
 � “Azərbaycan Hava 
Yolları” (AZAL) Bakı–
İstanbul–Bakı istiqaməti üzrə 
aviareyslərdə yeni aksiya 
barədə elan edir. 

“Azərbaycan Hava Yolları” QSC-
nin mətbuat xidmətindən aldığımız 
məlumatda bildirilir ki, 2019-cu il fevralın 
25-nə kimi qeyd olunan istiqamət üzrə 
reyslərə aviabilet aldıqda qiymət 169 
avro, əks istiqamətdə (İstanbul-Bakı-İs-
tanbul) isə 189 dollar təşkil edəcək. Ak-
siya çərçivəsində uçuş tarixləri: 2019-cu 
il fevralın 1-dən 28-nə kimi. Qeyd edək 
ki, endirimli qiymətlərə aviabiletlərin sayı 
məhduddur. 

Aviabiletin qiymətinə baqajın  
(23  kiloqrama kimi 1 yer), əl yükünün  
(10 kiloqrama kimi, 55*40*23 santi-
metr ölçülərdə) pulsuz daşınması və 
təyyarədə isti yemək daxildir.

İstanbul Türkiyənin ən iri şəhəri və 
limanıdır. Şəhər dünyanın ən məşhur tu-
rizm istiqamətlərindən biri sayılır. İstanbul 
müasir binaların və qədim memarlığın 
çox gözəl uzlaşdığı böyük meqapolisdir. 
Bu isə, öz növbəsində, yalnız burada rast 
gəlinən həmin bənzərsiz koloriti yaradır. 
İstanbul bütün dünyadan turistlər və 

iş adamlarının toplaşdığı böyük ticarət 
limanıdır. 

Endirimli aviabiletləri uçuşa ən azı, 
72 saat qalmış AZAL-ın kassaların-
da, habelə www.azal.az saytında və 
aviaşirkətin rəsmi agentliklərində əldə 
etmək olar.

Aksiya çərçivəsində sərnişinlər AZAL 
Miles bonus proqramından istifadə edə 
bilərlər. Balların avtomatik hesablanması 
üçün aviabiletin alınması prosesində 
müvafiq xanada AZAL Miles iştirakçısının 
unikal nömrəsini daxil etmək kifayətdir.

AZAL Miles bonus proqramı barədə 
ətraflı məlumat aviaşirkətin www.miles.

azal.az saytında təqdim edilmişdir. Proq-
ram iştirakçısı olmayan şəxslərə  http://
ffj2.loyaltyplus.aero/j2loyalty/register.
jsf?lang=az keçidi vasitəsilə qeydiyyat-
dan keçməyi təklif edirik.

Aviabiletlərin alınması ilə əlaqədar və 
ətraflı məlumat üçün aşağıdakı telefon 
nömrələri ilə müraciət edilməlidir:

(+99412) 598-88-80 (Azərbaycandan 
zənglər üçün qısa nömrə: *8880)

E-mail: callcenter@azal.az 
AZAL Miles bonus proqramına dair 

sualları azalmiles@azal.az ünvanına, 
yaxud www.azal.az saytında dolduru-
lan əlaqə forması vasitəsilə göndərə 
bilərsiniz.
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 � “Nur şəhəri” kimi tanınan Mingəçevirə, 

demək olar ki, hər ay gedirəm. Çoxlu dostlarım arasında 
vəzifədə olanı da var, sıravi adamlar da. Hər dəfə 
bu insanlarla bir yerdə olanda söhbət istər-istəməz, 
Mingəçevirin tarixinə yönəlir, bu şəhərin keçdiyi yoldan 
həvəslə danşırıq. 

Tarix dedim, bir məsələ 
yadıma düşdü. Elə bu yaxınlar-
da Mingəçevirin şəhər statusu 
almasının 70 illiyi ilə bağlı 
yubiley tədbirlərində bu barədə 
xeyli söhbət getmişdi. Şəhərdəki 
“Teatr meydanı”nda keçirilən 
tədbirə yaxından-uzaqdan xeyli 
qonaq gəlmişdi. Meydanda ya-
radılmış sərgiyə baxan qonaqla-
rın təəccüblü baxışlarını kaş siz 
də görəydiniz... 

Mərziyə Davudova adına 
Mingəçevir Dövlət Dram Teat-
rında keçirilən tədbirdə şəhərin 
tarixinə həsr olunmuş çıxışlar 
isə hamıda maraq doğurdu və 
şəhərin keçdiyi yolu əks etdirən 
filmə həvəslə baxdıq.

Yəni, qədim tarixə, 
ənənələrə malik olan 
Mingəçevirdə həyat nəinki 
hər ay, hər gün, hətta hər saat 
gözəlləşir, – desək, yanılmarıq. 
Şəhərin yeni təyin olunmuş icra 
hakimiyyəti başçısı İlham İsma-
yılov görülmüş işlərdən həvəslə 
danışır. Bildirir ki, son 15 ildə 
Mingəçevirə xüsusi diqqət 
göstərilib, şəhər başdan- başa 
simasını dəyişib. 

Natiq regionların sosial-
iqtisadi inkişafı dövlət proq-
ramı çərçivəsində ölkənin hər 
yerində olduğu kimi, burada 
da gerçəkləşən möhtəşəm 
layihələrdən danışdı. Bildirdi 
ki, küçələr genişləndirilərək 
asfalt döşənib, əhalinin mənalı 
istirahəti, sakinlərin asudə vaxtı-
nın səmərəli keçməsi üçün park-
lar salınıb. Kür çayının sahilində 
salınmış Heydər Əliyev Parkı 
mingəçevirlilərin ən sevimli 
istirahət məkanlarından birinə 
çevrilib. Bəzən deyirlər ki, yay 
aylarında burada “iynə atsan, 
yerə düşməz”. Mən sizi inan-
dırım, fərqi yoxdur, ilin bütün 
fəsillərində bura qələbəlik olur. 

...İlham müəllim həvəslə 
danışır. Bu da təsadüfi deyil. 

O, Mingəçevirə çox bağlıdır. 
Bütün süurlu həyatı burada 
keçib. Bir çox məsul vəzifələrdə 
çalışıb. Şəhərin hər qarışına 
yaxşı bələddir. Hamını yax-
şı tanıyır. Odur ki, hər dəfə 
şəhərin müxtəlif məhəllələrinə 
sakinlərlə görüşə gedəndə, 
həmsöhbətləri onu öz doğmaları 
kimi qarşılayırlar.

Birini xatırladım, siz də 
bilin. Bu günlərdə 4 saylı mənzil 
istismar sahəsinin ərazisində 
sakinlərlə keçirilən görüşə mən 
də getmişdim. Burada az vaxt 
ərzində nümunəvi məhəllə yara-
dılıb. Yaşıllıq sahəsi göz oxşa-
yır, xeyli ağac tingləri basdırılıb. 
Uşaqlar üçün əyləncə qurğuları, 
oturacaqlar qoyulub. Bir sözlə, 
hər şey ürəkaçandır. Demək, 
icra hakimiyyətinin başçısının 
deməyə sözü var. Bütün bu 
işləri həyata keçirəndən sonra 
özü sakinlərin “qəbuluna gəlib.” 
İlham İsmayılov ölkə Prezidenti 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
respublikamızda aparılan uğurlu 
siyasətdən, əhalinin maddi - 
rifah halının yaxşılaşdırması 

üçün görülən işlərdən danışdı. 
Bildirdi ki, hələ görüləsi işlər 
çoxdur.

Səyyar qəbulda Heydər 
Əliyev prospektindəki 70 
saylı binanın sakini Şahlar 

Əsgərov da öz müraciətinə 
Azərbaycan Prezidenti 
 İlham Əliyevin regionlara, 
o cümlədən, Mingəçevirə 
göstərdiyi diqqət və qayğıdan 
söz açmaqla başladı. Bildirdi 
ki, ötən ilin fevral ayında ölkə 
başçısının şəhərimizə səfəri və 
həmin səfər zamanı “ASAN” 
Xidmət Mərkəzinin və “Sənaye 
Parkı”nın açılışı bu gün hər bir 
mingəçevirlinin yaddaşında 
xoş xatirəyə çevrilib. Hazırda 
bu xidmət sahələrində xeyli 
adam çalışır. Daha sonra Şahlar 
Əsgərov bir problemi qeyd 
etməyi də özünə borc bildi. Dedi 
ki, Mingəçevirdə istilik sistemi-
nin olmaması problem yaradır. 
Yeni su sayğaclarının qoyulması 
da lazımdır.

İcra hakimiyyətinin başçısı 
qaldırılan təşəbbüsün cavabın-
da bildirdi ki, Mingəçevirdə 
qazanxanların təmiri dövlət 
proqramında nəzərdə tutulub. 
Belə ki, ötən illər ərzində cəmi 
iki ərazidə qazanxanalar təmir 
edilib. Ümid edirəm ki, bu prob-
lemi həll edəcəyik. 

Nizami küçəsindəki 12 saylı 
binanın sakini Fatma Aslano-
va da istilik probleminin həll 
olunmasını arzuladı. Nəriman 
Nərimanov küçəsindəki 43 
saylı binanın sakini Şəhla 

Məmmədova isə “Xeyir-şər 
evi”nin təmir olunmasına 
kömək göstərilməsini xahiş etdi. 
Sakinlər Qabil Əliyev, Təranə 
Məmmədova, Sahib Əhmədov, 
Şahid Nəbiyev, Sara İsmayılo-
va, İsbəndiyar Məmmədov və 
başqaları onları narahat edən 
problemlərdən söhbət açdılar.

Görüşdə iştirak edən 
şəhər kommunal təsərrüfatı 
müəssisələrinin və digər 
təşkilatların rəhbərləri elə 
yerindəcə qaldırılan məsələlərin 
həlli ilə bağlı sualları cavab-
landırdılar. İcra hakimiyyətinin 
başçısı təşkilat və müəssisə 
rəhbərlərinə görüş zamanı 
verilən təkliflərin yaxın zaman-
da həll edilməsini tapşırdı. 

Biz bu yazıda icra 
hakimiyyəti başçısının 
sakinlərlə bir görüşündən olan 
təəssüratımızı diqqətinizə çat-
dırmaq istədik. Belə görüşlər isə 
bir deyil, beş deyil...

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin 

bölgə müxbiri

“Nəsimi ili” tədbirlərinə 
START  VERILDI

Tədbiri Milli Kitabxananın direk-
toru, professor Kərim Tahirov aça-
raq, Nəsiminin yaradıcılığı haqqında 
məlumat vermiş, bildirmişdir ki, görkəmli 
şair və filosof Azərbaycan ədəbiyyatında 
ana dilində yaranan fəlsəfi şeirin əsasını 
qoymuşdur. Direktor qeyd etmişdir ki, 
il ərzində şairin irsinin tədqiqi və təbliği 
istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata 
keçiriləcəkdir.

Mərasimdə mədəniyyət naziri 
Əbülfəs Qarayev çıxış edərək bildirmiş-
dir ki, 2017-ci ilin may ayında Parisdə 
UNESCO-nun baş qərargahında 
Nəsiminin vəfatının 600 illiyi qeyd 
edilmiş, Heydər Əliyev Fondunun 
təşkilatçılığı və Mədəniyyət Nazirli-
yinin dəstəyi ilə şairin yaradıcılığına 
həsr olunmuş Nəsimi –şeir, sənət və 
mənəviyyat festivalı keçirilmişdir. Nazir 
qeyd etmişdir ki, “Böyük Azərbaycan 
şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” və 
“Azərbaycan Respublikasında 2019-cu 
ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
müvafiq sərəncamlarına əsasən, bu il 
şairin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş 
çoxsaylı tədbirlər nəzərdə tutulur. Şairin 
dünya miqyasında, beynəlxalq ədəbi 
aləmdə tanıdılması istiqamətində çoxlu 
işlər görülür. Bu il keçiriləcək tədbirlər 
xalqımızın nə qədər böyük və zəngin 
mədəniyyətə, ədəbiyyata malik olduğu-
nu bütün dünyaya bəyan edəcəkdir.

Milli Məclisin deputatı, akademik 
Nizami Cəfərov çıxışında söyləmişdir 
ki, böyük şairin dili saf ana dilidir, bu 
dil həm də Dədə Qorqudun dilidir. 
Nəsimi fəlsəfi, poetik “mən”i olan şairdir. 
Bu “mən”in arxasında onun dili, milli 
mənliyi, poetikası dayanır. Akademik bil-
dirmişdir ki, bu il Nəsimi yalnız öz coğ-
rafiyasında yad edilməyəcək, həmçinin 
beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunacaq, 
çoxlu sayda tədqiqat işləri aparılacaq. 

AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun direktoru, akademik Tey-
mur Kərimli çıxışında vurğulamışdır 
ki, Nəsimi şair kimi əvəzedilməzdir, 

anadilli şeirimizin beşiyi başında durur, 
Azərbaycan ədəbiyyatının çoxəsrlik 
humanizm ənənələrini öz əsərlərində 
yaşadır, insanlıq ləyaqətini qoruma-
ğa, insanlığı orta əsrlər cəhalətindən 
 uzaqlaşmağa çağırır.

Milli Məclisin deputatı Qənirə 
Paşayeva Hələbdə olarkən Nəsiminin 
məzarını ziyarət etdiyini, tezliklə orada 
möhtəşəm məqbərəsinin ucaldılacağı-
nı söyləmişdir. Deputat vurğulamışdır 
ki, kitabxanaya hər gün yüzlərlə gənc 
gəlir, il ərzində bu sərginin nümayişi, 
müxtəlif tədbirlərin təşkili Nəsimi irsinin 
öyrənilməsi və təbliği istiqamətində 
mühüm rol oynayacaq.

Əməkdar elm xadimi, profes-
sor Qəzənfər Paşayev Nəsimini 
Azərbaycan fəlsəfi qəzəlinin banisi 
adlandırmış, 1926-cı ildən Salman 
Mümtazın kitabı çap olunduqdan sonra 
Nəsiminin daha çox tanındığını qeyd 
etmişdir. Natiq şairin qəbrinin 1963-cü 
ildə Rəsul Rza tərəfindən üzə çıxarıldı-
ğını, yenicə çap olunan İraq divanında 
şairin heç yerdə nəşr edilməmiş 14 
şeirinın daxil edildiyini söyləmişdir. 
O, təkcə Azərbaycan ədəbiyyatında 
deyil, ümumiyyətlə, islam şərqin-
də ictimai-fəlsəfi şeirin ən böyük 
nümayəndələrindən biridir.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
katibi İlqar Fəhmi çıxışında demiş-
dir ki, yaradıcılığa aşiqanə şeirlərlə 
başlayan Nəsimi sonralar dövrün 
siyasi, ictimai, əxlaqi mövzularında 
əsərlər yazmış, Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixində ana dilində yaranan fəlsəfi 
qəzəlin banisi olmuşdur. Ana dilindən 
başqa, ərəb və fars dillərini də gözəl 
bədii əsərlər yarada biləcək səviyyədə 
mükəmməl bilmiş, dövrünün elmlərini 
dərindən öyrənmişdir. Bədii yaradıcılı-
ğı Azərbaycan poeziyasının və ədəbi 
dilinin inkişafında mühüm bir mərhələ 
təşkil edən Nəsiminin qəzəlləri mədəni 
irsimizin inciləri sırasına daxildir.

Tədbirdə Nəsiminin “Sığmazam” 
qəzəli videofilm şəklində nümayiş 
etdirilmiş, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 
bədii qiraətçi Zülfiyyə Eldarqızı şairin 
qəzəllərini söyləmişdir.

Sonda tədbir iştirakçıları İmadəddin 
Nəsiminin əsərləri, əlyazmaları, daşbas-
ma kitabları və haqqında materialların 
nümayiş olunduğu geniş sərgi ilə tanış 
olmuşlar.

Sərgi il ərzində ictimaiyyətə açıq 
olacaq. 

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

ABŞ alimi Qobustanda 
aşkar edilmiş qədim 
oyun barədə yazıb

 � Türkiyənin “arkeofili.com” saytında 
“Azərbaycanda yerə oyulmuş 4000 illik oyun 
aşkar edilib” sərlövhəli məqalə yerləşdirilib. 
Yazı ABŞ-ın Arizona Dövlət Universitetinin 
Antropologiya bölməsinin, Amerika Təbii Tarix 
Muzeyinin ABŞ Cənubi Qafqaz Institutunun 
əməkdaşı Valter Kristin Azərbaycanın Qobustan 
qoruğunda aşkar edilmiş qədim masaüstü 
oyunla bağlı araşdırmasına həsr edilib. Tom 
Metcalfenin müəllifi olduğu məqalə keçən 
ilin dekabrında “Live Science” portalında 
yayımlanıb. 

 Məqalədə qeyd edi-
lir ki, əsas elmi-tədqiqat 
istiqaməti Yaxın Şərqin 
qədim masaüstü oyunları 
olan amerikalı tədqiqatçının 
fikrincə, qədim Azərbaycan 
ərazisində də həmin masa-
üstü oyunların bəzilərinin 
mövcudluğunu sübut edən 
dəlillər var. Xüsusilə, amerikalı 
tədqiqatçı Abşeron yarıma-
dası ərazisində, o cümlədən, 
Qobustan abidələrində qeyd 
edilmiş, düzülüşü müəyyən 
qanunauyğunluğa malik qaya 
üzərində süni dəliklər sırası-
nı, bəzi qayaüstü rəsmlərin 
qədim Yaxın Şərqdə mövcud 
masaüstü oyunlarla oxşar 
olmasını əsas götürür. V.Krist 
Qobustanda, Abşeron yarıma-
dasının Türkan, Dübəndi və s. 
məntəqələrində qeyd edilmiş 
müəyyən tapıntıların Mesopo-
tamiya (ən qədim nümunə e.ə. 
VI minilliyə aid İordaniyada 
aşkar edilmiş tapıntı), qədim 
Misir, Anadolu, Kipr və hətta 

erkən orta əsrlər dövrünə aid 
Almaniya ərazisində aşkar-
lanan masaüstü oyunlarla 
bənzər olması qənaətindədir. 

“58 xana” olaraq 
bilinən qədim oyunu bəzən 
“Tazı və çaqqallar” da 
adlandırırlar. Vaxtilə ingilis 
arxeoloq Howard Carter 

eramızdan əvvəl XVIII əsrdə 
yaşamış qədim Misir fironu 
IV Amenenhatın məzarında 
heyvan fiqurlarından ibarət 
bir oyun aşkar etmişdi. Bunu 
nəzərə alan Kristin fikrincə , 
ölkəmizdə Qobustan qaya-

larında mövcud olan 
yuvarlaq çuxurlar bu 
oyunun da eyni kökdən 
gəldiyini göstərir və 
ehtimal etmək olar 
ki, qədim oyunun 
Azərbaycanda tapıl-
mış versiyası Misirdə 

tapılmış oyundan da əvvəlki 
dövrə aid ola bilər. Amerikalı 
araşdırmaçı hesab edir ki, 
Qobustandakı Çapmalı tunc 
dövrü yaşayış yeri yaxınlığın-
dakı qayaların birində süni 
dəliklərin düzülüşü “58 xana” 
oyunu ilə oxşardır. Məqalədə 
qeyd edilir ki, bu oyun Misir, 
Mesopotamiya və Anadolu 
daxil olmaqla, qədim Şərq 
regionunda geniş yayılıb. 

Qeyd edək ki, ameri-
kalı tədqiqatçı Valter Krist 
Azərbaycandakı dərgilərdən 
birində “58 dəlik” və ya 
“Tazı və çaqqallar” oyununa 
bənzər şəkil görmüş və bu 
qədim oyunun versiyalarını 
araşdırmaq üçün ölkəmizə 
gəlmişdi. O, keçən il AMEA 
Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutunun qonağı olmuş və 
bu mövzuda “Qədim Mesopo-
tamiyanın masaüstü oyunları 
Azərbaycanda?” adlı elmi 
məruzə ilə çıxış etmişdi.

Əfsanə BAYRAMQIZI, 
“Xalq qəzeti”

MİNGƏÇEVİR: sakinlərlə görüş, 
doğmaların ünsiyyəti...

AZAL-dan yeni aksiya: 
Bakı-Istanbul-Bakı cəmi
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 � Azərbaycan Milli Kitabxanasında Mədəniyyət Nazirliyi 
ilə birgə “Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 
illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” və “Azərbaycan 
Respublikasında 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi 
haqqında” Prezidentin müvafiq sərəncamlarına əsasən 
“İmadəddin Nəsimi – 650” adlı geniş kitab sərgisinin açılış 
mərasimi keçirilmişdir.

Los-Ancelesdə keçirilən 
mərasimdə Amerika Kino 
Akademiyasının 2019-cu ildə 
“Oskar” mükafatına nominant-
lar elan edilib.

Mükafat 24 nominasiyada, 
o cümlədən “Ən yaxşı film”, 
“Ən yaxşı rejissor”, baş və 

 ikinci plan rolunda aktyor, “Əcnəbi 
dildə ən yaxşı film”, “Ən yaxşı tam-
metrajlı animasiya filmi” və başqa 
nominasiyalarda təqdim edilir.

Əsas “Oskar” (“Ən yaxşı film” 
nominasiyası) uğrunda səkkiz film 
yarışır. İddiaçılar sırasına rejissor 
Rayan Kuqlerin “Qara pantera”, 

Piter Farrellinin “Yaşıl kitab”, Bredli 
Kuperin “Ulduz doğuldu”, Alfonso 
Kuaronun “Roma” ekran əsərləri və 
başqa filmlər daxildir.

Nominantların rəsmi elanından 
sonra səsvermənin ikinci mərhələsi 
başlanıb. Amerika Kino Akade-
miyasının üzvləri fevralın 19-dək 

hər nominasiya üzrə 
iddiaçı üçlükləri müəyyən 
edəcəklər.

Amerika kino 
tənqidçiləri “Ən yaxşı film” 
kateqoriyasında “Oskar”a 
namizəd Bredli Kuperin 
kantri ifaçısı ilə gənc 
müğənninin sevgisindən 
danışılan “Ulduz doğuldu” 

melodramının, Alfonso Kuaronun 
1970-ci illərdə Meksika ailəsinin 
ağır həyatı haqqında “Roma” dramı-
nın və Piter Farrellinin məşhur caz 
pianoçusu Don Şirli, onun sürücüsü 
və mühafizəçisi Toni Lipin 1962-ci 
ildə ABŞ-ın cənubuna səyahəti 
ilə bağlı real əhvalatlardan bəhs 
edən “Yaşıl kitab” filmlərinin adını 
çəkirlər. “The Hollywood Reporter” 
jurnalı isə hesab edir ki, bu filmlərin 
mükafat qazanma şansı 98-99 faizə 
bərabərdir.

Xatırladaq ki, 91-ci “Oskar” mü-
kafatlarının təqdimatı fevralın 24-də 
keçiriləcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Oskar” uğrunda 
səkkiz film yarışır


