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Prezident İlham Əliyev 
Nazirlər Kabinetinin 2017-
ci ilin birinci yarımilinin 
yekunlarına həsr olunmuş 
iclasında bu həllivacib 
məsələyə də toxunaraq 
demişdir: “İlin əvvəlində 
qarşıya vəzifə qoyulmuşdu 
ki, biz 100 min hektardan 
çox yeni torpaq sahələrinin 
suvarılmasını təşkil edək 
və bu istiqamətdə işlər 
gedir. Biz buna nail olacağıq. 
Biz yeni layihələr üzərində 
işləyirik. Elə etməliyik 
ki, suvarma işlərini mak-
simum dərəcədə yüksək 
səviyyədə aparaq. Çünki 
bu, məhsuldarlığa bilavasitə 
təsir göstərir. Subartezian 
quyularının qazılması davam 
etdirilir. 2013–2016-cı 
illərdə minə yaxın subar-
tezian quyusu qazılmışdır. 
İyun ayında yeni sərəncam 
imzalamışam. Bu sərəncam 
əsasında 36 rayonun 136 
yaşayış məntəqəsində 150 
subartezian quyusu qazılacaq 
və deməli, 375 min insan 
bundan istifadə edəcək. 
Əvvəlki illərdə qazılmış quyular hesabına 
1 milyon 300 min insan bu imkanlardan 
istifadə edib”.

Bu qızmar yay günlərində 
 Ağdaşda olarkən Suvarma Sistemləri 
İdarəsinin rəisi Rəsul Zamanov və 
Pirəzə Mexaniki Suvarma İdarəsinin 
rəisi İlham Əliyevlə həmsöhbət olduq. 
Müsahiblərim bildirdilər ki, rayonda 
əkinçiliyin inkişaf etdirilməsində mühüm 
amil olan suvarma ilə bağlı əsas güc Ağ-
daş Suvarma Sistemləri İdarəsi ilə Pirəzə 
Mexaniki Suvarma İdarəsinin üzərinə 
düşür. 

Söhbət zamanı bəlli oldu ki, Ağdaş 
rayonunun şimal və mərkəzi hissəsində 
yerləşən 61 yaşayış məntəqəsinin 25 
min 521 hektar əkin sahəsini suvarma 
suyu ilə təmin edən Suvarma Sistemləri 
İdarəsinin əsas mənbəyi Türyançaydır. Su 
qıtlığı dövründə suvarma kanalları Yuxarı 
Şirvan kanalından da qidalanır. Rayonun 
suvarma suyuna olan tələbatını ödəmək 
məqsədilə hələ 1956-cı ildə respubli-
kamızda nadir qurğu olan Türyançay 
su qovşağı tikilib istifadəyə verilib. Bu 
qovşağın maksimal su ötürmə qabiliyyəti 
saniyədə 302 kubmetrdir. Sözügedən qur-
ğu vasitəsilə maksimal sərfləri saniyədə 
10 və 10,5 kubmetr olan Sağ və Solsahil 
suvarma kanallları su ilə təmin olunur. 
Sol sahil suvarma kanalının qovşaqdan 
götürdüyü su ilə Ucar rayonunun 9 kəndi 
də suvarma suyu ilə təmin olunur. Qov-
şağın relyefcə Ağdaş ərazisinin yuxarı 
hissəsində yerləşməsi rayon  
SSİ-nin xidmət etdiyi ərazinin 
əksəriyyətində öz axımı ilə suvarma 
aparılmasına imkan yaradır.

Rayonda olarkən öyrəndik ki, cari ilin 
6 ayı ərzində 1082 hektar pambıq sahəsində 
arat, müəyyən ərazilərdə təkrar arat, səpin 
suvarılması aparılmışdır. Hazırda pambıq 
tarlalarında 2-ci suvarma başa çatmaq 
üzrədir. 751 hektar sahədə isə 3-cü suvarma 
işləri aparılır. Bu mövsümdə 8810 hektar 
taxıl zəmilərində 2 dəfə suvarma aparılmış-
dır. 7763 hektar yem bitkilərində isə 2-ci 
suvarma başa çatdırılmışdır. 384 hektar 
bostan-tərəvəz sahələrində 4 üz suvarma 
aparılmışdır. 210 hektar biyan əkinində 
2-ci suvarma yekunlaşmışdır. 1709 hektar 
çoxillik bitkilərin 3-cü suvarma suyu başa 
çatmaq üzrədir. 3642 hektar həyətyanı 
sahələr və 2300 hektar çəltik sahələri də 
fasiləsiz su ilə təmin edilir. 

Ağdaş SSİ-nin rəisi Rəsul Zamanov 
söhbət zamanı onu da qeyd etdi ki, cari 
ilin 6 ayı ərzində suvarma kanallarının 293 
kilometrlik hissəsində lildən təmizləmə 
işləri aparılmış, mexanizmlər vasitəsilə 

457 min kubmetr lildən təmizlənmə işləri 
görülmüş və əksər suvarma kanalları 
lildən təmizlənmişdir.

Aşağı Ləki, Hapıtlı, Kotanarx arxları 
və çayqırağı arx, Qəsil suvarma kanalı, 
Çiyni və Tofiqi arxları, Yuxarı Nemətabad 
beton arxı, Qəribli-Nemətəbad, Gürcü-
va, Mürsəl ferma arxları, Yenicə beton 
arxı, Qaradağlı kənd arxı, Cardan beton 
arxı, Yuxarı Ləki qələmə arxı, Aşağı 
Ləki, Ayranlı arxları, Pirkəkə beton arxı, 
Təkəlli, Cüvə, Əmirmahmud, Kükəl 
arxları, Zeynəddin qol arxı, Binələr arxı, 
Yanarx beton arxı, Yanarx kənd arxı, 
Ərəbocaq arxı, Şəkilli 2 suvarma kanalı, 
Şəkili 1 suvarma kanalı, Qarağan Şıxlar, 
Qarağan sədi arxları, Aral-1 beton arxı, 
Aral-1 suvarma kanalı, Şıxlı ferma, 
Mürsəl dəyirman arxları, Mürsəl beton 
arxı, Xosrov və Qumlax beton arxları, 
Cücük, Şıxlı, Nehrəxəlil, Rus arxları, Hü-
şün suvarma kanalı, Bəylik, Ərəb, Xəlil, 

Qoşaqovaq kənd arxları və sair kanallar 
lildən təmizlənmişdir.

Daşqın və selə qarşı mübarizə 
tədbirləri çərivəsində Türyançay çayın-
da mexanizmlər vasitəsi ilə 157 min 
kubmetr çay məcrasının təmizlənməsi 
aparılmış, Gürcüva kəndi və Qəsil kəndi 
ərazisində sahilin yuyulmasının qarşısı-
nı almaq üçün 600 metr ərazidə də çay 
məcrasının təmizlənməsi işləri həyata 
keçirilmişdir. 

Müsahibim daha sonra dedi ki, 
hesabat dövründə Yenicə elektrik nasos 
stansiyasının elektrik mühərrikinin, 
Nehrəxəlil kəndində və Qəribli kəndində 
metal akveduklar, R-5 kanalında və Sağ-
sahil kanalında suburaxıcılar, Kotanarx 

çayqırağı arxda borulu keçid, Dəhnə 
kəndində dəmir-beton akveduk cari təmir 
olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin son illər kənd 
təsərrüfatına göstərdiyi diqqət və qayğı 
sayəsində ölkədə kənd təsərrüfatı canlan-
mağa başlayıb. Ölkəmizdə aqrar sektorun 
davamlı və rəqabətqabiliyyətli inkişafı 
dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edil-
mişdir. Azərbaycan üçün qeyri-neft sekto-
runun inkişafı baxımından kənd təsərrüfatı 
sahələrinin inkişafı xüsusi önəm daşıyır. 
Bu məqsədlə yeni torpaq sahələrinin əkin 
dövriyyəsinə cəlb edilməsi əsas istiqamət 
kimi müəyyən edilmişdir. 

Ağdaş SSİ-nin rəisi bununla 
əlaqədar su təsərrüfatının üzərinə düşən 
vəzifələrdən söz açaraq bildirdi ki, res-
publikamızda meliorasiya və su təsərrüfatı 
sahəsinə son illərdə əsaslı kapital qoyu-
luşu dəfələrlə artmış, bu sahənin maddi 
texniki bazası xeyli gücləndirilmiş, 
minlərlə kilometr suvarma kanalları-
nın və kollektor-drenaj şəbəkələrinin 

bərpası, yenidən qurulması və tikintisi 
həyata keçirilmişdir. Hazırda Ağdaş 
rayonunda da bu istiqamətdə mühüm işlər 
görülməkdədir. Əkinəyararlı suvarılmayan 
torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə cəlb 
olunması məqsədi ilə dövlət başçısının 
müvafiq sərəncamına əsasən rayonda 
əkinəyararlı suvarılmayan 15800 hektar 
torpaq sahəsinin suvarma suyu ilə təmin 
edilməsi məqsədilə işlərə start verilmişdir.

Belə ki, su mənbəyi Yuxarı Şir-
van kanalından olan 4,3 min hektar 
ərazini suvarma suyu ilə təmin etmək 
məqsədilə 15 kilometr uzunluqda 1400 
millimetr ölçülü, su mənbəyi Kür 
çayından olan 7 min hektar ərazini su-
varma suyu ilə təmin etmək məqsədilə 

8 kilometr 1200 millimetr ölçülü, su 
mənbəyi Türyançay çayından olan 
4,5 min hektar ərazini suvarma suyu 
ilə təmin etmək üçün 200 metr 1400 
millimetr ölçülü borular vasitəsi ilə su 
xətlərinin çəkilməsi nəzərdə tutul-
muşdur. 4,3 min hektar sahəyə gedən 
kanalda 7,5 kilometr boru düzülmüş, 
6,65 kilometr ərazi qazılmışdır. 7 min 
hektar ərazidə sahəyə gedən kanalda 
3,6 kilometr qazıntı işləri aparılmış, 
betontökmə və izolyasiya işləri davam 
etdirilir, 3 layihənin isə sənədləşmə 
işləri aparılır.

Ağdaş rayonunun əkinçilik sahələrinin 
suvarma suyu ilə təminatında Pirəzə Me-
xaniki Suvarma İdarəsinin (Pirəzə MSİ) 

də öz payı var. Bu idarə Ağdaş rayonunun 
Pirəzə kəndində Kür çayının sol sahilində 
yerləşir. Kür və Türyançay çaylarında 
quraşdırılmış nasos stansiyaları vasitəsilə 
Ağdaş və Yevlax rayonunun 11 kəndini və 
meşə əkinlərinin mexaniki üsulla suvarıl-
masını təmin edir. 

Pirəzə MSİ-nin rəisi İlham 
Əliyevlə söhbətimiz zamanı məlum 
oldu ki, ümumiyyətlə, idarə 9650 hektar 
sahənin suvarılmasına xidmət edir. 2017-
ci ilin ikinci rübündə Kür və Türyançay 
çaylarında mənbədən 71,5 min kubmetr 
su verilməsi planlaşdırılmış və nəzərdə 
tutulan qədər ərazi suvarma suyu ilə 
təmin edilmişdir.

Xidmət ərazilərində 1641 hektar 
pambıq, 2020 hektar taxıl 79 hektar 
çəltik, 2066 hektar köhnə yonca, 555 
hektar təzə yonca, 627 hektar həyətyanı 
sahə, 420 hektar bostan tərəvəz, 457 hek-
tar örüş- biçənək, 1785 hektar təbii meşə 
ərazilərində mexaniki üsulla və Türyan-
çay kanalından öz axımı ilə suvarma 
aparılmışdır.

Türyançayda suyun yay vaxtlarında 
azlığını nəzərə alaraq mexaniki üsula 
üstünlük verilmişdir. Cari ilin əvvəlindən 

öz axımı ilə 1 milyon 494 min kubmetr 
su verilmişdir ki, bu da 970 hektar əkin 
sahəsinin suvarılmasına kömək etmişdir. 
Hazırda suvarma işləri davam edir. Belə 
ki, bu günə kimi 1641 hektar pambıq 
sahəsinin arat və birinci suyu tamamilə 
verilmişdir. Hazırda ikinci suvarma dövrü 
gedir. Yaxın günlərdə ikinci suvarma 
dövrü də başa çatacaqdır. 

Rəis qeyd etdi ki, Pirəzə MSİ-nin 
nəzarətçiləri tərəfindən sahələrdə həyata 
keçirilən suvarma işlərinə mütəmadi 
nəzarət edilir. Suvarma suyunun 
təminatında yaranan hər hansı problem 
barədə idarədə yaradılmış növbətçilərə 
məlumat verilir və həmin problem 
tezliklə həll olunur. Pambıq və çəltik 
ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb et-
diyi üçün hər iki bitkinin əkin sahələrinin 
suvarma suyu ilə təchizatına xüsusi 
nəzarət olunur. 

Yeri gəlmişkən, əkin sahələrinin 
keyfiyyətli və səmərəli suvarılması üçün 
16 elektrik nasos stansiyası, 25 müxtəlif 
tipli dizel nasos stansiyaları fasiləsiz 
olaraq işləyirlər. Pirəzə MSİ bu işləri 
vaxtında çatdırmaq üçün bütün gücü ilə 
ilə səfərbər olunaraq gücləndirilmiş iş 
rejimində işləyir.

 Ziyəddin SULTANOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Ağdaş:  Suyun hər 
damlası məhsula çevrilir 

 � Respublikanın kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslaşmış 
rayonlarında əkinçiliyin inkişafı digər sahələrlə yanaşı, 

həm də etibarlı su təchizatı ilə bağlıdır. Bu baxımdan xüsusən 
yay aylarında, suvarma suyuna daha çox ehtiyac duyulan 
rayonlardan biri də Ağdaşdır. Son illər Prezident İlham Əliyevin 
ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin dirçəldilməsi çağırışını 
və dövlət başçısının bununla bağlı həyata keçirdiyi tədbirləri 
ağdaşlılar ürəkdən bəyənmiş və dəstəkləmişlər. İndi rayonda 
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması, əkin 
dövriyyəsinə yeni torpaq sahələrinin cəlb olunması, xüsusilə 
taxılçılıq, pambıqçılıq və bostançılığın inkişafı ilə bağlı yeni 
layihələrin icrası diqqətdə saxlanılır. Bu istiqamətdə görülən 
işlər sırasına, təbii ki, su təsərrüfatının maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi də daxildir. 

 � Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev dünya şöhrətli sənətkar Müslüm 
Maqomayevin 75 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. 
Sərəncamda deyilir: “Azərbaycanın çoxəsrlik mədəniyyət salnaməsinə parlaq 
səhifələr yazmış Müslüm Maqomayev son dərəcə rəngarəng repertuara malik 
qüdrətli sənətkardır. Onun özünəməxsusluğu ilə səciyyələnən və ümumən sovet 
estradasını yeni mərhələyə yüksəldən bənzərsiz yaradıcılığı musiqi tarixində ayrıca 
mərhələ təşkil edir. Fitri istedadlı böyük sənətkar opera vokal ifaçılığının ecazkar 
nümunələrini meydana gətirmiş, milyonlarla insanın rəğbətlə qarşıladığı mahnılar 
bəstələmiş, həmçinin kino sahəsində təqdirəlayiq fəaliyyət göstərmişdir.”

Dünyanın görkəmli müğənnilərinin kinoda 
çəkilmək ənənəsi bu sənətə uğurlar bəxş etmişdir. 
Müslüm Maqomayevin də həyat və yaradıcılığı 
kinematoqrafçıların diqqətindən yayınmamış, 
onu bir sıra Azərbaycan filmlərində baş rollarda 
çəkmişlər.“Oxuyur Müslüm Maqomayev”, “Niza-
mi”, “Yarımçıq qalmış mahnı” və “Moskva notlar-
da” filmlərində bu qüdrətli sənətkar kino aktyoru 
kimi yaddaqalan rollar yaratmışdır.

 Kinorejissor Tofiq İsmayılovun “Oxuyur Müs-
lüm Maqomayev” bədii-sənədli televiziya filmi 30 
yaşlı bu istedadlı müğənninin yaradıcılığına həsr 
olunmuşdur. Bu film, əslində, musiqi haqqındadır. 
Onun qəhrəmanı bütün varlığı ilə musiqi sənətinə 
bağlı olan cənc, azərbaycanlı Müslüm Maqoma-
yevdir. Müslüm burada Azərbaycan və dünya xalq-
larının musiqi əsərlərini ifa edir. Onun görkəmli 
sənətkarlarla görüşləri, böyük konsert salonlarında-
kı çıxışları filmə xüsusi rəng qatır.

Filmə tamaşa etdikcə hiss olunur ki, o, təkcə 
müğənni deyil, həm də bəstəkar, pianoçu, rəssam 
və heykəltəraşdır. Belə hərtərəfli qabiliyyət hər 
kəsə müyəssər olmur.

Filmdə tamaşaçıya vətənpərvərlik və iftixar 
hissləri aşılayan bərəkətli Azərbaycan torpa-
ğı tərənnüm olunur. Müğənni bu epizodlarda 
bələdçilik edib bizi bol bəhrəli Muğanda, Mildə, 
Şirvanda gəzdirir, Göygölə aparır, doğma yur-
dumuzu bütün dünyaya tanıtdırır. O, sanki, 
demək istəyir: “Buyurun, Odlar Yurduna, onun 
gözəlliklərinə tamaşa etmək üçün bizə qonaq gəlin, 
qapımız dostların üzünə həmişə açıqdır”. 

Kadrlar bir-birini əvəz edir. Müslüm müharibə 
əleyhinə mahnı oxuyur. Bu səhnəyə həyəcansız 
baxmaq olmur. Müslümün bəstələdiyi “Sonuncu 
akkord” mahnısı xüsusilə dərin təsir bağışlayır. 
Bəstəkar bu mahnını üzünü görmədiyi atasının 
və müharibədə həlak olmuş Vətən oğullarının 
əziz xatirəsinə həsr etmişdir. Axı Müslümün atası 
müharibənin qurtarmasına bir neçə gün qalmış 
həlak olmuşdur. Bu mahnını oxuyarkən müğənni 
gözlərimiz qarşısında müharibəyə nifrət bəsləyən 
əsl mübariz, sülh carçısı kimi canlanır. Həmin film 
o vaxtlar nəinki Sovet İttifaqında, həm də xarici 
ölkələrdə böyük uğur qazandı. 

Xalq yazıçısı, kinodramaturq və rejissor Maq-
sud İbrahimbəyovun “Azərbaycanfilm” kinostudi-
yasında çəkdiyi “Yarımçıq qalmış mahnı” musiqili 
bədii filmində məşhur müğənni və artist rolunda 
SSRİ Xalq artisti M.Maqomayev çəkilmişdir. Yara-
dıcı qrup onun istedadından mümkün qədər istifadə 
etməyə çalışmışdır. Sözsüz ki, Xalq artistinin 
iştirakı və ifaları filmi daha da baxımlı etmişdir. 

Rejissor Eldar Quliyevin “Nizami” tarixi-bioq-
rafik kinoromanı müqənninin kino yaradıcılığında 
əhəmiyyətli yer tutur. Ekran əsərində dahi şairin 
mürəkkəb obrazını yaratmaq görkəmli müğənni 
və bəstəkar M.Maqomayevə qismət olmuşdur. 
O, həm də filmin bəstəkarıdır. Filmin ssenari-
sini Eldar Quliyev yazıçı İsa Hüseynovla birgə 
yazmışdır. Vətənpərvərlik, öz torpağına, xalqına 
məhəbbət, qadına hörmət, tərəqqiyə, sülhə meyl, 
poeziyanın qüdrətli gücü – Nizami əsərlərinin 
bu motivlərindən müəlliflər bütünlüklə istifadə 
edərək, orijinal və müasir təfsirli, dərin fikirli, 
miqyaslı əsər yaratmışlar.

Onun bu filmə çəkilməsinidə mistika yaxud, 
qeyri-adi nəsə olduğunu düşünənlər var. Kifayət 
qədər praqmatik insan olan Xalq artisti Eldar 
Quliyev bu faktı etiraf edib. Ən qəribəsi də budur 
ki, Eldar Quliyev Moskvanın birinci kanalına ver-
diyi müsahibə film çəkilərkən XII əsr şairi dahi 
Nizami Gəncəvinin ruhu ilə “məsləhətləşdiyini” 
bildirib: “1982-ci ildə hazır olan filmdə əsas rolu 
kimin oynayacağını dəqiqləşdirməkdə rejissor 
Eldar  

Quliyev çətinlik çəkir. 
Belə ki, o, yaxın dostu olan 
müğənni Müslüm Maqo-
mayevi diplomatik jest 
edərək filmə cəlb edir və onu 
birtəhər razı salır. Çünki o 
zaman Maqomayevi bütün 
SSRİ tanıyırdı və bütün İtti-
faq miqyasında filmə böyük 
maraq yaradacağını bilirdi. 
Digər tərəfdən isə məşhur 
aktyor Hamlet Xanızadə 
də rol üçün sınaqlara dəvət 
edilir və bəyənilir. O zaman 
cavan olan rejissor kimi 
çəkəcəyini yəqin edə bilmir. 
Bu məqamda filmdə Qivami 

Mütərəzzi rolunda çıxış edən Xalq artisti Həsən 
Turabov ona qəribə bir təklif edir: “Biz tərəflərdə 
ruhçağıran var, bəlkə, ondan kömək istəyək. 
Nizaminin öz ruhu desin ki, filmdə əsas rolda kim 
çıxış etsin”.

Rejissorun sözlərinə görə, o adam, sözün 
həqiqi mənasında, cəmiyyətin tanıdığı məşhur, 
ziyalı bir şəxs olub. Heç bir falçılıq işi ilə məşğul 
olmayıb, sadəcə, ruhlarla dialoqa girirmiş. Elə bu 
məşhurluğuna görə də Eldar Quliyev onun adını 
çəkmir. Həmin şəxsin dediyi vaxt yanına gedirlər. 
Heç məsələnin nə olduğunu da demirlər. Qeyd 
edək ki, kifayət qədər rasional şəxs olan, misti-
kaya inanmayan Eldar Quliyev Moskvanın əsas 
televiziya kanalında bunları danışarkən tamaşa-
çıların inamsız, birmənalı olmayan reaksiyası ilə 
üzləşib. Lakin rejissorun dediyinə görə, həmin 
gün ruhçağıran Nizami ilə “danışıb” və ondan 
filmə kimin çəkilməsini fotolar vasitəsilə soruşub. 
Rejissorun sözlərinə görə, Nizami Gəncəvinin 
ruhu Müslüm Maqomayevi seçib. Bu, Eldar 
Quliyevdə qəti əminlik yaradıb. Elə sabahısı gün 
Müslüm Maqomayevlə qəti söhbət edərək, onu 
filmə çəkib.

Parlaq fərdi yaradıcılığı olan M.Maqomayev 
Nizaminin dövrünü və ölməz misralarını dönə-
dönə mütaliə edib, onu öz istedad və yaradıcılıq 
prizmasından keçirərək şairin fərdi obrazını yarada 
bilib. 

Bəstəkar və müğənni M.Maqomayev bu 
barədə belə demişdir: “İndiyədək bu əqidədəyəm 
ki, müğənni oxumalıdır. Elə buna görə də təkcə 
musiqili filmlərdə deyil, başqa janrlarda yaradılan 
filmlərdə də çəkilmək barəsində bir neçə münasib 
təklifi rədd etmişəm. Lakin rejissor E.Quliyevin 
təklifi o qədər qeyri-adi, o qədər cəzbedici oldu ki, 
məni düşünməyə vadar etdi”.

M.Maqomayev rejissor E.Quliyevin 5 filminə 
musiqi bəstələmişdir: “Nizami” (1982), “Gü-
müşgöl əfsanəsi” (1984), “Burulğan” (1986), 
“Təxribat” (1989), “Nə gözəldir bu dünya” (1989). 
Bundan başqa o, “Abşeron ritmləri” (1970), 
“Nəğməkar torpaq” (1980) film-konsertlərində 
mahnılar ifa etmişdir.

Onun özü haqqında da filmlər çəkilib. Son illər 
Rusiyada Müslüm Maqomayevə həsr olunan çox 
maraqlı bir televiziya filmi də çəkilmişdir.

Müslüm Maqomayev kino sənətini çox sevirdi. 
Premyeralara böyük həvəslə gedirdi. Tamaşaçı 
alqışları onu bu sənətə daha çox bağlayırdı. 

Yaxşı ki, bizim kinomuzda bu qüdrətli 
sənətkarı əbədiləşdirən filmlər var.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Müslüm Maqomayev 
milli kinomuzda 

 � Ehtiyacı olan insanlara göstərilən qayğı 
– pensiya və müavinətlərin, tələbə və aspirantların 
təqaüdlərinin artırılması, çoxsaylı yeni iş yerlərinin 
yaradılması, yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması, 
əhalinin pulsuz tibbi müayinədən keçirilməsi, müxtəlif 
peşə sahiblərinin təmənnasız olaraq yeni mənzillərlə 
təmin edilməsi müasir Azərbaycan reallıqlarıdır. 
Ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti kütləvi informasiya 
vasitələrinə verdiyi müsahibələrdə və göndərdiyi 
məktublarda bu siyasət barədə səmimiyyətlə söz açır, 
minnətdarlıq edir. Həmin məktublardan “Xalq qəzeti” 
redaksiyasına ünvanlananları da vardır. 

Sumqayıt Şəhər Təhsil 
Şöbəsi Veteranlar Şurası-
nın sədri Məşdi Zeynalo-
vun məktubunda dövlət 

qurumlarının yaşlı nəslin 
nümayəndələrinə göstərdiyi 
qayğıdan məmnuniyyətlə söz 
açılır. Müəllif yazır ki, ölkə 

gəncliyinin gələcəyə hazır-
lanmasında xüsusi xidmətləri 
olmuş müəllimlərin bu şəkildə 
qayğı ilə əhatə olunması təkcə 
diqqət deyil, həm də iman 
göstəricisidir. 

Gəncəli oxucumuz, 
şəhid atası Elçin Əsədov isə 
dövlət qurumlarının şəhid 
ailələrinə göstərdiyi qayğı 
və diqqəti ordu quruculuğu-
muzun möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində atılan mühüm 

addım adlandırır. 
Naxçıvan şəhəri, Nizami 

küçəsi, 53-də yaşayan əmək 
veteranı, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Əməkdar 
jurnalisti Arif Həbibov 
Səhiyyə Nazirliyinin 
Müharibə və Əmək Veteran-
ları Xəstəxanasında müalicə 
alan xəstələrin əhatə olunduğu 
qayğı və diqqətdən söz açır: 
“Azərbaycan dövlətinin yerit-
diyi sosial siyasətin miqyası 

gündən-günə genişlənir. Məhz 
ona görə də dövlət səhiyyə 
müəssisələrinə müraciət edən 
xəstə və qocaların müayinəsi 
də, müalicəsi də daha səmərəli 
olur”. Müəllif əlavə edir: 
“İsmayıllı rayonunun sakini, 
İkinci dünya müharibəsinin 
veteranı, sinəsini orden və 
medallar bəzəyən Niyaz 
Ağayev, Culfa rayonunun 
Milax kəndinin sakini, 90 
yaşlı Seyfəddin Novruzov və 

digər pasiyentlər məndən xahiş 
etdilər ki, bu xəstəxanada yaşlı 
nəslin nümayəndələri üçün 
yaradılmış şəraitə görə dövlətə 
və dövlət başçısına olan 
minnətdarlıqlarını mətbuat 
səhifələrinə çıxardım. Bu 
məktubu ağsaqqalların xahişini 
yerinə yetirmək üçün qələmə 
aldım”. 

Təqdim etdi: 
İsaq ƏMƏNULLAYEV,  

“Xalq qəzeti”

Oxucu məktublarında sosial siyasətdən razılıq ifadə edilir


