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 � Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdıran, 
sevdirən dahi müğənni Müslüm Maqomayevin bu il 
avqustun 17-də 75 yaşı tamam olacaq. Korifey sənətçi  
ilə 19 il əvvəl “Xalq qəzeti” üçün baş tutan eksklüziv 
müsahibəm barədə qeydlərimi ətraflı şəkildə ilk dəfə 
oxuculara təqdim etmək istəyirəm. 

Dünya şöhrətli müğənni 
Müslüm Maqomayev bütün 
həyatı boyu ecazkar mahnı-
ları ilə doğma Azərbaycanı, 
Bakını sonsuz sevgi ilə 
tərənnüm edib. Artıq doqquz 
ilə yaxındır ki, milyonların 
sevimlisi olan müğənni cismən 

həyatda yoxdur. Amma, bu, 
bir təkzibolunmaz həqiqətdir 
ki, Müslüm Maqomayevin 
məlahətli səsi, ölməz mahnıları 
milyonların qəlbindədir. 

Bəli, Müslüm sənəti 
daimidir, əbədiyaşardır! Mən 
indi son yarım əsrdə keçmiş 
SSRİ məkanında “mahnı 
kralı” adlandırılan Müslüm 
Maqomayevin parlaq, qeyri-
adi ifaçılıq məharəti barədə 
geniş söz açmaq fikrində 
deyiləm. Düşünürəm ki, belə 
bir məsuliyyətli işi öz üzərlərinə 
musiqişünaslar götürməlidir. 
İnsafən, onlar bu şərəfli 
missiyanı yorulmaq bilmədən 
görürlər. Məramım tamam 
başqadır. Sadəcə, “Xalq qəzeti” 
üçün Müslüm Maqomayevdən 
aldığım eksklüziv müsahibədən 
bəhs etmək istəyirəm... 

1998-ci il oktyabrın 11-
də müstəqil Azərbaycanda 
növbəti prezident seçkiləri 
keçirilirdi. Seçkilər mövzu-
su, təbii ki, ölkə mediasının 
diqqət mərkəzində idi. “Xalq 
qəzeti” baş redaktorunun birinci 
müavini Qəzənfər Qəribova 
bildirdim ki, Moskvada yaşayan 
Azərbaycan vətəndaşlarının 
səsvermə prosesində iştirakı ilə 
bağlı operativ yazı hazırlamaq 
istəyirəm. O, fikrimi bəyəndi, 
elə öz otağından Azərbaycanın 
Moskvadakı səfirliyinə telefon 
açmağımı təklif etdi. 

O zaman səfirliyin mətbuat 
xidmətinin katibi vəzifəsində 
Fərhad Ağamalıyev adlı 
təcrübəli bir jurnalist çalışır-
dı. Fərhad müəllimə telefon 
açdıq. O, səfirlikdə səyyar seçki 
məntəqəsi təşkil olunduğunu, 
Moskvada yaşayan soydaşları-
mızın bu mühüm siyasi kam-

paniyada fəal iştirak etdiklərini 
bildirdi. Konkret rəqəmlər 
səsləndirdi, günün sonunda 
səsvermənin yekun nəticələri 
barədə bir daha məlumat 
verəcəyini vəd etdi. 

Mətbuat katibindən Moska-
da yaşayan tanınmış soydaşları-

mızdan kimlərin səs verdiklərini 
soruşdum. Elə bunu demişdim 
ki, həmsöhbətim gülümsəyərək 
bildirdi: 

– İndicə məşhur həmyerlimiz 
Müslüm Maqomayev zala daxil 
olub, səs verməyə hazırlaşır. 
Dərhal ağlımda gözəl bir ideya 
yarandı. Fərhad müəllimdən 
israrla xahiş etdim ki, böyük 
müğənni səs verdikdən sonra 
onu qəzetimiz üçün müsahibə 
verməsinə razı salsın. 

Bu an yanımda əyləşən 
rəhmətlik Qəzənfər müəllimin 
üzünə baxdım. O da mənim 
kimi həyəcanlı idi. Nə gizlədim, 
dünya şöhrətli müğənninin tanı-
madığı bir jurnalistə müsahibə 
verməkdən imtina edəcəyindən 
ehtiyat edirdim. Amma, 
xoşbəxtlikdən hər şey arzu 
etdiyimiz kimi oldu. Bir neçə 
dəqiqədən sonra telefonda Müs-
lüm Maqomayevin ürəyəyatımlı, 
məhrəm səsi eşidildi:

– Sizi eşidirəm, bakılı 
jurnalist! 

Mən adımı, soyadımı 
söylədim. Söhbətə “bir şirin-
lik qatmaq üçün” Müslüm 
Maqomayevə Bakıda çox 
günəşli bir hava olduğunu 
söylədim. 

– Bakı üçün çox darıxı-
ram. Bütün həmyerlilərimə 
qəzetiniz vasitəsilə salamlarımı 
yetirməyinizi xahiş edirəm. Bu-
rada, Moskvada isə artıq soyuq-
dur. Macal düşən kimi, Tamara 
xanımla (həyat yoldaşı, SSRİ 
Xalq artisi Tamara Sinyavskaya 
nəzərdə tutulur--müəllif) Bakıya 
gələcəyəm. Oralar üçün burnu-
mun ucu göynəyir... Bakıya son 
vaxtlar yolum az-az düşsə də, 
Azərbaycanı özümlə hər yerdə 
qəlbimdə gəzdirirəm! 

Müslüm Maqomayev 
son sözünü xüsusi vurğu ilə 
dedi. Hiss edirdim ki, Bakı, 
Azərbaycan haqqında danışmaq 
onu çox duyğulandırır. Sonra 
böyük müğənniyə “Xalq qəzeti” 
barədə, eləcə də redaksiya-
nın yerləşdiyi yer barədə də 
məlumat verməyə çalışdım.

– Yaxşı xatırlayıram, 
“Nizami” kinoteatrının düz 
yanındadır. Mənim uşaqlığım, 
yeniyetməliyim o tərəflərdə ke-
çib... Eh, necə də gözəl, qayğısız 
günlər idi...

– Siz dahi Azərbaycan 
şairi Nizami roluna da 
çəkilibsiniz... 

– Bu rolda çəkilməyi mənə 
dostum Eldar (Xalq artisti, 
rejissor Eldar Quliyev nəzərdə 
tutulur – müəlif) təklif edib. 
Nizami dünya poeziyasında elə 
bir uca zirvədir ki, Yer kürəsinin 
hər yerindən görünür. 

Yeri gəlmişkən, mən dahi 
şairin sözlərinə başqa bir 
dahinin – Üzeyir Hacıbəyovun 
yazdığı “Sənsiz” romansını iki 
il qabaq Bakıda, Respublika 
sarayında (indiki Heydər Əliyev 
sarayı-müəllif) böyük həvəslə 
ifa etdim. Yəqin ki, məlumatınız 
var. Həmin konsertdə dahi 
Heydər Əliyev də zalda idi. Bu 
romansı böyük Bülbüldən sonra 
oxumaq asan deyil. Mən onu öz 
üslubumda oxudum.

– Sizin həmin konsertin 
videosu Azərbaycan televiziya-
sı ilə tez-tez yayımlanır. Böyük 
zövq alırıq...

– Dərin təşəkkürümü 
bildirirəm. 

Nəhayət, seçkilər mövzusu-
na keçdik:

 – Müslüm müəllim, sirr 
deyilsə, kimə səs verdiniz? 

– Əlbəttə, yaxın dostum 
Heydər Əlirza oğluna səs 
verdim! Başqa kimə səs verə 
bilərəm ki? Məgər bu dahi 
siyasətçini başqa namizədlərlə 
müqayisə etmək olar?! 

– Heydər Əlirza oğlunun 
necə dahi siyasətçi olduğunu 
bütün dünya bilir. Allah onu 
qorusun! 

Beləcə, telefon bağlan-
tısı bitdi. Özümü çox şanslı 
sayırdım. Baş redaktorun 
müavini “necə söhbət etmisən, 
elə də yaz”, – dedi. Ertəsi gün 
qəzetdə Azərbaycanın Moska-
vadakı səfirliyində səsvermənin 
təşkili, Müslüm Maqomayevin 
səsvermə zamanı qəzetimizə 
eksklüziv müsahibə verməsi ilə 
bağlı məqaləm dərc olundu. 

Yeri gəlmişkən, mən 
Moskvada Müslüm Maqoma-
yevi canlı olaraq dinləmişəm. 
1977-ci ildə M.V. Lomonosov 
adına Moskva Dövlət Universi-
tetinin jurnalistika fakültəsinin 
üçüncü kursunda oxuyur-
dum. Bir dəfə azərbaycanlı 
tələbələri, o cümlədən məni 
Azərbaycanın Moskvadakı 
Daimi Nümayəndəliyinə çağır-
dılar. Nümayəndəliyin rəhbəri 
Camaləddin Maqomayev (böyük 
müğənninin doğma əmisidir) 
bizə Müslüm Maqomaye-
vin “Rusiya” konsert zalında 
keçiriləcək solo konsertinə bir 
neçə bilet verərək dedi: 

– Bunları Müslüm özü 
MDU-nun azərbaycanlı 
tələbələri üçün ayırıb. Gedib 
baxarsınız! 

Əlbəttə, bu, olduqca xoş bir 
sürpriz idi! O dönəmdə Müslüm 
Maqomayevin solo konsertinə 
düşmək fantastik bir uğur sayı-
lırdı. Moskvada, bu, lap çətin idi. 

Üstəlik, böyük müğənni özü bizi 
konsertinə dəvət etmişdi. Tələbə 
üçün bundan yaxşı nə ola bilərdi 
ki?! Vaxt-vədə yetişdi. Möhtəşəm 
bir konsert oldu. Müğənni 
həmişə olduğu kimi, şair Nəbi 
Xəzrinin sözlərinə bəstələdiyi 
məşhur “Azərbaycan” mahnısı 
ilə başladı. Populyar mahnılarla 
yanaşı, kinolara yazılmış mahnı-
ları da ifa etdi. 

Biz o anlarda özümüzü dün-
yanın ən xoşbəxt insanları hesab 
edirdik. Müslüm Maqomayevin 
Azərbaycan xaqlına, xalqımızın 
da öz Müslümünə sevgisi sonsuz 
idi. Əminəm ki, bu sevgi heç 
vaxt tükənməyəcək.

...Lap son günlərin 
söhbətidir.“Facebook”da 
tanınmış jurnalist, İctimai 
Televiziyanın Gəncə bürosunun 
rəhbəri Vaqif Tanrıverdiyev 
Müslüm Maqomayevin Tamara 
Sinyavskaya ilə birgə ifa etdiyi 
möhtəşəm “Azərbaycan” mah-
nısının videosunu paylaşaraq 
yazıb: “ Tamara Sinyavskaya 
müsahibələrindən birində deyir 
ki, Müslümdən başqa doğma 
heç kimim yoxdur... Duetdəki 
sevinc də bu doğmalığın yaratdı-
ğı qürurdan qaynaqlanır...” 

Vaqif müəllim haqlıdır. 
Tamara xanımın Müslüm Maqo-
mayevin xatirəsini bu qədər əziz 
tutması hər birimizin qəlbində 
qürur doğurur. Onların ifası, 
həqiqətən, necə də möhtəşəm 
səslənir: 

Ömrümün mənasısan, 
Qardaşlıq dünyasısan, 
Anamın anasısan,
Azərbaycan, 
Azərbaycan!

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti”

Müslüm Maqomayev: 
Azərbaycanı özümlə qəlbimdə gəzdirirəm! 

 � İndi də Azərbaycan radiosunun “Bulaq” 
verilişində hərdən onun səsi eşidilir. Qəribədir, 
bu səsi dinlədikcə, insanın ruhu dincəlir, rahatlıq 
tapır. Bir vaxtlar hamı bu verilişin vaxtını 
səbirsizliklə gözləyərdi. Bulaq suyu kimi səffaf idi 
Məhluqə xanımın səsi. Onu dinləməkdən adam 
həqiqətən yorulmurdu. Bu səs insanda xoş əhval-
ruhiyyə yaradırdı. 

Aktrisanın 100 illik yubile-
yi günlərində onun həyat bioq-
rafiyasına, yaradıcılıq yoluna 
qısa bir nəzər salmaq istədik. 
Məhluqə Ələsgər qızı Sadıqova 
1917-ci il aprelin 28-də Şuşada 
sənətkar ailəsində anadan olub. 
Burada qızlar məktəbində 
oxuyub. 1930-cu ildə ailəsi 
Bakıya köçüb. Məhluqə xanım 
6 saylı məktəbdə 7 illik təhsili 
başa vurduqdan sonra Bakı 
Tibb Texnikumunun diş texniki 

fakültəsinə daxil olub. Bu 
təhsil ocağını 1936-cı ildə biti-
rib. Tibb təhsili alarkən rəqs və 
dram dərnəklərində də iştirak 
edib və bu yol onu peşəkar 
aktyor sənətinə aparıb.

1936-cı il sentyabrın 27-də 
həvəskar aktrisa kimi Akade-
mik Dram Teatrının truppa-
sına işə götürülüb. Bu sənət 
məbədində ilk rolu “Şahnamə” 
əsərində Firuzə obrazı olub. 
Məhluqə Sadıqova həvəskar 
aktrisa kimi səhnəyə gəlsə də, 
sənətə olan sonsuz sevgisi, 
öyrənmək bacarığı, ünsiyyət 
mədəniyyəti tezliklə onu həm 
kollektivə, həm də tamaşaçıla-
ra sevdirə bilib.

O, 54 il Akademik Dram 
Teatrının səhnəsində bir-
birindən uğurlu, yaddaqalan və 
sevilən rollar yaradıb. 30 ildən 
çox səsi Azərbaycan radio-
sunun “Bulaq” verilişindən 
xalqın qəlbinə axıb. Xalq 
artisti Məhluqə Sadıqova adını 
teatr tariximizə, mədəniyyət 
tariximizə yaratdığı obrazlar 
qalereyası və təkrarsız səsi ilə 
yazıb... 

O, sözün əsl mənasında, 
səhnənin çox sevilən aktri-
salarından birinə çevrilib. 

Cəfər Cabbarlının "Oqtay 
Eloğlu" əsərində Nadya, 
"Solğun çiçəklər"də Pəri, 
"Almaz"da Yaxşı, “Sevil"də 
Gülüş, "Dönüş"də Turac, 
"1905-ci ildə" tamaşasında 
Sona, Moris Meterlinkin "Göy 
quş"unda Süd, Jan Batist Mol-
yerin "Skapenin kələkləri"ndə 
Qiasinta, Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin "Pəri- cadu" 
əsərində müxtəlif vaxtlarda 
bir neçə rol – Sayad, Səlimə, 

Şamama cadu və Səməd Vur-
ğunun "Vaqif"ində, "Fərhad 
və Şirin"ində, "Xanlar"da 
Zərnigar, Hərəmxana qarısı, 
Fitnə, Mehriban rollarını oyna-
yıb. Aktrisanın sənət qalereya-
sında Aleksandr Ostrovskinin 
"Günahsız müqəssirlər"ində 
Qalçixa və Anuşka, Hüseyn 
Cavidin "Şeyx Sənan"ında 
Zəhra, Uilyam Şekspirin “Qış 
nağılı”nda Paulina, Anton Çe-
xovun “Vanya dayı”sında Sofi-
ya, Bernard Şounun "Şeytanın 
şagirdi"ndə missis Daycen 
və onlarca digər tamaşalarda 
bir-birinə bənzəməyən obrazlar 
var. O, aktrisa kimi üslub və 
forma, məzmun və mahiyyət, 
estetik dəyər və psixoloji tutum 
baxımından müxtəlif janrlarda 
hazırlanmış tamaşalarda xa-
rakterik səhnə obrazları yarada 
bilirdi. Aydın, səlis diksiyası, 
ifadəli səhnə danışığı aktrisa-
nın obrazlarına dolğunluq və 
bütövlük gətirirdi. Ən başlıcası 
isə, təbiəti etibarilə içi sevgi, 
səmimiyyət və işıqla dolu bir 
sənətkar idi. Bu işığı asanlıqla 
tamaşaçıya ötürməyi baca-
rırdı. Həm epizodik, həm də 
baş rolların mahir ifaçısı olan 
Məhluqə Sadıqova ən kiçik 

rolu da elə təqdim edirdi ki, 
tamaşaçıların yadında məhz 
onun yaratdığı obraz qalırdı.

Məhluqə Sadıqova həyat 
verdiyi obrazları yüksək 
bədii səviyyəyə qaldırmaq 
məharətinə malik olduğundan 
onun repertuarındakı ana ob-

razları həssaslığı, qayğıkeşliyi, 
mehribanlığı ilə səhnəmizin 
ən yaxşı ana obrazları kimi 
xatırlanmaqdadır. Bütün 
obrazlarını, o cümlədən ana 
obrazlarını içindən gələn sevgi 
ilə tamaşaçılara təqdim etməyi 
bacarırdı. Bu səbəbdən də 
Məhluqə xanımın yaratdığı 
ana obrazları birmənalı olaraq 
sevilir və qəbul olunurdu.

Məhluqə Sadıqova sənət 
tariximizdə bədii qiraət ustası 
kimi də şöhrət qazanmış bir 
sənətkar idi. O, Şuşa bulaqları-
nın nadir, ipək səsini Bakıdan 
Azərbaycana, dünyaya yayırdı. 

Bu istedadlı sənət xa-
diminin əməyi dövlətimiz 
tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmiş, 1949-cu 
ildə Əməkdar artist, 1978-ci 
ildə Xalq artisti fəxri adlarına 
layiq görülmüşdür. Məhluqə 
Sadıqova Şuşanın ermənilər 
tərəfindən işğalından sonra ağır 
anlar yaşamış, büllur səsinə 
kədər notları qatılmışdı. Şuşa 
həsrətini səhnədə yox, həyatda 
yaşayaraq 2003-cü ildə dünya-
sını dəyişmişdir.

Məlum olduğu kimi, 
Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev 
“Məhluqə Sadıqovanın 100 
illik yubileyinin keçirilməsi 
haqqında” 2017-ci il iyulun 
19-da sərəncam imzalamış-
dır. Sərəncamda Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyinə Xalq 
artisti Məhluqə Sadıqovanın 
yubileyinin yüksək səviyyədə 
keçirilməsi barədə tədbirlər 
planı işləyib hazırlamaq tapşı-
rılmışdır.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti” 

Məhluqə Sadıqova – 100

Səsin sehri

ABŞ hərbi texnikasının 
növbəti hissəsi Gürcüstana gətirilib 

 � Gürcüstanda keçiriləcək NATO-nun 
“Layiqli tərəfdaş 2017” (Noble Partner 2017) 
hərbi təlimlərində iştirak edəcək ABŞ ağır hərbi 
texnikasının növbəti hissəsi Gürcüstana gətirilib.

APA-nın yerli bürosunun Gürcüstanın 
Müdafiə Nazirliyinə istinadən verdiyi xəbərə 
görə, “Stryker” zirehli maşınları Poti limanı-
na çatdırılıb. Bundan öncə ABŞ-ın “Abrams” 
tankları və “Bradley” zirehli maşınları Gürcüstana 
gətirilmişdi.

Genişmiqyaslı hərbi təlimlərin açılış 
mərasimində ABŞ-ın vitse-prezidenti Mayk Pens 
də iştirak edəcək.

NATO-nun “Layiqli tərəfdaş 2017” hərbi 
təlimləri iyulun 30-dan avqustun 12-dək davam 

edəcək. Təlimlərdə Gürcüstan, ABŞ, Böyük 
Britaniya, Almaniya, Türkiyə, Sloveniya, eləcə də 
tərəfdaş ölkələr Ukrayna və Ermənistandan 2800 
hərbçi iştirak edəcək. Təlimlər Vaziani və Norio 
hərbi bazalarında keçiriləcək.

İran və ABŞ donanmaları 
yenidən üz-üzə gəlib

 � İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu Fars 
Körfəzində ABŞ donanmasının iştirakı ilə daha bir hadisənin 
baş verdiyini açıqlayıb.

APA-nın xəbərinə görə, 
İranın İRİB telekanalı hadisənin 
iyulun 28-də körfəzin şimalında 
baş verdiyi barədə məlumat 
yayıb.

Məlumata əsasən, ABŞ 
Hərbi Dəniz Donanmasının 
“Nimits” aviadaşıyıcısından 
qalxan hərbi helikopter İrana 
məxsus raket katerlərinə ya-
xınlaşıb. Aviadaşıyıcını kreyser 
müşayiət edib.

“İran gəmiləri Amerika 
donanmasının qeyri-peşəkar 
və təxribatçı hərəkətlərinə fikir 

verməyib və Amerika gəmiləri 
oranı tərk etdikdən sonra 

həmin zonada keşik çəkməyə 
davam edib”, – deyə İran hərbi 
rəhbərliyinin bəyanatında 
bildirilir.

Xatırladaq ki, bir neçə gün 
əvvəl Fars körfəzində ABŞ-a 
məxsus hərbi gəmi ona yaxın-

laşan İran katerinə xəbərdarlıq 
atəşi açıb. 

Venesuela müxalifəti paytaxtda 
barrikadalar quraşdırmağa başlayıb

 � Venesuelada 
iyulun 30-da keçiriləcək 
parlament seçkilərinə etiraz 
edən müxalifət tərəfdarları  
paytaxt Karakasın və 
ölkənin digər şəhərlərinin 
küçələrində barrikadalar 
quraşdırıb.  

APA-nın “RİA Novosti”yə 
istinadən verdiyi xəbərə görə, 
paytaxtda əksər yollar, magist-
rallar və küçələrdə hərəkət tam 
məhdudlaşdırılıb. Müxalifətçilərin 
toplaşdığı ərazilərdə hüquq-
mühafizə orqanlarının əməkdaşları etirazçıları 
dağıtmaq üçün gücdən istifadə edirlər.  

Qeyd edək ki, Venesuela hakimiyyəti iyulun 
30-da keçiriləcək parlament seçkiləri ərəfəsində 
küçə etirazlarına qadağa qoyub. Bu barədə Vene-
suela DİN rəhbəri Nestor Reverol bildirib.

“Seçki prosesini və ölkənin sosial həyatını 

pozan, bu cür halları təşkil edən, dəstəkləyən və 
təhrik edən şəxslər milli təhlükəsizlik haqqında 
qanunun 56-cı maddəsinə əsasən, 5 ildən 10 
ilədək azadlıqdan məhrum ediləcəklər”, - deyə 
nazir bəyan edib.

Qadağa iyulun 28-dən avqustun 1-dək 
qüvvədə olacaq.

Rusiya Rumıniyaya sərt etiraz bildirib

 � Rusiya Baş nazirinin müavini Dmitri 
Roqozinin göyərtəsində olduğu təyyarənin Rumıniyanın 
hava məkanından keçməsinə icazə verilmədiyinə görə 
rəsmi Moskva Buxarestin ölkədəki müvəqqəti işlər 
müvəkkilinə qəti etirazını bildirib.  

APA-nın “Gazeta.ru”ya 
istinadən verdiyi xəbərə görə, 

bu barədə Rusiya XİN-nin 
saytında dərc edilən məlumatda 

bildirilir.
Moskva qeyd edib ki, 

Rumıniya öz əməli ilə Mosk-
va-Kişinyov reysi ilə uçan 160 
sərnişininin həyatını təhlükə 
altına atıb.

XİN bu insidenti ikitərəfli 
münasibətlərə xələl gətirmək 
məqsədilə qəsdən törədilmiş 
təxribat adlandırıb.   

Moskva Rumıniya 
hökumətini insidenti hərtərəfli 
araşdırmağa və hadisə ilə bağlı 
izahat verməyə çağırıb.  

Qeyd edək ki,  Rumıniya 
və Macarıstan Dmitri Roqo-
zinin olduğu təyyarənin hava 
məkanlarından  keçməsinə icazə 
verməyiblər.  Buxarest addımını 
D.Roqozinin sanksiya siyahıla-
rında olması ilə əlaqələndirib.

Türkiyədə PKK ilə əlaqədə 
şübhəli bilinən yeddi jurnalist 

həbsdən azad edilib
 � Türkiyədə məhkəmə “Cumhuriyet” 

qəzetinin PKK ilə əlaqədə şübhəli bilinən yeddi 
jurnalistinin həbsdən azad edilməsinə dair qərar 
qəbul edib.  

APA-nın “Daily Sabah”a  istinadən verdiyi xəbərə görə, 
baş redaktor Murat Sabunçu, icraçı direktor Akın Atalay da 
daxil olmaqla “Cumhuriyet” qəzetinin 17 əməkdaşı barəsində 
məhkəmə prosesi bazar ertəsi İstanbulda başlayıb.  

Onlardan 11 nəfərin noyabrda məhkəmənin qərarı ilə həbs 
edildiyi bildirilir.  Hazırda 11 müttəhim həbsdədir, daha 6 nəfər 
barəsində isə ölkəni tərk etməmək qətimkan tədbiri seçilib. 
Sabiq baş redaktor Can Dündar da daxil olmaqla nəşrin iki 
əməkdaşı barəsində axtarış elan edilib.  Qeyd edək ki, İstan-
bul prokurorluğu müttəhimlər üçün 7,5 ildən 43 ilədək həbs 
cəzasının verilməsini istəyib.

İsrailli hakimlər briqadası
 � UEFA Çempionlar Liqası turnirinin 

üçüncü təsnifat mərhələsi çərçivəsində 
Moldovanın “Şerif” və Azərbaycanın “Qarabağ” 
komandaları arasında keçiriləcək cavab görüşünü 
İsrail Futbol Federasiyasının nümayəndələri 
idarə edəcəklər. Baş hakim funksiyası Roy 
Reynşreyberə həvalə olunmuşdur.
Oyun avqustun 1-də Tiraspolun “Şerif” stadionunda 

keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlanacaq. Xatırladaq 
ki, Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda oynanılmış 
ilk matçdan sonra hesab 0:0-dır.

O. BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”


