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 � Bu günlərdə kənd təsərrüfatı elmləri 
doktoru, professor Hamlet Aslanov "Avropa Nəşr 
Mətbuat Evi"nin qızıl medalına və diplomuna 
layiq görülüb. 

Hamlet Aslanov ilə  biz  
eyni məktəbdə oxumuşuq. 
O, hələ orta məktəbdə ikən 
coğrafiya, kimya, biologiya 
fənlərinə daha çox diqqət 
yetirərdi. Dediyim odur ki, 
Hamlet Aslanovu mən həm 
sirdaş, həm dəyərli yoldaş, 
həm də ziyalı kimi yaxından 
tanıyıram. 

Görkəmli alim, hidrolo-
giya və meliorasiya elmi-
nin tanınmış nümayəndəsi 
H.Aslanovun yüksək 
analitik təfəkkürü, elmi 
yeniliklərə marağı və onları 
qiymətləndirmə bacarığı, 
elmi təşkilatçılıq istedadı 
ona hidrologiya, meliorasiya 
və ekologiya kimi müxtəlif 
elm sahələrində tədqiqatlar 
aparmağa və sanballı elmi 
nəticələr əldə etməyə imkan 
verib. 

Hamlet Aslanov 1950-
ci ildə ailəsi ilə birlikdə 
qədim Oğuz eli – Qərbi 
Azərbaycanın Ağbaba ma-
halından Azərbaycana köçür. 
1959-cu ildə Azərbaycan 
Politexnik İnstitutunun 
hidromeliorasiya fakültəsinə 
daxil olur. İnstitutda oxu-
duğu illərdə təhsildəki 
müvəffəqiyyətinə, ictimai 
fəaliyyətinə görə Lenin 
təqaüdü alır. 1963-cü ildə 
Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqı Təşkilatının XI qu-
rultayına nümayəndə seçilir. 
Elə həmin ildə Azərbaycan 
tələbə gənclərinin yeganə 
nümayəndəsi kimi Moskva-
ya – SSRİ Həmkarlar İttifaqı  
Təşkilatının XIII qurultayına 
nümayəndə göndərilir. 

Elmə olan marağı onu 
hələ tələbəlik illərində  
professor S.Rüstəmovun 
rəhbərlik etdiyi yerli çayla-
rın hidrologiyasının tədqiqi 
ilə məşğul olan ekspedi-
siyanın və Azərbaycanın 
SSRİ Nazirlər Soveti 
yanındakı Hidrometeoroloji 
Xidmət İdarəsinin Böyük 
və Kiçik Qafqaz dağlarının 
Azərbaycan hissəsindəki çay 
yataqlarında sel hadisələrini 
öyrənən ekspedisiyalarının 
iştirakçısı edir. 1965-ci ildə 
institutu fərqlənmə diplo-

mu ilə bitirir. 1966-cı ildə 
Moskvada Su Təsərrüfatı, 
Kanalizasiya, Hidrotexniki 
Qurğular və Hidrologiya 
İnstitutunun aspiranturasına 
daxil olur, 1970-ci ildə dis-
sertasiya müdafiə edərək tex-
nika elmləri namizədi alimlik 
dərəcəsi alır.  1970-75 - ci 
illərdə Azərbaycan Politexnik 
İnstitutunda, Azərbaycan 
Memarlıq və İnşaat Univer-
siteti təşkil edildikdən sonra 
isə  universitetin hidromeli-
orasiya kafedrasının dosenti 
vəzifəsində işləyir. 

H.Aslanov 1998-ci ildə 
doktorluq işini müdafiə 
edərək kənd təsərrüfatı 
elmlər doktoru alimlik 
dərəcəsi alır. 2002-ci ildə 
Ali Attestasiya Komissiyası 
ona professor elmi adını 
verir. 2003-cü ildə Amerika 
Hidrologiya İnstitutunun 
Azərbaycan təmsilçisi, 2004-
cü ildə isə səsvermə yolu 
ilə həmin institutun Serti-
fikat Şurasının qiyabi üzvi 
seçilir. 2004-cü ildə Amerika 
Hidrologiya İnstitutu onu 
"Peşəkar hidroloq" tituluna 
layiq görür. 

Onun son illərdə çap 
etdirdiyi "Meliorasiya 
torpaqşünaslığı", "Dağlıq 
ərazilərin torpaqlarının me-
liorasiyası"  monoqrafiyala-
rında irəli sürülən müddəalar 
ölkəmizin dağətəyi və 
dağlıq ərazilərində əkinaltı 
torpaqların münbitliyinin 
qorunması istiqamətində 
aparılan tədbirlər üçün 
mühüm əhəmiyyət daşıyır.  
Bu yaxınlarda AMEA-nın 
Eroziya və Suvarma İnsitutu-
nun professoru, aqrar elmlər 
doktoru Hamlet Aslano-
vun "Kürün aşağı axarının 
ekocoğrafi problemləri" adlı 
monoqrafiyası respublika-
mızın görkəmli alimlərinin 
(aqrar elmlər doktoru, 
professor, Əməkdar elm 
xadimi A.Gərayzadə və geo-
logiya- mineralogiya elmlər 
doktoru, professor Ə.Əlimov 
rəy verib) redaktəsi ilə nəşr 
edilib.

Professor H.Aslanovun 
uzunmüddətli tədqiqatlarının 

nəticəsi olan "Kürün aşa-
ğı axarının ekocoğrafi 
problemləri" monoqrafiya-
sı tədqiqat sahəsində baş 
verən ekoloji pozuntuları 
öyrənmək, onların dağıdıcı 
təsirini azaltmaq və qismən 
qarşısını almaq üçün əlaqədar 
təşkilatların apardıqları 
layihə, axtarış və tikinti işləri 
üçün dəyərli vəsaitdir.

Son dərəcə sadə, səmimi 
və təvazökar olan bu elm 
adamı sakit, yüksək etik dav-
ranışı və mülayimliyi ilə ilk 
baxışda müsahibində özünə 
qarşı xoş təssürat yaradır. 
Rəhbərlik etdiyi çoxsaylı 
aspirantlara, dissertantlara və 
doktorlara qayğıkeşliklə ya-
naşır, hər məqamda çalışır ki, 
onlar vaxtında elmi işlərini 
müdafiə edib xalqın yara-
dıcı insanlarının cərgəsində 
fəaliyyət göstərsinlər. O, 
respublikamızda və xaricdə 
(ABŞ, Rusiya, İran...) dərc 
olunan 200-ə yaxın elmi 
işin, o cümlədən 17 dərslik, 
monoqrafiya və kitabın 
müəllifidir.

Alimin ali məktəbdə 
50 illik pedaqoji fəaliyyəti 
dövründə yetişdirdiyi 
yüzlərlə mütəxəssis hazırda 
respublikamızda, yaxın və 
uzaq xarici ölkələrdə elmin 
və təsərrüfatın müxtəlif 
sahələrində çalışır.

Professor Hamlet Asla-
nov apardığı elmi tədqiqat 
işlərinə görə bir çox mükafat-
lara layiq görülüb. O, 2002-ci 
ildə Amerika Hidrologiya 
İnstitutun Azərbaycan üzrə 
təmsilçisi və Beynəlxalq 
Ekoenergetika Akademiya-
sının üzvi seçilmiş,  2004-cü 
ildə isə "Peşəkar hidroloq" 
tituluna layiq görülmüşdür.

Professor Hamlet Asla-
novu ürəkdən təbrik edir və 
ona fəaliyyətində yeni-yeni 
uğurlar arzulayırıq.

Hacı Tofiq SEYIDZADƏ, 
professor

Hidrologiya elminin  
yorulmaz tədqiqatçısı

 � Onu  xatırlamamaq, sevməmək mümkün 
deyil. Özü aramızda olmasa da,  hər  gün  
radio və televiziyada   bu  istedadlı  pianoçu və  
bəstəkarın  mahnılarını  dinləyir, yaxud musiqi 
bəstələdiyi  filmlərə baxırıq. Yaradıcılığının 
çiçəkləndiyi bir  vaxtda- 1994-cü il mart ayının 
19-da erməni  cəlladlarının Bakıda  törətdikləri  
terrorun  qurbanı oldu.  Rafiq Babayev 1936-cı 
il martın  31-də  doğulmuşdu.  Martın 31-i də  
məlum tarixdir. 1918-ci ilin həmin  günü  qansız  
ermənilər  Bakı  qırğınını törətmişdilər. Rafiqin   
doğulduğu  tarix də həmin  günə təsadüf etmişdi. 
Atası Fərzi Babayevin  ağlına  haradan  gələydi ki,  
yenicə dünyaya  göz açan oğlu nə vaxtsa erməni 
terrorunun qurbanı olacaq... 

Bu xəbər bütün 
Azərbaycanı  sarsıtmışdı.  
Həmin  gün  kinostudiyada, 
Mahnı Teatrında  onu axtarır-
dılar. Məşqləri  onsuz  başla-
maq mümkün deyildi. Amma 
o daha yox idi. Azərbaycan 
matəm içərisində idi. 
Bəstəkarın qızı həmin  günü 
belə xatırlayırdı: "Qəflətən 
güclü külək başlandı. Göyün 
üzü boz-qara rəngə bürün-
dü. Qəfil bir xəbər eşitdim: 
metronun "20 Yanvar" stan-
siyasında qatar partladılıb. 
Atamın iş yeri "20 Yanvar" 
stansiyasının yaxınlığında 
idi. Amma bu xəbəri onunla 
əlaqələndirmək heç ağlıma 
da gəlmirdi. Mənə elə gəlirdi 
ki, sadəcə olaraq, belə şey ola 
bilməz. 

Həmin  günə qədər  
Rafiq Babayev  musiqi 
ilə  həmahəng olan ömrü-

nün sakit  günlərini ya-
şayırdı. Onun  sənət yolu  
təhsil aldığı  160 nömrəli 
məktəbdən  başlamışdı. Rafiq 
ilk caz kvartetini də məhz 
bu məktəbdə yaratmışdı. 
1950-ci ildə həmin məktəbi 
bitirəndən  sonra   A.Zeynallı 
adına Musiqi Məktəbinin 
fortepiano sinfinə daxil olub, 
R.S.Levinanın sinfində təhsil 
alıb. Eyni  zamanda, təhsil 
aldığı illərdə o,  Xalq Çalğı 
Alətləri Ansamblının musiqi 
rəhbəri vəzifəsində işləyir,  
caz musiqisi ilə  maraqlanır 
və improvizasiya ustalığını 
təkmilləşdirirdi. 1954-cü ildə 
buraxılış imtahanında onun 
ifa etdiyi proqrama klassik 
əsərlərlə yanaşı, amerikalı caz 
pianoçusu Bill Evensin kom-
pozisiyası da daxil edilmişdi. 
Sonradan özünü bütünlüklə 
caz musiqisinə həsr edən 

Rafiq Babayev 1959-cu ildə 
Bakı Konservatoriyasını 
bitirdikdən sonra həmin 
qrupun musiqi rəhbəri kimi, 
Sovet İttifaqının müxtəlif 
şəhərlərinə uzunmüddətli 
qastrol səfərlərinə çıxır. Bakı-
ya qayıdandan sonra görkəmli 
müğənni Rəşid Behbudovla 
tanış olur. Rəşid Behbudov 
Mahnı Teatrını yaradanda Ra-
fiq Babayevi  bu teatrın musiqi 
rəhbəri vəzifəsinə dəvət edir. 
Az  zaman içərisində onlar 
teatrlaşdırılmış böyük konsert 

proqramı hazırlamağa başla-
yırlar. Tamaşa  böyük  uğur 
qazanır, bundan  sonra  teatr 
onun iştirakı ilə yeni  repertu-
arlar hazırlayır. Bütün bu illər 
ərzində Rafiq caz musiqisi 
sahəsində yaradıcı işini də 
davam etdirir, bu işlə fasiləsiz 
məşğul olur, caz festivalla-
rında iştirak edir. 1967-ci ildə 
Tallin şəhərində keçirilən 
Beynəlxalq Caz Festivalında 
Rafiq Babayevin ansamblı la-
ureat olur. Onun "Bayatı-kürd" 
ladında ifa etdiyi kompozisiya 
xüsusi qeyd edilir.

Həmin illərdə Rafiq Baba-
yev ictimai işlərlə də məşğul 
olur, müxtəlif müsabiqələr, 
baxış və festivallar təşkil 
edir. Onun bütün yaradıcılıq 
fəaliyyəti gənc instrumen-
tal musiqiçi və vokalçılarla 
pedaqoji işlə həmişə bağlı 
olmuşdur.

1991-ci ildə Rafiq Ba-
bayev "Cəngi" folklor-caz 
kollektivini təşkil edib və 
musiqi layihələrinin həyata 
keçirilməsinə kömək edən 
səsyazma studiyası yaradıb. 
O, folklor çalğı alətlərindən 
istifadə etməklə, onları 
qeyri-adi harmoniya ilə 
zənginləşdirərək, dünyanın 
ilk baxışda bir-birinə zidd 
cəhətlərinə - Qərbə və Şərqə 
xas olan musiqini melodik 
tərzdə birləşdirərək gözəl 
kompozisiyalar yaradırdı.

Rafiq Babayev kino 
sahəsində də  məhsuldar 
çalışırdı.  Mütəxəssislərin  
fikrincə  onun  kinoya gəlişi 
ilə filmlərdə  bir  musiqi 
sərbəstliyi elementi yarandı. 
Elə buna görə də musiqi-
nin əvvəlcədən yazılması 
tələbi arxa plana keçdi və 
sözün yaxşı mənasında, 
musiqi  ilə bağlı qərarlar 
qəbul edilməsində improvizə 
imkanı yarandı. Bu, filmin 
səs palitrasını ölçüyəgəlməz 
dərəcədə genişləndirdi. Bu 
baxımdan filmlər get-gedə 
bir-birindən maraqlı olur-
du. Oqtay Mirqasımovun 
"Gümüşü furqon", "Başa 
düşmək istəyirəm" filmlərinə 
Rafiqin musiqisini yazanda 
tamamilə gözlənilməz halda, 
elə studiyada musiqi  ilə 
bağlı qərarlar qəbul edirdi. 
Rejissor da orada idi və Ra-
fiq onunla məsləhətləşərək, 
əlüstü hər şeyi dəyişə bilirdi. 
Yəni müəyyən mühüm dra-
maturji tapıntılar bilavasitə 
studiyada, səsyazma zama-
nı yaranmışdı. Bəstəkarın 
"1001-ci qastrol",  "Alman 
klinikasına şəxsi səfər", 
"Anlamaq istəyirəm" bədii 

filmlərinə, "Abşeron bağ-
ları"  silsiləsindən onlarca  
sənədli  film eyni zamanda,  
Azərbaycan haqqında  bir 
sıra sənədli  filmlərə musiqi 
bəstələmişdir.  Bu  filmlər  
bu gün Rafiq  Babayevin 
kino musiqisinin necə 
bənzərsiz yaradıcısı olduğu-
nu  təsdiq edir.

Heydər Əliyev Fon-
du Azərbaycanın musiqi 
mədəniyyəti tarixində xüsusi 
yeri olan Xalq artisti, cazmen, 
pianoçu, bəstəkar Rafiq Ba-
bayevin yaradıcılığından bəhs 
edən musiqi albomu hazırla-
yıb. 2008-ci il aprelin 11-də 
Heydər Əliyev Fondunun pre-
zidenti Mehriban Əliyevanın 
iştirakı ilə layihənin təqdimatı 
keçirilib.

MDB ölkələrinin və 
Azərbaycanın dövlət 
arxivlərindən toplanmış 
materiallar əsasında hazırlan-
mış alboma Rafiq Babayevin 
həyat və yaradıcılığından 
bəhs edən kitab, nadir 
videoyazılar olan 2 DVD və 
sənətkarın əsərlərindən ibarət 
8 CD daxildir. Disklər  SONY  
firmasının Avstriyadakı 
studiyasında müasir texno-
logiya əsasında təmizlənərək 
yazılıb. Kitabdakı mətnlər 
üç dildə - Azərbaycan, rus, 
ingilis dillərində verilib. 
Kitab sənətkarın həyatının 
müxtəlif anlarını əks etdirən 
fotoşəkillərlə zəngindir.

Xalq artisti, istedad-
lı  bəstəkarın  xatirəsini 
Azərbaycan xalqı heç zaman 
unutmayacaq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
"Xalq qəzeti"

Yarımçıq ömrün həzin notları

Paralimpiya çempionu və bürünc mükafatçısı Ilham Zəkiyev olacaq. 

Azərbaycan idmanının ən parlaq 
simalarından biri olan İlham Zəkiyevlə 
görüşüb, ondan müsahibə aldıq. Həmin 
müsahibəni oxucularımıza təqdim edirik.

Ilham, artıq dördilliyin ən möhtəşəm 
idman yarışı ərəfəsindəyik. Rio Paralim-
piadasında komandamızın bayraqdarı 
kimi hansı hissləri keçirirsiniz?      

- Pekin və London Olimpiadalarında 
Azərbaycan bayrağını komandamızın 
önündə aparmaq mənə nəsib olmuşdu. 
Bu dəfə də bu şərəfli missiya mənə 
həvalə olunub. Şübhəsiz, bayraqdar 
olmaqdan böyük qürur duyuram. Keçir-
diyim hissləri sözlə ifadə etmək mümkün 
deyil. İnşallah, Paralimpiadanın açılış 
mərasimində komandamızın bayraq-
darı və kapitanı kimi şərəfli vəzifənin 
öhdəsindən layiqincə gələcəyəm. 

– Növbəti Paralimpiadada şansları-
nız yüksək qiymətləndirilir. Rəqibləriniz 
arasında kimdən daha çox ehtiyat 
edirsiniz?

– Ümumilikdə, mənim çəkimdə 12 
cüdoçu çəkimdə mübarizə aparacaq. 
Onların əksəriyyəti ilə qarşılaşmışam. 
Özbəkistan komandasını təmsil edən 
rəqibimlə hələ gücümü sınamamışam. 
Son dünya çempionu, Asiya Oyunlarının 
qalibi olub. London Paralimpiadasında 
məğlub olduğum yaponiyalı idmançı da 
güclü rəqiblərdəndir. O "London-2012"-
də qalib oldu. Yerli idmançını da qeyd 
edərdim. London Oyunlarında bürünc 
medal uğrunda mübarizədə onu məğlub 
etsəm də, son dünya çempionatında 
onunla bacarmadım. Əslində, belə bir 

möhtəşəm yarışda zəif rəqib olmur. Ça-
lışacağam ki, potensialımdan maksimum 
istifadə edim. 

– Cüdo komandasının digər 
üzvlərinin  medal şansları ilə bağlı nə 
deyə bilərsiniz? 

– Biz 7 çəki dərəcəsində təmsil 
olunacağıq. 60 kq-da London Paralim-
piadasının qalibi Ramin İbrahimov, 
66 kq-da dünya və Avropa çempionu 
Bayram Mustafayev 73 kq-da bu yarış-
ların qalibi Ramin Qasımov, 81 kq-da 
gənc idmançımız, Avropa çempionu, 

dünya üçüncüsü Rövşən Səfərov, 100 
kq-da komandamızın heyətində yeni 
çıxış edən,  Avropa üçüncüsü Kənan 
Abdullaxanlı və ilk Avropa Oyunlarının 
gümüş mükafatçısı Səbinə Abdullayeva-
dan – komandamızın hər bir üzvündən 
medal gözləyirik. Yarışlara hazırlıq 

çərçivəsində Paralimpiya Komitəsi 
tərəfindən yığmamız üçün hər  bir şərait 
yaradılmışdı. Dövlətimizin biz idman-
çılara göstərdiyi diqqət və qayğıya 
yüksək nailiyyətlərlə cavab verməliyik. 
Rio Paralimpiadasında uğurlu çıxışı-
mızla bizə bəslənilən etimadı doğrulda-
cağıq.

Müsahibəni apardı:  
Leyla QURBANOVA, 

 “Xalq qəzeti”

 � Son illər tez-tez ölkəmizdə  müxtəlif  
yarışların iştirakçısı olmuş  və yenidən Bakıya  
səfərə  hazırlaşan  məşhur rusiyalı  qrossmeyster 
Sergey Karyakin "Sport – Ekspress"  qəzetinin  
müxbiri  D.Perlinə müsahibə vermişdir. 
Suallardan  biri  sentyabrda Bakıda  keçiriləcək  
42-ci Ümumdünya Şahmat  Olimpiadası  ilə   
bağlıdır.

– Hər Olimpiadadan  
əvvəl Rusiya  qızıl  medal-
lara  əsas   namizəd  hesab 
olunur.  Bizim  komandanın 
orta reytinqi  yüksəkdir...

– Bu vacib deyil.  Mən  
əmin  deyiləm ki, biz indi  
hətta kağız  üzərində  birinci 
olacağıq. ABŞ  komandası  
çox  güclü  görünür.  Onun 
üç qrossmeysteri  dünya  
reytinqinin  birinci  onluğuna  

daxildir. Hazırkı  çempionlar 
çinlilər də  çox  güclüdürlər.  
İndi kimin orta reytinqinin 
yüksək  olduğunu  bilmək  
üçün onların sifariş siyahısına  
baxmaq  lazımdır. İldən-
ilə  rəqabət  artır.  Ukrayna  
və  Fransa  həmişəki  kimi  
güclüdürlər. Sözsüz  ki,  tur-
nir  sahibləri  azərbaycanlılar 
öz  pərəstişkarları qarşısında 
ilhamla  oynayacaqlar. Onlar 

Avropa  birinciliyinin ikiqat  
qalibləridir. Hindistanı, 
Macarıstanı  da  unutmaq  
olmaz. İndi  kimi desən "atəş  
açmağı"  bacarır. Amma  biz,  
əlbəttə  ki,  qarşımıza qızıl 

medal  qazanmaq  vəzifəsi  
qoymuşuq. Çalışacağıq ki,  
bunun üçün  hər şeyi edək.

Hazırladı: O.BAYRAMOV, 
"Xalq qəzeti"

Sergey KARYAKIN: 

 � Erməni silahlı bölmələri cəbhənin 
müxtəlif istiqamətlərində iriçaplı pulemyotlardan 
da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 
ümumilikdə 16 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin 
mətbuat xidmətindən 
bildiriblər ki, Tərtər ra-
yonunun Çiləbürt, Fü-
zuli rayonunun Qorqan, 
Qaraxanbəyli, Xocavənd 
rayonunun Kuropatki-
no, Cəbrayıl rayonunun 
Mehdili kəndləri yaxınlı-

ğında, həmçinin Göygöl 
rayonu ərazisindəki adsız 
yüksəkliklərdə yerləşən 
mövqelərdən də Silahlı 
Qüvvələrimizin mövqeləri 
atəşə tutulub.
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Erməni silahlı bölmələri sutka ərzində 
atəşkəs  rejimini 16 dəfə pozub
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