
18 oktyabr 2022-ci il, çərşənbə axşamı 5
18 oktyabr 2020-ci il
Həmin gün:

 9 Prezident İlham Əliyev 
xalqımıza daha bir qələbə 
müjdəsi verib: Azərbaycan 
Ordusu qədim Xudafərin kör-
püsü üzərində Azərbaycan 
bayrağını qaldırıb;

 9 Azərbaycan Preziden-
tinin köməkçisi – Prezident 
Administrasiyasının Xarici 
siyasət məsələləri şöbəsinin 
müdiri Hikmət Hacıyev 
Ermənistanın son təxribatları, 
xüsusilə, Gəncə şəhərinə ra-
ket hücumu ilə bağlı “Al Jaze-
era” televiziya kanalına müsahibə verib; 

 9 Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi okt-
yabrın 18-də elan olunan humanitar atəşkəslə bağlı məlumat 
yayıb. Məlumatda bildirilib: “İkinci dəfə elan olunmasından 
sonra Ermənistan tərəfindən humanitar atəşkəsin kobud 
şəkildə pozulması işğalçının Azərbaycana qarşı təcavüzkar 
siyasətini davam etdirdiyini və onun münaqişənin danı-
şıqlar yolu ilə həllinə biganə olduğunu nümayiş etdirir. Bu, 
həmçinin humanitar atəşkəsə razılıq əldə edilməsi üçün ça-
lışan vasitəçilərin səylərinə Ermənistanın hörmətsizliyidir”;

 9 Müdafiə Nazirliyinin Hərbi İnformasiya Mərkəzində 
keçirilən brifinqdə deyilib: “Son sutka ərzində düşmən ağır 
itkilərə məruz qalıb. Belə ki, işğalçının 2 ədəd S-300 ZRK, 
3 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 2 ədəd “Smerç” yaylım atəşli 
raket sistemi, beşdən çox tank, bir neçə haubitsa və zenit 
topları, o cümlədən avtomobil texnikaları və xeyli sayda 
canlı qüvvəsi bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib. Uğurlu 
əməliyyatlar nəticəsində Füzuli ərazisində düşmənin hərbi 
hissəsi bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirilib. Bu hərbi hissədə 
olan bütün texnikalar, döyüş sənədləri hərbi qulluqçularımı-
zın əlindədir…”;

 9 Müdafiə Nazirliyinin Hərbi İnformasiya Mərkəzində 
keçirilən brifinqdə, eyni zamanda, Ali Baş Komanda-
nın qətiyyətli mövqeyi ordumuzun hərbi qulluqçularında, 
xüsusilə, əsgərlərimizdə böyük ruh yüksəkliyi yaratdığı vur-
ğulanıb. Həmçinin hərbi qulluqçularımızın mənəvi-psixoloji 
vəziyyətinin, eləcə də ordumuzun maddi-texniki təminatının 
ən yüksək səviyyədə olduğu qeyd edilib; 

 9 Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən bildirilib ki, oktyabrın 18-i səhər saat 
07.00-dan başlayaraq, cəbhənin Ağdərə, Füzuli, Hadrut və 
Cəbrayıl istiqamətlərində düşmən hücuma keçməyə cəhd 
göstərib. Ordumuzun bölmələri düşmənin hücum cəhdlərinin 
qarşısını alıb.

 9 Ermənistan Azərbaycan ilə dövlət sərhədində də 
vəziyyəti gərginləşdirməyə cəhd göstərib. Belə ki, işğalçı 
ölkənin silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Çəmbərək 
rayonu istiqamətindən Gədəbəy rayonu, Berd rayonu 
istiqamətindən isə Tovuz rayonu ərazisindəki Azərbaycan 
Ordusunun döyüş mövqeləri iriçaplı silahlardan atəşə tutu-
lub.

“Xalq qəzeti”

Vətən savaşının iyirmi üçüncü günü
2020-ci il oktyabrın 18-i tariximizə daha bir şanlı gün kimi yazıldı: 

Cəbrayıl rayonunda yerləşən əsrlərə şahidlik edən, qərinələrlə 
kommunikasiya vasitəsi kimi böyük rol oynayan, Azərbaycan ellərinin 
cənubdan Qarabağa gedən köç yolunun əsas qovşağı kimi tanınan 
Xudafərin körpüsünün üzərində 27 il sonra üçrəngli Azərbaycan 
bayrağı ucaldıldı. Vətən müharibəsində möhtəşəm zəfərlərə imza 
atan Müzəffər Ordumuz tarixi abidəni öz sahibinə qovuşdurdu. Bu 
müjdəli xəbəri Azərbaycan xalqına Prezident, Ali Baş Komandan cənab 
İlham Əliyev çatdırdı: “Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qədim Xudafərin 
körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Eşq olsun 
Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır!” – deyə, ölkə başçısı 
“Twitter” səhifəsində paylaşdı. 

İşğaldan azad edilən Xudafərin 
körpüsünün yerləşdiyi ərazilərin 
internetdəki  fotolarına, videoları-
na hər dəfə baxdıqca bu yerlərdə 
düşmənin 27 il ərzində, necə deyərlər, 
daşı daş üstə qoymadığı açıq-aydın 
görünür. Yağı bu torpaqda ancaq 
səngərlər qazıb, istehkamlar qurub, 
evləri dağıdıb, bağ-bağçaları viran 
qoyub, qəbiristanlıqları, tariximizə 
şahidlik edən maddi-mədəni abidələri 
ya tamamilə yer üzündən silib, iz-
tozunu itirib, ya da xarabalığa çevirib. 
Gözə dəyən hər dağ-dərə, yol-riz, ya-
şıllıqlar barbarlığın qurbanı olub… 

Artıq iki ildir ki, əsirlikdən xilas 
edilən, düşməndən təmizlənən o 
yer-yurdların fotolarına, videolarına 
dönə-dönə, təkrar-təkrar baxanda 
yaralanan, paralanan yurdun yenicə 
qaysaq bağlayan yarasından hələ 
də sanki al-qırmızı qan süzüldü-
yünü düşünmüşəm, bu ağrı-acını 
canımda, iliyimdə hiss etmişəm. 
Neçə-neçə didərginin, köçkünün 
bir vaxtlar tikib-qurduğu, sonradan 
məcburən qoyub gəldiyi doğma od-
ocağının qəsbkarlıq zamanı necə 
viran edildiyindən televiziya ilə xəbər 
tutanda yaşadığı dəhşətli anların 
şahidi olmuşam, çəkdiyi ah-nalədən 

sarsılmışam. 
Bu torpaqlar işğalda olan illərdə 

yolum Naxçıvana düşəndə İran 
səmtdən bu tərəfə–əsirlikdə qovrulan 
yurd yerlərimizə həsrətlə, yana-ya-
na baxmışam. Arazboyu ermənilərin 
xarabalığa çevirdikləri Azərbaycan 
kəndlərində evlərin kalafalarının qa-
raldığına, bağ-bağçaların quruyub-
sovulduğuna həyəcanla, ürək ağrısı 
ilə tamaşa etmişəm və dövrün, za-
manın haqsızlığından yanıb-yaxılmı-
şam... 

O xaraba evləri, kol-kos içində 
batan, görünməz olan o yol-çığırları, 
nişanəsi belə qalmayan, çəpərləri 
dağılan o bağ-bağçalara baxan-
da, sözün düzü, ən çox Tapdıq ki-
şini xatırlamışam. O Tapdıq kişini 
ki, bir nəsildən olduğumuz dədə-
babası Qərbi Zəngəzurdan, doğul-
duğum Qarakilsədən 1915–18-ci 
illərdə ermənilər tərəfindən didərgin 
salınmışdı, gəlib Cəbrayılda 
məskunlaşmışdı. Tapdıq kişi də o 
dövrün qaçqınlığından illər sonra bu 
rayonda dünyaya göz açmışdı, bura-
da yurd- yuva qurmuşdu. 

Uşaqlığını, gəncliyini yaşadığı 
sirli-sehrli dünyasından–kəndindən, 
Xudafərindən tamarzı ayrıldı  Tapdıq 

kişi... Qəfil köçkünlükdən neçə 
gün əvvəl, ermənilərin hücumları 
genişlənən vaxt dağ-yamac boyu 
gəzəndə beyninə qəfil, gözlənilməz 
bir fikir gəldi: “Buradan getsəm, 
görəsən, bir də nə vaxtsa, bu yerə 
qayıda biləcəyəm?!. Bura mənim 
yurdum, torpağım deyil məgər?!. Ha-
çan ürəyim istəsə, o vaxt!..”. 

Görünür, sabah-birisigün nə 
olacağı ürəyinə damıbmış Tapdıq 
kişinin... Ürəyinə damanlar başına 
gəldi... Beləcə kənddən o çıxan çıx-
dı. Bir daha geri dönmək, günlərin, 

ayların üzüdönmüş ayrılığının ayır-
dığı kəndinə getmək, doğma torpağı-
na qovuşmaq qisməti olmadı, yurda 
dönmək bəxtəvərliyini, xoşbəxtliyini 
yaşaya bilmədi. 

 ...Fotolarda, videolarda görünən 
dağların ətəyindəki evlərin kala-
falarına baxa-baxa ahıl vaxtında 
didərginlik taleyi yaşayan Tapdıq 
kişinin acı taleyi gözlərim önündən 
çəkilmir. Sumqayıtda, Tağıyev 
qəsəbəsində məskunlaşan, elə 
 burada – köhnə, uçulub-dağılan za-
vodun həyətində dediyi sözləri də 
indi yaxşı xatırlayıram: “Ermənilər 
bizim torpağımızı əlimizdən al-
maqla bərabər, arzu-xəyallarımızı, 
istəklərimizı də puç etdilər... O yerləri 
həsrətlə xatırlayıram, yağı caynağın-
da qalan yurdlarımıza qayıdacağımı-
za inanıram... Bilirəm ki, indi babala-
rımızın qərib dolaşan narahat ruhları, 
allı-güllü yaylaqlar, qəribsəyən dağ 
cığırları, viran qalan bağ-bağça, əsir 
düşən məzarlar dağa-daşa haray 
salıb fəryad edir, ah-nalə qoparıb 
bizdən imdad diləyir”. 

... Tapdıq kişi yurdunun azadlığa 
qovuşacağı günü görməsə də, yəqin 
ki, ruhu indi dinclik tapıb. Taleyinə 

Vətənə dönmək qisməti yazılmasa 
da, övladları, nəvələri bu xoşbəxtliyi 
yaşayırlar... 

Yazının bu məqamında Xalq ya-
zıçısı Elçinin “Mahmud və Məryəm” 
romanından neçə illər bundan əvvəl 
oxuduğum və yaddaşımdan heç vaxt 
silinməyən, həqiqətə söykənən bir 
əhvalatı xatırlayıram: Şahın sarayı-
na gətirilən xanəndə yanıqlı-yanıqlı 
oxuyur. Səsindəki fəryad, kədər-
qəm ürəkləri parçalayır... Bu həsrət 
dolu nalə şahı düşünməyə vadar 
edir: Görəsən, bunun səbəbi nədir? 
Axı onun gün-güzəranı yaxşıdır, bir 
kimsə də cəsarət edib incitmir... 

– Oğul, səsindəki bu yanğı nə ilə 
bağlıdır? Bəlkə Vətəndə qalan ata-
ananın, bacı-qardaşının həsrətindən 
belə qovrulursan?

– ...
–Bəlkə sevgilinin intizarını 

çəkirsən?
– ...
– Başqa nə səbəb ola bilər, axı?!.
– Şah, o dağların o üzündə 

Vətənim qalıb. O Vətənin həsrəti 
məni qovurur, yandırır, şah... Qur-
ban olum, burax gedim Vətənimə... 
Onun bir udum havasını ciyərlərimə 
çəksəm, bir ovuc suyundan içsəm, 

üzümü torpağına sürtsəm, özümü 
dünyanın ən xoşbəxti, ən bəxtəvəri 
sanaram, şah...

*** 
Möhtərəm Prezidentimiz o dağla-

rın o üzündə qalan Vətəni yağı cayna-
ğından xilas etdi. Dövlət başçısı dağ-
ların o üzündə qalan yurdun yaşı min 
illərlə hesablanan tarixini düşmənin 
pozmasına imkan vermədi...

Ali Baş Komandanımız Hindis-
tandan başlayaraq, Yaxın və Orta 
Şərq ölkələri, Rusiya və Qərbi Av-
ropa dövlətləri ilə Azərbaycanın iq-
tisadi və mədəni əlaqələrinin inkişa-
fında böyük rol oynayan, ölkəmizin 
memarlıq sənətinin bəzəyi sayı-
lan möhtəşəm tarixi abidəmizi – 
 memarlıq məktəbinin bu əzəmətli 
nümunəsini, memarlarımızın 
müstəsna mühəndislik bacarığını 
ifadə edən bu ən gözəl, mükəmməl 
əsəri yenidən xalqa qaytardı. 

Adını Azərbaycan tarixinin 
 şanlı səhifəsinə yazdırmağa qa-
dir sərkərdəmiz İlham Əliyev, yaşa, 
var ol. Bu xilaskarlıq missiyanız yüz 
illərlə, min illərlə unudulmayacaq! 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

 Xudafərinin xilas günü 
Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan 

bayrağı ucaldılmasından 2 il ötür

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Ermənistanın ərazilərimizi iş-
ğal etməsi ilə nəticələnən Birinci 
Qarabağ müharibəsi səngidikdən 
sonra işğalçılıq tamahından əl 
çəkməyən mənfur düşmənlə ya-
naşı, mina təhlükəsi ilə mübarizə 
aparmağa da böyük ehtiyac var idi. 
Bu işi təşkil etmək üçün 1998-ci il 
iyulun 18-də Prezidentin müvafiq 
sərəncamı ilə Azərbaycan Res-
publikası Ərazilərinin Minalardan 
Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi-
nin yaradılması ərazilərimizin mina 
və partlamamış hərbi sursatlardan 
təmizlənməsi istiqamətində atılan 
ilk addım olub. İndi ANAMA ölkə 
daxilində həyata keçirilən bütün 
minatəmizləmə işləri ilə bağlı olan 
fəaliyyəti əlaqələndirmək, nəzarət 
etməklə bərabər, həm də səlahiyyətli 
orqan olaraq, hökumətin bu sahə 
üzrə əsas icraçı qurumudur.

Müharibə zamanı zərər çəkmiş 
ərazilərdə yerli sakinlərin yaşa-
ması və fəaliyyəti üçün təhlükəsiz 
şərait yaratmaq yolunda uğur-
la fəaliyyət göstərən agentlik 
Vətən müharibəsində qazandı-
ğımız böyük qələbədən sonra 
minatəmizləmə işlərini xüsusi fəallıq 
və yüksək peşəkarlıqla həyata ke-
çirir. Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin minatəmizləmə 
fəaliyyətinin icrasına dair təsdiq et-
diyi illik tədbirlər planına əsasən 
bütün texniki və professional im-
kanlar səfərbər edilərək mina və 
müharibənin partlayıcı qalıqlarının 
təmizlənməsi əməliyyatları böyük 
əzmlə icra olunur. Əsasən nəqliyyat, 
energetika, kənd təsərrüfatı sahələri, 
sənaye parkları, eləcə də yaşa-
yış infrastrukturunun yaradılması 
və başqa istiqamətlərdə aparılan 
təmizləmə əməliyyatları əllə mina-
axtarma, xüsusi təyinatlı mexaniki 
maşınların köməyi ilə həyata keçiri-

lir. Agentliyin yaydığı məlumatlarda 
işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aş-
kar olunan minaların əksəriyyətinin 
Ermənistan istehsalı olan PMN-Э 
və OZM-72 tipinə oxşadılmış mina-
lar olduğu bildirilir. Eyni zamanda, 
əməliyyatlar zamanı tələ-minalarına, 

kustar üsulla hazırlanmış partlayı-
cı qurğulara da rast gəlinir. Belə ki, 
bir neçə gün öncə Laçın rayonunun 
Zabux və Sus kəndlərində evlərin 
və həyətyanı sahələrin girişinə qu-
raşdırılan tələ məftili ilə işə düşən 
partlayıcı qurğuların yerləşdirilməsi 
faktlarına rast gəlinib. Həmçinin, 
əməliyyatlar zamanı Xocavənd rayo-
nunda ağaca asılan piyada əleyhinə 
MON–100 (ətrafa 400-dən çox kiçik 
ölçüdə qəlpələr yayan mina 100-160 
metrə qədər məhvetmə gücünə ma-
likdir – R.Q.) – məsafədən idarə olu-
nan qəlpələnən mina növü də tapılıb. 
10 noyabr 2020-ci ildən 10 oktyabr 
2022-ci ilədək işğaldan azad olun-
muş ərazilərdə ANAMA tərəfindən 
232 milyon 706 min 14 kvadratmetr 
ərazi təmizlənib, 40 min 151 ədəd 
mina və partlamamış hərbi sursat 

aşkar olunaraq zərərsizləşdirilib.
Peşəkar minatəmizləmə potensia-
lı olan agentlik işğaldan azad edil-
miş Qarabağımızda minatəmizləmə 
əməliyyatlarını böyük səylə apar-
maqla yanaşı, mina təhlükəsi üzrə 
maarifləndirmə işini də həyata keçirir. 

Vətən müharibəsində qələbə-
mizdən sonra agentliyin üzərinə 
düşən daha miqyaslı minatəmizləmə 
işlərini aparmaq üçün əlavə regio-
nal bazalar yaradılıb, eləcə də yeni 
texniki avadanlıq və vasitələr əldə 
olunub. Ölkəmizin bu milli agentliyi-
nin öz işini mükəmməl bilən minaax-
taranları, mexaniki minatəmizləmə 
maşınları, regional bazaları, 
təlim mərkəzləri, təlim, tədqiqat, 
keyfiyyətin təminatı qurumu, xüsusi 
əməliyyat və çevik əməliyyat qrup-
ları var. Qarabağda genişmiqyas-
lı minatəmizləmə əməliyyatlarının 
aparılması məqsədilə təşkil olu-
nan təlimlərə mərhələli şəkildə yeni 
müdavimlər cəlb edilir. Müdavimlərə 
keçilən təlimlər “Humanitar mina-
axtarma” və “Döyüş sahələrinin 
təmizlənməsi”, eləcə də “Humanitar 

minatəmizləmə fəaliyyətinə inteqra-
siya”, “İlkin tibbi yardım” üzrə kurs-
lardan ibarətdir. Təlimlər həm nəzəri, 
həm də praktik şəkildə həyata keçiri-
lir. Eyni zamanda, Agentliyin maddi-
texniki bazasının genişləndirilməsi 
istiqamətində əhəmiyyətli işlər görü-

lür. Fəaliyyətini ən keyfiyyətli avadan-
lıqlarla beynəlxalq standartlara uy-
ğun şəkildə quran ANAMA, eləcə də 
müasir texnologiyaların istifadəsinə 
üstünlük verir.

Onu da qeyd edək ki, ANAMA 
əməkdaşlarının ən yaxın köməkçiləri 
hesab olunan xüsusi təlim gör-
müş xidməti itlər minaların daha 
təhlükəsiz və effektiv şəkildə aşkar 
olunmasını təmin edirlər. Ölkəmizdən 
kənarda hazırlanaraq gətirilən 
bu itlər azad olunmuş ərazilərdə 
minatəmizləmə əməliyyatlarının 
aparılmasında mütəxəssislərimizin 
çox karına gəlirlər. Bundan başqa, 
minaaxtaranların işini asanlaşdı-
ran, daha təhlükəsiz edən faktor-
lardan biri də zirehli maşınlardır. 
Uzaqdan idarə olunan bu texnika ən 
cətin vəziyyətlərdə minatəmizləmə 
işlərini daha təhlükəsiz və sürətlə 
aparmağa imkan yaradır. Önündəki 
ağır çəkiclərlə müxtəlif təyinatlı mi-
naları tez bir zamanda yerindəcə 
zərərsizləşdirən bu maşınlar 
minatəmizləmə işlərində istifadə olu-
nan qabaqcıl texnika hesab edilir. 

Agentliyin Horadiz, Zəngilan, 
Ağdam, Tərtər, Göygöl, Şuşa 
və Xocavənd rayonlarında regi-
onal bazaları fəaliyyət göstərir. 
Həmçinin, yaxın müddətdə Cəbrayıl 
və Xocavənd rayonlarında da belə 
mərkəzlər fəaliyyətə başlayacaq. 
Lazımi avadanlıq və zəruri şəraitlə 
təmin olunan regional mərkəzlərimiz, 
işğaldan azad olunmuş əraziləri, sö-
zün birbaşa mənasında, qarış-qarış 
dolaşan əməkdaşlarımız hektarlarla 
əraziləri təmizləməklə canlandırır, 
kənd təsərrüfatı və abadlıq-quru-
culuq işləri üçün yararlı, təhlükəsiz 
vəziyyətə gətirirlər. 

Rahib QƏRİB,  
“Xalq qəzeti”

Müharibədən sonra da 
davam edən təhlükə

müəssisənin fəaliyyətini məhdudlaşdırıb 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət 

Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə 
uyğun olaraq ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin 
görülməsini davam etdirir.

Aparılmış planlı yoxlama zama-
nı “Yanğınsöndürmə ləvazimatının, ilkin 
yanğınsöndürmə vasitələrinin təmiri və on-
lara xidmət, yanğınsöndürmə vasitələrinin 
keyfiyyətinin bərpası” fəaliyyət növü üzrə li-
senziyaya malik Bakı şəhərində yerləşən “Li-
der Yanğın” MMC-də ilkin yanğınsöndürmə 
vasitəsi olan yanğınsöndürən balonların dol-
durulması və ya tərkibinin yenilənməsində 
istifadə olunan quru kimyəvi toz maddələrdən 
götürülmüş nümunələr Fövqəladə Hallar Na-
zirliyinin Yanğınların Tədqiqatı və Sınaq Labo-
ratoriyasında laborator müayinələrdən keçiri-
lib.

Laboratoriya sınaqlarının nəticəsində 
məlum olub ki, sözügedən maddələrin 
kimyəvi tərkibi normativ tələblərə cavab ver-
mir və yanğınların söndürülməsində yararsız 
olmaqla yanaşı, insan həyatı və sağlamlığı 
üçün təhlükəlidir. Baş verə biləcək yanğınların 

söndürülməsi zamanı kimyəvi tərkibi norma 
və standartların tələblərinə cavab verməyən 
maddələrlə doldurulmuş və ya belə maddələrlə 
tərkibi yenilənmiş yanğınsöndürmə balonla-
rından istifadə insan həyatı və ya sağlamlığı-
na, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqları-
na birbaşa təhlükə yaradır.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, lisenziya 
üzrə fəaliyyət sahəsində ciddi qanun pozun-
tusuna yol vermiş “Lider Yanğın” MMC-nin 
yanğınsöndürmə balonlarının doldurulması 
və ya tərkibinin yenilənməsi üzrə fəaliyyətinin 
dayandırılması barədə qərar qəbul olunub 
və aşkar olunmuş pozuntuya hüquqi qiymət 
verilməsi üçün aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə 
orqanına müraciət olunub.

Bununla yanaşı, lisenziya verən orqana 
əsaslandırılmış təqdimat göndərilib.

FHN-in Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti 
bu sahədə pozuntuların aşkar olunması və 
aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq 
tədbirlərin görülməsini davam etdirir.

“Xalq qəzeti”

Mədəniyyət işçilərinə mükafatlar təqdim olunub
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində keçirilən mərasimdə Prezident İlham Əliyevin 

sərəncamları ilə təltif olunnuş mədəniyyət xadimlərinə layiq görüldükləri mükafatlar təqdim 
edilib.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
ölkəmizdə mədəniyyət və incəsənət 
sahələrində xidmətləri olan şəxslərə 
dövlət qayğısından danışaraq 
qeyd edib ki, ulu öndər Heydər 
Əliyevin sənət adamalarına böyük 
himayədarlığını Prezident İlham 
Əliyev həssaslıqla davam etdi-
rir: “Mədəniyyət işçilərinə ayrılan 
diqqət, bütövlükdə, Azərbaycan 
mədəniyyətinə qayğı deməkdir. 
Mədəniyyətimiz bu gün dünya 
səviyyəsində tanınır, təbliğ edilir, 
beynəlxalq qurumlar səviyyəsində qəbul olu-
nur. Bu sahədə yeni istedadlı nəsil yetişir. 44 
günlük müharibə bir daha onu göstərdi ki, 
yaradıcı mədəniyyət dağıdıcı qüvvəyə qalib 
gəldi”.

Nazir qeyd edib ki, təqdimat mərasiminin 
18 Oktyabr  Müstəqilliyin Bərpası Günü 
ərəfəsində keçirilməsi ikiqat bayram ovqatı 
yaradır.

Sonra təltif olunanlara “Şöhrət  ordeni”, 

“Azərbaycan Respublikasının  Prezidentinin 
fəxri diplomu”, “Dövlət qulluğunda 
fərqlənmə”, “Tərəqqi” medalları, “Əməkdar 
rəssam”, “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri 
adlarının vəsiqələri təqdim olunub. Müka-
fat alanlar ölkəmizdə mədəniyyət işçilərinə 
göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçı-
sına minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

“Xalq qəzeti”
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