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Oljas Süleymenov: 

Heydər Əliyev mənim müəllimim idi
Cümhuriyyətimizin 100-cü 

ilini qeyd edəcəyimiz 2023-cü ilin 
Azərbaycanda da “Heydər Əliyev 
ili” olaraq qəbul edilməsindən 
məmnunluq duyuruq. Ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin əziz 
xatirəsini birlikdə yaşatmağa 
davam edəcəyik.

Rəcəb Tayyib ƏRDOĞAN
Türkiyə Cümhuriyyətinin 

Prezidenti
Cəbrayıl, 20 oktyabr 2022-ci il 

Bu sətirləri Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev və 
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğanın oktyabrın 20-də 
Cəbrayıl şəhərində mətbuata 
birgə bəyanatlarla çıxış 
etməsindən, daha doğrusu, cənab 
Ərdoğanın gələn il ölkəmizdə 
qeyd olunacaq “Heydər Əliyev 
ili” barədə söylədiyi yüksək 
qiymətləndirməni eşitdikdən 
sonra qələmə almaq istədim. 

Bu ilin may ayında qəzetimizdə 
verilmiş “Ümid körpüsü”ndən Şuşa 
Bəyannaməsinədək” adlı yazıda 
Azərbaycan – Türkiyə dostluq və 
qardaşlığı barədə bir sıra faktlar-
dan söz açmışdım. O zaman türk-
şünas alimlərdən biri təşəbbüslə çı-
xış etmişdi ki, digər türkdilli xalqların 
siyasətçilərinin də ulu öndərimiz haq-
qında dəyərli fikirləri var, onlardan 
da istifadə edin. Demişdim, hər işin 
öz vaxtı var. Sən demə, həmin vaxt 
gəlibmiş. 

Bu da bir faktdır ki, ulu öndər 
öz siyasi fəaliyyəti dövründə hamı 
ilə–bütün xalqlar və dövlətlərlə 
mehribanlıq şəraitində, dostluq və 
tərəfdaşlıq zəminində ünsiyyət qur-
mağın təşəbbüskarı olub. Ancaq etiraf 
etməliyik ki, onun siyasətində Türkdillı 
dövlətlərlə əməkdaşlığa daha böyük 
önəm verilib. Üstəlik, onu da etiraf 
edək ki, Heydər Əliyevin bu müdrikli-
yi daim öz adekvat cavabını alıb. O, 
bütün türk xalqlarını öz soydaşları kimi 
sevir, bütün türk dövlətlərinin proble-
mini özünün və Azərbaycanın proble-
mi kimi qəbul edirdi. 

Heç kəsin yadından çıxmayıb. 
Ötən əsrin səksəninci illərində böyük 
siyasətçi, 22 il öz ölkəsinə rəhbərlik 
edərək mükəmməl uğurlara imza atmış 
Dinmühəmməd Kunayevin Qazaxıs-
tan rəhbərliyindən kənarlaşdırılaraq, 
onun yerinə Gennadi Kolbin adlı baş-
qa millətin nümayəndəsi göndəriləndə 
SSRİ rəhbərlərindən biri olan Heydər 
Əliyev açıq şəkildə etiraz etmişdi. Qa-

zax siyasətçiləri və ziyalıları həmin 
faktı ulu öndərin bütün ildönümlərində 
dönə-dönə xatırladırlar. Məhz ona 
görə də müasir dünyanın ən üzdə olan 
siyasətçilərindən biri – Rəcəb Tayyib 
Ərdoğqn demişdir: “Heydər Əliyev 
təkcə Azərbaycanda deyil, bütün türk 
dünyasında tanınan və sevilən lider-
dir”.

Həm sovet dönəmində, həm də 
SSRİ-nin çökməsindən sonra ümum-
milli liderimizlə daim əlaqə saxla-
mış, mühasirədə olan Naxçıvanın 
məhrumiyyətlərdən xilas edilməsində 
cani-dildən iştirak etmiş Türkiyənin 
o zamankı Baş naziri Süleyman 
Dəmirəl də ulu öndərimizin siyasi 
uzaqgörənliyini və müdrikliyini yüksək 
qiymətləndirmişdir: “Heydər Əliyev 
təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk 
dünyasının yetişdirmiş olduğu ən 
məşhur dövlət xadimlərindən biridir”.

Ulu öndər sonralar danışırdı ki, 
Mixail Qorbaçov Qazaxıstana baş-
qa millətin nümayəndəsini rəhbər 
təyin edəndə mən dedim ki, əgər 
Dinmühəmməd Kunayev vəzifədən 
kənarlaşdırılırsa, onda, orada baş 
nazir vəzifəsində çalışan Nursultan 
 Nazarbayevi rəhbərliyə gətirin. 

Məhz həmin Nursultan Nazar-
bayev ulu öndərin vəfatının birinci 
ildönünümü münasibətilə çıxışında 
demişdi: “Görkəmli siyasi xadim, çox 
dərin zəkaya və heyranedici cazibə 
qüvvəsinə malik insan – Heydər Əlirza 

oğlu Azərbaycan Respublikası üçün, 
MDB-nin inkişafı üçün, Qazaxıstan və 
Azərbaycan xalqlarının çoxəsrlik dost-
luğunun möhkəmlənməsi üçün çox 
işlər görmüşdür”.

Elə Heydər Əliyevlə eyni vaxt-
da çalışmış Özbəkistan Preziden-
ti İslam Kərimov da ulu öndərimiz 
haqqında söylənilən dəyərli fikirlərin 
müəlliflərindən idi: “Azərbaycanın 
müstəqilliyinin təşəkkülündə və 
möhkəmlənməsində, beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunun yüksəlməsində, 
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında 
ikitərəfli münasibətlərin inkişafında və 
genişlənməsində Heydər Əliyevin tari-
xi rolu misilsizdir”.

Rəsmi materiallarda oxuyuruq 
ki, Heydər Əliyev 1994-cü il oktyab-
rın 19-da Türk dövlətləri başçılarının 
Zirvə görüşündə qəbul edilmiş “İs-
tanbul bəyannaməsi”nin imzalan-
ma mərasimində demişdi: “ Biz bir 
kökdənik, biz birdilli xalqlarıq. Bizim 
milli ənənələrimiz çox yaxındır, bir-
birinə bənzərdir, oxşardır. Ona görə 
də, bunlar hamısı xalqlarımızı hələ 
müstəqil olmadığımız vaxtda bir-
birindən ayırmayıb, bir-birinə bağlayıb, 
bir-birilə daha çox əlaqədə saxlayıb. 
İndi isə xalqlarımız öz müstəqilliklərini 
əldə edəndən sonra, müstəqil dövlətlər 
kimi dünyada tanınandan sonra biz ta-
rixi ənənələr əsasında, həmin funda-
mental əsaslar üzərində bundan son-
ra da irəli getməliyik”.

Xatırladaq ki, ulu öndərin Türkiyə 
Cümhuriyyətinə 5-8 may 1997-ci il 
tarixli rəsmi səfəri həm əhatəliliyi, 
keçirilən görüşlərin sıxlığı ilə qarşılıqlı 
münasibətlərdə qoyulan təməlin necə 
möhkəm, etibarlı olduğunu bir daha 
təsdiqlədi. Mayın 5-də Azərbaycan 
Prezidentinə Türkiyə Respublikasının 
“Dövlət nişanı”nın təqdim olunma-
sı mərasimində çıxış edən ulu öndər 
demişdi: “Mən bu sözləri demişəm, 
bu gün bir daha təkrar edirəm: biz 
bir xalqıq, iki dövlətik. Bir xalq olan 
bir dövlətin başçısının o biri dövlətin 
yüksək mükafatını alması böyük 
şərəfdir”.

Bu sətirləri 1995-ci ildən 2014-
cü ilə qədər Qazaxıstanın İtaliyada, 
Yunanıstanda, Maltada səfiri, Qaza-
xıstan Respublikasının UNESCO-da 
daimi nümayəndəsi olmuş görkəmli 
yazıçı Oljas Süleymenovun fikirləri 
ilə tamamlamaq istəyirik. Jurnalis-
tin “Ümummilli lider Heydər Əliyev 
ilə münasibətiniz necə idi?” – sualını 
cavablandıran ədib demişdi: “Heydər 
Əliyevlə tez-tez görüşmürdüm. Amma 
hər görüşün bir ömürlük xatirəsi var. 
O, ki, mənim müəllimim idi. Heydər 
Əliyev, Dinmühəmməd Kunayev – bu 
insanlar mənim siyasi və ümumtürk 
dünyagörüşümü formalaşdırıblar”.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Siyasi partiyalarla bağlı 
yeni qanun hazırlanır

Dünən Milli Məclisdə 
“Siyasi partiyalar 
haqqında” yeni qanun 
layihəsinin ictimai 
müzakirəsi keçirildi.  

Tədbirdə parlament 
sədrinin müavini Fəzail İbra-
himli qanun layihəsinin ha-
zırlanmasında ölkədəki olan 
siyasi partiyalardan gələn 
təkliflərin mühüm rol oynadığı-
nı diqqətə çatdırdı. Dedi ki, 47 
siyasi partiyadan 250-yə qədər 
təklif gəlib. Bu təkliflər qruplaş-
dırılıb və təhlil edilib.  

Milli Məclis sədrinin birin-
ci müavini, Hüquq siyasəti 
və dövlət quruculuğu 
komitəsinin sədri Əli Hüseynli 
layihə ilə bağlı keçirilən icti-
mai dinləmələrin zəruriliyini 
diqqətə çatdıraraq dedi ki, 
müxtəlif ölkələrdə “Siyasi par-
tiyalar haqqında” qanunveri-
cilik ölkələrin siyasi sistemindən asılı olaraq 
dəyişir. Azərbaycanda da “Siyasi partiyalar 
haqqında” qanuna dəyişiklik Konstitusiyanın 
və beynəlxalq çağırışların tələblərindən irəli 
gəlir. Qanun layihəsində partiyalarla bağ-
lı təsbit olunan yeni müddəalar praqmatik 
prinsiplərə söykənir.

Yeni qanun layihəsi Azərbaycan Kons-
titusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 

1-ci və 10-cu bəndlərinə uyğun olaraq, siyasi 
partiyanın təsis edilməsi, dövlət qeydiyyatı, 
fəaliyyətinə nəzarət, fəaliyyətinin dayandırıl-
ması və bərpası, ləğvi qaydasını, həmçinin 
siyasi partiyanın fəaliyyətinin təşkili, üzvlük və 
maddi təminat məsələlərini əhatə edir.

Əliqismət BƏDƏLOV,  
“Xalq qəzeti”

Milli Məclisdə

Həssas qruplara dəstək –  
DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi 
Birinci vitse-prezidentin təşəbbüsü ilə bir il öncə yaradılan, Prezident 

İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyevanın 
açılışında iştirak etdikləri DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi 

sosial cəhətdən həssas qrupların yaradıcı potensialının, istedadlarının, 
digər bacarıqlarının ortaya çıxarılması və inkişafında, cəmiyyətə təqdim 
olunmasında, onların sosial inteqrasiyasında mühüm rola malikdir.

Yaradıcılıq mərkəzində şəhid 
ailələrinin üzvləri, müharibə ilə əlaqədar 
əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslər və on-
ların övladları, valideynlərini itirmiş və 
valideyn himayəsindən məhrum olmuş 
uşaqlar, aztəminatlı ailələr və əlilliyi olan 
şəxslərə xidmət göstərilir. DOST İnklüziv 
İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi Cənubi 
Qafqazda ilk dəfə təşkil edilən, kifayət 
qədər çoxşaxəli fəaliyyət sahələrini 
əhatə edən ən böyük inkişaf məkanı ola-
raq, 121 nəfərlik auditoriyadan, müxtəlif 
peşə–yaradıcılıq otağı və studiyalar-
dan, kitabxanadan, inzibati otaqlardan, 
yeməkxanadan və digər otaqlardan 
ibarətdir. 

Burada hazırda 253 benefisiar (fiziki 
şəxs) rəqs, təsviri incəsənət, dulusçuluq, 
musiqi, dərzilik, modelyerlik, xalçaçılıq, 
toxuma və tikmə, bədii oyma, floristi-
ka, bağçılıq və landşaft dizaynı, audio-
səsyazma və media, fotoqrafiya sənəti, 
kulinariya, səhnə ifaçılığı, kapoeyra, 
badminton, publisistika daxil olmaqla 14 
fəaliyyət istiqaməti üzrə təlimlərdə iştirak 
edir. 

Mərkəzdə əlilliyi olan şəxslərə mil-
li və Avropa kulinariyası üzrə 15 yaş-
dan yuxarı 5 nəfərlik qrup üçün təlim, 
həmçinin kulinariya yarmarkalarının 
keçirilməsi və verilişlərinin çəkilməsi 
üçün imkan var. Audio–səsyazma stu-
diyasında vokal bacarıqların inkişaf 
etdirilməsi, audiodisklərin və solo al-
bomların yazılması, videoçarxların, 
sənədli və bədii filmlərin, teletamaşala-

rın dublyaj edilməsi üçün lazımi şərait 
yaradılıb. Floristika və landşaft dizaynı 
studiyasında isə dekorativ-tətbiqi sənət 
və dizayn növü olan floristika və landşaft 
dizaynının təlimi, süni, qurudulmuş və 
canlı güllərdən ibarət natürmortların ha-
zırlanması, gül kompozisiyalarının yığıl-

ması, terrarium və bitki rezervuarlarının 
dizaynı və quraşdırılması öyrədilir. Metal 
və ağac oyma studiyasında dekorativ-
tətbiqi sənətin növü olan ağac, metal, 
daş üzərində bədii oyma üsulu ilə hazır-
lanmış musiqi alətləri, milli mədəniyyət 
abidələri, heykəl və fiqurlu kompozisi-

yalar, xalçaçılıq, tikiş, toxuma və tikmə 
studiyasında isə ilmə-naxış texnikası, 
rəng ahənginin seçilməsi, yun iplərin 
boyanması, bədii tikmə növünün ən 
qədim və geniş yayılmış pilətikmə for-
ması, qızılı saplarla, muncuqla milli və 
müasir geyimlərin işlənməsi, dizaynı 
ilə bağlı təlimlər keçilir. Studiyaların 
əksəriyyətində eyni vaxtda 8 nəfər, gün 
ərzində 2 qrupla məşğul olmaq müm-
kündür.

Burada reabilitasiya məqsədi ilə me-
ditasiya, yoqa və digər fiziki təlimlərin, 
müxtəlif sərgilərin, satış-sərgi yarmar-
kalarının təşkili, floristika və landşaft di-

zaynı üzrə təlimlərin, həmçinin pavilyon 
kimi istifadə edilərək inklüziv televiziya 
verilişlərinin çəkilməsinə şərait yara-
dılıb. Mərkəzin açıq havada müxtəlif 
tədbirlərin keçirilməsi üçün geniş 
həyətyanı sahəsi də var. 

Ötən dövrdə burada xarici və ölkə 

dramaturgiyasının tanınmış və sevilən 
əsərlərinin motivləri əsasında hazırlan-
mış, mərkəzdə təlimlərə cəlb olunmuş 
əlilliyi olan şəxslərin, həmçinin peşəkar 
aktyorlar və rəqqasların iştirak etdikləri 
müxtəlif tamaşalara baxış və digər 
tədbirlər təşkil edilmişdir. 

Azərbaycan Milli Paralimpiya 
Komitəsinin boccia idman növü üzrə 
komandasının baş məşqçisi, Birinci 
Qarabağ müharibəsinin qazisi İlham 
Məhərrəmov bizimlə söhbətində bildirdi 
ki, DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq 
Mərkəzində Qarabağ müharibəsinə və 
Zəfərimizə həsr olunmuş “Köhnə ça-
madanlar” filminin, İnklüziv ƏSA teatrı-
nın iştirakı ilə Molyerin “Xəsis” pyesinin 
motivləri əsasında hazırlanmış “AND”, 
“Oyun” teatr studiyası ilə əməkdaşlıq 
çərçivəsində C.Cabbarlının “Solğun 
çiçəklər” dramı əsasında hazırlanmış 
“Solğun sevgilər”, A.P.Çexovun eyniadlı 
pyesi əsasında hazırlanmış “Təklif” ta-
maşalarının təqdimatlarında iştirak edib 
və böyük zövq alıb. O, həmçinin bura-
da autizmlə bağlı “Fərqliliyə qucaq aç” 
adlı sərgi–satış yarmarkası və konsert 
proqramı, DOST könüllülərinin 3 illiyinə 
həsr olunmuş Sosial Könüllülər Forumu, 
Azərbaycan Yaponiya münasibətlərinin 
30 illiyi ilə əlaqədar “True Colors 
Festival”ı, Badminton Federasiyası ilə 
əməkdaşlıq çərçivəsində Şən İnklüziv 
Badminton Festivalı və s. kimi ictimaiyyət 
tərəfindən maraqla qarşılanan tədbirlər 
keçirildiyini də vurğuladı. Qeyd etdi ki, 
belə tədbirlərdə və tamaşalarda hökumət 
rəsmilərinin, deputatların, mədəniyyət 
xadimlərinin, vətəndaş cəmiyyəti insti-
tutlarının nümayəndələrinin iştirakı ya-
radıcı kollektivi daha şövqlə işləməyə 
həvəsləndirir. 

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti” 

Ölkədə monoblok artilleriya 
mərmiləri hazırlanır
Azərbaycanın “Palladium Şirkətlər Qrupu” (“Palladium Group of 

Companies”) tərəfindən lüləli artilleriya sistemləri üçün ilk dəfə 122 və 
152 millimetrlik monoblok mərmiləri hazırlanıb. Bu mərmilərin qəlpələri 

digərlərindən fərqli olaraq, ətrafa atəş zamanı 12 dəfə çox səpələnə bilir. 

“Palladium” şirkətindən “Xalq qəzeti”nə 
verilən məlumata görə, hazırda mərmilərin 
ballistik testləri keçirilir. Şirkət tərəfindən 
gələcəkdə 120 və 155 millimetrlik artilleriya 
mərmilərinin də hazırlanması planlaşdırılıb. 
Yeni mərmilər topun dağıdıcı gücünü xeyli 
artıracaq. Azərbaycan şirkəti tərəfindən yeni 
hazırlanan 122 millimetrlik mərmilər analoq-
larından 3–4 dəfə daha güclü partlayışa ma-
likdir. Şirkət rəsmisi qeyd etdi ki, satışımız ilk 
növbədə xarici bir ölkəyə həyata keçiriləcək: 

“Hazırda 1 milyon ədəd sifarişimiz var. 152 
millimetrlik monoblok mərmilərini postso-
vet ölkələrinin əksəriyyəti, 155 millimetrlik 
mərmilərimizi isə Misir, Sudan kimi bir sıra 
ölkələr sifariş edib”.

Şirkət rəsmisi onu da qeyd etdi ki, sifariş 
olarsa, bu mərmiləri istənilən kalibrdə hazır-
laya bilərik.

Qeyd edək ki, “Palladium” şirkəti 
 2014-cü ildə yaradılıb. Şirkət Azərbaycanda 
və digər xarici ölkələrdə müdafiə sənayesi 
və təhlükəsizlik, hüquq-mühafizə sahəsində 
kifayət qədər əməkdaşlıq əldə edib. Şirkət 
müdafiə sənayesi sahəsində bir çox dün-
ya markalarının Azərbaycan üzrə rəsmi 
nümayəndəsidir. Bundan başqa, şirkət ha-
zırda bir çox ölkələrə müdafiə sənayesi 
məhsullarının ixracı ilə məşğuldur. 
Azərbaycandakı istehsal sahəsində “Grey 
Wolf” markası altında istehsal olunmuş 
M4A1 tipli 5,56x45 və 7,62x39 kalibrli avto-
mat silahları, fərqli kalibrlərdə olan susdu-
rucular artıq sifarişçiyə çatdırılır. Həmçinin, 
müdafə sənayesi üzrə tekstil fabrikində is-
tehsal olunan taktiki təchizatlar və zirehli 
gödəkcələrin yerli qurumlardan əlavə dün-
yanın bir çox ölkələrinə ixracı başlanıb. 
Bundan başqa, “Palladium”da gecəgörmə 
və termal cihazların istehsalı, inteqrasiyası 
da reallaşdırılır.

Rizvan FİKRƏTOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Azərbaycanın müdafiə naziri 
Türkiyəyə işgüzar səfərə gedib

Azərbaycan Respublikasının müdafiə 
naziri general-polkovnik Zakir Həsənov 
oktyabrın 24-də Türkiyə Respublikasına 
işgüzar səfərə gedib.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, səfər çərçivəsində 
müdafiə nazirinin ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq 
və regional təhlükəsizlik məsələlərinə dair 
görüşləri, eləcə də qardaş ölkədə keçiriləcək 
“Saha Expo” sərgisində iştirakı planlaşdırılır.

MN: Ordumuzun Ermənistan silahlı bölmələrinə 
atəş açması məlumatı tamamilə yalandır

Oktyabrın 24-ü saat 20:30-da 
Azərbaycan Ordusunun bölmələri 
tərəfindən guya Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin bölmələrinə müxtəlif çaplı 
atıcı silahlardan atəş açılması ilə bağlı 

qarşı tərəfin yaydığı məlumat həqiqəti 
əks etdirmir, tamamilə yalandır. Yayılan 
məlumatı qəti surətdə təkzib edirik.

Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən 
məlumat verilib.

Admin
Машинописный текст
S.5.




