi-nəzəri baxışı yazıçı bədii fantaziyası ilə qo-
vuşduraraq dastanın əhatəli və dərin mifolinqi-
vistik təhlilinə nail olmuşdur. 
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FHN-in Muğan Regional Mərkəzi təlim keçirib
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Muğan 

Regional Mərkəzi “Nəqliyyat qəzaları 
zamanı xilasetmə əməliyyatları” 
mövzusunda təlim keçirib.

Təlimin keçirilməsində məqsəd nəqliyyat 
qəzaları zamanı deformasiyaya uğrayan 
avtomobildən zərərçəkmişlərin xilas edilməsi 
üzrə Regional Mərkəzin xilasedicilərinin bilik və 
bacarıqlarının artırılması, həmçinin xilasetmə 
qrup komandirlərinin hadisə zamanı effektiv 
idarəetmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi olub.

Təlim zamanı xilasedicilər müvafiq xilasetmə 
vasitələrindən istifadə etməklə şərti nəqliyyat 
qəzası nəticəsində deformasiyaya uğramış 
avtomobillərdən “zərərçəkmişləri xilas edərək on-
lara təxirəsalınmaz ilkin tibbi yardım göstəriblər”.

Uğurla keçirilmiş təlimdən sonra əldə edilmiş 
nəticələr müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar 
verilib.

“Xalq qəzeti”

“Şuşa ili” tədbirləri:  
ölkəmizdə və dünyada
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