
 � Azərbaycan əsrlər boyu dinlərarası münasibətlərin 
inkişafında özünəməxsus möhtəşəm rol oynayıb. İctimai-
siyasi quruluşlardan asılı olmayaraq bütün dövrlərdə 
Azərbaycanda dini və milli dözümlülük, tolerantlıq yüksək 
səviyyədə müşahidə edilib. Bütün bunlar da xalqımızın geniş 
dünyagörüşünə, zəngin mənəviyyata, humanist mövqeyə, 
yüksək əxlaqa malik olduğunu sübut edir. Əsrlərcə 
Azərbaycanda müxtəlif xalqlar bir ailə kimi mehriban 
yaşayıblar. Hətta sovet dövründə belə Bakı “beynəlmiləl 
tərbiyənin beşiyi” adlandırılırdı. Bu, sadəcə, epitet deyildi. 

Bakıda müxtəlif dinlərə məxsus 
insanlar yaşamaqdadır. Onlar yalnız 
birgə yaşamaqda, işləməkdə, təhsil 
almaqda, həkimə müraciət etməkdə, 
məişət məsələlərində deyil, həm də 
özlərinə məxsus dini məbədlərdə 

ibadətlə məşğul olmaqda da azad-
lığa sahibdirlər. Bu səbəbdən də 
Azərbaycanda müxtəlif xalqların 
icmaları sərbəst fəaliyyət göstərir. 

Prezident İlham Əliyevin 
Bakının tarixi keçmişi ilə bağlı 
dediyi bir fikir çox düşündürücü-
dür: “Azərbaycan qədim tarixə və 
mədəniyyətə malik olan ölkədir…
Əsrlər boyu insanlar Azərbaycanda 
yaşayıb-yaratmışlar. Bizim tarixi 
abidələrimiz bunun əyani sübutudur. 
Bizim ədəbiyyatımız, musiqimiz, 
incəsənətimiz, tarixi abidələrimiz, 
doğma Azərbaycan dilimiz bunlar-
dır – Azərbaycan xalqının mənəvi 
əsasları. Bu möhkəm əsaslar 
üzərində biz müasir dövlət qururuq. 
Dövlət quruculuğu fəaliyyətimiz 
buna yönəlmişdir ki, möhkəm 
tarixi, mənəvi əsaslar üzərində 
müasir dövlət quraq, dövlətçiliyi, 
müstəqilliyi möhkəmləndirək, 
əbədi, dönməz edək və beləliklə, 
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına 
nail olaq. Bu işlərdə bizim böyük 
uğurlarımız var. Bu gün böyük qürur 
hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycan 
tam şəkildə müstəqil ölkədir, öz 
müstəqilliyini qoruyub saxlaya, daha 
da möhkəmləndirə bilmişdir.”

Dövlət müstəqilliyi qazandıq-
dan sonra ölkəmizdə dinlərarası 
münasibətlər yeni müstəviyə 

yüksəldi. Dövlət tərəfindən təşkil 
olunan bütün tədbirlərdə müxtəlif 
dinlərin nümayəndələri iştirak edərək 
birgə fəaliyyət və qarşılıqlı anlaş-
ma göstərirlər. Onlara bu ünsiyyət 
və imkanları, təbii ki, Azərbaycan 

dövlətinin başçısı yaradır. Bakı-
da keçirilən müxtəlif tədbirlər, 
müsabiqələr, beynəlxalq festivallar 
rəngarəngliyi, əhatə etdiyi mövzunun 
aktuallığı ilə seçilərək yaddaşlarda 
dərin iz salır. Yəni Avropa ilə İslam 
dünyası arasında münasibətlərin 
möhkəmləndirilməsində yaranan 
qarşılıqlı əlaqələr çox zəngin tarixi, 
qədim mədəniyyəti olan paytaxtımı-
zın dünya birliyində möhtəşəm yerini 
bir daha təsdiqləyir.

Hər il Novruzla bağlı paytax-
tımızdakı şənliklərdə iştirak edən 
əcnəbilər bu qədim və əsrarəngiz 
bayrama valeh olurlar. Bayramın 
səs-sorağı ölkələrə yayılır. Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, 
UNESCO-nun və İSESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım 
Əliyevanın məqsədyönlü fəaliyyəti 
nəticəsində Novruz bayramının, 
eləcə də aşıq sənətinin UNESCO-
nun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siya-
hısına düşməsi və 21 martın dün-
yada beynəlxalq Novruz günü kimi 
keçirilməsi çox mətləblərdən xəbər 
verir. Dünya ölkələrinin sevdiyi milli 
bayramımız indi Avropada da təntənə 
ilə qeyd edilir.

Vətəndaş cəmiyyətinin for-
malaşmasında, eləcə də sabitliyin 
bərqərar olunmasında millətlərarası 
münasibətlərin yüksək səviyyədə qu-

rulması ön plana çəkilib. Bu işə dini 
qurumlarla bərabər, dövlət tərəfindən 
müntəzəm diqqət və qayğı göstərilir. 
Bütün bölgələrdə olduğu kimi, milli 
azlıqların yaşadıqları yerlərdə də so-
sial və iqtisadi problemlərin həllinə 
səy göstərilir. 

İSESCO-nun dəstəyi ilə 2009-
cu ildə Bakı “İslam mədəniyyətinin 
paytaxtı” elan olunduqdan sonra 
il boyunca bu mərasim müxtəlif 
tədbirlərlə qeyd edildi. Mədəniyyət 
ilinin proqramına 100-dən artıq milli 
və beynəlxalq miqyaslı tədbir daxil 
olundu.

Çox möhtəşəm və xüsu-
si əhəmiyyətə malik beynəlxalq 
tədbirlərə ev sahibliyi edən paytax-
tımız elmi və mədəni potensialını 

nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də 
qədim tarixi və mədəni əlaqələri ilə 
öyünən xalqımızın bir çox millətlərə 
örnək olası qonaqpərvərliyini 
də böyük ürək açıqlığı ilə ortaya 
qoydu. Təbii ki, Bakının İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı statusunu 
qazanması onun əbədiyaşarlığını 
daha da əyaniləşdirdi.

Azərbaycan özünün maddi və 
qeyri-maddi mədəni irsinin qorun-
ması və təbliğinə dair beynəlxalq 
miqyaslı bir çox layihələri həyata 
keçirir. Lakin 20 ildən artıq davam 
edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 
erməni silahlı birləşmələri tərəfindən 
işğal edilmiş torpaqlarımızda İslam 
mədəniyyətinə aid bütün nümunələr, 
o cümlədən məscidlər və abidələr 
dağıdılmışdır. Məruz qaldığımız 
bu təcavüzlə bağlı olaraq daim 
İslam Konfransı Təşkilatına üzv 
dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın 
haqq işinin dəstəklənməsi ölkəmizdə 
həmişə təqdirlə qarşılanmışdır. 
Həmin konfransda irəli sürülən bir 
təşəbbüsün nəticəsi olaraq 2011-
ci ildə ölkəmizdə “Ümumdünya 
mədəniyyətlərarası dialoq forumu” 
keçirildi. İSESCO-nun baş direktoru 
Əbdüləziz Osman əl-Tüveycrinin 
qətiyyətlə bildirdiyi Bakı artıq dialoq 

paytaxtıdır fikri bizim üçün qürur 
doğuran bir qiymətdir.

Bizim üçün xoş və yaddaqalan 
tarixi bir məqamdır ki, Naxçıvan 
şəhəri 2018-ci il üçün “ İslam 
mədəniyyətinin paytaxtı” seçilib. Bu 
münasibətlə bu qədim şəhərdə artıq 
müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. 
Ölkəmiz 2016-cı ili təkcə mühüm so-
sial-iqtisadi göstəricilərlə deyil, həm 
də tolerantlıq və multikulturalizm 
sahəsində nəzərəçarpacaq uğurlarla 
başa vurdu. “Multikulturalizm ili”nin 
yekunları respublikamızın bu sahədə 
qərinələr boyu əxz etdiyi zəngin 
ənənələrin, milli və dini azlıqlar ara-
sındakı sivil birgəyaşayış mühitinin, 
formalaşmış unikal milli modelin 
bəşəri miqyasda təbliği baxımından 

uğurlu nəticələrlə zəngin oldu. Bir 
məqamı da xüsusi qeyd etməliyik 
ki, təcavüzkar Ermənistandan fərqli 
olaraq, Azərbaycan monoetnik dövlət 
deyil, burada müxtəlif xalqların 
nümayəndələrinə qarşı hansısa ayrı-
seçkilik, dözümsüzlük müşahidə 
olunmur. Ölkəmizdə başqa xalq 
və millətlərin öz mədəniyyətlərini, 
dillərini, dinlərini inkişaf və təbliğ 
etdirmək üçün hər cür imkanlar 
mövcuddur.

Multikulturalizm ilinin yekunları 
bir daha göstərdi ki, Azərbaycanda 
bu sahədə kifayət qədər zəngin ənənə 
ilə yanaşı, mükəmməl qanunve-
ricilik bazası vardır. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin 
iyununda siyasi hakimiyyətə qayı-
dışından sonra ölkəmizdə bu sahədə 
mövcud olan neqativ tendensiyaların 
tamamilə aradan qaldırılması, tole-
rantlıq və multikulturalizm sahəsində 
unikal hüquqi-siyasi mühitin forma-
laşdırılması bu sahədə nail olduğu-
muz uğurların təməl daşıdır.

İndi Azərbaycan 
mədəniyyətlərarası dialoq, turizm, 
incəsənət, mədəniyyət, irs və digər 
istiqamətlərdə regional və beynəlxalq 
layihələrin həyata keçirilməsinin 
təşəbbüskarı kimi çıxış edir. Bu 
sahədə bir sıra problemlərin həllində 

də Azərbaycan nümunə göstərir. 
Heydər Əliyev Fondu hər bir xalqın 
mədəni irsini ümumbəşəri dəyər kimi 
qəbul edərək bu sahəyə öz töhfəsini 
verir. Heydər Əliyev Fondunun 
dəstəyi ilə Strasburq Kafedral 
kilsəsinin vitrajları, Versal Sarayın-
dakı abidələr, Fransanın müxtəlif 
regionlarında yerləşən kilsələr, 
Berlin qəsri, Roma katakombaları, 
Vatikan kitabxanasında saxlanılan 
dəyərli foliantların bərpa olunması 
Azərbaycan xalqının və dövlətinin 
bəşəri dəyərlərə bəslədiyi hörmət və 
sevginin digər bir nümunəsidir. Fond 
hər bir layihəsi ilə müxtəlif xalqlar 
arasında humanizm, həmrəylik və 
dözümlülük kimi bəşəri dəyərlərin 
bərqərar olmasına xidmət edir. 
Uğurla həyata keçirilən “Tolerant-
lığın ünvanı - Azərbaycan” layihəsi 
çərçivəsində ölkədəki məscidlərdə, 
kilsələrdə, sinaqoqlarda təmir-bərpa 
işləri aparılması, Bakıda yəhudi 
uşaqları üçün təhsil kompleksinin 
istifadəyə verilməsi ali ideyanın 
– qardaşlıq və dostluq şəraitində 
birgəyaşayışın, bir sözlə, sülhün 
, əmin-amanlığın bizim üçün nə 
qədər dəyərli və önəmli olduğunun 
təzahürüdür.

 Ötən ilin Azərbaycanda “İslam 
Həmrəyliyi ili” elan edilməsi isə 
olduqca əhəmiyyətli və zamanın 
çağırışlarına cavab verən mühüm 

addım kimi dəyərləndirilir. Dini 
dözümsüzlüyün, irqi ayrı-seçkili-
yin bütün dünyada geniş yayıldığı 
bir dövrdə dövlətimizin başçısının 
birbaşa göstərişi ilə inşa olunmuş, 
Cənubi Qafqazın ən böyük məscidi 
olan Heydər məscidində vəhdət 
namazlarının qılınması İslam 
dünyasına bir mesajdır. Bununla 
Azərbaycan bütün dünyaya İslamda 
olan ayrı-ayrı məzhəblər arasındakı 
qarşıdurmaların aradan qaldırma-
sının örnəyini göstərir. 2017-ci 
ildə “Mədəniyyətlərarası dialoqun 
inkişafı: İnsan təhlükəsizliyi, sülh 
və davamlı inkişaf üçün yeni im-
kanlar” mövzusunda keçirilən IV 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumu da örnək layihələrdən, 
tolerant mühitin əhəmiyyətini özündə 
əks etdirən vacib platformalardan biri 
oldu. UNESCO-nun baş direktoru 
xanım İrina Bokovanın həmin forum-
da səsləndirdiyi fikirləri xatırlayaq: 
“Mən tam əminliklə bildirirəm ki, 
Böyük İpək Yolu üzərində yerləşən, 

qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti olan 
Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dia-
loqun inkişafı sahəsində gördüyü işlər 
bütün dünya üçün örnəkdir. Bildiyiniz 
kimi, Bakı UNESCO-nun mədəni 
irs siyahısında olan bir şəhərdir. 
Azərbaycanın maddi-mədəniyyət 
abidələri, xalçaları, Novruz bayra-
mı UNESCO-nun irs siyahısında 
yer alıb. Məhz belə bir ölkənin 
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dia-
loqun inkişafı sahəsindəki təcrübəsinə 
ehtiyacımız var”. 

Bəli, bu gün Azərbaycanda hökm 
sürən tolerant mühitə, sülhsevərlik və 
birgəyaşayış modelinə dünyanın eh-
tiyacı var. Biz təkcə qədim tariximiz 
və zəngin mədəniyyətimizlə deyil, 
yaşayış tərzimizə çevrilmiş tolerant-
lıq və multikultural dəyərlərimizlə 
bir nümunəyik. Paytaxtımızın dünya-
nın sülh və tərəqqi şəhəri olmasının 
qürurunu yaşayırıq. 

 Ülviyyə VAHİDQIZI, 
 “Xalq qəzeti”
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Sülh və tərəqqi şəhəri

 Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi 
Fondunun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 
100-cü ildönümü və 22 İyul Azərbaycan Milli Mətbuatının 
yaranmasının 143-cü ildönümü ilə əlaqədar elan etdiyi fərdi 
jurnalist yazıları müsabiqəsinə təqdim edilir.

“Heydər Əliyev və Azərbaycan 
şahmatının zəfər salnaməsi” 

işıq üzü görüb
 � Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra idmana 

göstərilən qayğı və diqqət daha da artdı. İdmançılarımız iştirak 
etdikləri beynəlxalq yarışlarda daha uğurla çıxış etməyə başladılar. 
Onların hər bir nailiyyəti və yarışlarda üçrəngli bayrağımızın 
yüksəklərə ucaldılması Azərbaycanın idman ölkəsinə çevrilməsinə öz 
töhfəsini verdi. Bu töhfədə, təbii ki, şahmatçıların da rolu danılmazdır. 

Əməkdar jurnalist, Fəxri bədən 
tərbiyəsi və idman işçisi, “Xalq qəzeti”nin 
əməkdaşı Oqtay Bayramovun yenicə 
işıq üzü görmüş  “Heydər Əliyev 
və Azərbaycan şahmatının zəfər 
salnaməsi”  kitabı məhz Azərbaycan 
şahmatçılarının keçdiyi uğurlu yol və ulu 
öndər Heydər Əliyevin şahmatın inkişa-
fına göstərdiyi qayğı və diqqətdən bəhs 
edir.

“Xalq qəzeti”nin nəşri olan kitab-
da ulu öndərin 1998-ci ildə imzaladı-
ğı sərəncamlardan sonra ölkəmizdə 
bu idman növünün daha da inkişaf 
etməsi qeyd olunur, milli komanda-
mızın beynəlxalq yarışlarda qazandığı 
qələbələrdən və zəfərə gedən yoldan 
bəhs edilir. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
“Azərbaycan uşaq şahmatçılarına dövlət 
qayğısının artırılması  haqqında” və 

“Azərbaycan uşaq şahmatçıları Tey-
mur Rəcəbov və Vüqar Həşimova 
dövlət  qayğısının artırılması haqqında” 
sərəncamları öz bəhrəsini verdi və bu 
gün Azərbaycan komandası beynəlxalq 
idman arenasında ən nüfuzlu komanda-
lardan biri hesab edilir. Kitabda Şəhriyar 
Məmmədyarov, Teymur Rəcəbov, Vüqar 
Həşimov, Rauf Məmmədov, Qədir Hüsey-
nov, Eltac Səfərli, Arkadi Naydiç və digər 
qrossmeysterlərimizin nailiyyətlərindən 
ətraflı bəhs edilir. 

Nəşrdə, həmçinin Azərbaycan 
milli komandasının üçüncü dəfə Avropa 
çempionatının qalibi adını qazanması və 
Prezident İlham Əliyevin çempion şah-
matçılarımızı qəbul etməsi, bu birinciliyin 
qürurverici məqamları da oxucuların 
diqqətinə çatdırılır. 

Nəşrin məsləhətçisi “Xalq 
qəzeti”nin baş redaktoru, Əməkdar 

jurnalist Həsən Həsənov, redaktoru 
İlham  Abbasov, rəyçilər Azərbaycan 
 Şahmat  Federasiyasının vitse-prezidenti, 
beynəlxalq dərəcəli hakim Faiq Həsənov, 
“İdman” qəzetinin baş redaktoru, 
Əməkdar jurnalist Qabil Mehdiyevdir.

Kitabın müəllifi uzun müddət 
 “İdman” qəzetində çalışmış, 1995-ci 
ildən isə “Xalq qəzeti”ndə fəaliyyət 
göstərir. Qeyd edək ki, bu il Oqtay 
Bayramovun jurnalistlik fəaliyyətinin 
50 illiyi tamam olur. 

Əfsanə BAYRAMQIZI, “Xalq qəzeti”

Həmkarımız Yaşar Xəlilovun xatirəsinə: 
YARIM ƏSR FOTOKAMERA İLƏ
 � Tanınmış fotomüxbir və peşəkar fotoqraf, 

Əməkdar jurnalist və Əməkdar incəsənət xadimi, 
“Şöhrət” ordenli Yaşar Xəlilov 84 yaşında dünyasını 
dəyişib.

Həvəskar fotoqrafçılıq-
dan milli fotojurnalistikamızın 
zirvələrinədək yüksəlmiş Yaşar 
Xəlilovun maraqlı və zəngin 
bioqrafiyası var. Onun yaradıcılı-
ğının və əmək fəaliyyətinin 46 ili 
Azərbaycan Dövlət İnformasiya 
Agentliyi – AZƏRTAC ilə bağlı 
olub.  

1934-cü il aprelin 11-də 
Bakıda anadan olan Yaşar 
Xəlilov əmək fəaliyyətinə 
“Azərbaycan gəncləri” qəzetinin 
idman şöbəsində başlayıb və 
bunun maraqlı tarixçəsi var. 
Atası ona təzə fotoaparat bağış-
layır. Yaşar fotoaparatı götürüb 
dostları ilə birlikdə Bakıdakı 
Dağüstü Parka gedir. Burada 
yerli qəzetin fotomüxbiri olan 
bir qadın ona yaxınlaşaraq 
plyonkasının qurtardığını deyir, 
voleybol oyunundan fotoşəkillər 
çəkməyə kömək göstərməsini 
xahiş edir. Yaşar qadının xahişini 
məmnuniyyətlə yerinə yetirir, 
onun çəkdiyi şəkillər redaksi-
yada bəyənilir. Bundan sonra 
“Azərbaycan gəncləri” qəzetinin 
idman şöbəsindən gənc fotoqrafa 
əməkdaşlıq dəvəti gəlir. Onun 
ilk ciddi tapşırığı ağırlıqqaldır-
ma üzrə Azərbaycan çempionu, 
idman ustası Təvəkkül Hüsey-
novun fotosunu çəkmək olur. 
Yaşar bu tapşırığın öhdəsindən 
bacarıqla gəlir. Onun çəkdiyi 
foto ifadəli alınır: qələbəyə can 
atan, mübariz idmançı obrazını 
canlandıra bilir. 

Həmin dövrdə “Bakı” qəzeti 
nəşrə başlayır. Qəzetin baş redak-
toru, məşhur jurnalist, mətbuat 
işinin gözəl təşkilatçısı Nəsir 
İmanquliyevin təşəbbüsü ilə 
yeni qəzetin ştatlı fotoreportyoru 
vəzifəsini tutmaq üçün müsabiqə 
elan edilir. Yaşar Xəlilov da bu 
müsabiqəyə qatılır və qalib gəlir. 
Beləliklə, gənc fotoqraf qəzetə 
işə qəbul olunur. 

Bir il sonra, 1959-cu ildə Ya-
şar Xəlilov indiki AZƏRTAC-a 
dəvət edilir və bununla da 
qarşısında daha geniş imkanlar 
açılır. Onun çəkdiyi fotoşəkillər 
bir çox qəzet və jurnallarda dərc 

olunmağa başlayır. Həmin illərdə 
təkcə Azərbaycanda deyil, SSRİ 
məkanında da tanınan Yaşar 
Xəlilov respublikamızda yeganə 
fotojurnalistdir ki, SİTA-nın 
müxbir qrupunun tərkibində 5 
Olimpiya Oyununda - Münxen, 
Monreal, Moskva, Los-Anceles 
və Seul olimpiadalarında 
çəkilişlər aparıb, fotoşəkilləri bir 
sıra mötəbər beynəlxalq mükafat-
lara layiq görülüb.  

Fotojurnalistika sahəsində 
yarım əsr fəaliyyət göstərmiş 
Yaşar Xəlilov sənətinin ustadı 
kimi həmişə ön sırada olub, ən 
çətin və məsuliyyətli tapşırıqlar 
ona həvalə edilib. Elə bir ciddi 
tədbir, yüksək səviyyəli yığın-
caq və ya görüş, elə bir mühüm 
hadisə olmurdu ki, respublikanın 
baş informasiya agentliyinin 
fotoreportyoru onu işıqlandırma-
sın. Onun obyektivinin yaddaşına 
respublikada və hətta ondan 
kənarda baş verən hadisələr həkk 

olunurdu. Gecə-gündüz bilmədən 
işləyən fotoreportyor peşə 
ustalığını daim təkmilləşdirmək 
qayğısına qalıb, Moskvada 
“Fotoreportaj və jurnalistika” 

kurslarını bitirib.
O, ən böyük məktəbi 1969-

cu ildə Azərbaycanın rəhbəri 
təyin edilmiş Heydər Əliyevlə 
işlədiyi illər ərzində keçib, 
peşəkarlıq zirvəsinə yüksəlib. 
Ulu öndər jurnalistikaya, o 
cümlədən fotojurnalistikaya 
çox böyük əhəmiyyət verir, hər 
bir işin keyfiyyətinə son dərəcə 
tələbkarlıqla yanaşırdı. Bunun 
nəticəsi idi ki, Yaşar Xəlilov öz 
işini ən yüksək səviyyədə yerinə 
yetirməyə çalışırdı. İstər SSRİ 
dövründə, istərsə də ölkəmiz 
dövlət müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra Yaşar Xəlilovu 
həmişə fotoaparatla görmək 
olurdu. Ulu öndər Heydər Əliyev 
hakimiyyətə qayıdarkən rəsmi 
çəkilişlərin aparılması Yaşara 
tapşırıldı. Onu “Prezidentin 
fotoreportyoru” da adlandırır-
dılar. O, dövlətimizin başçısını 
istər ölkə daxilində, istərsə də 

xarici səfərlərdə daim müşayiət 
edirdi. Bunun sayəsində çox 
maraqlı və görkəmli insanlar-
la - bir sıra ölkələrin rəhbərləri, 
tanınmış dövlət xadimləri, elm 
və mədəniyyət nümayəndələri 
ilə görüşür, onların fotolarını 
çəkirdi. 

AZƏRTAC-ın arxivində 
Yaşar Xəlilovun çox nadir 
fotoşəkilləri saxlanılır. Məsələn, 
mənşəcə azərbaycanlı olduğuna 
görə vaxtilə Azərbaycanda çox 
populyar olmuş İran şahının xanı-
mı Fərəh Pəhləvinin fotoşəkli bu 
qəbildəndir. Yaşar lazımi rakursu 
tapmağı, fotonu çəkmək lazım 
olan anı, necə deyərlər, “tutmağı” 
bacarırdı. Həmin fotoşəkillər 
sənətkarlıq baxımından bu gün də 
diqqəti cəlb edir və aktuallığını 
qoruyub saxlayır. 

Yaşar Xəlilovu tanıyanların 
hamısı onu öz işinin vurğunu ad-
landırır, bununla bağlı hadisələri 
xatırlayırlar. AZƏRTAC-ın İdarə 
Heyətinin sədri Aslan Aslanov 
vaxtilə onunla bir çox səfərlərdə 
olub. Yaşar Xəlilovun ölümünü 
Azərbaycan fotojurnalistika-
sı üçün böyük itki adlandıran 
Aslan Aslanov deyir: “Heyf 
ondan, əvəzsiz sənətkar idi. 
Biz onunla ulu öndər Heydər 
Əliyevin səfərlərində birlikdə 
işləmişik. Çəkdiyi fotolara söz 
ola bilməzdi. Həm də yaxşı yol 
yoldaşı idi. Belə sənətkarlar az-az 
yetişir. Onun xatirəsi AZƏRTAC-
ın kollektivi, həmkarları üçün 
çox əzizdir”. 

Yaşarı tanıyanlar onu da 
deyirlər ki, zahirən çox da 
yapışıqlı insan təsiri bağışla-
masa da, əslində, çox xeyirxah, 
hətta sentimental insan idi. 
Öz övladlarını - oğlanlarını və 
nəvələrini də bu ruhda tərbiyə 
edib. Valideynlərini erkən 
itirmiş Yaşar Xəlilov özündən 
kiçik bacılarını böyüdüb, onlara 
təhsil verib, həyatda öz yerlərini 
tutmalarına kömək göstərib. O, 
insanlıq borcunu layiqincə yerinə 
yetirib: şərəflə işləyib, həyatının 
mənasına çevrilmiş sənətinə öz 
qəlbini verib, ətrafındakı hər kəsə 
sevgi ilə yanaşıb. 

AZƏRTAC-ın kollektivi 
Yaşar Xəlilova Allahdan rəhmət 
diləyir, ailəsinə dərin hüznlə 
başsağlığı verir.

Azərbaycanda yeni avtomobil icad edildi
 � Astaralı gənc bir neçə avtomobilin 

ehtiyat hissələrindən yararlanaraq qeyri-adi 
görünüşə malik avtomobil yığıb.

APA TV-nin cənub büro-
sunun xəbərinə görə, Astara 
rayonunun Şiyəkəran kənd sa-
kini olan Ceyhun Babayev yük 
daşınması üçün nəzərdə tut-
duğu maşını 6 ay müddətində 
ərsəyə gətirib.

Bu müddət ərzində 2500 
manatdan çox pul sərf olunub. 
Yeni maşın 100-dən artıq ot 
bağlamasını götürmək gücünə 
malikdir. Müasir standartlara 
cavab verən maşın dizel ya-
nacağı ilə işləyir: "Təsərrüfat 
yerlərimiz yolsuzluq şəraitində 
yerləşdiyi üçün belə maşın 
yığmağa başladım. Əsasən 
təsərrüfat üçün nəzərdə tutu-

lub. 100 km-ə 2 litr yanacaq 
yandırır. Uzunluğu 4 metrdir, 
5 metrə qədər uzada bilərəm. 
Eni də 1,60 m-dir".

Ceyhun Babayev maşının 
hazırlanmasında VAZ markalı 
bir neçə avtomobilin ehtiyat 
hissələrindən istifadə edib. 
O, yeni nəqliyyat vasitəsinin 
elektrik işlərini də özü görüb.

Bu, süjetimizin 
qəhrəmanının gördüyü ilk belə 
iş deyil. Ceyhun Babayev bun-
dan əvvəl “Muravey” markalı 
motosikletin mühərrikində 
dəyişiklik edərək onun dizel 
yanacağı ilə işləməsini təmin 
edib.


