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Gəncədə Türkiyə Cümhuriyyətinin 
yaranmasının 99-cu ildönümü qeyd olunub

Gəncə şəhərində Türkiyə Cümhuriyyətinin elan olunmasının 99-cu ildönümü 
münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Gəncə şəhərinin, Samux və Göygöl 
rayonlarının icra hakimiyyəti başçıları, Türkiyənin və Gürcüstanın Gəncədəki 

Baş konsulları, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. 

Tədbir Türkiyə Cümhuriyyətinin və 
Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlü-
yü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin 
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi 
və hər iki dövlətin himnlərinin səsləndirilməsi 
ilə başlayıb.

Türkiyənin Gəncədəki Baş Konsulu Zeki 
Öztürk Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Cümhuriyyətin 99-
cu ildönümü münasibətilə Türkiyənin xarici 
ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinə 
göndərdiyi məktubu oxuyub. Baş kon-
sul öz çıxışında türk xalqının istiqlal 
mübarizəsindən, Türkiyə Cümhuriyyətinin 
bugünkü inkişaf və tərəqqisindən danışıb, 
Azərbaycan və Türkiyə arasında olan tarixi 
dostluq, qardaşlıq münasibətlərindən söz 
açıb. O qeyd edib ki, Türkiyə və Azərbaycan 
arasında olan birliyin hədəfində sülh, sabitlik, 
təhlükəsizlik və rifah dayanır.

Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Niyazi Bayramov Türkiyə Cümhuriyyətinin 
elan edilməsinin 99-cu ildönümü 
münasibətilə tədbir iştirakçılarını və qardaş 
türk xalqını təbrik edib, qardaş ölkəyə da-
vamlı sülh, firavanlıq, yeni nailiyyətlər və 
çiçəklənmə arzulayıb. Niyazi Bayramov qeyd 
edib ki, ötən dövr ərzində Türkiyə böyük və 
şərəfli yüksəliş yolu keçib. Bu gün Türkiyə 

dünyanın siyasi xəritəsində mühüm yer tutur. 
Ölkələrimiz arasındakı əlaqələr Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və 
Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın qardaşlıq və dostluq 
münasibətləri əsasında günü-gündən daha 
da inkişaf edir. 

Türkiyə Cümhuriyyətinin elan edilməsinin 
99-cu ildönümünə həsr olunan videoçarx nü-
mayiş etdirilib və tədbirin sonunda konsert 
proqramı,  ziyafət təşkil olunub.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

... Bu  şəkillər  Balakənin İtitala kəndində çəkilib. Bəlkə 
də ilk  baxışda düşünəcəksiniz ki, hansısa velosiped yarışına 
hazırlaşırlar. Xeyr, elə deyil. Kəndin əksər uşaqları dərsə məhz 
velosipedlə  gedirlər.

Birinci  Qarabağ müharibəsində 
şəhid olmuş Aslan Balayevin adı-
nı daşıyan İtitala kənd tam orta 
məktəbinin həyətində hər gün bu 
mənzərənin şahidi ola bilərsiniz.

Məktəbin direktoru Məmməd  
Mustafayevlə söhbət edirik. Bura-
da 391 şagirdin oxuduğunu deyən 
Məmməd müəllim əvvəlcə uğur-
lardan söhbət  açır. Hər  cür şəraiti 
olan,  bütün laboratoriyalarla  təchiz 

olunmuş bu məktəbin 15 il əvvəl 
istifadəyə verildiyini  bildirir.

Uşaqlarla  tanış oluruq. İrakli 
Kərimov 7-ci, bacısı Xatiya isə 4-cü  
sinifdə oxuyur. 

– Evimiz o qədər də uzaqda  de-
yil, – deyə İrakli söhbətə başlayır, – 
təxminən, bir kilometr olar. Hər gün 
səhər bacımla birlikdə velosipedlə 
dərsə  gəlirik.

– Nə vaxtdan  velosipedlə  
gəlirsiniz, – deyə, – soruşuram. Su-
alıma  konkret cavab verir:

– Hər ikimiz hazırlıq sinfindən.  
– Bəs, bu qədər velosipedin 

içində özünüzünkünü tapmaqda  
çətinlik çəkmirsiniz ki?

– Xeyr, nəinki biz, hamı öz velo-

sipedini uzaqdan tanıyır.
Məmməd müəllim yenidən 

söhbətə  qoşulur. Bildirir ki,  keçən 
il Azərbaycan Velosiped Federa-
siyasından gəlmişdilər. Uşaqlarla  
görüşdülər, maraqlı söhbətlər etdilər 
və sonra  iki velosiped hədiyyə 
verdilər.

“Adətən, uşaq  yaşlarından  
analar övladlarının əllərindən tu-
tub məktəbə aparırlar, – Məmməd 

müəllim söhbətinə davam edir,  
üzünə təbəssüm qonur. – Bizdə isə 
bu ənənə bir  balaca pozulub. Bax, 
o anası ilə  gələn uşaq Cəbrayıl 
Musayev məktəbəqədər  hazır-
lıq  kursunda oxuyur. Velosipedlə 
gəlməyinə  baxmayın, anası mütləq 
onu müşayiət edir. Uşağı tək burax-
maq olmaz axı... Qar yağanda isə 
uşaqların velosipedlə  gəlməyinə, 

ümumiyyətlə, qadağa qoyuruq. 
Çünki  velosiped sürüşər, problem 
yaranar”.

... İtitala kəndi Gürcüstanla 
sərhəddə, Alazan çayının sahilində  
yerləşir. Əhalisini, əsasən, inqiloy-
lar təşkil edən  kənddə əkinçiliklə 
məşğul olurlar. Barama, tütün, qar-
ğıdalı  yetişdirirlər. Gələcəkdə bu  
kənd, onun  sadə, zəhmətkeş insan-
ları ilə bağlı yəqin ki, maraqlı bir yazı 
hazırlayacağıq. 

Hələliksə diqqəti respubli-
kada yeganə olan bu məsələyə 
yönəltmək istədik. Nə vaxtsa bu 
məktəbin yetirmələrindən birinin ve-
losiped idmanı yarışlarında çempion 
olduğunu eşitsək, təəccüblənmərik.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə  müxbiri

Ucqar kənddən reportaj

Velosipedlə dərsə gedənlər...

Çünki vaxtı ilə Birinci Qara-
bağ savaşında hərbi telereport-
yor kimi daim döyüşçülərimizlə 
bir cərgədə olub, o döyüşlərə 
həmin müharibənin odundan-
alovundan keçənlərin gözü, 
həm də sözü-söhbəti ilə nəzər 
salmışam. O vaxtlar təbərrik 
arzumuz olan qələbəni ekran-
dan, efirdən çatdırmaq istəyi 
ilə nəfəs alırdım və gündən-
günə silahlı qüvvələrimizin 
təkmilləşdiyini, cəbbəxanamızın 
silah-sursatla, yeni döyüş 
vasitələri ilə möhkəmləndiyini 
görüb müşahidə etdikcə 
qələbəyə inamım birə-beş ar-
tırdı. Gözlənilməz anda, qısa 
bir vaxtda, ələlxüsus, 44 gündə! 
Qarabağımızın azad oluna-
cağı, necə deyərlər, ağlımıza 
gəlməsə belə qələbəyə ina-
mımızı da itirmirdik. Bu inamı 
yaradan səbəblərin ən üstün 
olanları isə  ordumuzda  aparı-
lan islahatlar, Ali Baş Komanda-
nımızın silahlı qüvvələrin inkişa-
fına xüsusi diqqət göstərilməsi,  
dövlət büdcəsindən işğalçı 
Ermənistanın, az qala, dövlət 
büdcəsinə bərabər vəsait ayır-
ması idi. İndi gözümün önündən 
kino lenti kimi keçən o tarixin ən 
vacib məqamlarını qısa da olsa, 
xatırlatmaq istərdim...

2013-cü ilin sonunda Nax-
çıvan Əlahiddə Ümumqoşun 
Ordusu yaradıldı və bu ordu 
2014-cü il ərzində ardıcıl irimiq-
yaslı təlimlər keçdi və qüvvələrini 
səfərbər edib formalaşdı. O za-
man  Naxçıvan Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordusunun ölkəmizin bu 
hissəsini müdafiə etməklə ya-
naşı, xüsusilə, buradakı cəbhə 
xəttindən başlayan işğalda olan 
Qarabağ ərazilərini azad etmək 
üçün hücum əməliyyatlarına 
hazırlığını artırması işğalçı 
Ermənistanı bərk təşvişə sal-
mışdı.  Bizim məqsədimiz isə  
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi 
olsa da, ölkəmizlə qurudan 
əlaqəsi olmayan, xəritəmizdə 
ayrı qalan  muxtar respublika-
mızın  elə ayrıca da müdafiə 
qüdrətinə sahib olması idi 
və buna nail olduq. Paralel 
olaraq, ümumilikdə, silahlı 
qüvvələrimizin ayrı-ayrı qoşun 
və birliklərinin elə ayrılıqda əldə 
etdiyi hazırlıq zaman keçdikcə 
bütöv bir güc halına gəlirdi. Bir 

neçə il sonra bu qüvvələrimizin 
ərazi bütövlüyümüz uğrunda 
mübarizədə, işğalçı düşmən 
üzərində şanlı  qələbəmizdə xü-
susi rolu və payı oldu. 

İndi daha bir faktı tam 
əminiliklə qeyd edə bilərəm 
ki, Vətən müharibəsində 
qələbəmizin bünövrəsi, 
xüsusilə, 2010-cü ildən başlaya-
raq Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Müdafiə 
Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi 
Daxili Qoşunlarının və Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin birləşmə və 
hissələrinin hər il keçirilən iri-
miqyaslı birgə əməliyyat-taktiki 
təlimlərində qoyulub. İndi mən 
silahlı qüvvələrimizin arse-
nalına yeni daxil edilən ağır 
artilleriya silahlarının, yaylım 
atəş sistemlərinin, helikopter 

və döyüş təyyarələrinin, digər 
döyüş texnika və vasitələrinin 
istifadəsi, müxtəlif əməliyyat 
şəraitlərində tətbiqi ilə keçirilən, 
tam müharibə mənzərəsi yara-
dan  həmin təlimləri  hərbi gücü-
müzün tam nümayişi ilə yanaşı, 
Vətən müharibəsinin baş məşqi 
hesab edirəm.  

İlbəil Hərbi Hava 
Qüvvələrimizin Türkiyə Silahlı 
Qüvvələrinin nümayəndələri ilə 
birgə keçirdiyi təlimlər də ordu-
muzu qələbəyə aparan vacib 
və qürurverici hərbi tədbirləri 
kimi tarixləşib. Eləcə də doğ-
ma Şuşamızı kiçik çaplı atıcı 
silahlarla, sərt qayalar, keçilməz 
yerlər aşaraq, heç bir dəstək 
olmadan azad edən xüsusi 
təyinatlılarımız da  bu baca-
rığı illərlə qardaş Türkiyə  ko-
mandoları, “bordo berelilərlə” 
əməkdaşlıq, birgə təlimlər 

sayəsində əldə etmişdilər.     
Pozulan sərhədlərimizin 

bərpasına can atan Dövlət 
Sərhəd Xidmətinin şəxsi 
heyətinin peşəkarlarla 
möhkəmləndirilməsi, yeni 
silah və hərbi texnika ilə 
gücləndirilməsinin də uğur-
lu nəticələrini məhz  Vətən 
müharibəsində aydın gördük. 
Hələ torpaqlarımızın işğalda ol-
duğu vaxtlarda Horadiz sərhəd 
zastavasında çəkilişdə olarkən 
Cəbrayıl rayonunun Cocuq 
Mərcanlı kəndi istiqamətində  
işğalçı Ermənistan silah-
lı birləşmələrinin ölkəmizə aid 
sərhəddə, sərhədçilərimizin 
dayanmalı olduğu SSRİ-dən 
qalma keşikçi qülləsində  qur-
duğu postdan  bizi atəşə tutub  
bu yerlərə yaxın durmağımıza 
imkan verməməsi məni o za-
man çox məyus etmişdi. 2020-
ci ilin Vətən müharibəsinin elə 
ilk günlərində sərhədçilərimizin 
də iştirakı,  qanı-canı bahasına 
azad olunan həmin  yerlərdə 
– Cəbrayılda, Zəngilanda,   
nəhayət,  Azərbaycan bayrağının 
yüksəldilməsi, sərhəd zastavala-
rının yaradılması mənim üçün,  
xüsusilə əlamətdar və qürurve-
rici oldu. Bu, illərlə hərbi jurna-
list kimi sərhəd qoşunlarımızda  
izlədiyim hazırlıq tədbirlərinin, 
təlimlərin uğurlu nəticəsi idi.

Daxili İşlər Nazirliyinin 
Daxili Qoşunları haqda illər 
öncəsi “Atəşkəsdən sonrakı 

dövrdə daha da təkmilləşərək, 
böyük təcrübə və döyüş ba-
carığı əldə edən, ölkədəki 
cinayətkarların, qanunsuz silahlı 
dəstələrin zərərsizləşdirilməsi 
və sabitliyin qorunmasın-
da mühüm tapşırıqları yerinə 
yetirən Daxili Qoşunların (DQ) 
şəxsi heyəti ərazilərimizi iş-
ğal edən qüvvələrə qarşı 
mübarizəyə xüsusilə  hazırdır,” 
– demişdim. Çünki o zaman  
bu qüvvələrimizin ölkəmizdəki 
daxili sabitliyi qorumaq yolunda 
xidmət etməklə yanaşı, əsasən 
torpaqlarımızın azadlığı uğrun-
da mübarizəyə can atdığının 
şahidi olmuşdum. Bu qoşunla-
rın xüsusi təyinatlılarının  Vətən 
müharibəsində,  torpaqlarımı-
zın hər qarışı uğrunda gedən 
döyüşlərdə düşmənə necə qan 
uddurduğunu izləyərək illərlə 
əvvəl müşahidələrimdə yanıl-
madığımı gördüm. Bəli, DQ-ın 
xüsusi təyinatlı dəstələri məhz 
illərlə Qarabağ şəraitindəki 
hərbi əməliyyatlara uyğun 
hazırlanmışdı və müsbət 
nəticə də onların 2020-ci ildə, 
şanlı qələbəmizdəki xüsusi 
fəaliyyətləri ilə ortaya qoyuldu.

Vətən sevgisi ilə silahlanan 
döyüşçülərimiz, təbii ki, torpaq-
larımızı azad etmək gücünə 
sahib olmaq üçün zaman-za-
man lazımi silah-sursat,  döyüş 
texnika və vasitələri ilə də lazı-
mınca  təmin olunmalı idi. Bu 
təminatı isə Respublika Prezi-

denti İlham Əliyevin  müvafiq 
sərəncamı ilə 2005-ci ildə yara-
dılan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 
15 il sonra Vətən müharibəsində  
müdafiəçilərimizin silah-sursat 
ehtiyacını  tam ödəməklə,  silah-
lı qüvvələrimizin döyüş meyda-
nında üstünlüyünə vəsilə oldu. 

Onu da qeyd etmək la-
zımdır ki, cəbbəxanamız 
təkcə müdafiə sənayemizin 
istehsalı olan silah və dö-
yüş vasitələri ilə möhkəmlən- 
dirilməmişdi. Sırf Azərbaycan 
istehsalı olan silah-sursat və dö-
yüş texnikası ilə yanaşı, hərbi-
texniki əməkdaşlıq sayəsində 
qardaş Türkiyədən, İsraildən 
və digər dost ölkələrdən alı-
nan pilotsuz uçuş aparatları, 
yaylım-atəş sistemləri, radio-
texniki mübarizə vasitələri və 
onlarla digər döyüş texnikası 
da müharibə meydanında üs-
tünlüyü ələ almaq üçün silahlı 
qüvvələrimizin çox karına gəldi. 
Bu sırada adı dillər əzbəri olan, 
Vətən müharibəsində sərgilədiyi 
döyüş imkanları ilə bütün dün-
yanı heyrətə salan qardaş 
Türkiyənin “Bayraktar” PUA-ları-
nın qələbəmizin az  itki,  böyük 
üstünlüklə və qısa vaxtda əldə 
olunmasında xüsusi yeri, rolu 
oldu... 

“Qələbə səngərdən başla-
yır”, – deyə  illərlə əvvəl yaranıb 
bu günə qədər dillərdə dolaşan 
bir deyim var. Bu deyimə bun-
dan sonra da yaşamaq haqqı 
qazandıran məqamlardan biri 
də bizim haqq davamız, Vətən 
müharibəmiz oldu. Zaman-za-
man səngərlərdən göz önündə, 
amma işğal altında olan doğma 
torpaqlarını  həsrətlə izləyən 
Azərbaycan əsgərinin səbri artıq 
tükənmişdi. Mübariz İbrahimov 
qəhrəmanlığı, Aprel döyüşləri, 
düşmənin Tovuz təxribatı ordu-
muzu ölüm-dirim savaşına atıl-
mağa, xalqımızı ayağa qalxmağa, 
yumruq kimi birləşməyə səslədi 
və hamı Ali Baş Komandanın 
“Döyüşə!” əmri ilə bir nəfər kimi 
silaha sarılmağa hazır olduğunu 
bildirdi. Silahlı qüvvələrimizin za-
bit və əsgərləri düşmənin ağlına 
gəlməyən qəhrəmanlıqlarla bö-
yük zəfərə imza atdılar.  

Rahib QƏRİB,  
hərbi jurnalist

Qələbəyə  
aparan yol 
Müharibə haqda həqiqətləri bilmək üçün 

müharibənin içində olmaq lazımdır. Kənardan 
çox məsələlər asan və bəzən də aldadıcı 

görünə bilər. Bu mənim 1992-ci ildən 2010-cu ilə qədər 
Müdafiə Nazirliyinin telestudiyasında zabit kimi xidmət 
keçən Qarabağ savaşının veteranı, ordudan ehtiyata 
buraxıldıqdan sonra isə televiziyalarımızdan birində 
hərbi-vətənpərvərlik verilişinin aparıcısı və ssenari 
müəllifi kimi cəbhə-cəbhə gəzərək ardıcıl səngərlərdən 
süjetlər, verilişlər, sənədli filmlər  hazırlayan hərbi 
jurnalist kimi gəldiyim qənaətdir.  

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”: 
Aşağı Gövhər Ağa məscidi

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
“Şuşa İli” münasibətilə həyata keçirilən 
“Şuşa mədəniyyətinin inciləri” layihəsi 
yeni təqdimatlarla davam edir. Layihənin 
"Şuşanın memarlıq salnaməsi” bölməsi 
üzrə növbəti təqdimat qala-şəhərimizin 
Aşağı Gövhər Ağa məscidinə həsr olunub.

Aşağı Gövhər Ağa məscidi 1874–1875-ci 
illərdə İbrahimxəlil xanın qızı Gövhərağanın 
maddi vəsaiti ilə memar Kərbəlayi Səfixan Qara-
baği tərəfindən inşa edilib. Bu abidə xalq arasın-
da Aşağı Gövhər Ağa məscidi kimi tanınıb.

1992-ci ilin mayında Şuşanın işğalı zamanı 
məscidin binası və minarələri zirehli texnikanın 
atəşlərinə məruz qalaraq ciddi zədələnib.

Məscid Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli 
qərarı ilə “Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və 
mədəniyyət abidələrinin siyahısı”na daxil edilib.  

Azərbaycan Ordusu 2020-ci il noyabrın 
8-də Şuşa şəhərini işğaldan azad etdikdən son-
ra  Aşağı Gövhər Ağa məscidində bərpa işləri 
həyata keçirilir. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”
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