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Zənginlər üçün viza
İndoneziya hökuməti zənginlər üçün yeni viza sis-

temi tətbiq etmək qərarına gəlib. Bu barədə məlumatı 
ölkənin ANTARA agentliyi yayıb. Məlumatda ikinci ev 
vizası kimi adlandırılmış vizanın varlı əcnəbilərə İndo-
neziyada 5 ildən 10 ilə qədər qalmaq imkanı verəcəyi 
bildirilib. Bu imtiyazdan bəhrələnməyə namizədlər 
isə dünyanın hər yerindən olan iş adamları və yaşlı 
turistlərdir.

İndoneziya hakimiyyət orqanları böyük kapitala sahib 
olanları, xüsusən də dünyanın hər yerindən milyarderləri 
ölkəyə cəlb etmək üçün qeyri-fiskal stimullaşdırma siyasətini 
həyata keçirməkdədir. “İkinci ev vizası”nın tətbiqindən də 
məqsəd əcnəbi varlıların ölkədə iş, investisiya və yerli iqtisa-
diyyata töhfə verən digər fəaliyyətlər üçün qalmalarına şərait 
yaratmaqdır. 

Vizanı əldə etmək istəyənlər bank hesabında 131 min 
ABŞ dollarının olduğuna dair sənədi İndoneziya İmmiqrasiya 
İdarəsinin veb-saytına müraciətləri ilə birgə daxil etməlidirlər. 
Vizanın öz qiymətinə gəldikdə, bu, təxminən 200 dollardır.

Yeni Qarabağ nəşrləri
Şuşa ili münasibətilə daha 2 dəyərli nəşr işıq üzü görüb. 

 “Şuşanın tarix və mədəniyyət abidələri” və “Qarabağ mətbəxinin 
inciləri”  albomlarında şəhərin nadir memarlığı və bölgənin qida 
mədəniyyətinin özünəməxsusluğu əksini tapıb.

“Şuşanın tarix və 
mədəniyyət abidələri” kitabın-
da şəhərin memarlıq üslubu 
və tarixi abidələri barədə ge-
niş məlumat verilib. Bildirilib 
ki, Şuşanın yerləşdiyi ərazinin 
özünəməxsus dağ peyzajı 
şəhərdə gözəl landşaft yaradır. 
Şəhərin daha qədim olan şərq 
tərəfi sakit relyefi, sonradan 
məskunlaşmış qərbi isə am-
fiteatr xüsusiyyəti ilə seçilir. 
Şəhərin inşası zamanı Şuşa və 
ətrafında geniş yayılmış ağ qa-
yalardan istifadə edilib. XVIII 
əsrdən etibarən Şuşa şəhərində 
5 fərqli şəhərsalma-memarlıq 
təbəqəsi formalaşıb. Şəhərin ti-

kintisi  Şərq və Qərb memarlğı 
üslublarında aparılıb. 

Kitabdakı materialları çox-
saylı şəkillər müşayiət edir. 

Qeyri-Hökumət Təşkilat-
larına Dövlət Dəstəyi Agent-
liyinin “Şuşa İli”nə həsr olun-
muş qrant layihəsi əsasında 
hazırlanmış ikinci nəşr –“Qara-
bağ mətbəxinin inciləri” kitabı 
isə bölgənin zəngin kulinariya-
sından bəhs edir.

Azərbaycan Milli Kuli-
nariya Assosiasiyasının pre-
zidenti və kitabın müəllifi 
Tahir Əmiraslanov bildirib 
ki, “Qarabağ mətbəxinin 
inciləri” albomu “Azərbaycan 

mətbəxində dolmalar. 381 
çeşid”, “Azərbaycan mətbəx 
mədəniyyəti”, “İrəvan xanlı-
ğının bölgə mətbəxi” kitabları 
kimi dünyanın ən yaxşı kuli-
nariya nəşrləri sırasında yer 
almağa layiqdir. Təsadüfi deyil 
ki, həmin kitablar Nobel mü-
kafatı ev-muzeyində nümayiş 
etdirilir.

“Xalq qəzeti”

Beynəlxalq həyat

... Bilmirəm, Şəkinin Baş Küngüt kəndində olmusunuzmu? 
Gözəl kənddir. Böyük Qafqaz sıra dağlarının ətəyində 
yerləşir. Rayon mərkəzindən Oğuz istiqamətinə gedəndə sola 
burulursan, təxminən 25 kilometrlik yoldur. Yola da ki, söz ola 
bilməz. 44 günlük Vətən müharibəsində bu kəndin də övladları 
cəbhəyə yollanıb, igidlik, qəhrəmanlıq nümunəsi göstəriblər. İki 
nəfər isə ağır döyüşlərdə canlarından keçib, şəhidlik zirvəsinə 
yüksəliblər.

Elnur İsmayılov və Rəşad 
Əhmədov Şəkidəki Şəhidlər xiya-
banında dəfn olunsalar da, kənddə 
onların şərəfinə abidə ucaldılıb, 
kompleks yaradılıb. Bu gün həmin 
kompleks hamının and yerinə çevri-
lib desək, yanılmarıq.

Bu kənddə ilk dəfə təxminən 20 il 
bundan əvvəl olmuşam. Dağ çayları 
daşmışdı, güclü sel olmuşdu. İndiki 
kimi yadımdadır. O vaxt qələmə al-
dığım yazının adını da yaxşı xatırla-
yıram: “Uçan divarların güzgüsü”. 

Budəfəki gəlişimin məqsədi isə 
tamam başqaydı. Az bir vaxtda bü-
tün ölkənin sevimlisinə çevrilmiş 
Hikmət Musayevin, daha doğrusu, 
hamının Hikmət baba deyə çağırdı-
ğı ağsaqqalın görüşünə gəlmişdim. 
Yəqin siz də tanıdınız. 44 günlük 
müharibə zamanı bir aylıq pensi-
yasını cəbhəyə göndərən bu dağ 
kəndinin sakinini deyirəm. 

Sən bir təsadüfə bax. Kəndin 
ortasından axan Qara çayı keçmiş-
dik ki, Hikmət baba özü qarşımıza 
çıxdı. Onu tanımağa nə vardı ki... 
Sosial şəbəkələrdə o qədər şəklini 
görmüşdük ki... “Hara gedirsən”,– 
deyə soruşduq. “Şəki telekana-
lından zəng vurmuşdular, bir az-
dan gələcəklər, kəndin mərkəzinə 
gedirəm”, – dedi.

“Yaxşısı budur evə dəyib, 
sonra gedək, – deyir. Amma çox 
ləngiməyək”. Maşına əyləşir. 
Sürücüyə evinin yerini göstərir. 
“Sür”, – kəndin lap kənarında ya-
şayıram”. Yol boyu söhbət edirik. 
Əvvəlcə işıq dirəklərini göstərir: “Gö-
rürsünüz, hamısını təzə basdırıblar. 
Gecə-gündüz işığım var”. Bu arada 
gileylənməyi də yaddan çıxarmır: 
“Amma gəlib qazımı çəkmirlər. Neçə 
dəfə demişəm. Xeyri yoxdur.”

Gəlib çatırıq. Doğrudan da, gözəl 
həyəti var. Deyir 20 sotdur. Hər yan 
meyvə ağaclarıdır. Həyəti gəzə-

gəzə söhbət edirik. Soruşuram: bu 
fikir hardan ağlına gəldi? 

–O həyəcanlı günlər heç kimin 
yaddaşından çıxan deyil. Fikirləşdim 
ki, bizim nəsildən bir nəfər də olsun 
müharibəyə getməyib. Ayıbdır axı... 
Heç olmasa, mən nəsə edim. Başqa 
şey ağlıma gəlmədi. Pensiyamı təzə 
almışdım. Qərara gəldim ki, onu 
əsgərlərə göndərim. Amma necə? 
Fikrimi qonşum İldırıma dedim. O 
da bildirdi ki, ASAN xidmətdə xüsusi 
hesab var, orada Silahlı Qüvvələrə 
pul köçürə bilərsən. 

Səhər yuxudan durub, Şəkiyə 
getdim. ASAN xidməti tapdım. Ora-
da işləyən cavan bir qızıma dedim ki, 
pensiyamı müharibəyə göndərmək 
üçün gəlmişəm. Əvvəlcə üst-başıma 
baxıb təəccübləndi. 180 manatı çı-
xarıb stolun üstünə qoydum. Son-
ra dedim ki, əsgərlərə məktub da 
yazmaq istəyirəm, amma savadım 
çatmır. Etiraz etmədilər. Mən de-
dim, qızlar da yazdılar. Məni elə 
gözəl qarşıladılar ki, tərifləməyə 

söz tapmıram. Səhərisigün gördüm 
ki, həyətim qonaq-qarayla dolu-
du. Gəlmişdilər təşəkkür etməyə, 
minnətdarlıq bildirməyə.

Dedim axı mən nə etmişəm? 
Balalarıma imkanım daxilində pul 
göndərmişəm də...

Kimə deyirsən? Məndən 
müsahibə alan kim, şəkil çəkdirən 
kim... 

...Bax, bu hadisədən son-
ra Hikmət Musayevi nəinki 
Azərbaycanda, hətta ölkəmizdən 
kənarda da tanımağa başlayıblar. 

Hara gedirsə, hörmətlə qarşılayır-
lar, qulluğunda dururlar, səmimi, 
isti münasibət göstərirlər. Keçən il 
noyabr ayının 27-də isə İctimai Tele-
viziya Hikmət babanı Şuşaya dəvət 
edir. Ona 70 illik yubiley keçirir. Ax-
şam əsgərlərlə birlikdə ad gününü 
təmtəraqla qeyd edirlər. Ona televi-
zor hədiyyə edirlər.

“O qədər qol götürüb oynadım 
ki...” – deyə Hikmət Musayev bildi-
rir. –Belə bir günü unutmaq, siz de-
yin, mümkündürmü? Birdən saatına 
baxır. Neylədiniz, – deyir, – söhbətə 
başımız qarışdı, biabır oldum, te-
leviziya işçiləri yəqin gəliblər, məni 
gözləyirlər. Ora getməliyəm. 

Görüşə biz də gedirik. Sən demə, 
Hikmət baba daha bir xeyirxahlığa 
imza atıbmış. Kənd bələdiyyəsinin 
qarşısında böyük Azərbaycan şa-
iri Nizami Gəncəvinin heykəlinin 
bərpasını öz üzərinə götürübmüş. 
Televiziya işçiləri də elə buna görə 
gəliblərmiş. Nə deyəsən? Maraqlıdır. 
71 yaşlı bir insanın vətənpərvərliyinə 
heyran qalmaya bilmirsən.

...Xudahafizləşirik. Bizi burax-
maq istəmir. “Nahar vaxtıdır. Heç 
olmasa birlikdə çörək yeyək, – deyir. 
Çox yormaq istəmirik. Qayıdacağıq, 
Hikmət baba, mütləq qayıdacağıq–
deyirik,–hələ səninlə söhbət etmək 
üçün o qədər maraqlı mövzular var 
ki... Salamat qal!

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Salamat qal,  
Hikmət baba...

“Qaçqınlar, bu qışı lütfən qürbətdə keçirin!” 
Ukrayna Baş nazirinin müavini 

İrina Vereşuk ölkə telekanallarının 
birinə müsahibəsində ukraynalı 
qaçqın ailələrinə müraciət edərək, 
onları qarşıdan gələn qışı qürbətdə 
keçirməyə çağırıb. Xəbəri BBC yayıb. 

Ukrayna hökumətinin rəsmisi vurğula-
yıb ki, qaçqınlar gələn ilin yaz aylarına kimi 
Vətənə qayıtmamalı və bununla da ölkənin 
enerji şəbəkəsinin əlavə yüklənməməsinə öz 
töhfələrini verməlidirlər. 

Vereşuk sonra bu sözləri əlavə edib: 
“Qaçqınlar, lütfən, bu qışı qürbətdə keçirin! 
Siz hər şeyi eşidirsiniz və görürsünüz ki, Ru-
siya bizim başımıza nələr gətirir! Biz bu qış-
dan salamat çıxmaq üçün əlimizdən gələni 
etməliyik!” 

Baş nazirin müavini həmçinin xatırladıb 
ki, son bir neçə həftə ərzində Rusiyanın ra-
ket və artilleriya atəşləri nəticəsində ölkənin 
enerji sektorunun üçdə birindən çoxu dağı-
dılıb. 

Ukraynanın qərbində yerləşən Lvov şəhər 
merinin müavini BBC-yə müsahibəsində 

vurğulayıb ki, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 
əsas niyyəti qarşıdakı qışa qədər Ukrayna-
nın ən zəruri infrastrukturunu dağıtmaq və 
cəbhənin təmas sərhədlərini ölkənin ən uzaq 
nöqtələrinə qədər genişləndirməkdir. 

Sonda xatırladaq ki, bu il fevralın 24-də 
Rusiya–Ukrayna konflikti başlanan vaxtdan 
bu günə qədər 7,7 milyon ukraynalı qaçqın 
düşüb. Onların böyük əksəriyyəti Şərqi Avro-
pa ölkələrində məskunlaşıblar. 

Sunak və Bayden  
arasında telefon danışığı 

“Reuters” yazır ki, Böyük Britaniya və ABŞ liderləri Ukraynadakı vəziyyət 
daxil olmaqla, iki dövlət arasında həm ikitərəfli, həm də Avstraliyanın da üzvü 
olduğu AUKUS (ABŞ, Avstraliya və Böyük Britaniya təhlükəsizlik sahəsində 
yeni üçtərəfli tərəfdaşlığı - red) müdafiə tərəfdaşlığı çərçivəsində əməkdaşlığı 
telefonla müzakirə ediblər.

Telefon danışığı zamanı tərəflər vurğula-
yıblar ki, ötən ilin sentyabrında AUKUS-un 
yaradılması Vaşinqton və Londonun 
Hind–Sakit okean regionunda sabitliyin 
möhkəmləndirilməsi və Çinin zərərli təsirinə 
qarşı mübarizə səylərinin mühüm bir 
hissəsidir.

Sunak və Bayden həmçinin Belfast Sülh 
Sazişini saxlamaqla İrlandiya adasında sülh 
və təhlükəsizliyin təmin edilməsinin vacibli-
yini vurğulayıblar. Xatırladaq ki, 1998-ci ildə 
bağlanan saziş Şimali İrlandiyada sadiq pro-
testantlarla millətçi katoliklər arasında silahlı 
qarşıdurmaya son qoyub.

İsrail hərbi obyektlərə zərbələr endirib
İsrailin Hərbi Hava Qüvvələrinin iki “F-16” qırıcı təyyarəsi Dəməşqdəki 

hərbi obyektlərə raket zərbələri endirib. Bu barədə Suriyada münaqişəyə cəlb 
olunan tərəflərin arasında danışıqlar aparılması məqsədilə yaradılan Operativ 
Mərkəzin Rusiya tərəfdən sədr müavini, general-mayor Oleq Yeqorov 
məlumat verib. Xəbəri “RİA Novosti” yayıb. 

Rusiyalı generalın sözlərinə görə, Suriya-
nın Havadan Müdafiə Sistemləri İsrailin dörd 
raketini sıradan çıxarıb. Hücum zamanı Suri-
yanın iki hərbi qulluqçusu yaralanıb. 

Mənbə həmçinin qeyd edib ki, son vaxtlar 
İsrail hərbçiləri vaxtaşırı Suriyanın müxtəlif 
hərbi obyektlərinə aviazərbələr endirməkdə 
davam edirlər. Hava hücumlarına ən çox 
Dəməşq, Hələb, Tartus şəhərləri və Masyaf-
dakı elmi-tədqiqat mərkəzi var. 

Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi 
Vasili Nebenza İsrailin Suriyadakı hücum-
larını kəskin pisləyərək bildirib ki, Suriyada 
davamlı sabitliyə nail olmaq üçün bu suveren 
ölkəyə qarşı qeyri-qanuni hərbi müdaxliəyə 
son qoyulmalıdır. 

“Xalq qəzeti” 

Ermənistan parlamentinin spikeri Marqarita 
Simonyanı “erməni soyadlı manqurt” adlandırdı

Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan ölkəsinin Rusiya Dövlət 
Dumasının ermənipərəst deputatı Konstatin Zatulinin, Rusiyanın dövlət 
televiziyasının baş redaktoru və aparıcısı Marqarita Simonyanın və digər 
erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarının arzuolunmaz şəxs – persona non-qrata 
elan etməsinə münasibət bildirib.

“Təbii ki, müəyyən şəxslər Ermənistan 
Respublikasına, onun ərazi bütövlüyünə 
qarşı hörmətsiz bəyanatlar səsləndirəndə 
dövlət reaksiyasız qala bilməz”, – deyə 
 Simonyan bildirib. O, istisnasız olaraq bütün 
tərəfdaşların bunu nəzərə almalı və hesab-
laşmalı olduğunu vurğulayıb.

Marqarita Simonyanın “qara siyahı”da 
olmasının doğru olub-olmaması ilə bağ-
lı sualı şərh edən erməni spiker sərt da-
nışıb: “Məndə heç bir məlumat yoxdur. 
Amma istisna etmirəm ki, o və onun əri kimi 
xarici dövlətlərin agentləri, Ermənistana, 
Ermənistanın müstəqilliyinə, hakimiyyət or-
qanlarına, o cümlədən, Ermənistanın keçmiş 
hakimiyyət orqanlarına münasibətdə sayğısız 
bəyanatlara yol verən erməni soyadlı man-
qurtlar belə münasibətlə qarşılaşacaqlar”.

A.Simonyan onu da bildirib ki, bu gün bir 
çox müxalifət mediası bu şəxsləri müdafiə 
edir və hətta “bu müdafiə ilə həddindən artıq 
uzağa gedir”. “Məni məcbur etməyin deyim ki, 
bu adamlar Ermənistanın keçmiş hakimiyyəti 
ilə bağlı şəxsi söhbətlərində nədən danışır-
lar. İnanın, xoşunuza gəlməyəcək”, – deyə 
spiker bildirib.

“Bərdə Qum-Çınqıl” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

Səhmdarların 28 noyabr 2022-ci il saat 14.00-a təyin olunmuş 
növbədənkənar ümumi yığıncağının keçiriləcəyi vaxt dəyişdirilərək, 9 dekabr 
2022-ci il saat 14.00-da Bərdə rayonu, Tərtərçay sahəsində keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi:
1.Cəmiyyətin 2019-cu il yanvarın 1-dən 2019-cu il dekabrın 31-dək olan 

dövr üçün maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yekunlarının müzakirəsi.
2. “Bərdə Qum -Çınqıl” ASC-nin müşahidə şurasının yeni üzvlərinin 

seçilməsi.
 3. “Bərdə Qum -Çınqıl” ASC ilə “Roma” MMC arasında bağlanmış 

icarə müqaviləsinin müzakirə edilməsi və icarə müddətində əldə olunmuş 
gəlirlərin araşdırılması .

 4. “Bərdə Qum -Çınqıl” ASC-nin idarə heyətinin sədri Rəfayıl İsa oğlu 
Ağayevin fəaliyyətini əhatə edən dövr üçün hesabatın dinlənilməsi. 

“Bərdə Qum-Çınqıl” ASC-nin idarə heyəti

B İ L D İ R İ Ş
“Azəristiliktəchizat” ASC-nin istilik xətlərində təmir-bərpa 

işləri üçün qum və çınqılın satın alınması məqsədilə 2022-ci 
il sentyabrın 15-də elektron portal vasitəsilə keçirilmiş açıq 
tenderinin nəticələrinə əsasən “MEAT DAİRY” MMC qalib 
elan edilmiş və 2022-ci il oktyabrın 25-də həmin MMC ilə 
müvafiq satınalma müqaviləsi bağlanılmışdır.

Tender komissiyası

Türkiyənin Bursa vilayətində şanlı Qarabağ Zəfərinin ikinci ildönümü 
münasibətilə keçirilən “Şuşa günləri”çərçivəsində təşkil edilən müxtəlif 
tədbirlərə Azəbaycan xalqının 2 il əvvəl qazandığı qələbə bütün Türk 
dünyasının çağdaş nailiyyəti kimi dəyərləndirilir.  

“Qarabağ zəfəri” mövzusunda ilk toplantı 
Türkiyədə fəaliyyət göstərən “Gələcəyin İn-
sanları Məkanı, Gələcəyin İmkanları Məkanı” 
və “Azərbaycan Deyincə” (GİM AZDER) 
dərnəklərinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı, Bursa 
Osmanqazi Bələdiyyəsi və bir sıra digər qurum-
ların dəstəyi ilə keçirilib.

İki ölkə arasındakı qardaşlığı əks etdirən 
videoçarxın nümayişindən sonra çıxış edən 
dərnək sədri Hüseyn Vəliyev, Bursanın Ke-
les Bələdiyyəsinin sədri Mehmet Keskin və 
digərləri şanlı Qarabağ Zəfərimiz, bu Qələbəyə 
gedən yol və Türkiyə – Azərbaycan qardaş-
lığından bəhs ediblər. Onlar işğaldan azad 
edilən ərazilərdə Azərbaycan dövlətinin apardı-
ğı bərpa-yenidənqurma işlərini xüsusi vurğula-
yıblar.

Türkiyənin bir sıra ictimaiyyət 
nümayəndələrinə “Türkiyə – Azərbaycan ara-
sındakı dostluq və qardaşlığa verdiyi töhfələrə 
görə təşəkkür” plaketləri təqdim edilib.

* * *
İkinci gün Bursanın Keles rayonunda 

Azərbaycan Ordusunun I Qarabağ müharibəsi 
zamanı keçirdiyi uğurlu Başkənd əməliyyatının 
iştirakçısı, Milli Qəhrəman Məzahir Rüstəmov 
adına parkın təməli qoyulub.

 Parkın ərsəyə gəlməsini Keles bələdiyyəsi 
və Türkiyədə fəaliyyət göstərən “Gələcəyin İn-
sanları Məkanı, Gələcəyin İmkanları Məkanı” 
və “Azərbaycan Deyincə” (GİM AZDER) 
dərnəkləri həyata keçirəcək.

Mərasimdə çıxış edənlər inşa olunacaq 
parkın Türkiyə – Azərbaycan qardaşlığına töhfə 
olduğunu vurğulayıblar. Keles Bələdiyyəsinin 
sədri Mehmet Keskin təməli atılan parkın bahar 
aylarında yerli əhalinin istifadəsinə veriləcəyini 
deyib.

Qeyd olunub ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın 
işğal altında olan tarixi torpaqlarını müzəffər 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin başçılığı ilə 
Vətən müharibəsi nəticəsində azad etməklə 
yanaşı, həm də bütün şəhidlərin qisasını alıb.

Siyasi partiyaların təmsilçilərinin, deputatla-
rın və ictimaiyyət nümayəndələrinin də iştirak 
etdikləri mərasimdə Bursa folklor rəqsləri ifa 
edilib.
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