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Hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır və onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət
qədər güclü olar! (E.İsmayıl)
”Dədə Qorqud” Milli Fondu və “Azərbaycan Dünyası” Beynəlxalq
Jurnalı olaraq Vətən müharibəsində Qələbəyə imza atmış Şəhid və
Qazilərə dəstək layihəsi ilə görüşünüzə gəldik! Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin Vətən müharibəsində Şəhid və Qazilərimizə xüsusi
diqqət və qayğı göstərilməsi xüsusi vurğulanır. Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin bərpası, torpaqların mənfur düşmən tapdağından
təmizlənməsi, yeni tarixin yazılmasında imzası olan Vətən övladlarına mənəvi dəstək olmaq əsas qayəmizdir. Tarixi torpaqlarımızın
düşmən tapdağından təmizlənməsində əldə etdiyimiz uğurlar
Allahın qüdrəti, zamanın diqtəsdir. Dünyanın Azərbaycan maraqları, heyranlıqla dilə gətirilən: - Azərbaycanın öz torpaqlarını
işğaldan azad etdiyi döyüşlərdə hərbi qüdrəti, döyüş taktikası,
müasir texnologiyalardan istifadə məharəti! Vətən müharibəsinin
44 günə başa çatmısı üçün xalqımızın birliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin siyasi
iradəsi, diplomatik məharəti və qətiyyəti, Türkiyə, Pakistan, İsrail,
Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və digər türk dilli xalqların,
Azərbaycanın haqq işinə dəstək olan ölkələrin, xüsusilə Türkiyə
dövlətinin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan başda olmaqla Türkiyə dövlətinin dəstəyi, igid oğullarımızın göstərdikləri rəşadətlər
Qürurvericidir!
Yurd yerinin həsrətinə son verildi! Xalq üçün yaxşı mənada yararlı
olmaq, ömrünü xalqına həsr etmək xoşbəxtlikdir. Vətənə, Xalqa, Dövlətə, Dövlətçiliyə hörmət və məhəbbətlə xidmət yolu keçən, fəaliyyətinin yeni səhifəsi Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin bərpası,
torpaqların mənfur düşmən tapdağından təmizlənməsi, yeni tarixin
yazılması birliyimizin təntənəsidir. Qarabağ müharibəsi Azərbaycan
tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı! Birliyimiz Qələbəmiz, Güclü Liderimiz,
Tarix yazan Sərkərdəmiz, torpağında Şəhid yatan Qarabağımız var!
Azərbaycanın bütün rayonlarından könüllü olaraq Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbənin qazanılmasında imzası olan oğullarımızın,
həmçinin Azərbaycan Diaspor Komitəsinin Sədri Fuad Muradovun və
komitə əməkdaşlarının fəaliyyəti ilə Dünya Azərbaycanlıları xaricdə
aksiyalar keçirmiş, döyüş bölgəsinə maddi, mənəvi dəstək göstərmişlər.
Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşımız xeyriyyəçi mesenat Mehman Ağarzayev 121 şəhid və xeyli sayda qazi olan Şabran rayonunda 28
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hidlərimizin ruhunun şad olması, Xocalının qısası,
mənfur düşmənə verdiyimiz tarixi dərsdir!
Bütün varlığımızla bu yurda, bu torpağa, ana
Vətənimizə-Azərbaycanımıza borcluyuq. Biz hamımız Azərbaycanımızı işıqlı sabahlara, aydın gələcəyə
qovuşdurmağa çalışmalıyıq.Vətən torpağı bizim üçün
toxunulmazdır, müqəddəsdir!!!
Vətən müharibəsində ömrünün, sağlamlığının hesabına əldə olunan uğurlara imza atmış oğulların ömür
yolu gənclər üçün öyrənilməli nümünədir!!!.
Qarabağın azad olunmasında şəhid olmuş Vətən
oğullarımız, Qazilərimiz cəmiyyətin həssas üzvü
olmaqla diqqət, qayğı, hörmət və ehtirama layiqdirlər.
Gərəkdi, onların səsi vaxtında eşidilsin, problemləri
dərhal həll olunsun. Buna gücümüz yetər!
Dünyamızı qorumaq, insanığın qorunması üçün bir
olaq, birləşək!!!

Şəhid ailəsinə maddi dəstək göstərmiş ilk soydaşlarımızdan biridir.
Azərbaycan Elmi-Tədgiqat Doğuş və Ginekologiya
İnstitutunun baş direktor professor, tibb elmləri doktoru Cəmilə Fazil qızı Qurbanovanın rəhbərlik etdiyi
kollektiv şəhid və qazi ailələrinin xanımlarının mütamadi olaraq müalicələrini aparır, onları daim diqqətdə
saxlayır, müalicəni alan və analıq xoşbəxtliyini dadan
bu insanlara dəstək olurlar.
Rahat olub Şəhid ruhları! Əllərdə olan Azərbaycan
övladları! Günahsız Körpələrimiz!!! Gəncəmiz, Bərdəmiz,Tərtərimiz! Bütöv Azərbaycan gözlərin aydın Bayrağımız Şusada Dalğalanır! Şuşa Azərbaycanın ürəyidir.
Xilaskar Azərbaycan ordusunun qanı ilə, canı
ilə Şuşanı 30 ildən sonra azad etməsi bizim üçün
qeyrətimizin, namusumuzun üzərindən ləkənin
götürülməsi, sınmış ruhumuzun qaytarlması, Şə-
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İlham Əliyev Vətən müharibəsi şəhidlərinin
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq keçirilən
yürüşdə iştirak edib
yürüşdə iştirak ediblər.
Sonra dövlətimizin başçısı Vətən Müharibəsi Memorial Kompleksinin və Zəfər Muzeyinin
təməlini qoyub.
Təməlqoyma mərasimindən sonra Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev
və birinci xanım Mehriban Əliyeva Dənizkənarı bulvar ərazisinə gələrək qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad etdilər.

Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak
olmuş əsgər və zabitlərimizə, qətlə yetirilən
mülki vətəndaşlara və itkin düşmüş soydaşlarımıza ehtiram əlaməti olaraq sentyabrın
27-də - Anım Günündə Bakı şəhərində yürüş
təşkil edilib.
Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva
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2021-ci ilin Политик
siyasətçisi года 2021
Siz kimi ilin siyasətçisi olaraq görürsünüz? - sualına
düşünmədən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevi deyərdim. Bir siyasi müşahidəçi
olaraq işim zamanı həm ölkəmizdə, həm də xaricdə
baş verən hadisələri yaxından izlədiyim üçün bu sualın
cavabı məndə heç bir şübhə oyatmadı.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad
edilməsi həm ölkəmiz, həm də bütün bölgə üçün tarixi
hadisə idi. Təxminən 30 il ərzində torpaqlarımız Ermənistanın işğalı altında idi. Hamımız çox yaxşı bilirdik ki,
bu bir ölkənin edə biləcəyi bir iş deyil. Hər şey dünya-

На вопрос кого Вы считаете политиком
года я не задумываясь моментально ответила Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. Мне
как политическому обозревателю ответ на
данный вопрос не вызывал никаких сомнений, так по ходу своей деятельности я
внимательно следила за событиями происходящими как у нас внутри страны так и за
рубежом.
Освобождение захваченных территорий Азербайджана явилось историческим
событием, как для нашей страны, так и для
всего региона. Около 30 лет наши земли находились под окупацией со стороны Армении. Все мы хорошо знали, что это не дело
рук одной страны. Все реализовывалась
при абсолютной поддержке крупнейших
мировых держав, государств постоянных
членов Совета Безопасности ООН. Но несмотря на огромное внешне политическое
давление Президент Ильхам планомерно и
целенаправленно вёл страну к победе.
Он смог в трудной геополитической,
почти без исходной ситуации выстроить
взаимовыгодные отношения почти со всеми
странами мира, обеспечить экономическую
и транспортную независимость страны и
конечно построить одну из лучших и современных армий региона.
Под руководством Президента Алиева
страна создала с Турцией и Пакистаном не
имеющих аналогов в мире братску трехстороннюю платформу, возглавила вторую
в мире после ООН “Организацию Стран
Неприсоеденения", успешно активировала
деятельность “Организации Исламского Сотрудничества" и т.д. По инициативе
Азербайджана были реализован круп-

nın ən böyük güclərinin, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzv dövlətlərinin mütləq dəstəyi ilə həyata
keçirildi. Ancaq böyük xarici siyasi təzyiqlərə baxmayaraq, Prezident İlham Əliyev sistemli və məqsədyönlü şəkildə ölkəni qələbəyə apardı.
Çətin bir geosiyasi vəziyyətdə, demək olar ki ilkin
əlaqələr olmadan, dünyanın təxminən bütün ölkələri
ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələr quraraq, ölkənin iqtisadi
və nəqliyyat müstəqilliyini təmin etdi və əlbəttə ki,
dünyanın ən yaxşı və ən müasir ordularından birini
qurmağı bacardı.
Prezident İlham Əliyevin başçılığı altında ölkəmiz
Türkiyə və Pakistanla dünyada analoqu olmayan
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üçtərəfli qardaşlıq platformasını yaratdı, dünyada
BMT- dan sonra ikinci sayılan “Qoşulmama Hərəkatı“ na rəhbərlik etdi, “İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı“ nın
fəaliyyətini uğurla aktivləşdirdi və s. Azərbaycanın
təşəbbüsü ilə dünya qüvvələrinin müqavimətinə
baxmayaraq nəhəng TAP və TANAP layihələri həyata keçirilərək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu çəkildi.
Uzun illər ərzində müasir və döyüşə hazırlıqlı Ordu
quruculuğu üzərində böyük bir iş aparıldı və dünyada analoqu olmayan müasir silah növlərinin dövriyyə
sənayesi yaradıldı.
Məhz əziyyətli, uzunmüddətli və ardıcıl zəhmət
sayəsində Prezident İlham Əliyev ölkəni tarixi bir
missiyaya, torpaqlarının azad edilməsinə hazırladı.
Artıq hərbi əməliyyatlar zamanı Prezident İlham
Əliyev, baş komandan olaraq, Ermənistana və əlbəttə ki, uzun illərdir onu pulsuz silahla təmin edən,
səxavətlə maliyyələşdirən, diplomatik və media
dəstəyi verən xarici qüvvələrə qarşı ildırım sürəti ilə
möhtəşəm 44 günlük hərbi əməliyyat həyata keçirdi.
44 günlük müharibə ərzində Prezident İlham Əliyev hərbi əməliyyatlara birbaşa rəhbərlik etdi, eyni
zamanda ölkəmizə edilən bütün media hücumlara
ustalıqla şəffaflıq gətirdi. Müharibə zamanı, demək
olar ki, bütün dünya mediasına çoxlu müsahibələr
verdi, belə demək mümkünsə, əsaslandırılmış və
əsaslandırılmış faktlar və arqumentlərlə ölkəmizə
qarşı mövcud mifləri və hücumları darmadağın etdi.
Həmçinin, Prezident ölkəmizi asanlıqla dünyəvi
dövlətlərin haqsız diplomatik təzyiqlərindən, təxribatlarından və təhdidlərindən cəsarətlə və inamla
müdafiə etdi.
Nəticədə Prezident İlham Əliyev bir dövlət xadimi
olaraq müstəqil Azərbaycanın demək olar ki, mümkün olmayan tarixi və taleyüklü vəzifəsini həll edə
bildiyini praktikada sübut etdi.
Mən əminəm ki, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev 2021-ci ilin siyasi lideri olacaq.

Gülər Yusibzadə
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нейшие проекты ТАП И ТАНАП, несмотря
на противодействия мировых держав,
построила железнодорожную ветку Баку-Тбилиси-Карс. В течении долгого времени осуществлялась огромная работа по
строительству современной и боеспособной Армии, была создана собственная оборотная промышленность, приобретённые
не имеющиеся в мире аналоги современных
видов вооружений.
Именно благодаря кропотливой, длительной и последовательной работе Президент Ильхам Алиев подготовил страну к
исторической миссии, освобождению своих
земель.
И уже в ходе боевых действий Президент Алиев в качестве главнокомандующего провел молнееносную и блестящую
44 дневную военную операцию против
Армении и конечно внешних сил которые
многие годы снабжали ее бесплатно оружием, щедро финансировали и обеспечивали
дипломатической и медиа поддержкой.
Весь период 44 дневной войны президент Ильхам Алиев непосредственно
руководил военными действиями, одновременно виртуозно парировал все медиа
атаки на нашу страну. За период войны он
провел огромной количество интервью
практически всем мировым СМИ, где можно так сказать, разгромил существующие
мифы и нападки на нашу страну аргументированными и обоснованными фактами и
доводами.
Так же Президент легко парировал, смело и уверенно защищал интересы нашего
государства от не справедливого дипломатического давления , провокаций и угроз
крупных мировых держав.
В итоге Президент Ильхам Алиев на деле
доказал, что он смог как государственный
деятель, решить почти невозможную историческую и судьбоносную задачу независимого Азербайджана.
Президента Азербайджана Ильхама
Алиева с уверенностью считаю политическим лидером 2021 года.
OKTYABR / 2021

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılış
mərasimində iştirak ediblər
Laçında beynəlxalq hava limanları tikilir və
onların inşası ilə regionun nəqliyyat imkanları
daha da genişləndiriləcək.
Daha sonra dövlət başçılarına Cocuq Mərcanlıda açılacaq Suvenir İstehsalı Müəssisəsinin fəaliyyəti barədə məlumat verilib. “Cocuq
Mərcanlının İnkişafı” Fondu, “TÜİB” və “TİKA”nın maliyyə dəstəyi ilə yaradılacaq müəssisədə
Cocuq Mərcanlı kəndinin 25 sakini işlə təmin
olunacaq. Burada hədiyyəlik saxsı qablar, kiçik
ölçülü xalçalar, əl işləri və digər məhsullar istehsal ediləcək. Müəssisənin tikintisinə dövlət
də öz dəstəyini verib. Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafı Agentliyinin operatorluğu ilə şirkət
təsis olunub, istehsal avadanlıqları alınıb və
istehsalın təşkili üçün Türkiyədən mütəxəssislər cəlb edilib. Bundan əlavə, “TİKA”nın dəstəyi ilə 15 istixana yaradılıb. 15 ailənin çalışdığı
istixanalarda lavanda və bibəriyyə bitkiləri,
tərəvəz yetişdiriləcək.
Beləliklə, ən müasir tələblərə cavab verən
beynəlxalq hava limanının qısa müddətdə və
yüksək keyfiyyətlə inşası Azərbaycan dövlətinin qüdrətini göstərməklə yanaşı, həm də
işğaldan azad edilmiş rayonlarımızın tezliklə
bərpa olunacağının və oraya yenidən həyatın
qayıtmasının bariz nümunəsidir. Bu hava limanının istifadəyə verilməsi bölgəyə səfər edənlərin rahatlığını təmin edəcək, işğaldan azad
olunmuş torpaqlarımızda aparılan quruculuq
işlərinin daha da sürətlənməsinə töhfə verəcək, nəinki Füzulinin, ümumilikdə bölgənin
sosial-iqtisadi inkişafında müstəsna rol oynayacaq.

Oktyabrın 26-da Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının açılış mərasimi olub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan açılış mərasimində iştirak ediblər.
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri hava
limanının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsiblər.
Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının rəmzi
açarları prezidentlərə təqdim edilib.
Dövlət başçıları hava limanında yaradılan
şəraitlə tanış olublar.
Bildirilib ki, Qarabağın hava qapısı adlandırılan Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı ən
müasir səviyyədə inşa olunub. Hava limanının
istənilən tip hava gəmisini qəbul etmək imkanları var. Uçuş-enmə zolağının uzunluğu 3000,
eni isə 60 metrdir. Hava limanının müasir infrastrukturla təchiz olunan terminalı saatda
ən azı 200 sərnişinin buraxılışına imkan verir.
Burada görülən bütün işlər beynəlxalq norma
və standartlara uyğun şəkildə həyata keçirilib.
Hava limanının ətrafında geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılıb. Burada avtomatlaşdırılmış sistemlərlə təchiz olunan Hava Hərəkətini
İdarəetmə qülləsi tikilib. Bu isə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanında ICAO və IATA standartlarına müvafiq qaydada uçuşların başlanmasını mümkün edir. Hava limanında baqaj
konveyerləri, qeydiyyat sistemi, VIP zallar, mağazalar, restoranlar və digər zəruri məntəqələr
yaradılıb. Burada sərnişinlərin rahatlığı üçün
bütün meyarlar diqqət mərkəzində saxlanılıb.
O da qeyd olunub ki, hazırda Zəngilan və
AZƏRBAYCAN DÜNYASI
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Azərbaycan və Qazaxıstan
XİN başçıları görüşüb

Azərbaycan Resrublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin nazir Ceyhun
Bayramov ilə Qazaxıstan Resrublikası Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Muxtar Tileuberdi
arasında keçirilmiş görüşə dair məlumat yayıb.
Nazirlikdən verilən məlumata görə, 21 iyun
2021-ci il tarixində xarici işlər naziri Ceyhun
Bayramov Azərbaycana rəsmi səfəri çərçivəsində Qazaxıstan Respublikasının Baş nazirinin
müavini, xarici işlər naziri Muxtar Tileuberdi ilə
görüşüb.
Hər iki tərəfdən nümayəndə heyətlərinin
iştirakı ilə keçirilən görüşdə iki ölkənin ikitərəfli
və çoxtərəfli formatlarda səmərəli əməkdaşlığı,
habelə regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Nazir Ceyhun Bayramov iki xalq arasında
tarixən mövcud olan ənənəvi dostluq, əməkdaşlıq, qarşılıqlı dəstək əlaqələrini qeyd edərək,
möhkəm təməl üzərində qurulan Azərbaycan
və Qazaxıstan münasibətlərinin dinamik şəkildə
inkişaf etdiyini vurğulayıb.
AZƏRBAYCAN DÜNYASI

Qazaxıstan Baş nazirinin müavini, xarici işlər
naziri Muxtar Tileuberdi qardaş Azərbaycana
səfərdən məmnunluq ifadə edərək, dövlət başçısı ilə keçirilmiş görüşə və aparılmış hərtərəfli
və məhsuldar fikir mübadiləsinə istinad edib.
İki ölkə arasında mövcud olan yüksək səviyyəli
siyasi dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıb.
Nazirlər iki ölkə arasında bir çox istiqamətlərdə, o cümlədən iqtisadi-ticarət, sərmayələr, nəqliyyat, tranzit, humanitar, mədəniyyət, turizm və
digər sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlıq münasibətləri və onların inkişaf perspektivlərini müzakirə
ediblər. Pandemiya ilə əlaqədar məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə iqtisadi-ticarət
əlaqələrində artımın əldə olunması üçün müvafiq addımların atılmasının, xüsusilə də ticarət və
iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası
Komissiyanın növbəti iclasının keçirilməsinin
vacibliyi qeyd edilib.
Nazir Ceyhun Bayramov Qazax həmkarına
bölgədəki münaqişə sonrası vəziyyət, onilliklər ərzində işğal aıtında saxlanılan ərazilərdə
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məqsədli törədilən dağıntılar, mina təhlükəsi,
habelə azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən
bərpa və quruculuq işləri barədə məlumat verib.
Nazirlər, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, ATƏT, Türk Şurası, Asiyada Qarşılıqlı
Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə
(AQEM) və s. çərçivələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərini müzakirə ediblər.
Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiyanın imzalanmasını böyük uğur
kimi dəyərləndirən tərəflər, bu xüusda yüksək
səviyyəli işçi qrupları çərçivəsində müzakirələrin
davam etdirilməsi və Konvensiyanın ratifikasiya-

sının vacibliyini qeyd ediblər.
Tərəflər arasında yüksək səviyyəli qarşılıqlı
səfərlərin münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından əhəmiyyəti vurğulanıb.
Gələn il ölkələr arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illinin qeyd olunacağını
diqqətə alaraq, Nazir Tileuberdi azərbaycanlı
həmkarını Qazaxıstana rəsmi səfərə dəvət edib.
Nazir Ceyhun Bayramov həmkarının dəvətini
məmnunluqla qəbul edib.
Görüşdə, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran
digər məsələlər müzakirə edilib.
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Daim diri qalan
Vətən sevgisi
AZƏRBAYCAN DÜNYASI
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Çin diasporla əlaqələrinin ciddi koordinasiyasını təşkil
edərək dünyanın istehsal bazasına, Hindistan dünyadakı
mühəndislərilə ciddi bir proqram bazasına çevrilib. İsrail
müxtəlif ölkələrdəki mühəndislərinin və sərmayəçilərinin
hesabına əvəzolunmaz innovasiya mərkəzinə çevrilə bilib.
Regionda gücünə güc qatan, Qarabağda tarixi Zəfərə imza
atan Azərbaycan da diasporunun gücünün fərqindədir.
Dünyada artıq işçi köçü dövrü bitib sahibkarlıq dövrü

başladığından, Azərbaycan diasporunun acı qürbət hekayələri ilə deyil, beynəlxalq başarı hekayələri ilə tarixə
düşməsi zamanıdır. Hədəfimiz Çin, Hindistan, İsrail və bir
sıra başqa ölkələrin diasporlarının ardınca ən güclü diasporlardan birinə çevrilmək yolunda addımlamaq, dünyada azərbaycanlı varlığını möhkəmləndirməkdir.
Azərbaycan diasporu bir çox xalqların diasporlarına
nisbətdə gənc sayılır, buna baxmayaraq, xaricdə yaşayan
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azərbaycanlılar təşkilatlanmağa, ictimai birliklərdə, beyin
mərkəzlərində birləşməyə böyük maraq göstərir, ölkəmizi
dünyada tanıtmağa çalışırlar.
Son illər başlanan işlər, hazırlanan uğurlu Yol xəritəsi,
həyata keçirilən maraqlı və effektiv layihələr diasporun
hərəkətverici qüvvəsinə çevrilib.
Təhlillər göstərir ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin “Diaspor Gənclərinin Yay Düşərgələri”, “Liderliyin
inkişafı”, “Azərbaycan Diaspor Gəncləri” şəbəkəsi, “Beyinqazanma proqramı” və bir sıra başqa layihələri geriyə
uğurlu dönüşü olan layihələrdir. Bu və bunun kimi layihələr
diasporumuzun Azərbaycanla əlaqələrinin sarsılmazlığının
təməl daşlarına çevrilir.
Məsələyə başqa prizmadan-diasporların əzəli vətənlərilə bağları prizmasından baxsaq görərik ki, diasporların
ana vətənə bağlılığı, ana vətənin siyasətindəki rolları çətin
və həlledici məqamlarda ortaya çıxır, daha qabarıq görünür.
Məhz bu nöqteyi-nəzərdən deyə bilərik ki, Azərbaycan

tarixinin qızıl səhifəsi olan 2020-ci il- Böyük Zəfər ili diasporumuzun da fəaliyyətinin qızıl ili sayılmalıdır. Bu tarix
Azərbaycan diasporunun sistemli və ardıcıl fəaliyyətilə
yadda qalıb. Həmin fəaliyyətə 44 günlük müharibə fonunda və rəqəmlərin dili ilə nəzər salaq.
Azərbaycanın Tovuz rayonu istiqamətində dövlət sərhəddində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatdan sonra diasporumuz işini daha da genişləndirib,
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin çağırışlarına əsasən,
yürüş, mitinq və aksiyalara start verilib.
Azərbaycan Ordusunun düşmənə qarşı 44 günlük hərbi əməliyyatları dövründə xaricdəki soydaşlarımız siyasi
görüşündən, düşüncəsindən, yaşadığı ölkədən, çalışdığı
yerdən asılı olmayaraq, milli birlik nümayiş etdirərək bütün
imkanları ilə dövlətimizə dəstək göstərib. Onlar orduya,
yaralı əsgərlərə, şəhid ailələrinə, cəbhəboyu ərazilərdə
yaralanan, evləri dağılan dinc sakinlərə, həmçinin həlak
olanların ailələrinə humanitar yadımlar göndərməklə yanaşı, haqq səsimizin dünyaya çatdırılmasında da böyük

soydaşımızın qatıldığı 300-dən çox videokonfrans təşkil
olunub, diaspor təşkilatları və üzvləri 60 ölkədə 32 dildə
535 məqalə dərc etdiriblər.
Komitə Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən 55-dən
çox qısa videomaterial hazırlayaraq yayımını təşkil edib.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların daha müfəssəl məlumatlandırılması üçün Diaspor TV və Diaspor FM-in bütün
fəaliyyəti diasporun məlumatlandırılmasına yönəldilib.
Ötən il çıxışlarının birində Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev soydaşlarımızın fəallığını qeyd edərək bildirmişdir ki: “Artıq bu gün dünyada mövcud olan və fəallaşan
Azərbaycan icmaları ölkəmizə də dəstəkdir. Biz də onları
dəstəkləyirik”.
Əlavə edək ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə
yaradılan “YAŞAT” Fondunun Himayəçilik Şurasında diasporumuzun təmsil olunması Azərbaycan diasporuna ali
səviyyədə göstərilən etimaddır.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi “Yaşat” Fonduna pul
köçürmələri, qazilərimizə, şəhid və qazilərimizin ailələrinə
maddi və mənəvi yardım göstərmələri üçün Azərbaycan

mütəşəkillik və fədakarlıq nümayiş etdiriblər.
44 günlük müharibə dövründə Komitənin koordinasiyası ilə 50-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərən 300-ə yaxın
diaspor təşkilatı, beynəlxalq təşkilatlar və Azərbaycandakı
icmalar müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət rəhbərlərinə,
parlament üzvlərinə, BMT, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası və digər beynəlxalq qurumlara 23 dildə 500-dən artıq
bəyanat göndərib. Avropa Parlamentinin üzvlərinə 775
bəyanat çatdırılıb, müxtəlif ölkələrin 641 nəfər parlament
üzvünə isə bəyanat və müraciətlər birbaşa təqdim olunub.
Məhz diasporumuzun iştirakı ilə 36 xarici ölkədə 198
tədbir keçirilib, onların da 111-i aksiya, yürüş, avtoyürüş
olub. Bu tədbirlərdə bizə dost xalqların-Türkiyə, İsrail,
Pakistan, Ukrayna və digər xalqların nümayəndələri də
iştirak edib.
Həmin günlərdə Komitənin rəhbər şəxslərinin, eləcə
də Azərbaycan diaspor təşkilatları üzvlərinin xarici media
orqanlarına çıxışları intensivləşib, diaspor nümayəndələri
xarici TV-lərdə 98 dəfə canlı yayıma qatılıblar.
Müharibə dövründə dünyanın 60 ölkəsindən minlərlə
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diasporuna, ümumilikdə xaricdə yaşayan azərbaycanlılara
çağırış edib. Bu mühüm çağırışın nəticəsində 29 aprel-31
may 2021-ci il tarixində Azərbaycan diasporunun yüksək
fəallığı ilə müşaiyyət olunan “Yaşat” Xeyriyyə marafonu
baş tutub, marafon 7 saata yaxın müddətdə Azərbaycan
Televiziyası ilə videoyazı formatında nümayiş olunub və
nəticələr ictimaiyyətə açıqlanıb. Komitə bu işin təşkilini
yüksək səviyyədə həyata keçirib və xeyriyyə marafonu
“Yaşat” Fonduna 1 milyon manatdan artıq vəsaitin köçürülməsi ilə nəticələnib.
Marafon Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin və "YAŞAT" Fondunun təşəbbüsü,
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun təşkilatçılığı ilə
reallaşdırılıb.
“Qələbəni bizə yaşadanları birlikdə yaşadaq” şüarı
altında keçirilən marafonun məqsədi müharibədə yaralananlara və şəhidlərimizin ailələrinə dəstək üçün dünya
azərbaycanlılarını dəmir yumruq ətrafında birləşdirmək
olub.
Xarici mediada xeyriyyə marafonu ilə bağlı 50-dən çox
material dərc olunub, sosial şəbəkələrdə, xüsusilə teleqram
kanallarında yayılan yüzlərlə məlumatın 10 minlərlə insana
çatması təmin olunub.

AZƏRBAYCAN DÜNYASI

Onu da qeyd edək ki, Qarabağ müharibəsi zamanı xaricdə yaşayan azərbaycanlılar ordumuza və ümumiyyətlə,
Azərbaycan xalqına yüksək mənəvi dəstəyini əsirgəməyib,
Ali Baş Komandanın arxasında olduqlarını bəyan ediblər.
Soydaşlarımız şəhid ailələri və qazilərə Azərbaycan
Diasporuna Dəstək Fondu və Silahlı Qüvvələrə Yardım
Fondu vasitəsilə, eləcə də birbaşa yardım ediblər. 44
günlük Vətən müharibəsi dövründə Amerikanın və Avropanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan
diasporu ordumuza, şəhid və qazi ailələrinə 332.640 manat, 188.416 ABŞ dolları və 118.782 avro məbləğində maddi
dəstək göstərib.
Təkcə Rusiyada yaşayan soydaşlarımız ölkəmizə 1,6
milyon manat məbləğində dəstək göstəriblər. Soydaşlarımızın təşəbbüsü ilə yaralı və əlil qazilərimiz üçün Rusiyadan Azərbaycana 2 ədəd Dermatom cərrahi aparatı və
onun əlavə ehtiyat hissələrindən ibarət dəst, 92 ədəd İlizarov aparatı, 566 ədəd əlil arabası göndərilib.
Bundan əlavə müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız 600 baş xırda buynuzlu heyvan, məişət əşyaları, minlərlə isti geyim, ərzaq bağlamaları və s. göndərməklə də
ordumuzun əsgərlərinə, şəhid və qazilərin ailələrinə dəstək
göstəriblər.
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44 günlük müharibə dövründə Azərbaycan diasporu
ümumilikdə 3 milyon 304 min 214 azn məbləğində maddi
yardım göstərib.
Vəsaitlər və digər yardımlar Azərbaycan Diasporuna
Dəstək Fondu və Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu vasitəsilə, eləcə də birbaşa olaraq çatdırılıb. Kanadada yaşayan
bir qrup azərbaycanlı 101 şəhid ailəsini himayəyə götürüb.
Qənaət budur ki, diasporumuz bu dövrdə dünyada erməni mifinin darmadağın edilməsində xüsusi rol oynadı və
gücləndiyini, təşkilatlandığını sübuta yetirdi.
Cənab Prezidentin və çox hörmətli Mehriban xanım
Əliyevanın ordumuzun Vətən müharibəsində əldə etdiyi davamlı qələbələrlə bağlı çıxışlarında, müraciətlərində
Azərbaycan diasporunun, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın
da fəaliyyətini yüksək qiymətləndirməsi diasporumuzun
fəaliyyətinə xüsusi stimul verdi, sonrakı fəaliyyət üçün mühüm motivasiya yaratdı.
2020-ci ildə diasporumuzun həyatında baş verənlər
təhlil edilərkən, icma üzvləri arasındakı inam, etibar və
etimadın bir qədər əvvələ söykəndiyini, getdikcə daha da
möhkəmləndiyini görmək mümkündür.
Bununla yanaşı nəzərdən qaçmamalıdır ki, son illərdə
idarəçilik mexanizminin daha da gücləndirilməsi, koordi-

nasiyada intensivliyin artırılması real və faydalı nəticələrlə
şərtlənib. Həmin nəticələrdən bəzilərinə diqqət edək.
10 ölkədə 13 Azərbaycan evi yaradılıb;
33 ölkəni əhatə edən 14 Koordinasiya Şurası fəaliyyətə başlayıb;
4 ölkədə “Qarabağ” adlı Azərbaycan məktəbləri
yaradılıb;
Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə hesablanmış
“Beyin qazanma proqramı”, “Liderliyin inkişafı proqramı”, “Müxtəlif olsaq da birlikdə güclüyük”, “Azərbaycan diaspor qadınları şəbəkəsi” və s. layihələr həyata keçirilib;
Diaspor gənclərinin Yay Düşərgəsi, “Azərbaycan
Diaspor Könüllüləri” Proqramı reallaşdırılıb;
“Türkdilli diasporların inkişafına dair Strateji Yol
Xəritəsi” işlənib hazırlanıb;
Ankarada “Türkiyə-Azərbaycan” jurnalının nəşrinə başlanılıb;
Soydaşlarımız və diaspor təşkilatları ilə operativ
əlaqənin qurulması üçün İnfoqrafik “Diaspor xəritəsi”
platforması – http://www.diasporamap.com/,
Xaricdəki azərbaycanlıların bioqrafiyalarının toplandığı ətraflı axtarış sistemi – www.azerbaycan.li,
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“Azərbaycan alimləri diasporu” informasiya sistemi – www.elmidiaspora.az kimi qiymətli və zəngin
mənbələr yaradılıb;
Diaspor TV, Diaspor FM-in intensiv fəaliyyəti təşkil
edilib.
Bu gün dünyadakı azərbaycanlıların sayı minlərlə deyil,
milyonlarla ölçülür. Aparılan aktiv diaspor siyasəti diasporun say çoxluğuna deyil, siyasi gücünün artmasına, yumşaq gücə çevrilməsinə, xaricdəki hər bir azərbaycanlının

AZƏRBAYCAN DÜNYASI

haqq və hüququnun qorunmasına hesablanıb.
Təbii ki, hər kəsin bir xəyalı var və bu xəyallar bəzən
gerçəkləşir, bəzən yox. Bu xəyallar insanları onlara fərqli
görünən, insana çəkici gələn bir çox şeyləri yaşamağa, o
cümlədən uzaq ölkələrdə məskunlaşmağa vadar edir. Miqrasiya, köç dayanmayan bir prosesdir. Deyirlər ki, köç edən
insan yad torpaqlar üstündə yaşadıqca, o torpaq onun
evi olmağa başlayır, hara sənin evin, hara qürbət, bəzən
bir-birinə qarışır. Diasporumuzla, qürbətçilərimizlə bağlı
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incələmələr göstərir ki, bütün bunlara rəğmən, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vətən sevgisi, milli kimlik anlayışı
sönməyən ocaq kimidir, daim közərir. Bu, daim diri qalan
Vətən sevgisidir.
Vəsilə Vahidqızı
Diasporla İş üzrə DK-nın Təbliğat,
informasiya və analitik təhlil şöbəsinin müdiri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü
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Şuşadan gətirdiyin bir ovuc torpaq mənim
üçün qiyməti olmayan bir dəyərdir

Prezidentin Vətənə, xalqına sevgisini hiss etmək
istəyirsənsə Şuşaya get! Görəcəksən ki O, bütün çətinliklərə
və təzyiqlərə baxmayaraq vətənə, millətinə və xalqına olan
sevgisi və sədaqəti sayəsində bütün gücünü əsirgəmədən
üzərinə düşən hər bir işin öhtəsindən layiqincə gəlmişdir.
Kiçik zaman müddətində mənfur düşmənin viranə qoyduğu
torpaqlarımızın belə bərpa edilərək orada həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə möhtəşəm layihələrin həyata
keçirilməsi bir dövlət başçısı üçün çox dəqiq düşünülmüş
bir siyasətdir. Orada yolların salınması, zavodların tikilməsi,
Füzuli rayonunda hava limanının tikilməsi və s. Işlər təqdirə
layiqdir. Mən Prezident İlham Əliyevin bu sahədə atdığı hər
bir addımı və gördüyü bütün işləri ilə fəxr edirəm və Ona
öz adımdan və bütün Türk Dünyası adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Heydər oğlu Əliyev sözün əsl
mənasında ilin siyasətçisi adına layidir.
30 illik həsrətdən sonra Qarabağa xüsusən də Şuşaya
səfər etmək üçün şərait yaratdığına görə Azərbaycan Diaspora Komitəsinin sədri Fuad Muradova xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Bu torpaqlara ayaq basmaq mənim üçün
böyük şərəf oldu. Şuşada olarkən igid oğullarımızın necə
böyük şücaət göstərdikləri bir daha göz önündə canlanırdı.
Başa düşürsən ki, bizim mərd,cəsarətli, qəhrəmanlıqları heç
yerə sığmayan igidlərimiz var. Onların bu qəhrəmanlıqları
tarixə çevrilərək gələcək nəsillərimizə örnək olmalıdır. Biz
AZƏRBAYCAN DÜNYASI
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onların qarşısında hər zaman baş əyərək , onlarla fəxr edəcəyik. Bütün bunları gələcək nəsillərə ötürmək bizim mənəvi
borcumuzdur.
İnanıram ki, biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq gücümüz, birliyimiz , Vətənə və dostlarımıza olan sədaqətimiz ,
sevgimiz sayəsində daha böyük qələbələrə imza ata billərik.
Bizim buna gücümüz, quvvətimiz və hünərimiz var. Çünki
biz məğlubedilməz Türk millətiyik.
Bu gün Şuşadan gətirdiyin bir ovuc torpaq mənim üçün
qiyməti olmayan bir dəyərdir.
Eldar İsmayılov
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Завершился визит шведских журналистов на
освобожденные азербайджанские земли при
поддержке Конгресса азербайджанцев Швеции

С 19 сентября по 24 сентября группа
журналистов из ведущих СМИ Швеции
совершили визит в Азербайджан, включая
двухдневную поездку на освобожденные
азербайджанские земли с остановкой и
ночевкой в городе Шуша.
Визит был организован Конгрессом
азербайджанцев Швеции под председательством Эмиля Мирзоева. Основаная цель
визита, который, кстати, состоялся в преддверии годовщины начала Отечественной
войны за освобождения азербайжанских
земель и завершившийся блестящей победой азербайджанской армии, была ознакомление шведских журналистов с фактами
культурного и религиозного вандализма
сепаратистов на азербайджанских землях,
документации экогеноцида, совершенного
на освобожденных азербайджанских землях
за последние 30 лет, интервью с живыми
свидетелями Первой Карабахской войны,
в первую очередь, с беженцами из Агдама,
AZƏRBAYCAN DÜNYASI

Зангилана, Шуши и Физули, насильно изгнанными армянскими оккупантами с родных земель в 90-е годы.
Шведские журналисты, никогда ранее
не посетившие Южный Кавказ, были шокированы развалами и руинами, которые
армянские оккупанты оставили на азербайджанских территориях. Особое внимание уделилось масштабам минирования на
освобожденных территориях. Журналисты
воочию ознакомились с работой ANAMA
на бывшей линии соприкосновения огня и
взяли несколько интервью как у начальников рабочей группы, так и рабочих, расчищающих минные поля ценою жизни. Представители ANAMA подробно рассказали как
проходит работа очищения территорий от
мин, и насколько работа осложняется из-за
отказа Армении предоставить карты минных
полей. Был также сделан акцент, что многие
мины были заложены армянскими оккупантами в прошлогодней войне, понимая, что
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азербайджанская армия приближается.
Далее журналисты отправились в Зангиланский район, который особо пострадал от
прошлогодного пожара, который армянские
оккупанты устроили, уходя из азербайджанских земель. Помимо этого, журналисты
воочию убедились экологической катастрофой в районе реки Охчучай, где им подробно
было рассказано о продолжающейся политики экологического террора со стороны
сепаратистов.
Почти на протяжении всего пути через
освобожденные территориях Физулинского,
Зангиланского и Джебраилского районов
в город Шуша журналисты воочию ознакомились и задокументировали огромные
масштабы разрушений и преднамеренного
уничтожения азербайджанской культуры и
архитектуры, включая кладбищ и мечетей со
стороны армянских сепаратистов на протяжении 30-летней оккупации.
В городе Шуша журналисты встретились с местными жителями, которые спустя
почти 30 лет изгнания, вернулись в родной
город, чтобы помочь в его восстановлении.
Шведские документалисты взяли обширное
интервью у шушинцев, чтобы задокументировать их чувства и эмоции, когда они
насильно были изгнаны со своих земель, и
их чувство гордости и радости, которые они
испытали в прошлом году, когда город был
освобожден азербайджанской армией.
Журналисты были поражены желанием и

нетерпением шушинцев в скорейшие сроки,
собственными руками, восстановить город
и перевезти свои семьи. Несколько раз,
слушая свидетельства издевательств армянских сепаратистов над азербайджанцами в
годы оккупации, журналисты еле сдерживали слезы.
Несмотря на массовые уничтожения
азербайджанского культурного наследия на
освобожденных территориях, представители шведских СМИ несколько раз подчеркнули темпы восстановления территорий
азербайджанским правительством.
Журналисты также навестили поселок вынужденных переселенцев в Гобу,
где продолжили интервью с беженцами и
вынужденными переселенцами, изгнанными армянскими сепаратистами в 90-е годы.
Вынужденные переселенцы поделились воспоминаниями тех трагических дней, подчеркнув, что с нетерпением ждут возвращения
на родные земли в ближайшем будущем.
Представители СМИ Швеции также провели ряд официальных встреч в госкомитете
по работе с беженцами и вынужденными
переселенцами, МИД АР, главном офисе
ANAMA и Милли Меджлисе.
Напомним, что это первый визит представителей шведских СМИ на освобожденные
земли.
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Azərbaycanın dövlətçilik tarixində
xanlıqlar dövrü: Qarabağ xanlığı
Rəşid Rzayev
fəlsəfə doktoru,
Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının
fəlsəfə üzrə fəxri professor,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Xanlıqlar dövrü dövlətçilik tariximizdə mühüm yer tutur. Azərbaycan xalqı 18-ci əsrin ortalarında milli dövlətçiliyin yaradılması istiqamətində mühüm bir atdım atdı. Nadir şah Əfşarın
imperiyası 1747-ci ildə süquta uğradıqdan sonra
Azərbaycanın tarixi torpaqları hüdudlarında 20dən artıq xanlıq meydana gəldi: şimalda Şəki,
Qarabağ, Quba, Şamaxı, Bakı, Gəncə, İrәvan,
Naxçıvan, Lәnkәran, Dәrbәnd, Salyan vә Cavad;
cənubda isə Tәbriz, Urmiya, Xoy, Maku, Qaradağ, Marağa, Ərdәbil, Sәrab, Zәncan xanlıqları
yarandı.
Dövlətimizə, millətimizə, tariximizə xor
baxan mənfur qonşularımız və “sapı” özümüzdən olan bəzi “ziyalılarımız” iddia edirlər ki,
Azərbaycan adlı dövlət 1918-ci ildə yaranıb və
o zamana qədər Azərbaycan dövləti olmayıb.
Onda elə çıxır ki, Azərbaycanda dövlətçilik
ənənələri də olmayıb.
Müqayisə üçün tarixə nəzər salaq. Vahid İtaliya Krallığı 1861-ci ildə yaranıb və 1946-cı ildə
İtaliya Respublikası elan olunanadək mövcud
olub. O vaxta qədər saysız-hesabsız xalqlara
və mədəniyyətlərə ev sahibliyi edən İtaliya
ərazisində dövlətçilik ənənələrinin olmamasından danışmaq olarmı? Və yaxud da, Almaniya.
1871-ci ildə bir çox alman dövlətinin birləşməsi
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ilə Prussiya rəhbərliyində Almaniya İmperiyası
yaradıldı. Əlbəttə, 1871-ci ilə qədər Almaniyada
dövlətçiliyin olmadığını danışmaq absurddur.
Bu misalları Türkiyənin, Rusiyanın və digər
dövlətlərin timsalında çoxaltmaq olar. Azərbaycanda orta əsr dövründə Manna, Atropatena,
Albaniya kimi qədim dövlətlərimizin olması subut edir ki, Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrin
tarixi eramızdan çox-çox əvvələ gedir.
Azərbaycan xanlıqları müstәqil dövlәt qurumu kimi meydana çıxıb. Çox da uzun olmayan
bir dövrdə 18-ci əsrin ikinci yarısı ilə 19-ci əsrin
əvvəllərində mövcud olmalarına baxmarayaq,
xanlıqlar müstəqil dövlətə xas olan bir çox xüsusiyyәtlәrә malik idi. Belə ki, hәr birinin ayrı-ayrılıqda özünə məxsus dövlәt aparatı, sәrhәdi,
ordusu, xәzinәsi, gerbi, bayrağı, pulu, şeşpәri,
buncuqu, vergi sistemi, ölçü vә çәki vahidi var
idi. Urmiya, Qarabağ, Şəki vә Quba xanları
müəyyən vaxtlarda bütün Cənubi Qafqazda və
İranın şimalında gedən siyasi proseslərə təsir
göstərir, parakəndə Azərbaycan torpaqlarını
vahid mərkəzdə birləşdirməyə çalışırdılar. Cənubi Qafqazda güclü dövlәt qurumuna çevrilmiş Qarabağ və Quba xanlıqları dövlətlərarası
münasibətlərdə özlәrinin müstәqil tәrәf kimi
tanınmalarına nail olmuşdular.
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Xanlıqlar dövrünü həm də xalqımızın tarixində azәrbaycançılıq ideyasının meydana
gəlib yayıldığı dövr kimi xarakterizə etmək olar.
Hakimiyyәt başında
olduğu bütün dövr әrzindә torpaqlarımızın
birlәşdirilmәsi uğrunda yorulmadan mübarizә
aparan qubalı Fәtәli xan yalnız Quba xanlığının
deyil, hәm dә bütün Azәrbaycan torpaqlarının
tәәssübkeşi kimi çıxış edir, özünü qonşu dövlәtlәrә Azәrbaycanın hökmdarı kimi tanıtdırmağa
çalışırdı.
Cənubi Azərbaycan xanlıqlarından biri Osmanlı dövlətinə müraciət edərək “Azərbaycan”
adlı dövlət yaratmaqda ona yardımçı olmağı
xahiş etmişdi. Azərbaycanin dövlətçilik tarixində özünə məxsus yeri olan Qarabağ xanlığının
hakimləri də azərbaycançılıq ideyalarının həyata
keçirilməsi üçün az iş görməmişdilər.

Xanlıqlar dövrü, bütün bunlarla yanaşı, xalqımız üçün olduqca ağır nəticələrə gətirib çıxaran
siyasi pərakəndəlik dövrü kimi də xarakterizə
olunur. Çox təəssüf ki, xanların əksəriyyəti ölkəni
vahid dövlətdə birləşdirməyə çalışan azsaylı
yerli hakimlərə işğalçı kimi baxır, Azərbyacanda
güclü dövləti yaranmasına hər vəchlə mane olmaq istəyən dövlətlərin əlində alətə çevrilirdilər.
1747-ci ildə müstəqil Qarabağ xanlığının
əsasını Pənaxali xan qoymuşdu. Qarabağ xanlığının mövcud olduğu ilk dövrlərdə Pənaxali
xanın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini
xanlığın paytaxt şəhərinin yaradılması idi. Uzun
axtarışların nəticəsi olaraq, üç tərəfdən sıldırım
qayalarla əhatə olunan hündür dağ yaylasında
Qarabağ xanlığının paytaxtının tikintisinə başlanılır. Xan 1756-57 illərdə öz iqamətgahını yeni
salınmış şəhərə köçürür. Şəhər əvvəlcə Pənaha-
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tezliklə xidmətçiləru Səfərəli bəy və
Abbas bəy tərəfindən qətlə yetirilir. Şuşaya
qayıdan İbrahimxəlil xan Qarabağ xanlığında öz
hakimiyyətini bərpa edir.
18 əsrin sonu – 19 əsrin əvvəllərində Cənubi
Qafqaza sahib olmaq uğrunda İran-Qacar dövləti ilə Rusiya arasında mübarizə son dərəcədə
kəskinləşərək, 1804-cü ildə iki dövlət arasında
müharibənin başlanmasına gətirib çıxarır. Rusiya
İran-Qacar dövləti ilə müharibəni qələbə ilə
başa vurduqdan və 1813-cü ildə Gülüstan müqaviləsini bağladıqdan sonra Cənubi Qafqazda öz

bad, sonralar Şuşa adlandırılır
Tezliklə alınmaz qalaya çevrilən Şuşa şəhəri
Qarabağ xanlığının işğalçılara qarşı mübarizəsində mühüm rol oynayır. 1759-cu ildə Qarabağ
xanlığı güclü düşmənin, urmiyalı Fətəli xan Əfşarın hücumuna məruz qalır. O, Şuşa şəhərini 6 ay
mühasirədə saxlasa da, ələ keçirə bilmir. Yalnız
şəhərdə başlanan aclıq Pənahəli xanı Fətəli xanla danışıqlara getməyə məcbur edir.
1763-də Pənahali xanın oğlu İbrahimxəlil yeni
xan təyin olunur. Onun hakimiyyəti dövründə
daha da güclənən (1763-1806) Qarabağ xanlığı
Cənubi Qafqazın ən güclü dövlət qurumlarından
birinə çevrilir. Avar hakimi Ömər xanla qohum-
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mövqelərini xeyli möhkəmləndirir və müqavilə
imzalamaqla Rusiyanın tərkibinə qatılan Azərbaycan xanlıqlarının ləğv edilməsi xəttini tutur.
Qarabağ xanlığının ləğv edilməsində mənşəcə
Qarabağın xristian əhalisindən olan, rus ordusunda xidmət edən general Madatov həlledici rol
oynayır. Artıq tamamilə erməniləşmiş bu mənfur general müxtəlif fitnələrlə Mehdiqulu xanın
İrana qaçmasına nail olur. Bundan istifadə edən
Rusiya hökuməti 1822-ci ildə Qarabağ xanlığını
ləğv edir.

luq əlaqəsi yaradan Qarabağ xanı ayrı-ayrı
vaxtlarda Təbriz, Ərdəbil, Qaradağ, Naxçıvan və
Gəncə xanlarını asılı vəziyyətə sala bilir. İbrahimxəlil xan Rusiya və Kartli-Kaxetiya çarlığının
təhriki ilə yenidən separatçılığa başlayan xristian
məliklərini də zərərsizləşdirməyə müvəffəq olur.
18-ci əsrin 90-cı illərində Qarabağ xanlığı
İranı və Cənubi Azərbaycanı öz hakimiyyəti
altında birləşdirən Ağa Məhəmməd xan Qacarın
hücumları ilə üzləşir. 1795-ci ildə olan birinci
yürüşü zamanı Şuşa şəhərini 33 gün mühasirədə
saxlasa da, məqsədinə çata bilmir. Ikinci yürüş
zamanı 1797-də başsız qalan Şuşa şəhəri Ağa
Məhəmməd şah tərəfindən tutulur. Lakin o,
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Bakıda Yelo Bank ASC-nin yeni baş
ofisinin rəsmi açılış mərasimi olub

Bakıda Yelo Bank ASC-nin yeni baş ofisinin
rəsmi açılış mərasimi baş tutub. Tədbirdə Bankın
bütün səhmdarları, Mərkəzi Bank rəhbərliyi,
eləcə də digər rəsmi şəxslər iştirak edib.
Açılışda Rusiyada yaşayan azərbaycanlı iş
adamı, “Lukoil” şirkətinin prezidenti və həmtəsisçisi Vahid Ələkbərov, həmçinin “ISR Holding”
şirkətinin prezidenti, milyarder İskəndər Xəlilov
qatılıb.
Qeyd edək ki, 71 yaşlı Vahid Ələkbərov
“Forbes” jurnalının 2020-ci ildə aktiv satışından
və yaxud dividendlərdən ən çox gəlir əldə edən
Rusiya milyarderlərinin reytinqinə əsasən, 26,1
milyard dollar sərvətə sahibdir.
“Lukoil” prezidenti neft işini dünyanın bir
çox ölkəsində genişləndirib. Şirkətin nümayəndəlikləri Rusiya, Belarus, Azərbaycan, Ukrayna,
ABŞ və Bolqarıstanda fəaliyyət göstərir. Faydalı qazıntılar sahəsindəki uğurlu fəaliyyətinə
görə milyarder dəfələrlə fəxri mükafatlarla təltif
olunub, eyni zamanda dövlət mükafatlarına layiq
görülüb.
Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin avqustunda Azərbaycan ilə Rusiya arasında qarşılıqlı
əlaqələrin inkişafında xüsusi xidmətlərinə görə
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Vahid Ələkbərovu “Dostluq” ordeni ilə təltif
edib.
İş adamı Larisa Ələkbərova ilə evlidir. Cütlüyün Yusif adlı bir oğulları var.
İskəndər Xəlilovun isə 65 yaşı var. 1988-1991ci illərdə “Lukoyl” şirkəti prezidentinin məsləhətçisi olub. 2003-cü ilin fevralından “Lukoyl”
Oversiz Holdinq LTD”nin beynəlxalq fəaliyyət
üzrə vitse-prezidenti işləyib.
2006-cı ildə Azərbaycan Prezidentinin
Sərəncamı ilə dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi sahəsində fəaliyyətinə görə “Tərəqqi”
medalı ilə təltif edilib.
Xəlilovlar ailəsi Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə
və İsveçrədə fəaliyyət göstərən böyük “ISR Holding”ini idarə edir. Holdinq neft məhsullarının
daşınması və ticarəti, yod istehsalı, avtomobil
satışı, deviloper və otelçilik biznesi ilə məşğuldur.
İsgəndər Xəlilovun övladları Rauf və Rəhim
Xəlilov qardaşları da ataları kimi bizneslə məşğuldurlar.
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Nərgiz Namiq qızı
Azərbaycan Jurnalistlər birliyinin üzvü
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Cəmilə Qurbanova
AZƏRBAYCAN DÜNYASI
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İnsanlığın davamı,
Azərbaycanın xoşbəxt
və sağlam gələcəyi
naminə...
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Həyatın davamı onların zəhməti, əzmkarlığı, bacarıqları ilə və əlbəttə ki, Allahın
insana yazısı ilə ölçülür. Bu yolda zəhmət çəkən tibb işçiləri üçün Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyinin 19 noyabr 1985-ci il tarixli 350 saylı əmri əsasında 6 saylı doğum
evinin bazasında Elmi – Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu yaradılmışdır.
ETMGİ – nin açılışı 16 sentyabr 1986-cı il tarixində olmuş, 1987-ci ilin yanvar ayından
isə fəaliyyətə başlamışdır. Mamalıq, ginekologiya və perinatologiya sahəsində olan

Gİ-də baş direktor vəzifəsində çalışır.
Cəmilə xanımın şəxsi təşəbbüsü ilə “Ginekologiya və
Perinatologiyanın inkişafına dəstək” qeyri-hökümət təşkilatı yaradılmış, adıçəkilən təşkilatın nəzdində “Müasir
ginekologiya və perinatologiyanın aktual məsələləri” adlı
jurnal təsis edilmişdir. C.F.Qurbanova eyni zamanda həmin
jurnalın baş redaktoru vəzifəsində çalışır. Bununla yanaşı “Ginekologiya və Perinatologiyanın İnkişafına Dəstək”
qeyri -hökümət təşkilatının və Azərbaycan Respublikası
“Ailə, qadın və uşaq problemləri” üzrə Dövlət Komitəsi ilə
birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Cəmilə xanım respublika-

olunmuş, 5 doktorluq dissertasiya müdafiəsi mərhələsində olan, 14 dissertant isə hazırlaşır.
Cəmilə xanım Qurbanova göstərdiyi elmi-praktiki fəaliyyəti ilə yanaşı öz vətənpərvərliyi və insani keyfiyyətləri
ilə də daimi seçilmişdir. Onun rəhbərlik etdiyi İnstitutda
şəhid ailələrinə, qazilərə daimi xüsusi diqqət göstərilir. Bu
səbəbdən “Azərbaycan Qarabağ müharibə əlilləri, veteranları və şəhid ailələri” ictimai birliyi tərəfindən Cəmilə
xanım Fazil qızı “Vətənpərvərlik işində xidmətlərinə görə”
medalına layiq görülmüşdür.
Cəmilə xanımın tibbi və ictimai işi dövlət tərəfindən

mızın müxtəlif regionlarında treninqlərin keçirilməsində və
əhalinin maarifləndirilməsində fəal iştirak etmişdir.
Qurbanova Cəmilə Fazil qızı respublikamızdan kənar
ölkələrdə də elmi işlərdə fəal iştirak edir. Belə ki, Rusiya Ginekoloqlar Assosiasiyasının və Endoskopik Cərrahlar Assosiasiyasının, Avropa Tibb Akademiyasının, Beynəlxalq
Mama-ginekologiya Federasiyasının üzvüdür. O, 183 elmi
işin, o cümlədən 11 kitabın müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 7 namizədlik və 1 doktorluq dissertasiyası müdafiə

yüksək səviyyədə qiymətləndirilmişdir. O, 2018-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyev
tərəfindən “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.
Böyük Britaniya Oksford Akademik Birliyi və Beynəlxalq Sokrates Komitəsi tərəfindən elmin inkişafına verdiyi töhfələrə görə Qurbanova Cəmilə Fazil qızı “Name of
Science” mükafatına layiq görülmüş və o, bununla əlaqədar “21-ci əsrin alimləri” siyahısına daxil edilmiş və bu haqda Fəxri Diploma layiq görülmüşdür.

yeniliklər ilk dəfə olaraq ETMGİ-də tətbiq olunmağa başlamışdır. Mamalıq və ginekologiyada ultrasəs müayinəsi, kardiotokoqrafiya müayinəsi, histerosalpinqoqrafiya, rezistoservikometriya, amnioskopiya, rentgen pelviometriya, amniosentez,
genetik müayinələr, hamiləliyin başa çatdırılmaması problemi zamanı immunoloji
müayinələr ilk dəfə olaraq bu institutda tətbiq olunmuşdur. Mamalıq təcrübəsində
barokameranın, ginekoloji əməliyyatların icrası zamanı orqansaxlayıcı yanaşmanın
tətbiqi, endometriozun müalicəsində, sonsuzluğun müalicəsində müasir yanaşmaların tətbiqi sahəsində də İnstitutun nailiyyətlərini qeyd etmək olar.

Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunun maddi-texniki bazasının möhkəmləndiriməsi ilə bağlı tədbirlər” haqqında
Sərəncamı çərçivəsində 2013-cü ilin iyunun 1-i tarixində
Elmi – Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu klinik
fəaliyyətini dayandırmış və əsaslı təmir işləri başlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın iştiraki ilə mart ayın 1-də 2017-ci il tarixində “Elmi
– Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu” əsaslı təmirdən sonra yenidən fəaliyyətə başlamışdır. İnstitutda
Ambulator Diaqnostika, I Mamalıq, II Mamalıq, Ginekologiya, Anesteziologiya və Reanimatologiya, Zahılıq, Yenidoğulmuşların Reanimasiya və İntensiv Terapiya şöbəsi
fəaliyyət göstərir.
Uzun illər bu institutda elm üzrə direktor müavini vəzifəsində çalışan t.e.d, professor Cəmilə xanım Fazil qızı
Qurbanova 2014-cü il oktyabr ayının 15-dən ETMGİ-nin
direktor vəzifəsinin müvəqqəti icra edicisi olaraq çalışmışdır.2017-ci il may ayının 15-dən hal-hazıradək isə ETM-

Azərbaycanda doğuşayardım müəssisələri arasında ilk
dəfə olaraq ETMGİ-də “Yenidoğulmuşların Reanimasiyasi
və İntensiv Terapiyası şöbə” si yaradılmışdır. Otuz ilə yaxın
müddət ərzində bu şöbədə yenidoğulmuşlara göstərilən
gündəlik qulluqla yanaşı, yenidoğulmuşların müalicəsi və
onlara qulluq üzrə yüksək texnologiyalar tətbiq olunmuş
və sonradan bu təcrübə Azərbaycanın digər doğuşayardım müəssisələrində də tətbiq olunmuşdur. Şöbənin
bazasında həkimlərin və orta tibb işçilərinin ixtisaslarının
artırılması üzrə metodik mərkəz fəaliyyət göstərmişdir.
Azərbaycanın bütün doğuşayardım müəssisələrinin
mütəxəssisləri ETMGİ-də hazırlıq kursları keçmişlər.
Elmi – Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu regionların doğuşayardım müəssisələrinə kuratorluq fəaliyyətini həyata keçirir.
Qeyd etmək lazımdır ki, İnstitutun fəaliyyəti dövlətin daimi diqqətindədir. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 10.04.2013-cü il tarixli
“Elmi – Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu və
AZƏRBAYCAN DÜNYASI
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SAĞLAM AİLƏ SAĞLAM
GƏLƏCƏKDİR...
pedaqoji fəaliyyət göstərir.
Hal-hazırda Cəmilə xanımın rəhbərlik etdiyi Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda hal-hazırda
405 əməkdaş çalışır. Onlardan 42 elmi işçi, 69 həkim, 2
doktorant, 1 həkim-rezident fəaliyyət göstərir. ETMGİ-də
2 nəfər Tibb elmləri doktoru və 26 nəfər tibb üzrə fəlsəfə
doktoru çalışır.
Professor Cəmilə xanımın fəaliyyəti Dədə Qorqud Milli
Fondu tərəfindən “Qızıl Ürək“ ordeni ilə mükafatlandırılıb.
İdarə heyətinin üzvlərinin iştirakı ilə bu ilin avqust ayında
keçirilən tədbirdə Fondun rəhbəri, “Azərbaycan Dünyası“
Beynəlxalq Jurnalının Baş redaktoru Eldar İsmayılov ordeni Cəmilə xanıma təqdim etmişdir.
Bu ilin sentyabr ayında Elmi-Tədqiqat Mamalıq və
Ginekologiya İnstitutunun açılmasının və fəaliyyətinin 35
illiyi qeyd olunacaqdır. Bu münasibət ilə İnstitutun elm
məbədi kimi inkişafında daim var gücü ilə çalışan Cəmilə
xanım Qurbanovanı və bütün İnstitutun əməkdaşlarını
ürəkdən təbrik edirik.
“Sağlam qadın, sağlam körpə, xoşbəxt ailəmiz” devizi
ilə çalışan professor C.F.Qurbanovaya və İnstitutun bütün
kollektivinə elmin və tibbin tərəqqisi yolunda yeni –yeni
nailiyyətlər arzulayırıq .

C.F.Qurbanovaya ölkədə və ölkədən kənar elmi fəaliyyətindəki misilsiz xidmətlərinə görə Oksford Akademik
Birliyi tərəfindən layiqli qiymət verilmiş, 2019-cu ildə Oksford Akademik Birliyinin Fəxri professoru adına layiq görülmüşdür. “Ginekologiya və Perinatologiyanın İnkişafına
dəstək” assosiasiyasının rəhbəri kimi ictimai fəaliyyətindəki aktivliyinə gorə “Rosa Parasels” mükafatını almışdır.
Həmçinin 2019-cu ildə elmi-təcrübi fəaliyyətində əldə
etdiyi nailiyyətlərinə görə Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Azərbaycan bölməsinin akademiki və eyni zamanda
tibb və biologiya şöbəsinin müdiri seçilmişdir. Azərbaycan
Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tərəfindən
ED2.06 Dissertasiya Şurası Nəzdində “Mamalıq və ginekologiya” ixtisası üzrə Cəmilə xanım elmi seminara sədr
təyin edilmişdir. Eyni zamanda 2019-cu ildən C.F.Qurbanova Müalicə-Profilaktika fakultəsi üzrə Dövlət Attestasiya
Komissiyasının sədri təyin olunmuşdur. Növbəti ildə C.F.
Qurbanova “Hamiləlik, doğuş, zahılıq dövrlərində ana və
uşaq ölümü və ağırlaşmış doğuş hallarının təhlili” üzrə komissiyanın sədri seçilmişdir.
Cəmilə xanım gələcək yerli tibb mütəxəssislərinin
müasir dövrün tələblərinə uyğun hazırlanmasında da böyük zəhmət göstərir. O, 2020-ci ildən İ.M. Seçenov adına
Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialında
AZƏRBAYCAN DÜNYASI
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Sədaqət Qəhrəmanova
Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini.
Əməkdar dövlət qulluqçusu
İnsanın doğru-düzgün formalaşıb cəmiyyətdə özünəməxsus yer tutması əsas etibarilə onun ailəsindən irəli gəlir. Bu
gün biz Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi olaraqölkəmizdə bir çox təşkilatlarla çiyin-çiyinə işləyirik. Onlardan Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunu xüsusi qeyd etmək istərdim.
Bu institut ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki analarımız və onların dünyaya gətirdikləri körpələr bu gün
sağlamdırsa bu o deməkdir ki, qarşıda ölkəmizi sağlam gələcək gözləyir.
44 günlük möhtəşəm qələbə ilə nəticələnən İkinci Vətən Müharibəsi dövründə Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun xüsusi əməyi olmuşdur. İnstitutun rəhbəri Cəmilə xanım və onun komandası müharibə zamanı müharibə bölgələrinə yaxın rayonlardan hamilə qadınlara yaxından dəstək olaraq onların qayğısına qalmışlar. Cəmilə xanım
peşəkar, məsuliyyətli və insanlara qayğısını ısirgəməyən bir xanımdır. Mən başda Cəmilə xanım olmaqla Elmi-Tədqiqat
Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun kollektivini Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun 35 illiyi münasibəti ilə həmçinin Cəmilə xanımın Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya sahəsində əldə etdiyi bütün naliyyətlərə və
44 gunlük İkinci Vətən Müharibəsi dövründə göstərdiyi məsuliyyətli və əvəzsiz xidmətlərinə görə “Dədə Qorqud” Milli
fondu tərəfindən “Qızıl Ürək “ mükafatı ilə təltif olunması münasibəti ilə təbrik edirəm uğur və naliyyətlərinin davamlı
olmasını arzu edirəm.
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ÖLKƏMİZDƏ TİBBİN İNKİŞAFI

Cəmil Əziz oğlu Əliyev
Tibb elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
akademiki , Əməkdar Elm xadimi, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi
Milli Onkologiya Mərkəzinin Baş direktoru
Bu dövr ərzində Azərbaycan hökumətinin həyata keçirdiyi tədbirlər və qəbul etdiyi qərarlar bir daha sübut
etdi ki, vəziyyət gecə və gündüz Prezidentin nəzarəti
altındadır. O, dəqiqliklə hadisələrin gedişatını öyrənir və
risk dərəcəsini qiymətləndirir.
Lakin COVİD-19 infeksiyası insanın dinc həyatını qaraldan yeganə görünməz düşmən deyil. Uzun illər ərzində bizim əraziləri və dinc əhalimizi atəşə məruz qoyan xain işğalçılar bizi özlərinin sarsıdıcı məğlubiyyətlə
üzləşdikləri İkinci Qarabağ Müharibəsinə təhrik etdilər.
Bizim cəsur ordumuz öz qanı bahasına uzun illər ərzində
işğal altında qalan torpaqlarımızı düşmən tapdağından
azad etdi. Ön cəbhədə əsgərlərimizlə bir yerdə səhiyyə
işçiləri- həkimlər, tibb bacılari və başqaları döyüşdülər.
Yüksək ixtiaslı səhiyyə işçilərinin bütün ordusu insan həyatı uğrunda mübarizədə iştirak etdi.
İxtisasca həkim olan Azərbaycan Respublikasının birinci Vitse Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tibb işçilərinin fədakar əməyini yüksək qiymətləndirərək özünün
instagram səhifəsində fikirlərini bölüşmüşdür.
“Bu günlərdə bir daha anlayırıq ki, həkimlik müqəddəs missiyadır. Doğrudan da dərin bilik və dəqiq bacarıq

Mən yerli mütəxəssislərimizin peşəkarlığına heç vaxt
şübhə etmirdim. Bir daha əmin oldum ki, hər bir həkim
planetimiz üçün bu ağır günlərdə qızıl dəyərinə malikdir və Azərbaycanda tibb var və çox yüksək səviyyədə
inkişaf edib! Bundan əlavə ölkəmizdə tibb dünyanın qabaqcıl ölkələri ilə eyni səviyyədə dayanmadan irəliləyir
və inkişaf edir.
Bu gün hər bir ölkədə sənayenin inkişafı sahəsində irəliləyişlər var. Lakin hər bir ölkə üçün öndə gedən
sahələrdəm biri tibb sahəsidir.
Təbii ki, Azərbaycan da istisna deyil. Ölkəmizdə tibb
bütün vətəndaşların sağlamlığının və rifahının qorunmasına xidmət göstərir. Səhiyyə sistemindəki islahatlar və
tibbi yardımlar sosial və iqtisadi infrastrukturun inkişaf
proqramının bir hissəsidir.
Baxmayaraq ki, planetimizin payına koronovirus pandemiyası ilə əlaqədar çox ağır bir sınaq düşüb, Prezident
İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində, dərhal
qəbul edilən lazımi və düzgün qərarlar itkiləri minimuma endirməyə imkan verdi. Təsadüf deyil ki, Azərbaycan
koronovirus pandemiyasına qarşı effektiv mübarizəsi ilə
seçilən ölkələr sırasındadır.
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tələb edir. Lakin bu günlərdə tibb işçilərindən böyük cəsarət tələb olunur. Onlar bu çətin imtahanın öhtəsindən
şərəflə gəlirlər “.
II Vətən müharibəsi hamımızın həyatında öz dərin
izini qoyub. Qəlbimizdə Qələbə sevinci ilə bərabər igid,
mərd balalarımızın, qardaş və bacılarımızın şəhidlik acısını yaşadıq. Onların qarşısında heç bir zaman ödəyə bilməyəcəyimiz borca sahiblənmişik. Yüzlərlə Şəhidimizin,
Qazilərimizin övladlarının doğulmasında Elmi-Tədqiqat
Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun rolu böyükdür.
Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu olaraq bütün tibbi personalı hər bir müharibə iştirakçısının
yaxınlarına və Şəhid ailələrinə dəstək olur və onlara hər
zaman əlindən gələni əsirgəməyərək xidmət etməyə hazırdır.

Mən Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun direktodu Cəmilə xanım Qurbanovanın rolunu
xüsusi qeyd etmək istərdim. Cəmilə xanım gözəl insan
olmaqla yanaşı işində peşəkarlıq nümayiş etdirən məsuliyyətli kolleqadır. Bu gün onun və Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun bütün personalının
gördüyü işlər ölkəmiz üçün çox önəmlidir. Çünki əgər
sağlam ana sağlam körpə dünyaya gətirərsə, ölkənin
sağlam inkişafı üçün böyük amildir.
Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun
35 illiyi münasibəti Cəmilə xanım başda olmaqla institutun bütün kollektivini təbrik edirəm və gələcək fəaliyyətlərində onlara uğurlar arzu edirəm.
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Milli mədəni və mənəvi irsə yüksək qayğı
Xalqımızı xalq kimi, millət kimi qoruyub
saxlayan bizim ənənələrimiz olub, tariximiz olub,
ədəbiyyatımız, ana dilimiz və mədəniyyətimiz
olubdur. Mədəniyyət, ədəbiyyat, milli musiqi,
ana dilimiz tarixi keçmişimizdir – biz bu sahələrə
böyük diqqət göstərməliyik.
İlham ƏLİYEV

Mir Mahmud
Kazımovski

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan
müstəqil Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti son illər daha
geniş miqyasda həyata keçirilməkdədir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev digər sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət
sahəsində də əsaslı
islahatları daha da sürətləndirməyə başlamışdır. Azərbaycanda mədəniyyətin tərəqqisinə böyük diqqət və qayğı
göstərilir. Prezidentin mədəniyyət sahələrinin inkişafı ilə bağlı
sərəncamları bir daha təsdiq edir ki, ölkəmizdə mədəniyyətə,
mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına həqiqətən böyük
qayğı var. Bu sərəncamlarda mədəniyyətimizin bütün sahələrinin inkişafına dövlət tərəfindən böyük dəstək verildiyi bir
daha təsdiqlənir. Cəmiyyətin inkişafına güclü stimul verən
mədəniyyətin tərəqqisinə dövlətimizin himayəsi son illər həyata keçirilən genişmiqyaslı layihələrdə öz əksini tapmışdır.
Bu gün Azərbaycanımız başdan-başa gözəlləşir.
Azərbaycan incəsənəti dünya miqyasında ölkəmizi daha
geniş miqyasda tanıtmaqdadır. Mötəbər beynəlxalq təşkilatlar artıq Azərbaycanı sivilizasiyalı
bir ölkə kimi tanıyır. Bizim bir çox
mədəniyyət abidələrimiz YUNESKO-nun maddi və mənəvi irs siyahısına salınmışdır. Beynəlxalq təşkilatın xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti ,Birinci vitse
prezdent Mehriban xanım Əliyevanın
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanınmasında rolu çox böyükdür.
Xüsusilə görkəmli sənət adamlarının
— şairlərimizin, bəstəkarlarımızın,
elm xadimlərimizin yubileylərinin
YUNESKO səviyyəsində keçirilməsi
Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə verilən yüksək qiymətin
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nümunəsidir. Azərbaycan muğam sənətinin, İçərişəhərin (Şirvanşahlar Tarixi-Qoruq Muzeyi ilə birlikdə), Qobustan Dövlət
Qoruğunun, YUNESKO-nun maddi və mənəvi irs siyahılarına
salınması milli-mənəvi dəyərlərimizin dünyada tanınması istiqamətində görülən işlərin real nəticəsidir.
Bu gün ölkəmizdə Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyətlə
bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımız tərəfindən rəğbətlə
qarşılanır. Azərbaycan dövləti öz incəsənətinə çox böyük qiymət verir. Azərbaycan xalqının nə qədər böyük istedada malik
olduğunu göstərir.
Azərbaycanı dünyada tanıdan ziyalılarımız – alimlərimiz,
rəssamlarımız şairlərimiz, yazıçılarımız, bəstəkarlarımızdır.
Azərbaycanı bu insanlar tanıdırlar. Bu insanlar cəmiyyətin
aparıcı təbəqələridir, cəmiyyətin elitasıdır. Azərbaycanın
mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycanın uğurlu
gələcəyi üçün, mədəniyyətimizin inkişafı üçün əllərindən
gələni edirlər. Müqəddəs bir həqiqətdir ki, XXI əsrdə muğamatımızın tez bir zamanda dünya musiqi aləmində yüksək
zirvəyə sıçraması, onu lərzəyə gətirməsi xalqımızın birinci xanımı
Mehriban Əliyevanın adı ilə bağlıdır.
Azərbaycan musiqi tariximizdə isə
yeni bir mərhələnin açılması, muğamatımızın canlı tarixi Cabbar Qaryağdıoğlunun xidmətləri ilə bağlıdır.
Görkəmli rus şairi Sergey Yesenin
1924-cü ildə Bakıda olarkən Cabbar
Qaryağdıoğlunu “Şərq musiqisinin
Peyğəmbəri” adlandırmışdır. 27
avqust 1948-ci il tarixili Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin “680” nömrəli
sərəncamına əsasən yaradılmış Fəxri
xiyabana görkəmli ziyalıların məzarları göçrülmüş, əfsuslar olsun Cabbar
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Qaryağdıoğlunun məzarı bu günə kimi Yasamal rayonu əraisindəki Dağüstü məzarlığında köhnə qəbirlərin əhatəsində
yerləşir, uzun illər keçəməsinə baxmayaraq, muğamatımızın
“peyğəmbəri” sayılan Cabbar Qaryağdıoğlunun məzarı “Fəxri
Xiyabana” köçürülməmişdir... Məhz xüsusən çox fərəhli hal
olardı ki, muqamımızı ömürlük zinətləndirən, onun zirvəsi
sayılan Cabbar Qaryağdıoğlunun məzarının Fəxri Xiyaba köçürülməsi . Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın
muğamatımızla bağlı ” Biz muğamı gələcək nəsillərə qəlbimizin və ruhumuzun bir hissəsi kimi miras qoyuruq” söylədiyi bu
qiymətli kəlamın ruhunda gələcək nəsillər üçün əvəzolunmaz
bir miras olaraq qalacaqdır.
Xalqımız üçün çox əziz və unudulmaz olan gözəl şəxsiyyət, görkəmli ictimai-siyasi xadim, Azərbaycan səhiyyəsinin
lideri, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçısı, geniş dünya görüşlü şəx-

si” Qulam Məmmədlinin xatirəsindən: MirMahmud Kasımoskinin XX əsrin əvvələrində əski əlifba ilə yazdığı “Xatiratım”
əl yazmasında iki qardaş dövlətin –Azərbaycanla Türkiyənin
ayrılmazlığını əks etdirən bəşəri – tarixi bir cümlə vardır: “Türk
sağ ikən yaşasın Azərbaycan!!!” MirMahmud Kasımoski o dövrün çətin illərində öz sənət yoldaşları ilə birlikdə mütərəqqi
Azərbaycan Mədəniyyətinin bayrağını daima yüksəklərə
qaldırmışlar. Hərbir xalqın özünəməxsusluğunu şərtləndirən
amillər onun dövlətçilik ənənələri ilə yanaşı, həm də zəngin
milli-mənəvi irsi, pak və ali dəyərləri, mənəvi mədəniyyət
nümunələri əsasında müəyyənləşir. Milli kimliyi ifadə edən
dəyərlər, eyni zamanda, xalqın mənəvi sərvəti, toxunulmaz
xəzinəsidir.
Hər bir xalq özünün mədəni və milli-mənəvi xəzinəsi - ziyalıları, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, yazıçıları, şairləri

siyyət,möhkəm iradəli vətəndaş, yalnız dövlətinə, xalqına,
millətinə fədakar xidməti ilə həyatda iz qoymuş Əziz Əliyevin
xatirəsinin ehtiram əlamıti olaraq “Fəxri xatirə Lövhəsi” və
adını daşıdığı küçədə Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla teatrı
ilə üzbəüz bağda abidəsinin ucaldılması qədirbilən xalqımızın böyük sevincinə və baş ucalına səbəb olardı. Xalqımızın
görkəmli, sevimli yazıçısı və qayğıkeş pedaqoq Mir Cəlal
Paşayev, Ədəbiyyatımızın korifey sənətkarı , dahi Fizulinin
“mərdanə” davamçısı sayılan xalqımızın sevimli qəzəlxan şairi
Əliağa Vahid daima millətin dərdi, xalqın ağrı-acısı ilə yaşamış və heç vaxt öz təmiz-pak əqidələrinə qarşı zidd hərəkət
etməyiblər. Görkəmli sənətkarlrımıza layiq olduqları Xaıq yazıçısı, Xalq şairi adlarının verilməsi haqqında qərarın qəbul
olunmasıda həllini gözləyən vacib məsələdi. Bunlar o dövrün
ziyalılarıdırlar ki, daima xalqımızın böyük ülvü amalına və işiqlı
gələcəyinə inanaıblar.1938-ci ildən respublikanın “Əməkdar
artist”i babam MirMahmud Kasımoski Azərbaycanın görkəmli
dramaturqu, teatr xadimi və peşəkar aktyorlarından biri olmuşdur.
MirMahmud Kasımoski dahi Üzeyr Hacıbəylinin 12 yanvar
1908-ci ildə ilk “Leyli və Məcnun” operasının iştirakcısı olmuşdu.Görkəmli teatr tətqiqatçısı, publisist, Azərbaycan teatr
tarixinin canlı salnaməsi sayılan ”Əməkdar mədəniyyət işçi-

ilə dünya miqyasında tanınır və bəşər sivilizasiyasına töhfələr
verir. İnsanlar yadda qalır, əməllər yadda qalır. Azərbaycan
dövləti xalqın mədəniyyətinin və mənəviyyatının qorunub
saxlanılmasına, inkişaf etdirilməsinə xidmət edən strateji siyasi kursa daim üstünlük vermişdir. Son 10 ildə milli mədəniyyət infrastrukturunun formalaşdırılması, bu sahəyə dövlət
səviyyəsində diqqət və qayğının artırılması məsələsi prioritetlik təşkil edir. Bütün bunlar isə ən yaxın zamanlarda ölkədə
ictimai mühitin saflaşdırılmasına, mədəni-mənəvi dəyərlərin
şüurlarda möhkəmlənməsinə xidmət edir. Ən əsası, bir vaxtlar
üzləşdiyi tənəzzül mərhələsini çoxdan geridə qoymuş Azərbaycan mədəniyyəti artıq özünün keyfiyyətcə yeni inkişaf
mərhələsini yaşayır.
Vaxtı ilə Ulu Öndər,əbədiyaşar Heydər Əliyev bütün dünyaya bəyan etmişdir ki, “Gün gələcək Azərbaycan dünyaya
Günəş kimi doğacaq”! Ali Baş Komandan İlham Əliyev başda
olmaqla mənfur düşmən üzərindəki, fenomenal tarixi qələbəmiz bütün dünyanı şimsək kimi lərzəyə gətirmişdir!Ali Baş
Komandanı və birinci xanımı Allah qorusun!
Nə qədər Azərbaycan var,
Heydər Əliyev olacaq!
“Qoy Ədalət Zəfər çalsın”!
“Qarabağ Azərbaycandır”!!!
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n qısa müharibələrdən biri, təxminən 30 ildir Ermənistanın işğalı altında olan Qarabağı azad
etmək üçün 44 günlük müharibə
başa çatdı. Qarabağda, kövrək də
olsa, yeni bir həyat başladı. Burada geniş şəkildə
bərpa işləri aparılır. Hər gün həyati əhəmiyyətli
obyektlərin tikintisini, yolların, elektrik stansiyalarının, Fizulidə hava limanının tikintisini, Şuşa
şəhərinin bərpası üçün yeni layihələr haqqında
məlumatları televizorda görür, mətbuat və sosial şəbəkələrdə oxuyuruq. Şuşa şəhəri gələcəkdə
dünyanın ekoloji cəhətdən ən təmiz şəhəri olacaq. Şeirin və musiqinin beşiyi, məşhur şair, bəstakar və müğənnilərimizin doğulub böyüdüyü
Şuşa şəhəri “Mədəniyyət və İncəsənət” paytaxtı
elan edilib. Suşada keçirilən rəngarəng musiqi
festivalında respublikamızın məşhur müğənni
və korifeyləri ilə yanaşı Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrindən olan folklor qruplarının milli geyimlərində çıxışlarının şahidi olduq.

Həyat davam edir
Həkim-ginekoloq Fatimə Hacıyeva
Əliyevin başçılıq etdiyi və bu qələbəni canları və qanları
bahasına qazanan bütün şəhidlərimizi, qaziləri minnətlə tanıyır, hörmət edir və xatırlayırıq. Bu münaqişənin
sülh yolu ilə həllinə dair ATƏT-in Minsk qrupunun uzun
müddət nəticəsiz fəalliyyəti səbəbindən Qarabağın erməni işğalından azad edilməsində Prezidentimiz və Ali
Baş Komandanımız canab İlham Əliyevin Azərbaycanın
mövqeyini açıq şəkildə ifadə etdiyini dünya mətbuatının
tanınmış nümayəndələri ilə müxtəlif dillərdə parlaq və
hərtərəfli çıxışlarının şahidi olduq. Qarabağda aparılan

Bütün bunlar dünya ictimaiyyətinə ordumuzun yüksək nizam-intizamını, yeni hərbi texnikaya və texnologiyaya yiyələnməsi, xüsusilə çətin dağlıq ərazilərdə
payız-qış aylarında döyüşərək nümayış etdirdiyi cəsurluğu, iradəsi sayəsində mümkün oldu. Cəsarətli ordumuz
inanılmaz sücaət və qəhramanlıq göstərərək, Azərbaycan xalqının şərəf və ləyaqətini qorudu, vətənin ən yaxşı
oğulları canları və qanları bahasına Qarabağımızı bizə
qaytardı. Cəbhəyə möhtəşəm şəkildə rəhbərlik edən
Prezidentimiz, Ordunun Baş Komandanı cənab İlham
AZƏRBAYCAN DÜNYASI
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namizədi, dosent, ginekoloq cərrah Fatimə xanim Rasim
qızı Hacıyeva ilə söhbətdə şəhid və qazilərin xanımlarının
müalicə olduqlarını şöbələrində sağlam doğum gerçəkləşdiyini öyrəndik. Nümunə olaraq, 1989-cu il təvəllüdlü,
Ağstafa əsilli, Qarabağ müharibəsində qəhramancasına
həlak olan hərbçi Mahmudov Əhmədin ailəsində bəhs
etdi. Şəhid 27 sentyabr 2020-ci ildə Tərtərin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə ağır yaralanması ilə
bağlı ailəsinə bir söz demir və 6 gün cəbhə xəstəxanasında müalicə olunduqdan sonra yenidən cəbhəyə gedir. 4 noyabr 2020-ci ildə Lacının azad edilməsiuğrunda
gedən döyüşlərdə səhidlik zirvəsinə yüksəlir. Şəhidin
həyat yoldaşı 1991-ci il təvəllüdlü Məhərrəmova Zöhrə
İman qızı isə ilk hamiləlikdən yaranan problemlər səbəbindən Fatimə xanım tərəfindən novbəti hamiləliyin
bütün dövründə müşahidə olunurdu. Şəhidimizə zəfərimizi və ikinci qızının doğulmasını görmək gismət olmsa
da, kirayədə qalan ailəsi qayğıdan məhrum qalmamışdı.
Şəhid Əhmədin ikinci qızı 15 fevral 2021-ci ildə dünyaya gəldi, qızına onun istədiyi kimi Mələk adını verdilər.
Azərbaycan Ordusu sıralarında xidmət etdiyi müddətdə
Əhməd Mahmudov dəfələrlə medallarla təltif edilmiş,

geniş yenidənqurma işləri ilə yanaşı, respublikamızın
rəhbərliyi və ictimaiyyəti şəhid və qazi ailələrinə etinasız
yanaşmır. Şəhid ailələri və qazilər üçün yaşayış komleksləri tikilir, yaranan problemlərin həllində hər cür kömək
göstərilir. Bu silsilədə ən əhəmiyyətli mövzulardan biri
yaralıların və şəhid ailələrinin müalicəsi və sağlamlığının
bərpası məsələsidir. Yaralılar həm ölkə daxilində, həm
də xaricdə, Türkiyədə, İsraildə və digər ölkələrdə müalicə alırlar. Yerli xəstəxanalarda yaralıların konsultasiyası
və müəlicəsi üçün həmin ölkələrdən tanınmış həkimlər
dəvət olunur. Şəhid və qazi ailələrinin üzvləri də kanarda
qalmır, eyni zamanda ölkənin şəhər və bölgələrindəki
istənilən xəstəxanalarda müalicə alırlar. Müharibədən
sonrakı demoqrafik əhəmiyyətini nəzərə alaraq şəhid və
qazi ailələrində doğum nisbətini öyrənmək məqsədi ilə
Azərbaycan Elmi-Tədgiqat Doğuş və Ginekologiyə instituna getdik, burada baş direktor professor, tibb elmləri
doktoru Cəmilə Fazil qızı Qurbanovadır. Onun rəhbərlik etdiyi institutun kollektivi geniş təcrübəyə malikdir
və burada lazımi müalicəni alan və analıq xoşbəxtliyini
dadan bir çox xəstədən böyük hormət qazanmışdır. İnstitutun aparıcı şöbəlirindən birinin müdiri, tibb elmləri
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Hicran
Kazımova
Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda və TƏBİB-də (Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi) xüsusi rolu və nailiyyətləri ilə seçilən
peşəkar həkimlərimizdən və Azərbaycanın gözəl
xanımlarından biridir. O, Elmi-Tədqiqat Mamalıq və
Ginekologiya İnstitutun baş həkimi və 2021-ci ildən
etibarən bununla paralel TƏBİB-də Tibbi Xidmətlər
Departamenti, stasionar tibbi xidmətin təşkili şöbəsində mütəxəssisidir.

sonuncu “Vətən uğrunda”medalı ölümündən sonra, 15
dekabr 2020-ci ildə, Suqovuşan və Laçın uğrunda gedən
döyüşlərdə fəal iştırakına görə ona verilmişdir. Ağstafa
əsilli şəhid Əhməd Mahmudov doğulduğu şəhərdə bir
qəhraman kimi şərəflə dəfn edildi. Ailəsi, həyat yoldaşı Zöhrə iki qızı və öz anası ilə birlikdə Bakıda kirayədə
yaşayır. Qəribədir ki, Zöhrənin anası da şəhid xanımıdır.
Onun əri İman Məhərrəmov 1992 ci ildə birinci Qarabağ
müharibəsində Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə həlak
olub və yegənə qızı Zöhrə də anasının taleyini müəyyən
dərəcədə təkrarladı. Əminəm ki, bu ailə diqqətlə əhatə
olunacaq, ailəyə mənzil veriləcək və uşaqlar atalarının
xatirəsinə layıq böyüyəcəklər.
Fatimə xanım Füzulinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edən, ağır yaralanmış başqa bir
qazi ailəsi cəsur və döyüşən əsgər Sənan Əmiraslanov
haqqında da danışdı. Qazimizin anası və həyat yoldaşı Fatimə xanım tərəfindən müayinə edilmiş, hər ikisi
uğurla əməliyyat olunmuş və onun nəzarəti altında
müalicələrini davam etdirirlər. Bu və digər ailələr, gecə-gündüz istəlinən vaxt həkim vəzifəsini layigincə ye-
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rinə yetirən Fatimə xanıma müraciət etdiktə, onun və
şöbənin işçiləri tərəfindən lazimi diqqət gördükləri üçün
minnətdar olduqlarını bildirirlər.
Fatimə xanım pedaqojı fəaliyyət ilə də məşğuldur
o, iki dərsliyin müəllifidir. Fatimə xanım yaxşı praktiki
işinə və beynəlxalq tibb forumlarında fəal iştirakına görə
müəyyən mükafatlara malikdir. Bu mükafatlar arasında
“Dədə Qorqud” milli fondunun rəhbəri Eldar İsmayılovun
ona təqdim etdiyi “Qızıl Ürək” medalı da layiqli yer tutur.
Fatimə xanımı bu yaxınlarda Tiflisdə “Düşüklərin yoluxucu markerlərinin diaqnostik əhəmiyyəti” monoqrafiyasının nəşr olunması münasibətilə təbrik edirik! Qarabağın
işqaldan azad edilməsi uğrunda 44 günlük Vətən Müharibəsi zamanı qəhrəmancasına həlak olmuş şəhidlərin
xatirəsinə həsr olunması diqqət çəkir.
Fatimə xanım Haciyevaya, ilk növbədə, özünə can
sağlıqı, gündəlik tibbi fəaliyyətində və gələcək elmi işlərində uğurlar arzulayırıq!
Esmiralda Mehdiyeva

46

Bu gün fəxarət hissi ilə söz aça biləcəyimiz 44 günlük II Vətən Müharibəsi və mühtəşəm Qələbəmiz sevinc, qürur
hissləri ilə yanaşı özünün ağır fəsadları ilə yaddaşımızda və qəlbimizdə dərin izlər qoyub. Valideyn qayğısından məhrum
olmuş övladlar, doğmalarını və həyatdakı dayaqlarını itirmiş qadınlarımız və valideynlərimiz, sağlamlığını vətənin, xalqın
və sevdiklərinin yolunda fəda etmiş qazilərimiz... Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu olaraq başda rəhbərimiz Cəmilə xanımla birgə müharibə zamanı müharibədən zərər çəkən ərazilərdən hamilə qadınlara diqqəti əsirgəmədən
onları nəzarətdə saxlayırdıq. Xüsusi risk qrupuna aid olan hamilə qadınlar rayonlardan Bakıya gətirilərək xəstəxanalara
yerləşdirilir və daim nəzarətdə saxlanılırdı.
Müharibədən əziyyət çəkmiş hər bir vətəndaşa xidmət etmək bizim üçün şərəfdir. Çünki onlar bizim və ölkəmiz üçün
canlarından keçməyi göz önünə alan insanlardır. Bu gün şəhidimizin, qazimizin və müharibə iştirakçısının ailəsinin, övladının sağlam olmasında az da olsa rolumuz varsa bu bizim üçün qürurverici bir haldır. Demək ki, ölkəmizə, vətənimizə
xidmətlə qürurlana bilərik. Cəmilə xanım və Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun kollektivi ilə birgə
çiyin-çiyinə çalışaraq bütün problemlərin öhtəsindən daim layiqincə gəlməyə çalışırıq. Bu gün Cəmilə xanımın və bütün personalımızın təşəbbüsü ilə qadınlarımıza xüsusən şəhid, qazi və müharibə iştirakçılarının ailələrini xüsusi diqqətdə saxlayırıq. Mən Cəmilə xanım kimi peşəkar həkimlə uzun illər ərzində kolleqa olduğuma görə sevinirəm. O, nəinki
peşəkar həkim həm də gözəl, qayğıkeş və səmimi bir dostdur. İnstitutumuzun 35 illiyi ilə əlaqədar mən Cəmilə xanım
və kollektivimizi ürəkdən təbrik edirəm və birgə uğurlarımızın davamlı olmasını arzulayıram. Həmçinin Cəmilə xanımın
Mamalıq və Ginekologiya sahəsində göstərdiyi əvəzsiz xidmətləri və II Vətən Müharibəsi zamanı gördüyü işlərə görə
“Dədə Qorqud” Milli fondu tərəfindən “Qızıl Ürək “ mükafatı ilə təltif olunması münasibəti ilə təbrik edirəm və gələcək
peşə yollarında ona bol uğurlar arzu edirəm.
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Vətən müharibəsi dövründə
tibb işçilərimizin rəşadəti

Gəray Gəraybəyli
Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək
Fondunun İctimai Nəzarət Şurasının üzvü, professor Gəray Gəraybəyli

qoysalar belə, yaralı döyüşçülərimizi həyata qaytarmaq
üçün özlərini güllə altına atmağa hazır idilər. Mərmi yağışı altında yaralı əsgərləri döyüş meydanından çıxarmaq
üçün tibb işçilərimiz görünməmiş fədakarlıq və qəhrəmanlıq nümayiş etdirdilər. Həkimlərimiz gecə-gündüz
dincəlmədən yaralılara qulluq edir, ardıcıl cərrahi əməliyyatlar aparır, onların müalicəsi üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Beləliklə, 44 gün boyunca cəbhədə qəhrəmanlıq və şücaət göstərən təkcə hərbi qulluqçular olmadılar,
bu sırada həm də həkimlər, kiçik tibb işçiləri vardı. Onların
əksəriyyəti Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunları idi...
Ötən il 90 yaşını qeyd etdiyimiz Azərbaycan Tibb Universiteti ölkənin qocaman ali məktəblərindən biridir. Azərbaycan Tibb Universiteti ölkəmizin ən böyük təhsil və elm
mərkəzlərindən biri kimi tibb elminin inkişafı, intellektual
potensialının inkişafına öz töhfəsini verir. Biz indiyədək
məzunlarımızla daim fəxr etmişik. ATU-nun tədris yolunu

30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarımızın azad
edilməsi ilə Azərbaycan tarixində yeni mərhələyə qədəm qoyduq. 44 gün davam edən Vətən müharibəsində xalq-ordu-dövlət birliyi, səfərbərliyi, möhtəşəm gücü
sayəsində zəfər qazanmaq mümkün oldu. Bu müqəddəs
savaşın elə ilk günlərində rəşadətli Azərbaycan Ordusunun qazandığı ardıcıl zəfərlər bütün xalqımızda böyük ruh
yüksəkliyi yaratdı. Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə
hərbçilərimiz ön cəbhədə, hökumət nümayəndələrimiz
beynəlxalq siyasətdə, böyük və uşaqlarımız isə arxa cəbhədə qələbə üçün çalışdılar.
44 günlük Vətən müharibəsi dövründə ölkəmizin tibb
işçiləri də öz vəzifə borclarını ləyaqətlə yerinə yetirdilər.
Həmin ağır günlərdə həkimlərimiz də ön xətdə idi. Könüllü
şəkildə müharibəyə qoşulan yüzlərlə tibb işçisinin üzərinə
çox böyük yük düşmüşdü. Onlar cəbhədə yaralanan hərbçilərə dəstək göstərməyə, öz həyatlarını təhlükə qarşısına
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Arəstə Baxışova

Leytenant
Turqut Xəlilbəyli

Leytenant
Adil Əfəndiyev

Leytenant
Aqşin Ənvərli

tibb işçiləri öz cəsarətləri ilə Azərbaycan həkiminin adını
tarixdəki ən uca zirvəyə qaldırmağı bacardılar. Qazanılmış
zəfərin qorunması naminə şəhid olanların xatirəsini daim
anacaq, qazilərimizin əziyyətini heç vaxt unutmayacağıq.
Müharibə zamanı bütün tibb müəssisələri də layiqincə
fədakarlıq göstərdilər. Yaralı əsgərlərimizin müalicə almasında müstəsna rol oynadılar. Onların sayəsində minlərlə
əsgərlərimiz sağlamlıqlarına qovuşdu. Eyni zanmanda
Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun müharibə iştirakçılarının və şəhidlərimizin ailələrinə yaxından
dəstək olmasını və hələ də bu missiyalarını davam etdirmələrini vurğulamaq olar. Fürsətdən istifadə edərək Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunun 35 illiyi
münasibəti ilə Cəmilə xanım Qurbanovanın rəhbərliyi ilə
bütün kollektivini təbrik edirəm.
Yaşasın Azərbaycan və onun fədakar insanları!!!

keçən məzunlarımız bu illər ərzində həm Azərbaycanın,
həm də dünyanın hər yerində çalışıblar, böyük uğurlara
imza atıblar, beynəlxalq səviyyədə keçirilən elm müsabiqələrində qalib olublar, hər yerdə adımızı yüksəkliyə
qaldırıblar.
ATU-nun tələbələri Azərbaycanın müstəqillik həyatında ən möhtəşəm, əlamətdar hadisə - 44 günlük Vətən
müharibəsində də nümunə olmağı bacardılar. Tələbə və
məzunlarımız könüllü olaraq cəbhəyə yollandılar. Şəhidlər arasında ATU məzunları olan həkimlərimiz oldu. II
Qarabağ müharibəsində ön cəbhədəki tək qadın şəhid
də məhz tibb işçisi oldu. Xatırladım ki, Vətən müharibəsi
zamanı 159 hərbi tibb işçisi yaralanıb, 42 tibb işçisi xidməti
vəzifəsini yerinə yetirərkən qəhrəmancasına şəhid olub.
Onlardan 9-u həkim, 7-si feldşer, 26-sı sanitardır.
Biz onların qəhrəmanlığı qarşısında baş əyir və hər birini fəxrlə anırıq. Qarabağ müharibəsində canını fəda edən
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Şəhidlərə əbədi
xatirə, qazilərə
maksimum
diqqət!

Вечная память
шехидам, максимум
внимания
ветеранам!

Vətənə, Xalqa, Dövlətə, Dövlətçiliyə hörmət və məhəbbətlə xidmət yolu keçən, fəaliyyətlərinin yeni səhifəsində
Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin bərpası, torpaqların mənfur düşmən tapdağından təmizlənməsi, yeni
tarixin yazılmasında imzası olan Vətən övladlarına mənəvi
dəstək olmaq əsas qayəmizdir!
Fond tərəfindən ilk olaraq Milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun anası Şamama xanım “Mehriban Ana” Ordeni
ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert
Aqarunov “Vətən Övladı” Ordeni ilə təltif edilmiş, Orden
ailəsinə təqdim olunmuşdir.
Azərbaycanın bütün rayonlarından və dünyanın hər
bir yerində yaşayan həmvətənlərimizin içərisində könüllü
olaraq Vətən müharibəsində möhtəşəm Qələbənin
qazanılmasında imzası olan oğullarımız vardır. ”Dədə
Qorqud” Milli Fondunun rəhbəri, “Azərbaycan Dünyası” və
”Veteranın Səsi” Jurnalarının Baş redakoru Eldar İsmayılovun rəhbərliyi ilə əməkdaşlar Esmiralda Mehdiyeva ,
Nərgiz Namiq qızı, Azər Ağarzayev, Seyidağa İsmayılov,
Mais Hüseynov Şabran rayonunda Şəhid ailələrini və
Qaziləri ziyarət etmişlər. Vətən müharibəsində iştirak edən
min nəfərdən çox gənc könüllülər içərisindən 121 şəhid və
xeyli sayda qazi var Şabranda. Biz Qələbəyə yolu addımlayarkən igid, mərd oğullarımızı şəhid verdik. Kimlərsə bu
yolda canını, kimlərsə sağlamlığını, kimlərsə əzizlərini və
doğmalarını itirdi. Eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqı
birlik olaraq əlindən gələni əsirgəmədi. Azərbaycandan
kənarda yaşayan həmvətənlərimizin də ölkəmizə böyük
dəstəyinin şahidi olduq.
Mehman Ağarzayev- adını qürur hissi ilə çəkə biləcəyimiz soydaşımız və xeyirxah əməlləri ilə zəngin insan.
Əslən Şabran rayonundan olan bu insan Azərbaycandan
kənarda yaşasa da ürəyi Vətən sevgisi ilə döyünür. O, II
Vətən Müharibəsi zamanı 3 şəhid övladını himayəsinə
götürmüş, 28 Şəhid ailəsinə isə maddi dəstək göstərmişdir. Mehman Ağarzayev şəhid ailələrinə dəstək göstərən
ilk soydaşlarımızdan biridir.
Şəhid ailələri ilə görüşlər zamanı Ali Baş Komandan
cənab İlham Əliyev tərıfindən Şəhid və Qazilərimizə xüsusi
diqqət və qayğı göstərilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır.

Завершилась 44-х дневная война по освобождению
городов, районов, населенных пунктов нашего родного
Карабаха от 30-летней оккупации Арменией. Армия
Азербайджана под неуклонным руководством Главнокомандующего Ильхам Алиева продемонстрировала
всему мируновую стратегию и тактику ведения войны с
применением новейших достижений военной техники
и героизм всех уровней военнослужащих от рядовых
солдат до высшего военного состава.Об этой войне
ещё будут писать книги и снимать фильмы, наша же
задача заключается в другом. Не оставить без внимания ни одну семью шехида, уделить максимум внимания раненым и всем ветеранам войны и привлечь к ним
участие общественности. С этой целью Национальный
Фонд «Dədə Qorqud», создателем и руководителем
которого являетсяЭльдар Исмайлов, учредил орден:
«Mehriban ana» и «Albert Aqarunov ordenı». Первый
орден «Mehriban Ana» был вручён матери Национального Героя Мубариз Ибрагимова, Шамаме ханым. Семье
Национального Героя Альберта Агаргунова также был
вручён первый орден «Albert Aqarunov ordenı».
Поинициативе руководителя Нацианального
фонда «Dədə Qorqud» и главного редактора журналов «Azərbaycan Dünyası» и «Veteranın səsi»Эльдар
Исмаилова ипод его руководством, мы сотрудники
редакции журналовв апреле выехали в Шабранский
район для посещения семей шехидов и ветеранов
второй Карабахской войны.Встретились с работниками
Главы исполнительной власти Шабранского района. В
ходе беседы, первый заместитель Главы исполнительной властирайона, Мехди Балабековрассказал, что
молодёжь с первых дней начала войны обратилась в
районный военныйкомиссариат о добровольном желании участвовать в боях за освобождение Карабаха от
армянских сепаратистов. Около тысячи добровольцев
из Шабрани были направлены в Карабах. Здесь стоит
отметить, что по всей стране у молодёжи был патриотический дух и желание быть в строю и принять участие в
освобождении Карабаха.
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Görüşlərdə Dədə Qorqud Fondunun rəhbəri Eldar İsmayılov
tərəfindən Şəhidlərin valideynlərinə Ordenlər təqdim olunmuşdur.
-Şəhid İlyasov Şükür Qəmbər oğlu. -“Şəhidin anası Zeynəb xanıma “MEHRİBAN ANA”Ordeni;
-Şəhid Ağaquliyev İlkin Saməddin oğlu. Ailənin uzun illər
övlad həsrətindən sonra ilk və tək övladı. Şəhidin atası Ağaquliyev Saməddin
müəllimə. “Ədalətin Qılıncı”Ordeni;
-Şəhid Orucov Ürfan Firdovsi oğlu.
İdman Akademiyasının məzunu, İngilis,
İspan dillərini bilirdi. Şəhidin anası
-Orucova Şərqiyyə xanıma”MEHRİBAN
ANA” Ordeni;
-Şəhid Həsənov Xəyal Əliyulla oğlu .
Xüsusi təyinatlı olmuşdur. Şəhidin anası
Həsənova Zərnişan xanıma “MEHRİBAN
ANA” Ordeni;
-Şəhid Balağayev Seyfəddin Vahid
oğlu. 22 yaş. Sumqayıt Dövlət Universitetinin məzunu. Şəhidin anası Balağayeva Bəsxanım xanıma “ MEHRİBAN ANA” Ordeni;
-Şəhid Ağayev Əmirağa Mahir oğlu. (18 yaş) 2 bacının
1 qardaşı.. Şəhidin atası Ağayev Mahir müəllimə “Ədalətin
Qılıncı” Ordeni təqdim olunmuşdur.
Görüş zamanı şəhid Ağayev Əmirağanın atası Mahir kişi
öz öğlunun nəşini tapmaq üçün apardığı axtarış zamanı aşkar
etdiyi düşmən əsgərlərinin nəşini onların vadeynlərinə təhvil
verdiyini söylədi. Nə üçün bunu etdiniz, axı onlar sizin övladınızı öldürmüşlər sualına ?:- Onlar düşmən olsalar da onlar
da valideyndirlər bu acını yaşayır deyir Şəhid Atası!!! Budur
Azərbaycan İnsanın mənəviyyatı!
Mənfur düşmənsə bütün çirkin xislətini, xarakterini bəşəriyyətə özü subut etdi...
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Следует отметить, что шабранцы принимали участие в боях во всех направлениях, проявляя смелость,
выдержку, умение ориентироваться в горной местности, помогая раненым товарищам.Из числа добровольцев Шабранского района 121 человек в боях стали
шехидами. Немало добровольцев вернулись домой с
ранениямии в настоящее время
проходят лечение и медицинское
освидетельствование на предмет
инвалидности.Мы с представителями Шабранского района
посетили 6 семей нижеследующих шехидов:
Ильясова Шюкюр Гамбяр
оглы, Агагулиева Илкин Самяддин
оглы,Оруджева Урфан Фирдовси
оглы, Гасанова Хаял Алиюлла
оглы, Балагаева Сейфяддин Вахид оглы, Агаева Амирага Махир
оглы.
За достойное воспитание сыновей, ставших
шехидами их матери: Ильясова Зейнаб, Оруджева
Щяргия, ГасановаЗярнишан, Балагаева Безханым были
награждены орденом «Mehriban ana», а отцы Агагулиев
Самеддини Агаев Махир были награждены орденом
«Ədalətin Qılıncı»,учреждённые Национальным Фондом
«Dədə Qorqud» и вручённые им руководителемФонда
Эльдар Исмайловым.Характерно, что в каждом доме
шехидов родители создали уголок памяти, где выставлены фотографии сыновей с детских лет до их армейских, школьные грамоты, полученные за успехив учёбе
и за достижения в спорте и другие личные предметы.
Все мамы со слезами на глазах и в тоже время с гордоOKTYABR / 2021

Hər kəsin yolunu müəyyən edən Allah, bu yolda ona kömək də göndərir. Rastına çıxan
xeyirhaqq xislətli insanlar sənin mükafatındır. Vətən müharibəsində ömrünü, sağlamlığını
xalqına, Dövlətinə, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinə həsr etmiş, böyük zəhmətlər bahasına əldə olunan uğurlara imza atmış oğulların ömür yolu gənclər üçün öyrənilməli nümünədir.Yarım qalmış arzular, ümidləri ilə birgə zirvələrə ucalmış vətənlərini, sevdiklərini qorumağı
özünə borc bilən həyat dolu oğul balalarımız. Onların valideynləri ilə görüş şərəfli olduğu
qədər də ağırdır. Valideylərin gözündə qürur və kədər biri birinə çuğlaşıb. Qürur onları
ucadan uca edən Vətən məhəbbəti, kədər bala həsrəti. Qarabağın azad olunmasında şəhid
olmuş Vətən oğulları , Qazilər cəmiyyətin həssas üzvü olmaqla diqqət, qayğı, hörmət və
ehtirama layiqdirlər. Gərəkdir onların səsi vaxtında eşidilsin, problemləri dərhal həll olunsun.
Buna gücümüz yetər! Dünyamızı qorumaq, İnsanığın qorunması üçün bir olaq, birləşək!!!

Esmiralda Mehdiyeva,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü
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стью рассказывали о своих сыновьях, как они росли, учились в школе, каким спортом занимались, как помогали по
хозяйству и многое другое. Обнявшись с ними мы тоже плакали. В такие минуты трудно найти утешительные слова
для матери. Они ещё долго будут жить воспоминаниями и жаждать увидеть их живыми во сне. В связи с этим, очень
хочется надеяться, что эти семьи будут находиться в центре внимания не только государства, но и общественности
района, а также меценатов. Отрадно, что первым меценатом оказался земляк этого района, давно проживащий в
Рязани, Мехман Агарзаев, который проявил инициативу и 28-ми семьям шехидов оказал материальную помощь.
Кроме этого, он помог в ремонте мечети, а в Рязани помог в ремонте церкви. Мы рады,что традиции меценатства,
заложенные бакинцем, нефтепромышленником Зейналабдин Тагиевым, не будут забыты, потому что ещё есть такие
люди, которые всегда протянут руку помощи, если даже живут далеко за пределами Родины.
Эсмиральда Мехдиева, Член союзя журналистов Азербайджана
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Vətənin xidmətində

məktəbi qızıl medalla bitirmiş, 15 yaşında isə Azərbaycan
Dövlət Tibb Universitetinə qəbul olunmuş, akademik-oftalmoloq Zərifə xanım Əliyeva ilə birgə təhsil almış, səhiyyə sahəsində bir sıra uğurlara imza atmışdır. Tükəzban
xanımın anası Sara xanım Hüseynova isə Azərbaycan mesenatı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin inşa etdirdiyi müsəlman Şərqində ilk Qızlar məktəbində təhsil almış, fransız
dilin öyrənmişdir. Ziyalı ailədə boya-başa çatmış Tükəzban xanımın qız nəvəsi Tahirova Natəvan Çingiz qızı Bakı
şəhərində anadan olmuşdur. Nənəsi onun həkim olmasını
arzulamış, lakin taleh ona zabit olmağı nəsib etmişdir. O,
1996-cı ildən etibarən Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar xidmətində xidmətə qəbul
edilmişdir. Ədliyyə mayoru Natavan Çingiz qızı Tahirova
25 il ərzində xidmət apardığı illər boyu vəzifə borcunun
öhdəsindən layiqincə gəlməyə çalışmışdır. Penitensiar
xidmətin Baş idarəsinin əməkdaşı olaraq Tərbiyyə müəssisəsinin və qadın cəzaçəkmə müəssisəsinin müxtəlif
sahələri üzrə məhkumların problemlərinin həlli üzrə əməli
köməklik göstərməyə çalışan ədliyyə mayoru Natəvan
Çingiz qızı Tahirova 2011-ci ildə ilk dəfə iki məhkumun nigaha daxil olunmasına və bir ailənin yaranmasına vəsilə
olmuşdur.

Tariximizin bütün dövrlərində Azərbaycan qadınları
Vətənimizin daha gözəl, daha zəngin olması üçün əlindən
gələni əsirgəməyib. Bu gün ölkəmizdə bütün sahələrdə
qadınlar öz sələflərinin ləyaqətli davamçısı kimi cəmiyyətimizin həyatında qürurduyulası fəaliyyət göstərir, Vətənimizin parlaq sabahı uğrunda səylə çalışır. Ölkəmizin
çoxcəhətli mədəni həyatını öz istedadı ilə xalqın mənəvi
sərvətlərini artıran alim, müəllim, həkim, hüquqşünas,
yazıçı, bəstəkar, rəssam, şair, maarif və dövlət xadimləri
olan ziyalı qadınlarımız var.
Tomris Xatun, Mehrican Xatun Atabəy, Möminə Xatun,
Ağqoyunlu Sara Xatun, Pərixan Sultan Səfəvi, Taclı bəyim
Səfəvi, Tuti Bikə Dərbəndi xanım və sonuncu hökmdar
qadın xan qızı Xurşudbanu Natəvan və digər adlarını çəkmədiyimiz dərin zəkaya, möhkəm iradəyə malik döyüşçü,
hökmdar qadınların göstərdiyi qeyrət nümunəsi bu gün
yeniyetmə və gənclər üçün əsl qəhrəmanlıq məktəbidir. Yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik ağıllı, iradəli, namuslu, qürurlu və mətanətli qadınlarımız öz soy-kökünə,
xalqın mənəvi dəyərlərinə, adətlərinə sadiq qalıb, tarixi
ənənələri qoruyub və yaşadıb.
Azərbaycannın əməkdar həkimi Tükəzban Hüseynova Naxçıvan Muxtar Respublikasında anadan olmuş, orta
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2017-ci ildə yetkinlik yaşına çatmayan məhkumların
cəza çəkdiyi Penitensiar xidmətin Tərbiyyə müəssisəsində ilk dəfə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası ilə
birgə əməkdaşlığın nəticəsində heykəltəraşlıq dərnəyinin
yaradılmasının, yeniyetmə məhkumların əl işlərinin sərgiyə çıxarılaraq nümayiş olunmasında, sərgi iştirakçılarına
diplomlar təqdim edilməsində fəal təçkilatçılarıdan biri
olmuş, yeniyetmələrdə əməyə dəyər verilməsinə, azad
cəmiyyətə inteqrasiya olunması, mənəvi ruhun tərbiyyələndirilməsi kimi vəzifə borcu olduğunu bildirmişdir.
Ailə və Qadın problemləri üzrə Komitənin nümayəndələri
ilə birgə yeniyetmə məhkumların musiqiyə marağın ortaya çıxarmış, onlara müxtəlif növ musiqi alətləri hədiyyə
olunmasına yardım göstərmişdir.
Azərbaycanının xalq rəssamı, xalçaşünas, xalçaçı-rəssam Lətif Kərimovun şagirdi xalçaçı-rəssam Eldar Hacıyevi qadın müəssisəsinə dəvət edərək, təlim-tədris dərslərində qadın məhkumlara xalçaçılıq sənətinin incəliklərin
aşılamışdır. Həmin bu fəaliyyət bu gün də davam etdirilir,
milli dəyərlərimiz qorunur, qədim xalçaçılıq sənətimizin
inkişafına yönələn addımlar atılır. 2020-ci ildə baş verən
Qarabağ müharibəsini və qələbəsini həyacanla izləyən

məhkumlar həmin ərəfədə öz sevinc və qürur hissini
ifadə etmək məqsədiylə müxtəlif suvenirləri hazırlamış,
şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr edilmiş əl işləri ərsəyə
gətirmişlər.
Xidməti vəzifələrinin icrasında fərqləndiyinə görə
ədliyyə-mayoru Natəvan Çingiz qızı Tahirova 22 noyabr
2011-ci il tarixdə “Ədliyyə işçilərinin peşə bayramı günü”
münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Naziri
tərəfindən mükafatlandırılmışdır.
22 noyabr 2020-ci il tarixdə “Ədliyyə işçilərinin peşə
bayramı günü” münasibəti iə Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Naziri tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilmişdir.
Məhkumların sosial problemlərin həlli üzrə müxtəlif sosial layihələrin keçirilməsi nəticəsində əməkdaşlıq edilən
qurumlar tərəfindən, Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri ilə bir sıra tədbirlərin keçirilməsi nəticəsində təşəkkür məktubu xidmətin rəhbərliyyinə ünvanlandırılmışdır.
Ədliyyə mayoru Natəvan Çingiz qızı Tahirovaya şərəfli
peşəsində, xidməti fəaliyyətində yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.
Zülfiyyə Vəliyeva
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Mərd və cəsur
Azərbaycan əsgəri

silnən fəxr edirik, onların qarşısında baş əyirik və onların
şərəfinə yazılanbəzi şeirləri oxucunun diqqətinə çatdırmaq
istəyirik.

Hücuma keçdi igidlər dəstə-dəstə,
Qorxmadılar qalxdılar yağının tankı üstə.
Qaçdı, rüsvay və rəzil düşmən,
Azad oldu doğma və əziz Vətən!

Müasir, vətənpərvər və mənəvi cəhətdən sağlam yeni nəsil
ölkəmizin gələcəyini müəyyən edəcək.
İlham Əliyev
idi.Silahlı Qüvvələrimizin güc alətlərindən biri müasir texnoloji silahlar idi. Müharibənin taleyini müəyyənləşdirən
başda Ali Baş Komandanımız olmaqla, döyüş meydanında əsl qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycan əsgəri və onun
cəsur komandirləri idi. Bununla da Silahlı Qüvvələrimiz
“Ermənistan ordusunun məğlubedilməzliyi” mifini darmadağın etdi. Bütün dünya Azərbaycan xalqının əzmini,
Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətini aydın gördü.
Vətənpərvər xalqımızın öz Prezidentini necə dəstəklədiyi, onun ətrafında sıx birləşdiyini bir daha təsdiqlədi. “Ali
Baş Komandanın bircə əmrinə müntəzirik”,– deyən Azərbaycan əsgər və zabitləri öz sözlərinin sahibi olduqlarını
döyüş meydanında sübuta yetirdilər.
Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətlərinin birində
deyib: “… Azərbaycan Ordusu öz üstünlüyünü göstərir,
Azərbaycan əsgəri və zabiti yüksək mənəvi-psixoloji
keyfiyyətlər göstərir, mənəvi ruh göstərir. Çünki biz öz
torpağımızda vuruşuruq, öz torpaqlarımızı azad edirik.
Ermənistanın əsgərləri işğalçıdırlar. Döyüş gedən torpaq
onların torpağı deyil”.Ona görə də döyüş əməliyyatlarında
erməni əsgəri mövqelərini qoyub qaçır, Azərbaycan əsgəri isə öz torpağı uğrunda baş qoyur, canından keçirdi.
Belə gənclərlə, belə igidlərlə necə fəxr etməyəsən?
Onların şərəfinə bir çox əsərlər yazılacaq, nəğmələr
bəstələnəcək, filmlər çəkiləcək. Odur ki, biz bu yeni nə-

Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də işğalçı Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı başladığı əkshücum
əməliyyatında əldə etdiyi 44 günlük Vətən müharibəsi
möhtəşəm Qələbə ilə başa çatdı. Cəbhə uğurlarımızın ən
başlıca səbəbi Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin son 17 ildə həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu
strategiyası, milli birlik və döyüşçülərimizin ruh yüksəkliyi
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Artıq hesab vaxtı gəlib çatmışdır,
Hücuma dözməyən düşmən qaçmışdır.
Ona, kömək edə bilmədi havadarları,
Azad etdi qəhrəman əsgər, gözəl diyarı.

Qəhrəman əsgər silahı aldı əlinə,
Sahib oldu torpağına, elinə.
Arsax yoxdur, bilin yalandır,
Qarabağ-Azərbaycandır!

Şeirlərin müəllifi Əli Mehdi oğlu Abbasov - 1954-cü
ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuş, 1971-ci
ildə 66 saylı orta məktəbi bitirmiş, 1976-cı ildə Azərbaycan
Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin mühəndis-mexanik ixtisası üzrə bitirmiş və həmin ildə Vətənin keşiyində xidmət aparmışdır. 1978-ci ildə hərbi zavodda böyük
usta, sonra isə mühəndis işləmiş, 1980-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Texniki UniversitetininMaşınqayırma kafedrasında
müəllim, sonra həmin kafedrada laboratoriya müdiri işləmiş və hazırda “İNTER QAZ SERVİS” MMC-nin direktoru
vəzifəsində çalışır. Həmçinin şəhid.......ailəsinin çəklini və
şəhid .......Anasına həsr olunmuş şeirini nəşr edirik.

Azərbaycan Əsgəri!
Bu il Novruz qeyri-adi gəldi Vətənə,
Agah olsun düşmənə, dosta, bütün aləmə,
Şəhid qanı hesabına qayıdıb torpaq,
İndi gedək oralarda tikib, yaradaq!
“Dəmir Yumruq”la əzilib düşmən,
İti qovan kimi qovduq Vətəndən,
Qədim dövrdən bizə qalandır,
Bilin, Qarabağ-Azərbaycandır!
Düzənliklər çiçəkli, dağlar vüqarlı,
Vüqarlı dağların başları qarlı,
Onlara göz dikib hiyləgər düşmən,
Məmləkət mənimdir, Can-Azərbaycan
Öz gücünü göstərdi xalqım düşmənə,
Arxaya çəkilmədi bircə addım da,
Bir dəfə də olsun baxmadı geri
İgid və cəsur – Azərbaycan Əsgəri!

Qəhrəman Əsgər!
Yüz illərlə torpağıma göz dikib düşmən,
Yayıb bütün dünyaya uydurma, yalan:
“Guya genosid edib *hayları türklər”,
İstər türklərə qarşı qalxsın ölkələr.

Qeyri-adi qeyd edir bu il Novruzu Vətən,
Bizimlə bir yerdə Türk və Pakistan,
Qələbə çalan əsgər- şəhid, qazi və əlil,
Baş əyirəm Sənə, ey Yeni Nəsil!

Ancaq susur hiyləgər yağı,
Ki, zəbt etmişdir, Azərbaycan torpağın.
Dağıdıb, yandırıb evləri, xan çınarları,
Dəyişib kəndlərin qədim adları.

(*haylar - ermənilər)
Zülfiyyə Vəliyeva
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VƏTƏNİ QORUYAN OĞULLARI
TANIYAQ VƏ TANIDAQ
Qarabağ müharibəsində əsgər və
zabitlərimiz düşmənin canlı qüvvəsini
və texnikasını məhv edərək, xalqımıza
Qələbə sevincini yaşatdı. Güclü Lider,
Güclü Ordu, Güclü Xalqımızın birliyi Yurd yerinin həsrətinə son verdi!
Canlarından keçən şəhid oğullarımız,
igid əsgər və zabitlərimiz, həkimlərimiz, mülki vətəndaşlarımızın xatirəsi
xalqımızın və əzizlərinin ürəyində
yaşayacaqlar!

F.İsgəndərovun döyüş yol:
-Sentyabrın 27-də müharibə başlayanda Füzuli
şəhərindən hücum əmri alıb Alıxanlıya kimi;
- Oktyabrın 10-da Alıxanlı kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmən tərəfindən atılmış minaatandan atılan mərmidən Fail ağır yaralanır sol çiynindən
və burnundan ciddi qəlpə yarası alır: Fail bunu belə xatırlayır :-“Düşmən minaatanlarından mərmini dolu kimi
yağdırırdı. Pis vəziyyətə düşmüşdük. Ayağımızın altına,
yan-yörəmizə minaatan mərmiləri düşür, snayperlə yağan güllə yağışı göz açmağa imkan vermirdi. Kömək
gələnə qədər o cür güclü hücuma necə tab gətirdiyimizi
təsəvvür edirsinizmi? Bu vaxta qədər belə şeyləri ancaq
müharibədən bəhs edən filmlərdə görmüşdüm... Burunla gicgah arasında nə qədər məsafə var? Ölüm gözlə qaş
arasında olub. “Allah qoruyub” bunun kimi hallar üçün
deyilib. Bunabənzər hallarla isə hər gün-hər saat gözgözə idik...
Əvvəl-əvvəl elə bildim qəlpə burnumu tamam aparıb, burnum daha yoxdur. Ancaq sən demə qəlpə bir
tərəfdən girib o biri tərəfdən çıxıbmış. Burunda nə qədər qan olarmış! Hospitalda da qanı kəsməkdə çətinlik
çəkirdilər”. Sutka yarım Füzulidə hospitalda, doqquz gün
Zərdab rayon xəstəxanasında, qısa bir müddət də alayın
tibb məntəqəsində müalicə alandan sonra yenidən dö-

Sizlərə təqdim etdiyimiz İkinci Vətən müharibəsinin
iştirakçısı İsgəndərov Fail Rəfayıl oğlu 1994-cü ildə Hacıqabul şəhərində anadan olub. 2011-ci ildə Hacıqabul
şəhər 2 saylı orta məktəbin bitirib. 2012-2016-cı illərdə
Şirvan şəhər Humanitar kollecində təhsil alıb. 2016-2018ci illərdə hərbi xidmətdə olub.Ailəlidir Zeynəb adında
bir övladı var. Bir neçə dəfə Məşhəd, Kərbəla ziyarətində olub. “Kərbəlayi Fail” adı ilə tanınır...2020-ci il iyulun
14-də Tovuz rayonu ərazisində gedən şiddətli döyüşlər
zamanı general-mayor Polad Həşimovun şəhid olmasından ciddi təsirlənən Fail Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Hacıqabul rayon şöbəsinə
müraciət edərək könüllü cəbhəyə göndərilib.
İlk olaraq artilleriya bölməsində kəşfiyyatçı kimi təlimlərə qatılsa da, döyüşlərin başlandığı günlərdən öz
xahişi ilə mina atan batareyasından ayrılaraq piyada
bölüyünə qoşulub. Mina atan bölüyündə döyüşməklə
piyada bölüyündə döyüşməyin nə demək olduğunu hərbçilər yaxşı bilir: “Bölüşdürüldüyüm bölükdən özüm aralandım. Soruşdular ki niyə belə edirsən, dedim, əsl döyüşün içində olmaq istəyirəm. Və daha bölüşdürüldüyüm
bölüyə dönmədim”. Deyir Fail.“Bığlılar”! Hacıqabullular
II Qarabağ Müharibəsi tarixinə bu adla düşüblər və bu
adın şərəfini öz qəhrəmanlıqları ilə axıra qədər ləyaqətlə,
qeyrətlə qoruyublar.
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iri çaplı silahlardan atılan güllə yağışı altında Topxana
meşəsindən Daşaltı kəndinə irəlilədik. Burada çox ölüm
oldu, çox yaralanan oldu” deyir Fail.
Noyabrın 8-də Şuşa şəhərinə giriblər: “Noyabın 9-u
da daxil olmaqla gecə saat 3-4-ə kimi ermənilər səhəri
atəşə tuturdular. Atəş səslərindən qulaq tutulurdu. Noyabrın 10-na keçən gecə Atəşkəs imzalansa da, təqribən bir saat sonra və dəfələrlə atışma yenidən qızışdı.
Şuşanın geri qaytarılması ermənilər ilə heç cür barışa
bilmirdilər”.
AZƏRBAYCAN BAYRAĞI ŞUSADA DALĞALANIR!
Eşit Dünya Qarabağ Azərbaycandır! Bunu Ali Baş
Komandan deyir! Azərbaycan Xalqı, Qüdrətli Ordumuz
deyir! Xoşbəxt Xalqıq, Birliyimiz Qələbəmiz! Güclü Liderimiz,Tarix yazan Sərkərdəmiz var! Torpağında Şəhid yatan Qarabağımız var! Allahın Qüdrət yar oldu bizə! Gözlərimizdə sevinc yaşları! Rahat olub Şəhid ruhları! Əllərdə
olan Azərbaycan övladları! Günahsız Körpələrimiz!!! Gəncəmiz, Bərdəmiz,Tərtərimiz! Bütöv Azərbaycan gözlərin
aydın Bayrağımız Şusada Dalğalanır! Şuşa Azərbaycanın
ürəyidir. “Şuşa Qarabağın açarıdır. Şuşasız Qarabağ, Qa-

yüş əməliyyatlarına qoşulur.
“Çiyindəki yaramın vəziyyəti yaxşıdır. Burnumdakı
yaranın fəsadları isə bu gün də qalıb. Qəlpənin yeri zaman-zaman şişməkdə davam edir. Bu fəsad səsimdə də
dəyişiklik əmələ gətirib. Əvvəlki ilə müqayisədə səsim
boğulmuş vəziyyətdə çıxır, elə bil yolunu nə isə tutub”.
Atasının səhhətində narahatlıq olan Fail günaşırı, iki
gündənbir ailə ilə telefon əlaqəsi saxlayırmış. Əlaqənin
qəflətən 10 gündən artıq müddətə kəsilməsi valideynlərində narahatlıq yaratsa da, digər ailə üzvləri onları
inandırmağa çalışıb ki, komandiri ilə maraqlanıblar, heç
bir narahatlıq yoxdur, sadəcə telefon rabitəsi mümkün
deyil. Müalicədən sonra da Füzulinin və kəndlərinin düşməndən azad olunmasında və müdafiəsində iştirak edib.
Sonra üç gün Qubadlının müdafiəsində olub, Zərurət
üzündən müəyyən taktiki əməliyyatların icrası məqsədilə bölük yenidən Hadruta üz tutub, bir gün şəhərin
yaxınlığındakı yüksəkliyin müdafiəsində döyüşür, Briqada Tuğda cəmləşdiriləndən sonra tabor çətinliklə Topxana meşəsinə qədər hərbi yürüş edir, Daşaltı istiqamətində döyüşür. “Noyabrın ilk günləri idi. Minamyot atəşləri,
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Düşməndən intiqam almaq hissi ruhumuzu oda-alova döndərmişdi. Düşüncəmizə bir duyğu hakim kəsilmişdi: torpaqlarımızı düşməndən xilas etmək! Vətən
müharibəsində şəhid olanların qisasını almaq! Öhdəmizə
düşən işi ləyaqətlə yerinə yetirmək! Qürur duyuram ki,
borcumuz olanı, öhdəmizə düşəni layiqincə, şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirə bilmişik bu döyüşçü üçün ən yüksək zirvədir.
Gözün aydın Azərbaycan Dünyası!!!
Qürur duyuruq, Azərbaycanlıyiq!!!
Qarabağ Azərbaycandır!!!
Şuşamıza qayıtdıq!!!
Qarabağa qayıtdıq!!!
Dünyaya sübut etdik:Biz haqlıyıq, Qürurlu!!!
Ədalətli ,Qüdrətliyik!!!
Vətəni canımızla Qoruyuruq!!!
Bir birinə arxa dayaq!!!
Birliyimiz, oldu dayaq!!!
ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ, VƏTƏN BÖLÜNMƏZ!!!
QARABAĞDA DALĞALANNAN BAYRAQ!!!
HEÇ ZAMAN ENMƏZ!!!

rabağsız Azərbaycan ola bilməz! Şuşa alınandan sonra
Failgilin bölüyü Şuşa ətrafı kəndləri düşməndən təmizləyə-təmizləyə Xankəndiyə istiqamət götürüb. Son olaraq bölük musiqi məktəbinin binasında yerləşib. Həmin
gündən ordudan tərxis olunana qədər - dekabrın 15-dək
adı çəkilən ərazinin düşməndən qorunmasında fəallıq
göstərib. Döyüşlərdə göstərdiyi şücaətə görə ailəsinə,
elinə-obasına baş uca-lığı gətirən Fail İsgəndərov üçün
44 günlük Zəfər döyüşü 86 günə tamamlanıb. Müharibədə göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunəsi döyüşçünün hərbi
biletində də əksini tapır. Belə ki, F.İsgəndərovun hərbi
biletində yazılıb ki, Füzuli və Şuşa istiqamətində gedən
döyüş əməliy-yatlarında iştirak etmişdir. “Müdafiəsində”
yox, “döyüş əməliyyatlarında”. Döyüş qabiliyyəti Füzulinin, Qubadlının və Şuşanın alınmasına görə medalları ilə
dəyərləndirilib.
“Döyüşçü yoldaşlarına daim yüksək əhval-ruhiyyə
bəxş edən bu qəhrəman bu gün olduqca məmnundur.
Aldıqları yaralar, bədənindəki qəlpələrə baxmayaraq
başına gələnlərdən bir şey olmamış kimi söhbət açır,
erməniyə acıq verirmiş kimi təbəssümlə, məmnunluqla
bəhs edir”. Elə bil ki, mina atan mərmilərinə qucaq açırdıq. Güllələr yan-yörəmzə, ayağımızın altına tökülür, biz
isə olanlara məhəl qoymadan, zərrə qədər də qorxu hiss
etmədən verilən əmrin yerinə yetirilməsi üçün irəli şığıyırdıq. Hamıda ifadəsi mümkün olmayan İlahi bir qüvvət
var idi. Elə bir ruh yüksəkliyi ki... Bu hisslərin sözlə ifadəsi
mümkün deyil.
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Zülfiyyə
Vəliyeva
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СЛАВНАЯ СЕМЬЯ МАМОНТОВЫХ
ИЗ ГОРОДА ШИРВАН
В Парке военных трофеев 22 октября 2021
года в торжественной обстановке, Президент Национального Фонда «Dədə Qorqud»,
главный редактор международного журнала «Azərbaycan Dünyası/Мир Азербайджана»
Эльдар Исмаилов вручил орден, учреждённый Фондом «Mehriban Ana» Мамонтовой Наталье Борисовне, за воспитание достойного
сына Мамонтова Олега, участника 44-х дневной Отечественной войны по освобождению
Карабаха. Семья Мамонтовых проживает
в городе Ширван в четвёртом поколении.
Скромная, трудолюбивая, уважаемая семья
в городе, как и многие другие семьи города.
Отличается эта семья заслуженной славой
двух мужчин из семьи по имени Олег: дяди и
племянника. Олег старший, как и все азербайджанцы, воевал в первой Карабахской
войне, защищал Родину от армянских оккупантов и геройски погиб 12.10.1993г. Со всеми
почестями был похоронен в Аллее шехидов

в городе Ширван. Когда родился племянник
в 2000 году, семья не задумываясь назвала
его Олегом, в честь погибшего дяди. Олег
про своего дядю Олега знал всё по рассказу
бабушки Елены Николаевны. Младший Олег,
после окончании средней школы, отслужил в
Армии, собирался учиться дальше, получить
специальность по нефтяной отрасли. Но тут
началась вторая война, названная Отечественной, по освобождению азербайджанских городов, районов и сёл Карабаха от
армянской оккупации. Олег, как и все его
сверстники встал на защиту своей родины,
отличился в боях смелостью и был достойно
награждён правительственными медалями:
«За освобождение Лачина» и «За освобождение Губадлы». В настоящее время Олег
собирается поступить в нефтяную школу,
получить специальность и работать в этой
отрасли.
Эсмиральда Мехдиева
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biz kəşfiyyatçılarıq,
görünmədən görmək,
ölmədədən öldürmək bizim
şüarımızdır

hər bir fikri və sirri doyüş dostlarımızla bölüşürdük ki, əzizlərimizə bizdən heç olmasa danışılacaq xatirəmiz qalsın.
Bu döyüş həm də qardaşlıq döyüşü idi.
Oktyabrın 27-si Şuşaya doğru yola çıxdıq. Xankəndi
yolundan hücuma keçərək təmizləmə işləri apardıq. Bizim
əlimizdə avtomat, onlar isə tank və minemyotlarla üzərimizə hücum edirdilər. Atdıqları atəşdən üzərimizə daş,
torpaq yağırdı. Tək çarəmiz Allah idi möcüzə nəticəsində salamat qaldıq. Sonra Şuşa Qalasına hücuma keçdik.
Mənim ən yaxın dostum Məcidov Rafiq Şuşa qalasının
ətəyində şəhid oldu. Tankın açdığı atəş nəticəsində başından qəlpə yarası almışdı. Yaralandığı an bizdən 2-3 metr
aralıda idi . Yanına qaçaraq əyildim üzümdə son nəfəsini
hiss etdim və canını tapşırdı. Boyunbağısını çıxarıb yadigar olaraq boynumdan asdım. Sonra orada olan yaralıları
Şuşa Qalasının yaxınlığındakı evə aparmağa başladıq. 65
nəfər yaralımız oldu. Noyabrın 5-dən 9- a kimi Şuşanın
içində pusqu qurmuşuq və “bina əməliyyat“ ları keçirmişik. Təmizləmə işləri apararaq Qalanın mühasirəsini qorumuşuq. 5 gün ərzində yemədən içmədən butun binaların
qapılarını təpiklə açaraq qalan erməni cəlladlarını şəhərdən təmizlədik. Ayın 7-si atışma davam edərkən mən iki
döyüş yoldaşımla bir yerdə Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin binasına daxil olaraq qürur hissi ilə fəxrimiz olan
üçrəngli bayrağımızı binanın başına sancdıq. Artıq Şuşa
bizimdir!!! Bunu qəbul edə bilməyən düşmən yenidən S
300 raketli ilə hücumə keçdi.Bizim qorxaraq qaçacağımızı
düşünürdülər. Biz öz mövqelərimizi möhkəmlədib düşmənə layiqli cavab verdik.
Bütün bunları danışarkən bir məqsədim var: Azərbaycan əsgərinin gücünü bütün dünyaya sübut etmək.
Bu gün bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun , qanlarını
yerdə qoymadıq. Ailələrinə Allahdan səbr diləyirəm. Bütün qazi qardaşlarımıza Tanrıdan sağlam can və sağlam
ruh arzulayıram.

Kiçik çavuş, manqa komandiri
Murad Arazov

- II Vətən Müharibəsi iştirakçısı olaraq
bizimlə Vətən Müharibəsi haqqında təəssüratlarınızı paylaşardınız.
- Əsgərliyimi Tərtər rayonunda keçmişəm. Əsgərlik
müddətində snayper atıcısı olaraq “ aprel döyüşlərində“
də iştirak etmişəm. Hərbi xidməti bitirdikdən sonra könüllü olaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə müddətdən
artıq qoşulmuşam. Qusar rayonu N saylı hərbi hissənin
kəşfiyyat bölüyünün kiçik çavuşu olaraq xidmətimə davam etmişəm.
Ali Baş Komandan II Qarabağ müharibəsinin başlanması əmrini verəndə çox sevindik. Çünki uzun illər ərzində
bu əmri gözləyirdik. Artıq torpaqlarımızı azı düşmən əlindən azad etmək vaxtı idi...
Mən hələ də döyüş barəsində danışmağa çox çətinlik
çəkirəm. Heç yerdə və heç kimə danışa bilmədiklərimin
bir qismini qələmə almaq istərdim. Müharibənin nece bir
dəhşət olduğunu yalnız yaşayan bilir.
Döyüşdən əvvəl hərbi bölüyümüzlə birlikdə yola düşdük. Sentyabr ayının 27-i səhər saatlarında döyüşə başladıq. Döyüşün əvvəlindən sonuna kimi qardaşlarımla
birlikdə bizə verilən 27 döyüş tapşırığının hər birinin öhtəsindən uğurla gəldik. Bu bizim qardaşlıq, yoldaşlıq və
komanda uğurumuz oldu. 5 rayon üzrə döyüşmüşəm:
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın dəhlizi və Şuşa. Hadrud və
AZƏRBAYCAN DÜNYASI

Qırmızı Bazar döyüşlərində də iştirak etmişəm.
Sərhəddə ilk səddi yararaq irəliləməyə başladıq. Füzuli rayonundakı ilk tapşırığımızda bunkere daxil olmalıydıq lakin bunkeri dronla vurmuşdular. Bizim birinci eşalon
7-8 km dərinlikdə idi. Biz 11 şəhid və 19 yaralı verdik. Ilk
öncə bunkerdən yaralı qardaşlarımızı çıxardıq. Sabahı gün
axşam saatlarında 10 nəfər mən də daxil 8-9 km dərinliyə
bölükdən ayrılaraq şəhidlərimizi gətirməyə getdik. Hər
tərəfimiz düşmənlə dolu idi. Çox çətinliklə olsa da həmin
yeri birinci gecə tapdıq. Gördüyümüz mənzərə dəhşət idi.
Biz çətinliklə olsa da cəsarətimizi toplayıb şəhidlərimizin
bir qismini aparmaq üçün əlimizdə heç bir vəsait olmadan
şumlanmış palçıqlı yolla çiynimizdə, başımızın üstünde və
ağıla gələcək hər variantda şəhidlərimizi götürərək oradan uzaqlaşdırdıq. Yenə də qayıtmalı idik... Bu mənzərəni
görmək çox çətin olsa da hər bir şəhidimizi böyüdüb boya-başa çatdıran valideyni var. Onların haqqlarıdır ki övladlarını son mənzilə yola salsınlar. Bu fikir bizə güc- qüvvət verirdi. Biz Azərbaycan oğluyuq şəhidimizi, yaralımızı,
dostumuzu, qardaşımızı yarı yolda qoymamışıq qoymarıq
qalsın. Hətta şəhidlərimizin şəxsi əşyalarını belə çalışmışıq ki, ailələrinə çatdıraq.
Cəbrayıl tapşırığını da uğurla həyata keçirdik. Qusar
Kəşfiyyat Bölüyü heç nəyə baxmayaraq şücaətlə irəliləyirdi. Mayor Gündüz Səfərli bizim bölükdən 20 nəfər könül-
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lünü öz sıralarına götürdü. Biz Xüsusi Təyinatlı Qüvvələr
ilə birgə 200 nəfərlik qrupla döyüşə davam etdik. Qrup
komandirimiz Mayor Gündüz Səfərli ilə birgə
Qubadlı əməliyyatını da uğurla başa vurduq.
Düşmənin ağlına gəlməyəcək yollarla irəliləyirdik. Laçın dəhlizinə daxil olmaq üçün Laçın dağları ilə iki gün yol
getdik. Əl-ələ tutunaraq qalxıb enirdik. Içimizdən bəziləri
əlinin taqətdən düşməsi nəticəsində dağlardan yıxılıb şəhid oldular. Başqa cür dağları aşmaq mümkün deyildi. 30
ildir ki, insan ayağı dəyməyən dağları qalxıb, düşmək çox
çətin idi. Düşmənlərin arasından hiss olunmadan keçirdik.
Çünki biz kəşfiyyatçılarıq, görünmədən görmək, ölmədədən öldürmək bizim şüarımızdır. Mühüm yüksəkliklər
düşmən nəzarəti altında idi. Onlar tərəfindən atılan hər bir
güllə bir şəhidimiz idi. Lakin buna baxmayaraq atışa-atışa
yuxarı irəliləyirdik. Çünki qisas zamanı idi. Laçın Dəhlizinə
ayaq qoyduqdan 3 dəqiqə sonra ermənilərin 3 postunu
(məntəqə) məhv etdik.
Müharibənin bir qanunu var- əsir düşməmək. Əsir
düşəcəyini görürsənsə bir yolun var - özünü düşmənlə birgə məhv etmək. Bizim hər birimiz buna və başımıza gələ
biləcək hər şeyə hazır insanlar idik. Şəhidlik bizim üçün
cənnət demək idi. Haqq yolunda Allahu Əkbər deyərək
irəliləyirdik. Vətənimizin keşiyində durmaq borcumuzdur.
Vətən bizim anamız, bacımız, qeyrətimizdir. Onu qoruyan
hər bir kəs ailəsini, əzizini qoruyur. Başımızın üstündə Allah, qəlbimizdə vətən sevgisi və ana, bacılarımızın duaları
ilə yolumuzu davam etdirirdik. Hər saatın tamamında Allaha salamat qaldığımız üçün şükr edirdik. Ürəyimizdəki

Nərgiz Namiq qızı
Azərbaycan
Jurnalistlər
Birliyinin üzvü
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AZƏRBAYCAN ƏSGƏRİNİN QƏLƏBƏSİ

XEYRİYYƏÇİ
QADINLARIMIZ
Xeyriyyəçilik ənənələrinin əsası Azərbaycanda XIX əsrin
sonu, XX əsrin əvvəllərində qoyulmuşdur. Vaxtı ilə Azərbaycanın kübar qadınları xalq üçün həyata keçirdikləri işlərdə
heç də öz həyat yoldaşlarından geri qalmayıblar. Xeyriyyə
cəmiyyətləri xalqımızın maariflənməsində, yoxsul uşaqların
təhsil almasında çox böyük rol oynayıb, xalqımızın dünya mədəniyyətinə yaxınlaşmasında və ona qovuşmasında əvəzsiz
xidmətlər göstərib, bir növ mədəni inkişafımızı şərtləndiriblər.
Qısa bir dönəmdə, məhdud zaman çərçivəsində kübar xanımlarımız elə böyük işlər görüblər ki, onlar böyük minnətdarlıqla

Prezident təqaüdçüsü, II Dünya Müharibəsi Veteranı
və Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri Fatma Səttarova illər ərzində müharibənin
ağırlığını bütün varlığı ilə ürəyində daşıyan zərif və güclü
bir xanımdır. Deyir ki, “müharibə sözünün özü belə mənim üçün ağrı və acı dolu hisslər deməkdir. Həyatımda iki
müharibə görmüşəm. Xoşbəxtlikdən hər ikisi bizim zəfərimizlə sonlanıb. Lakin Zəfər sonluğuna çatana qədər çətin,
ağır və keçməkeşli bir yol keçməlisən.
II Düya Müharibəsində çox cavan idim. Tibb bacısı
kimi cəbhəyə yollanmışam. Hədsiz çətinliklərlə üz-üzə
gəlmişəm. Müharibənin hər anını qəlbimlə, varlığımla
yaşamışam. Ölümlə üz-üzə gəlmək və insana yaxın olan
insanları itirmək hissini, hətta aclığın nə olduğunu mənə
müharibə öyrətdi. Müharibə mənə Vətən həsrətini və
Vətən sevgisini yaşatdı. Onun sayəsində kədəri, qorxunu
və sevinci yaşamağı öyrəndim. Çox insan xilas etmişəm,
onda anlayırsan ki, insan üçün hər bir saniyə, dəqiqə çox
dəyərlidir.
II Vətən Müharibəsinin başlanması xəbərini alan kimi
içimdə müharibəyə yollanmaq və orada əlimdən gələn
hər bir köməyi əsirgəmədən göstərmək istəyi məni rahat
qoymurdu. Hətta müharibəyə yollanmaq üçün müraciət
etdim. Dedilər apara bilmərik Sizi. Bu günlər ərzində orAZƏRBAYCAN DÜNYASI

dumuz, xalqımız üçün dualarımı əksik etmədim. Çünki
əlimdən bundan artıq heç bir şey gəlmirdi.
44 gün hamımız ağır günlər yaşadıq. Hər bir azərbaycanlı bu günləri çox çətin, ağır və ürək ağrısı ilə yaşadı.
Lakin Azərbaycan Prezidentinin qətiyyətli, uzaqgörən
siyasəti və qəhrəmancasına şücaət göstərən yenilməz
Ordumuzun fədakar, cəsur və mərd hərbiçilərinin səyi
nəticəsində uzun müddət həsrətində olduğumuz Qarabağımıza qovuşduq. Bu Qələbəyə yalnız cənab İlham Əliyev
və Ordumuz nail ola bilərdi. Vətəninə, Xalqına sevgi Prezidentə atasından mirasdır. Yanında Mehriban kimi xanımın
olması Ona bütün çətinliklərə sinə gərməyə güc-qüvvət
verir. Mən Ordumuz, Ali Baş Komandan İlham Əliyev və
Vitse Prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə fəxr edirəm.
Bu müharibədə ordumuzun əsas hissəsini cavanlarımız təşkil edirdi. Biz Veteran
Təşkilatı olaraq qazilərimizə
və müharibə iştirakçılarımıza əlimizdən gələn heç bir
şeyi əsirgəmədən yaxından
dəstək olacağıq. Onlar bizim davamçı veteranlarımızdır.
Zarema Dadaşova
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Gülnarə Əhmədova
xatırlanır.Qadınlarımız qəhrəman ərlərindən, qardaşlarından,
atalarından, oğullarından heç də geri qalmayıblar. Bu insanda
qürur hissi yaradır, millətin basılmaz olduğuna inamı birə beş
artırır. Hənifə xanım Məlikova , Liza xanım Muxtarova, Rəhilə
xanım Qazıyeva, Sara xanım Vəzirova, Pəri xanım Topçubaşova və başqa mesenat xanımlar tarixdə ilk xeyriyyəçi xanımlar
kimi tanınır. Bu gözəl ənənə zaman zaman davaa m etdirilir.
Hər bir insanın həyatında çətin anı olur. Belə vaxtlarda
insanların bir-birinin yanında olması, ona ehtiyac duyduqda
bacaracağı hər bir vasitə ilə dəstək olması azərbaycanlıların
ən gözəl xüsusiyyətlərindəndir. Azərbaycanda xeyriyyəçiliklə
məşğul olan xanımların sırasında Gülnarə xanım Əhmədova da var. Qəlbi Allah sevgisi ilə dolu , ürəyi hədsiz qayğı və

sevgi ilə döyünür Gülarə xanımın. Məşəd, Kərbəla və Məkkəni
ziyarət etmiş Gülnarə xanım insanların dərdinə şərik olan, onlara əlindən gələcək yardımı əsirgəməyən gözəl qəlbli, xeyriyyəçi xanımlarındandır. Gülarə xanım İmişli rayonunun Telişli
kəndində məsçidin tikilməsinə maddi dəstək göstərmiş, insanları mənəvi hüzura qovusmasına dəstək olmuşdur. Gülarə
xanım vaxtaşırı kimsəsiz uşaqlar və qocalar evlərini ziyarət
etməyi özünün mənəvi borcu hesab edir. Ehtiyac sahiblərinə
bacaracağı qədər maddi və mənəvi yardım göstərməyə çalışır.
İkinci Qarabağ müharibəsi sevinci acısı, kədəri
ilə hər birimizin qəlbinə həkk olunub. Uzun illər ərzində Qarabağımıza duyduğumuz həsrətə Ali Baş
Komandan başda olmaqla onun yürütdüyü siyasət
və Azərbaycanımızın cəsarətli, fədakar əsgərləri
son qoyub bizlərə Qələbə sevincini yaşatdılar. Çox
kədərli olsa bu müharibə bizə şəhid və qazilərimiz,
atasız balalar, balasız analar və sağlamlıq məhdudiyyətli igid oğullar qoydu. Gülnarə xanım tez-tez
şəhid valideynlərinin ziyarətinə gedir. Deyir ki,
onlar bizim xalqın çox dəyərli nümayəndələrindəndir. Çünki bu insanlar özlərinin sahib olduqları
ən dəyərli, ən qiymətlilərini ölkəmiz, xalqımız üçün
qurban vermiş insanlardır. Bu insanlara sadəcə qayğı
və dəstək lazımdır. Lazımdır ki, onların övladları hər zaman
xatırlansın və ölkəmizin bu günündə daim qürur mənbəyi
olsunlar. Gülnarə xanım şəhidlərimizin valideynlərinə və övladlarına bacardığı qədər dəstək olmağa çalışır və bununla
özündə rahatlıq tapır.
Həyatda hər şeyi pulda, maddiyatda görmək düzgün deyil. Gülnarə xanım ehtiyac içərisində yaşayanlarla bir yerdə
olanda daha rahat olur. Belələrinin səsi ona tez çatir, çünki
Gülnarə xanım qəlbən onlarladır, həmişə onların yanındadır.
Sanki bu iş üçün dünyaya gəlib.
Gördüyü xeyirxah əməlləri sayəsində Gülnarə xanım Fatimeyi Zəhra Məsçidinin sədri təyin olunmuşdur.

65

Zarema Dadaşova

OKTYABR / 2021

Dədə Qorqud

milli fondunun xoşməramlı missiyası

Öz tarixi və dini kökləri üzərində ümumbəşəri
prinsiplərə əsaslanan hər bir cəmiyyət öz qanunlarını rəhbər tutur.
Demokratik dövlətlərdə yaradılan fondlar elm
və mədəniyyət sahəsində milli nailiyyətlərin və xalqa
xidmət etməyin təbliğatçısı funksiyasını yerinə yetirir.
Eyni zamanda həmin fondlar gənc nəslə öz bilik və
bacarıqlarını cəmiyyətin xeyrinə sərf etməkləri üçün
şərait yaradır. Onlar beynəlxalq aləmdə öz xalqlarının
tarixi, mədəniyyəti,elm və daxili nailiyyətləri haqqında informasiyalar yaymaqla başqa dövlətlərdə öz
xalqlarının cəlbedici obrazını yaratmaqla yanaşı,
beynəlxalq siyasətdə cari problemlərin həll olunmasında öz dövlətlərinə kömək etmiş olurlar.
Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər olmuşdur ki, öz həyat və yaradıcılıqlarını millətin
maariflənməsinə, mədəni və mənəvi dəyərlərinin
yüksəldilməsinə, sərf etmişlər. Hətta həmin insanların peşəkar müdaxiləsi olmadan, xidmətləri yüksək humanizm nümunəsi kimi mənsub
olduqları xalqın və tarixin yaddaşına əbədi
həkk olunmuşdur. Z.Tağıyev, M. Muxtarov, H.
Hacınski, Nabat xanım Xocabəy qızı Əmircanlı, S. Əsədullayev, Seyid Mirbabayev və başqaları öz yaradıcı əməklərini cəmiyyətin maraqlarına
cavab verən istiqamətə yönəltmişlər. Əsası keçmişdə qoyulmuş
ideya ənənələri gələcək nəsillər üçün sanki normasına çevrilmişdir. Keçmişin xeyirxah ənənələri bu gün həm Azərbaycanda, həm
də başqa dövlətlərdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən davam
etdirilir. Azərbaycanlıların harada yaşamasından asılı olmayaraq,
məktəb mədəniyyət, idman və sağlamlıq mərkəzləri tikdirmələri
Türk dünyasına dəstək olmalarının bariz nümunəsidir.
Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra milli özünüdərkin mühümlüyünü başa düşən insanlar tərəfindən fondlar
yaradılır və onlar Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, elmi və
təhsili haqqında planlı şəkildə müxtəlif layihələr hazırlayıb, həyata
keçirməyə başladılar. Bu baxımdan “Azərbaycanın mədəniyyətinin
dostları”, “Heydər Əliyev” fondları xeyriyyəçilik və Azərbaycanın
bütün dünyada təbliğ olunub, tanınmasında görülən işlərə görə ən
parlaq nümunədir.
Azərbaycanda yaxşı ənənələri davam etdirənlərdən biri də
“Dədə Qorqud” Milli xeyriyyəçilik fondudur. Dədə Qorqud kimdir və
biz onun haqqında nə bilirik? Dədə Qorqud bütün Türk dünyasının
əsrlər boyu davam edən ənənələrinin, mədəniyyətinin, məişətinin,
təfəkkürünün, və milli dilinin banisidir. Bu mənada onun obrazı
Türk xalqlarının müqəddəs simvoludur. Buna görə də Dədə Qorqudun adını daşıyan fond birinci növbədə onun ideallarını və xalqın
ruhunu tərənnüm edən ənənələrini təbliğ etməlidir.
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Bu mənada fondun üzərinə çox məsuliyyətli və şərəfli bir vəzifə
düşür. Qeyd etmək lazımdır ki, uzun illər ərzində bu istiqamətdə
fond tərəfindən xeyli iş görülmüşdür. Əlbəttə ki, fondun özünəməxsus proqramı və məqsədləri vardır və o, nəinki təkcə Azərbaycanda, eləcə də, xarici ölkələrdə ardıcıl olaraq məqsədyönlü iş aparılır.
“Dədə Qorqud” fondunun başlıca və özünü doğruldan vəzifələrindən biri Türk dünyasının lider və böyük şəxsiyyətlərini bir arada birləşdirməsidir. Türk xalqının tarix və mədəniyyətinin, eləcə də dilinin
çox qədim və sağlam kökləri var. Özümüz və müdrik əcdadlarımız
haqqında gərəkli məlumatları gələcək nəsillərə ötürmək çox asan
iş olmasa da vacib məsələlərdəndir. Keçmişin və indinin prioritetlərinin dərin əlaqələri Türk dünyasının dəyərlərinin, vətənə sevgi və
xidmət ənənələrinin qorunmasına şərait yaradır və “Dədə Qorqud”
fondu böyük işlərin mərkəzinə çevrilib.
Bu gün Azərbaycan vətənin inkişafı və milli özünüdərkin təbliğinə xidmət edən oğulları ilə fəxr edə bilər. Onların adları gördükləri
işlərin mühümlüyünə və vacibliyinə baxmayaraq çoxlarına məlum
deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, Dədə Qorqud fondu öz ətrafında
Azərbaycanın xeyli ziyalısını toplaya bilib. Məhz Dədə Qorqud
fondu yaradıcı insanların qiymətləndirilməsi kimi məsuliyyətli bir
işi öz üzərinə götürüb. Fondun təsis etdiyi “Vətən övladı”, “Mehriban ana”, “Qızıl ürək” ordenləri və “Dədə Qorqud” mükafatları ilə
layiqli insanları, vətənə, xalqa və öz köklərinə bağlı olan adamları
müntəzəm olaraq təltif edir.
Beynəlxalq aləmdə Dədə Qorqud fondunu və onun fəaliyyətini Azərbaycan Dünyası jurnalı işıqlandırır. Bu jurnal eyni zamanda
dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar üçün mədəni
və maarifləndirici körpü rolunu oynayır, Azərbaycan diasporu və
həmvətənlərimizi ruhlandırır. Dədə Qorqud fondunun təsisçiliyi ilə
nəşr olunan jurnal ilk gündən geniş dünya məkanında azərbaycanlıların və həmvətənlərimizin birləşməsi kimi xeyriyyəçi bir məqsədə
xidmət edir. Jurnal müasir Azərbaycan mədəniyyətini və Rusiya ilə
olan tarixi əlaqələrin köklərini təbliğ edən əsas mətbuat orqanlarından biridir.
Bizi –Türk azərbaycanlılarını güc, dövlət və səadət birləşdirir.
Amma Türk xalqları arasında birlik və dostluq da olsaydı daha yaxşı
olardı. Bu sözləri fondun ali məqsədini ifadə edir. Başqa cür də ola
bilməz. Çünki Dədə Qorqudun sülhpərvər ideallarını yalnız fəal və
yorulmaz yaradıcı fəaliyyətlə həyata keçirmək olar.
Cəmiyyətin inkişaf prosesində, ələlxüsus da cəmiyyət daxili inkişafının həlledici məqamlarını yaşayanda həmişə ayrı-ayrı insanlar
və ya insanlar qrupu peyda olur ki, həmin insanlar cəmiyyətin və
dövlətin inkişaf istiqamətlərini daha dərk edərək, həm də mənsub
olduqları xalqın mühüm bir zərrəsi kimi cəmiyyətin inkişafının prinsiplərini izah edirlər və bütün güclərini və vəsaitlərini sərf edirlər
ki, ictimai fikri cəmiyyətin inkişafı istiqamətindəki əsas məsələlərin
həllinə yönəltsinlər.
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Dədə Qorqud Milli Fondu və "Azərbaycan Dünyası
" Beynəlxalq Jurnalının Ağsaqqallar Şurasının qərarı ilə
Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi,
görkəmli bəstəkar Cavanşir Quliyev 70 illik yubileyi münasibətilə "Vətən Övladı" Ordeni ilə təltif edilib. Fondun
rəhbəri Eldar İsmayılov Cavanşir Quliyevə“Vətən Övladı”
ordenini təqdim edərək qeyd etdiki bəstəkar bu mükafata Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətləri, musiqimizin tanınması və inkişafına vetdiyi misilsiz
töhfələrə görə layiq görülüb.Onun bəstələri bu günə
qədər nəinki Azərbaycanda, Avropanın çeşidli ölkələrində də tanınaraq musiqisevərlərin rəğbətini qazanıb.
Bəstəkarın vətənə, türk dünyasına olan sevgisi görkəmli
rəssam, Dədə Qorqud Fondunun İdarə Heyətinin üzvü
Sakit Məmmədovun da dediyi kimi, əsərlərinin hər misrasından aydın şəkildə duyulur.
Vətəninə, millətinə və öz işinə ürəklə yanaşan və ürəyi Vətən sevgisi ilə döyünən insan, Şimali Osetiya-Alaniya Azərbaycanlıları Konqresinin rəhbəri Şahin Məmmədov “Dədə Qorqud” Fondunun rəhbəri, “Azərbaycan Dünyası” Beynəlxalq
jurnalının baş redaktoru Eldar İsmayılov tərəfindən “Qızıl Ürək” ordeni ilə mükafatlandırılıb.
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