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Bu il sentyabrın 12-də gecədən 
başlayaraq erməni silahlı qüvvələrinin 
Azərbaycanın dövlət sərhədinin 
Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın 
istiqamətlərində genişmiqyaslı 
təxribatının qarşısını alarkən övladla-
rımız bütün sevdiklərini geridə qoya-
raq, Vətən sevgisinə təslim oldular. 
Zəhmətlə, min bir əziyyətlə, böyük 
arzularla böyüdüb boya-başa çatdır-
dıqları, gələcəyinə ümid bəslədikləri 
gənc övladlarını çiyinlərində son ün-
vana daşıdı atalar-analar. Oğul yerinə 
bayrağı öpüb, göz yaşları içində 
“Vətən sağ olsun” dedilər. Belə ata-
analardan biri də Rəhimov Təbrizin 
valideynləridir. Ağ günlərini qara edən 
oğul dərdi bir ömür boyu canlarını 
yandırsa da, dimdik ayaq üstədilər, 
dərdə təslim olmurlar. Oğul Vətən 
üçündür, deyirlər. Rəhim ata ilə Rey-
han ana bundan sonra nəvələrinə 
Təbriz əmisinin qəhrəmanlıqlarından 
danışacaq, nağıl qəhrəmanı kimi bəhs 
edəcəklər, Təbrizi bundan sonra belə 
yaşadacaqlar.  

Rəhimov Təbriz Rəhim oğlu 11 
avqust 1990-cı ildə Yevlax rayonunun 
Gülövşə kəndində anadan olmuşdu. 
Rəhimlə Reyhanın sonbeşikləri, göz 
nurları idi. Üç oğulun sonuncusuy-
du. Təbrizin böyük qardaşı Pərviz 
38 yaşındadır, ailəlidir. Pərvin də 36 
yaşındadır, o da ailəlidir. Növbə 32 
yaşlı Təbrizin idi. Onun da vaxtıydı, 
önümüzdəki ayların, günlərin birində 
sevib-seçdiyi bir gözəllə evlənəcək, 
ailə sahibi olacaqdı. Ata-anası ümidlə 
o günü gözləyirdi. Nə bilsinlər ki, baş-
qa bir sevda var ki, ondan keçilmir. 
Böyük mütəfəkkir şairimiz Hüseyn 
Cavidin bir fikrini xatırladım: “Azadlıq, 
öylə nazlı afət ki, qan tökülməyincə 
üzə gülməz o işvəkar”. Təbrizin sev-
dalısı daha işvəkardı, qurban istəyirdi, 
həm də Təbrizi...

Təbriz Gülövşə kənd orta 
məktəbini bitirdikdən sonra 2008-ci 
ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. 
Xidməti borcunu Qazax rayonunda 
düşmənlə təmas xəttində yerinə ye-
tirmişdi. Anası Reyhan xanım danışır 
ki, Təbriz hərbi xidmətdə olanda atası 
ilə yanına getmişdik. Hava dumanlı 
olduğundan yolu səhv salmışdıq. Du-
manda irəliləyərkən sinəmə qırmızı 
işıq düşdüyünü gördüm, düşmənlər 
uzaqda deyildi. Yavaşca geriyə 
çəkilib istiqamətimizi dəyişdik. O gün 
düşmənin gülləsindən qurtara bildik, 
amma qədd-qamətli balam, qoçaq 
balam namərd gülləsindən qurtara 
bilmədi. Kaş mən öləydim, balam ya-
şayaydı, Təbrizim yaşayaydı.   

Hərbi xidmət zamanı fərqləndiyinə 
görə komandirliyi tərəfindən 
təşəkkürnaməyə layiq görülən gənc 
əsgər Təbriz idmanın cüdo növü ilə 
məşğul olurdu. Bir çox yarışlarda işti-
rak etmişdi. Xidmətini başa vurduqdan 
sonra kənddə yardımçı təsərrüfatda 
çalışmışdı. Əlindən hər iş gəlirdi. Bir 
müddət Rusiyada da işləyib. Ən son 
Bakıda  ev təmir-tikinti işlərində çalı-
şıb. Ancaq torpaqlarımızın düşmən 
tapdağında olması onu heç zaman ra-
hat buraxmayıb. 

Əmisi I Qarabağ müharibəsi işti-
rakçısı Qaşqay kişi deyir ki, uşaqlıq-
dan çox vətənpərvər, ağıllı, qanacaqlı 
idi, kənddə hamı onu xeyirxah, cəsur, 

mərd bir gənc kimi tanıyırdı.
2020-ci ilin sentyabrında düşmən 

təxribatına cavab olaraq başlanan 
Vətən müharibəsi zamanı Təbriz 
Bakıdan işlərini atıb kəndə qayıdıb, 
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış 
üzrə Dövlət Xidmətinin rayon şöbəsinə 
gedərək könüllü döyüşlərə qatılmaq 
üçün müraciət edir. Anası onu göz 
yaşları ilə yola salmışdı. Əvvəlcə 
Gəncədəki hərbi hissəyə göndərilir. 
Bir neçə gündən sonra Gəncədən 
zəng edib, anasına etiraz edir: “Sevin 
ana, göz yaşların mənim müharibəyə 
gedib vuruşmaq arzumu yarıda qoy-
du”. Dinə çox bağlı Təbrizin arzusu 
Şuşanın işğaldan azad edilməsində 
iştirak edib, Şuşa məscidində namaz 
qılmaq imiş. Reyhan xanım balası 
haqqında bu sözləri danışdıqca hön-
kür-hönkür ağlayır, ürəyinin yanğısını 
göz yaşlarıyla canından çıxarır. Onun-
la danışdıqca fikirləşirdim ki, sən tək 
deyilsən Reyhan xanım, şəhid anala-
rının hamısı qan ağlayır. Yox, təkcə 
şəhid anaları deyil, bütün analar qan 
ağlayır. Deyirlər zirvədən sonra eniş 
başlayır. Şəhidlik enişi olmayan tək 
zirvədir. Reyhan ananın Təbrizi də o 
müqəddəs zirvədə qərar tutub. Anaya 
ürək-dirək verməyə çalışıram. Sənin 
bundan sonra müqəddəs adın var: 
Şəhid Anası,- deyirəm.

44 günlük Vətən müharibəsi başa 
çatdıqdan sonra öz istəyi ilə Təbrizi 

Gəncədən Goranboyda  yerləşən 
hərbi hissəyə göndərirlər. O, burada 
müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi 
qalıb xidmət etmək istədiyini bildirsə də 
yaşına görə qəbul etmirlər. Kəndə qa-
yıtdıqdan qısa müddət sonra Sərhəd 
Qoşunlarının Yevlaxda yerləşən “N” 
saylı hərbi hissəsinə müraciət edir 
və qəbul olunur. 3 ay burada kurs 
keçdikdən sonra müddətdən artıq 
həqiqi hərbi qulluqçu kimi Xızı rayo-
nunda yerləşən hərbi hissəyə təyinat 
alır. Xızıda daha 3 ay kurs keçərək 

xüsusi təyinatlı kimi fəaliyyətini davam 
etdirir. Bir çox bölgələrə döyüş tapşı-
rığı alan Təbriz ən son Zəngilan rayo-
nunda olur. 

Həmin gün baş verən düşmən 
təxribatının qarşısını almaq üçün dö-
yüş tapşırığı alırlar. Kəşfiyyat zama-
nı çətin relyefi olan ərazidə xüsusi 
təyinatlı komanda düşmən mövqeyini 
aşkar edir. 12 sentyabr 2022-ci ildə 
öndə gedən Təbrizə və bir döyüş yol-
daşına düşmənin sığınacağını qum-
baraatanla vurmaq tapşırığı verilir. 
Təbriz sərrast atəşlə hədəfi məhv 
edir. Ancaq ürəyi soyumur, yanında-
kı döyüş yoldaşı ilə əllərindəki avto-
matla düşmən üzərinə hücum edirlər. 
Düşmən səngərdəki sığınacaqda, 
onlar isə açıq ərazidə idilər. İçindəki  
Vətən sevdası onu rahat burax-
mır, ölümü düşünmədən düşmənin 
üstünə gedir. Təbrizlə döyüş yoldaşı 
xeyli düşməni məhv etsələr də, he-
yif ki, özləri də düşmən gülləsinə tuş 
gəlirlər. 

Komandirin atasına danışdığına 
görə, onlar 4 saat neytral zonada atəş 
altında qalıblar. Nə qədər cəhd etsələr 
də onları götürmək mümkün olmayıb. 
Düşmən tam zərərsizləşdirildikdən 
sonra Təbrizin və döyüş dostu-
nun nəşini götürmək mümkün olub. 
Təbrizlə döyüş dostunun vurduqları 
sığınacaqda 17 düşmən cəsədi aş-
karlanıb. Anası danışır ki, həmişə 
deyirdi, ana, sən bilirsən mən harada 
işləyirəm. Deməli hər şeyə hazır ol-
malısan. Bilirsən ki, hər şeydən öndə 
Vətən gəlir. “Balamın arzuları çox 
idi. Həmişə qardaşlarının uşaqlarını, 
dostlarının uşaqlarını sevərdi. Özü də 
nəhayət evlənmək eşqinə düşmüşdü. 
Balam arzusuna çatmadı”. 

Rəhimovların gözəl ailəsi var. 
Yüksək mədəniyyət, nizam-intizam, 
vətənpərvərlik, böyük-kiçiyə hörmət ilk 
baxışdan diqqətimi cəlb elədi. Baxdı-
ğım gözlərdəki kədərdən bəhs etməyə 
acizəm. Bu qədər sonsuz kədərin 
içində bütün şəhid ailələrinə məxsus 
qürur, əyilməzlik, mərdlik var idi. 

İçimdən bunlar keçdi ayrılarkən, 
biz Təbrizə həsrət, Təbriz bizə. Nə 
fərqi var ya şəhidi olsun, ya şəhəri. 
Təbrizlər bizi Təbriz sevdamıza qo-
vuşdurmaq üçün əbədi yaşayacaqlar. 
Məkanın və zamanın fərqi yoxdur! 

Əminə YUSİFQIZI,  
Respublikanın Əməkdar jurnalisti

Yarımçıq ömür olmur, yarımçıq 
işlər qalır, Məmməd Nazimoğlu... 

Həmişə sıramızda olduğunu sandığıma görə bu sətirləri məhz sənə xitabən 
qələmə alıram. Sən xalis orijinallıq nümunəsi idin, Məmməd. Özün də, həyatın da, 
yazıların da, qoyub getdiyin məktəbin də, atmaca və ironiyaların da orijinal idi. Bir 
dəfə İlham Abbasova demişdim ki, Məmmədin kostyumu da, xarakteri də, yaradıcılığı 
da həmişə əyninə biçilmiş kimi görünür. Qəribədir, sən jurnalistikada heç kəsə 
bənzəmək istəmədiyin kimi, heç kəs də sənə oxşamaq istəmədi. 

Sənin jurnalistikadan və ayrı-ayrı 
həmkarlarından heç bir tələbin, istəyin, tövsiyən 
yox idi. Halbuki, tələb etməyə haqqı olanların 
önündə idin. Ancaq həmkarların haqqında danı-
şanda sezirdim ki, cəmi iki arzun var: Jurnalist 
sadə olsun, yazılar səmimi. Bir də plagiatçılıq-
dan çox qorxurdun. Alllah sənə rəhmət eləsin, bu 
gün planetimizin qələm, yazı-pozu mövcud olan 
bütün guşələrində plagiatçılıq at oynadır. 

Plagiatçılıqdan söz düşmüşkən, xatırladım 
ki, mən də indi həmin yolu tutaraq, sənin haqqın-
da nə vaxtsa ( hər halda bu əsrdə olub) qələmə 
aldığım bir yazının əvvəlki cümlələrini yada sal-
maq istəyirəm. Çünki həmin sətirlər “Xalq qəzeti” 
oxucuları üçün tamamilə yenidir. Bu məqamda 
sənin bir ifadən köməyimə gəlir. Demişdin ki, 
kimsə özünün keçmiş yazısından bəhrələnirsə, 
bu, plagiatçılıq deyil, təkrarçılıqdır. 

Qərəz, yetmişinci illərin əvvəlləri idi. Onda 
hələ rayonda yaşayırdım. Atamla təsərrüfat 
işlərindən qayıdırdıq. Tarladan evə çatana 
qədər beş-altı nəfərlə salamlaşdıq və görüş-
düyümüz adamların bəziləri atamla söhbət 
etdilər. Eşitdiklərimin bir neçəsi ürəyimcə ol-
madı. Rastlaşdığımız adamların hamısı ya qo-
humlarımız, ya da qonşularımız idi. Amma çox 
fərqli düşüncələri var idi. Bu təəssüratımı atama 
bildirəndə dedi: – İnsanlar da bulud kimidir. Bu-
ludların biri narın yağış yağdırıb təbiəti sevin-
dirir, birindən dolu yağıb yerdə şitilləri, ağacda 
meyvələri, quş yuvalarında körpə balaları məhv 
edir, biri leysan yağdırıb sel-daşqın törədir, biri 
də ağ bulud olur – eləcə ziyansız, xətərsiz, gözəl 
görünür. Sən bax, həmin ağ bulud idin, Məmməd 
Nazimoğlu.

Sən gedəndən sonra həmkarlarından biri 
“Məmməd Nazimoğlunun yarımçıq ömrü” adlı 
yazı qələmə almışdı. Etiraz etdim. Özü də ciddi 
şəkildə. Dedim, a kişi, hamı özü üçün yazılmış 
ömrü tam yaşayır. Məmməd 25 yaşında dünya-
sını dəyişsəydi də həmin 25 il onun ömrü ola-
caqdı, 95 yaşında yığışıb getsəydi, yenə də elə. 
Yəni yarımçıq ömür olmur, yarımçıq işlər qalır. 
Necə ki, sənin çoxsaylı işlərin yarımçıq qaldı. 
Həyatın təzyiqlərinə, yaşadığın günlərin sıxıntı-

larına, “bəxtin bəxş etdiyi” məhrumiyyətlərə beş 
il, on il də tab gətirə bilsəydin, səni bilmirəm, 
mətbuatımız daha çox qazana bilərdi. 

Sən onsuz da az iş görməmişdin. Ağdaşdan 
– qobu üstündən düşüb gələrək, (doğulduğun 
kəndin adı Qobuüstü olduğunu nəzərdə tuturam) 
paytaxtda, ölkə mətbuatının ən ünlü simaları 
sırasında dayanmaq o qədər də asan məsələ 
deyildi. Həm də sənin kimi abırlı, ləyaqətli, 
şəxsiyyətli, hər cür mənfiliklərdən uzaq olan bir 
gənc üçün. Sənin uğura gedən bütün yollarını 
tale açmışdı. Elə tale də bağladı.

Yeri gəlmişkən, sən  Azərbaycanın ilk 
müstəqil nəşrlərindən olan “Aydınlıq” qəzetinin 
yaradıcılarından biri olmuşdun. “Xalq qəzeti”nin 
baş redaktor müavini, “Ulus” qəzetinin baş 
redaktoru, “Avropa”, “Yeni Müsavat”, “525-ci 
qəzet”, “Azadlıq”, “Şans” qəzetlərinin yazarı, 
ANS telekanalında efirə gedən “Qulp” verilişinin 
müəlliflərindən biri, Söz Azadlığını Müdafiə Fon-
dunun icraçı direktoru olmuşdun. 

Bunların hamısından əvvəl isə, sən bü-
tün azərbaycanlıların “Çayçı Məmmədi” idin.
Təvazökarlıqdan uzaq olsa da, deməliyəm 
ki, sənin vəfatının ilk ildönümü günü keçirilən 
tədbirdə mənim bir reklamın adına işarə edərək 
dediyim “Məmməd bizi birləşdirən dəyər idi” 
cümləmi ölkədəki qəzetlərin bəlkə də yarısı 
təkrarlamışdı. Mən mat qalırdım, həsəd aparır-
dım ki, iqtidarlı, müxalifətli bütün jurnalistlər, oxu-
cuların hamısı, siyasətçilərin əksəriyyəti səni öz 
əzizi kimi qarşılayır, arayıb, axtarırdı. Bunu necə 
bacarmışdın, ey Nazimoğlu?

... İş otağımın pəncərəsi “Nizami” kinoteat-
rı tərəfə baxır. Sən də xeyli müddət bu binanın 
məhz bu mərtəbəsini şərəfləndirmişdin. Hərdən, 
xüsusilə, yağışlı havalarda pəncərədən baxanda 
elə güman edirəm ki, indicə kinoteatr tərəfdən 
qalın gödəkçəsinin yaxasını sıx-sıx düymələmiş 
Mehdi Mükərrəmoğlu və nazik plaşını çıxarıb 
qolunun üstündə tutmuş Məmməd Nazimoğlu 
gələcək. Bu, xoşbəxtlikdir ki, nəinki əzizlərin, 
qohumların, dostların, həmkarların, hətta 
qəzetlərdən imzanı tanıyanlar da səni unuda 
bilmirlər. Sən o qədər istedadlısan ki, bizdən ay-
rılmağından 14 ildən çox keçməsinə baxmaya-
raq, hələ də mənim yaşda, gəlməyəcəyini dəqiq 
bilən ahıl jurnalisti də “aldatmağı” bacarırsan. 
Allah sənə rəhmət eləsin!

...Ayın əvvəlində “Facebook”da sənin haq-
qında paylaşdığım yazıya belə sərlövhə ver-
mişdim: “Sentyabr Məmməd Nazimoğlu ayıdır”. 
Mərhum dostun Fəxrəddin Cumayevin sözü idi. 
Ona görə də indi heç nə yazmaq fikrində deyil-
dim. Bu sətirlərin qələmə alınması isə başqa bir 
dostunun – vaxtilə çalışdığın “Xalq qəzeti”nin in-
diki baş redaktorunun təşəbbüsü oldu. Rahat yat 
ki, unudulmursan.

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  
“Xalq qəzeti”

Şəhidlərimizi anarkən
Şəhidlər... Bu kəlmə son otuz ildə həyatımıza daxil olmuşdur. Xalqımızın milli 

müstəqillik uğrunda mübarizəsi, mənfur qonşularımız tərəfindən torpaqlarımızın işğalı 
və nəhayət, möhtəşəm Zəfər təntənəmiz, Vətənimizin azadlığa qovuşması – bütün 
bunları biz birlikdə yaşamışıq. Bu yolu ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin açdığı yolla 
irəliləyərək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında Vətən müharibəsinə qalxaraq keçmişik. Bu faktları şəhidlərimizin və 
qazilərimizin sayəsində qazanılan qələbələrə sevinərək və kədərlənərək xatırlayırıq. 
Təəssüf ki, Şəhidlərimiz bu gün də var. Bu gün də Vətənimizdə sülhün keşiyində duran 
qəhrəman əsgərlərimiz arasında itkilərimiz olur. Ancaq Vətən uğrunda ölüm şərəfli 
ölümdür. Şəhidlər öz ölümü ilə Vətən tarixində öz izlərini qoyurlar, qəlbimizdə öz 
heykəllərini ucaldırlar. Vətən öz qəhrəmanlarını unutmur, onların adını əbədiləşdirir.

2020-ci ildə başlayan və qələbə ilə 
nəticələnən Vətən müharibəsindən iki il ötdü və 
məhz sentyabrın 27-si xalqımız şəhidlərimizin 
Anım Gününü qeyd etdi. Bu, çox hüznlü, çox 
da qürurlu bir gündür. Bu, Böyük Zəfər yolunun 
başlanğıc günüdür. 

Təbii ki, mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərimiz bütün bu illərdə xalqımızın, 
dövlətimizin, möhtərəm Prezidentimizin yanın-
da olmuş, bəstəkarlarımız yaratdığı əsərlərlə 
keçdiyimiz bu şərəfli yolu, şəhidlərimizin 
xatirəsini öz əsərlərində əbədiləşdirmişdir. 
Vətənimizin tarixində baş verən kədərli və se-
vincli hadisələri əks etdirən çoxsaylı əsərlər 
yaranmışdır: mahnıdan, balladadan, odadan 
tutmuş, kantata, oratoriya, simfoniya və ope-
ralara qədər. Bütün bu əsərlərdə bəstəkarların 
qəlb çırpıntıları, düşüncə tərzi, Vətənin taleyinə 
görə narahatlığı və Qələbəyə inamı öz əksini 
tapıb. Lakin bu əsərlərdə şəhidlərin ruhuna 
hörmət öndə durur. Əsərlərin bir çoxunun adın-
da da bunu görə bilərik. Hələ 30 il bundan öncə 
görkəmli bəstəkarlarımızdan Cövdət Hacıyevin 
“Şəhidlər”, Azər Rzayevin “Bakı-90”, Nəriman 
Məmmədovun “Xocalı şəhidlərinə”, Azər Da-
daşovun “Şuşa”, Tofiq Bakıxanovun “Qarabağ 
harayı” simfoniyalarını, Vasif Adıgözəlovun 
“Qarabağ şikəstəsi” oratoriyasını, Məmməd 
Quliyevin “Simfoniya-Rekviyem”ini, Oqtay Ka-
zıminin “Murovdağ nəğmələri” oratoriyasını, 
Sevda İbrahimovanın “Vətən şəhidlərinə” kan-
tatasını və onlarca, yüzlərlə digər əsərləri qeyd 
edə bilərik. Bəstəkar əsərləri bu gün də yaran-
maqda davam edir. Bütün bu əsərlərdə şəhidlik 
mövzusu, Qarabağ faciəsi, Vətənpərvərlik 
hissləri öz dolğun təcəssümünü tapmış-
dır. Əlbəttə ki, şəhidlik kimi ali bir mövzuya 

müraciət edərkən, hər bir bəstəkar musiqi üs-
lubuna uyğun olaraq, bu mövzunu açmağa ça-
lışmışdır. Lakin bu əsərləri birləşdirən mövzu 
– Vətənin azadlığının, şəhidlərin ölməzliyinin, 
bəstəkarların vətəndaşlıq mövqeyinin əks 
olunmasıdır. Biz əminik ki, “Vətən” və “Şəhidlik” 
mövzuları musiqimizin əbədi mövzusu olaraq, 
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin daim 
diqqət mərkəzində olacaqdır.

Şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyərək deyi-
rik: Qarabağ Azərbaycandır! 

 Fərhad BƏDƏLBƏYLİ,  
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi 

Akademiyasının rektoru,   
Xalq artisti, professor 

Kiminsə tərcümeyi-halını oxuyarkən 
yadda saxlayın, həqiqət heç zaman dərc 
edilmək üçün yaramır. 

Bernard ŞOU

Biz artıq  Turizm işçiləri günü münasibətilə keçirilən 
tədbirlərdə ölkəmizin Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi 
rayonlarının turizm potensialı barədə ürəklə söz aça bili-
rik.  Bu, 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsindəki şanlı 
Qələbəmiz nəticəsində mümkün olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyev 2020-ci il noyabrın 20-dən 
etibarən işğaldan azad edilmiş rayonlarımıza reallaşdırdığı 
səfərlərin hamısında qeyd edir ki, bu torpaqların çox bö-
yük turizm potensialı var və biz Ağdamı, Şuşanı, Kəlbəcəri 
regionun əsas turizm mərkəzlərindən birinə çevirəcəyik. 
İndi təkcə bu məsələdə deyil, istənilən mövzu ətrafında da-
nışan ekspertlər deyirlər ki, Prezident İlham Əliyev nəyi 
edəcəyik deyirsə, onu mütləq reallaşdırır. Dövlət başçımı-
zın “Biz bu əraziləri turizm məkanına çevirəcəyik” tezisi 
turizm mütəxəssislərinin də sevincinə səbəb olmuşdur və 
artıq bu istiqamətdə kəsərli addımlar atılır. 

Xatırladaq ki, bu gün ölkəmizdə xeyli  turizm şirkəti 
fəaliyyət göstərir. Həm koronavirus pandemiyasına, həm 
də beynəlxalq aləmdə davam edən iqtisadi problemlərə 
görə həmin şirkətlərin fəaliyyətində müəyyən  çətinliklər 
yaranmışdı. Son zamanlar o çətinliklər qismən də olsa, ara-
dan qaldırılır. Sahənin mütəxəssisi kimi  tanınmış turizm  
şirkəri olan “Qlobus”un  prezidenti  Eldəniz Səfərovla   gö-
rüşüb söhbət etdik. 

Həmsöhbətimiz dedi: Azərbaycanda turizmin in-
kişaf etdirilməsi üçün atılan ilk addımların sırasında 
“Azərbaycan Respublikası Regionlarının Sosial İqtisadi 
İnkişafı Dövlət Proqram”larının icrası çərçivəsində reallaş-
dırılan tədbirləri qeyd etmək lazımdır. 

Biz şadıq ki, işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonlarında minatəmizləmə, yolla-
rın çəkilməsi, elektrik və qaz xətlərinin bərpası həmin 
ərazilərdə də turizmin inkişafına stimul verəcək. 

Həmsöhbətim qeyd etdi ki, həm ulu öndər Heydər 
Əliyev, həm də cənab Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə 
mükəmməl turizm sənayesinin formalaşdırılmasına zəmin 
yaradıblar. Biz məhz həmin baza üzərində Azərbaycan tu-
rizminin inkişafına yeni töhfələr vermək əzmindəyik. 

Hazırladı:  
Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Oğul Vətən üçündür

Yenə odsuz-ocaqsız yandı xalqımızın ürəyi, ataların-anaların 
sinəsi. İgid ərənlərimiz torpaqlarımızın müqəddəsliyi uğrunda 
canlarından keçdi. Analar-atalar oğul yerinə tabutlarına sarılmış 
üçrəngli bayrağa sığal çəkdilər. Bu acının, bu can yanğısının sadəcə 
bir təsəllisi oldu: “Vətən sağ olsun!” Yüzillərdir belədir, nəyisə 
dəyişdirmək mümkün deyil, amansız düşmən qapına dayandıqca, 
damarlarına qədər sənə yaxın olduqca savaşmağa məcbursan. 
İtirdiyimiz hər oğulla bərabər biz də ölürük, canımız yanır, nəfəsimiz 
tükənir. Amma yenə də təsəllimiz köməyə gəlir: “Biz bir ölür, min 
dirilirik”. Beləcə, dayanırıq bu təsəlliyə söykənərək.   

Azərbaycan Respublikası  
Elm və Təhsil Nazirliyi

Bakı Dövlət Universiteti
aşağıdakı fakültə və kafedralarda  
boş olan vəzifələri tutmaq üçün

MÜSABİQƏ  ELAN  EDİR
I. Dekan vəzifəsini tutmaq üçün:
Coğrafiya fakültəsi
Jurnalistika fakültəsi
II. Kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün:
Qafqaz xalqları tarixi kafedrası
Türk xalqları tarixi kafedrası
Azərbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafed-
rası
Azərbaycan tarixi (humanitar fakültələr üzrə) 
kafedrası
Xarici ölkələrin iqtisadi-siyasi coğrafiyası və tu-
rizm kafedrası
Beynəlxalq ümumi hüquq kafedrası
Kriminalistika və məhkəmə ekspertizası kafed-
rası
Mülki hüquq kafedrası
Əqli mülkiyyət hüququ kafedrası
Gender və tətbiqi psixologiya kafedrası
Cəbr və həndəsə kafedrası
Hesablama riyaziyyatı kafedrası
Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrası
Bioekologiya kafedrası
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrası
Coğrafi ekologiya kafedrası

İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrası
İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrası
Multimedia və elektron kommunikasiya 
 kafedrası
İran filologiyası kafedrası
Türk filologiyası kafedrası
Uzaq Şərq dilləri  və ədəbiyyatı kafedrası
Kitabşünaslıq və nəşriyyat işi kafedrası
Biblioqrafiyaşünaslıq kafedrası
Dünya iqtisadiyyatı kafedrası
Riyazi iqtisadiyyat kafedrası
Türkologiya kafedrası
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi meto-
dikası kafedrası
Qeyd–müsabiqədə iştirak etmək üçün 
sənədlər Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi Kollegiyasının 15 noyabr 2017-ci il 
tarixli 5/5 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş 
"Ali təhsil müəssisələrində kafedra müdiri, 
dekan və dekan müavini vəzifələrinin tutul-
ması Qaydaları"na uyğun elan olunduğu 
gündən 1 ay müddətində qəbul edilir.
Ünvan– Bakı şəhəri, AZ1148,  
Z.Xəlilov küçəsi 33.

29  sentyabr – Turizm 
işçiləri günüdür
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