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Azarkeşlərin bəziləri 
futbolçuları, az qala, 
robot hesab edir və 

düşünürlər ki, onlar istənilən 
meydanda və istənilən ha-
vada yüksək oyun nümayiş 
etdirməlidirlər. İsveçrə və İspa-
niya millilərinin qarşılaşması 
göstərdi ki, heç də onların 
düşündüyü kimi deyil. 

İsveçrə və İspaniya millilərinin 
dörddəbir final qarşılaşmasında hər 
iki komanda elə ilk dəqiqələrdən son 
dərəcə yorğun görünürdülər. Oyunçuların 
hərəkətləri göstərirdi ki, səkkizdəbir final 
matçlarında onlar meydanda olduqları 
120 dəqiqədə əməlli-başlı yorulublar və 
elə fürsət düşən kimi qaçışmır, çox tez də 
adi yerişə keçirlər. 

Bütün bunlara baxmayaraq, çox 
gərgin və maraqlı bir oyunun şahidi 
olduq. Mütəxəssislərin proqnozlaşdırdığı 
kimi, isveçrəlilər ilk dəqiqədən təşəbbüsü 
rəqibə verdilər. Lakin oyunun 8-ci 
dəqiqəsində baş məşqçi Vladimir 
Petkoviçin taktiki planı iflasa uğradı. 

İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi 
Koke küncdən topu uzaq hava ötürməsi 
ilə əks cinahda olan Jordi Albaya atdı. 
“Barselona”lı Jordi topa yerə düşməyə 
macal verməyib güclü zərbə ilə qapı 
önünə vurdu. Top rəqibin oyunçusu Denis 
Zakariyaya dəyib qapının yaxın küncünə 
girdi. Əvvəlcə qolu Jordi Albanın adına 
yazdılar. Lakin sonra UEFA qərara gəldi 
ki, bu avtoqolun müəllifi Zakariyadır. 
Beləliklə, bu qol Avro – 2020-nin sayca 
10-cu avtoqolu kimi tarixə düşdü. 

Qoldan sonra da “furiya roxa” Yan 
Sommerin qapısına təzyiqi dayandırma-
dı. 17-ci dəqiqədə Koke cərimə zərbəsi 
ilə qapının “doqquzluğu”nu hədəfə 
aldı, lakin təhlükəli cərimə zərbəsi 
bir qədər qapı tirinin üstündən keçdi. 
İsveçrə artıq birinci hissənin ortaların-
da zədə səbəbindən ən sürətli forvardı 
Brel Embolonu itirdi və onu Ruben 
Varqas əvəzlədi. Var qüvvə ilə hesa-
bı bərabərləşdirməyə atılan və Unay 
Simonun qapısına bir çox künc zərbələri 
vuran İsveçrə millisi tədricən təşəbbüsü 
ələ almağa başladı. Oyunun bu gedi-
şi ispanları tam qane edirdi və onlar 
sürətli əks-hücum üçün öz məqamlarını 
gözləyirdilər. 

Fasilədən sonra oyunun mənzərəsi 
tamamən dəyişdi. İsveçrə millisi indi daha 
çox hücumlar təşkil edirdi. Oyunun 56-cı 
dəqiqəsində Zakariya az qaldı ki, avto-
qolla buraxdığı səhvini düzəltsin. Onun 
zərbəsindən sonra vurduğu top qapının 
uzaq küncündən azacıq aralı keçdi. Unay 
Simon isə ilk seyvini yalnız oyunun 65-ci 
dəqiqəsində etdi. Amma bu son dərəcə 
möhtəşəm bir seyv idi. İsveçrəli oyun-
çu Stiven Çuber güclü zərbə ilə qapını 
dəqiq nişan aldı. Lakin”Atletik”in qapıçısı 
komandasını əla sıçrayışla xilas etdi. 

Vladimir Petkoviçin yetirmələri vaxt 
ötdükcə məğlubiyyətin acısından daha 
da aqressiv oynamağa başlayırdılar. 
Artıq anlayırdılar ki, belə getsə turnirdən 
kənarda qalacaqlar və ona görə də bütün 
qüvvələrini səfərbər edib təzyiqi artırdılar. 
Luis Enrikenin yetirmələri isə bu vaxtda 
artıq qaçmağı və pressinqi unutdular. 
Çox keçmədi ki, ispanlar passiv oyun-
larının bədəlini ödədilər: 68-ci dəqiqədə 
müdafiəçilər cərimə meydançasında ko-
bud səhvdən sonra topu itirdilər və faktiki 
olaraq onu rəqib oyunçu Remo Froylerə 
hədiyyə etdilər. O isə topu rahatca Cer-
dan Şakiriyə ötürdü. İsveçrəli hücum-
çuya bu vəziyyətdə topu boş qapıdan 
keçirməyə heç kim mane ola bilmədi. 

Qələbənin ətrini duyan İsveçrə millisi 
ikinci topu vurmaq üçün hücuma atıldı. 
Bax, burda qol ötürməsinin müəllifi Froy-
ler meydanın mərkəzində Jerar Morenou 
kobud fəndlə yıxdı və dərhal qarşısında 
qırmızı vərəqə gördü. Beləcə, oyunun 
başa çatmasına 15 dəqiqə qalmış Froyler 
komandasını çətin durumda qoydu. 

Yeri gəlmişkən, futbol mütəxəssisləri 
ingilis hakim Maykl Oliverin Froyleri bir-
başa qırmızı kartla cəzalandırıb oyundan 
kənarlaşdırmasını səhv addım hesab 
edirlər. Qeyd edilir ki, Oliver isveçrəli 
oyunçunun kobudluğunu düzgün kvali-
fikasiya etməyib. “Çünki Froyler rəqibə 
qarşı aqressiv oynamadı və açıq ayaqla 
ona zərbə endirməyib. Ona sarı vərəqə 
ilə xəbərdarlıq etmək də kifayət edirdi. 
Lakin Oliver əsəbləşdi, onun videoas-
sisenti Kris Kavana da bu epizodda işə 
qarışmadı”. 

Oyunun 84-cü dəqiqəsində ispanlar 

qələbə topunu vurmağa çox yaxın oldu-
lar. Lakin Jerar Moreno cərimə meydan-
çasının xətti üzərindən topu düz qapıçı 
Sommerin üstünə vurdu. 

Qalibi müəyyənləşdirmək üçün 
verilən əlavə vaxtda İspaniya millisinin 
azarkeşləri sözün əsl mənasında çox 
gərgin və drammatik anlar yaşadılar. 
Overtaymda Luis Enrikenin yetirmələri 
qol vəziyyətlərini bir birinin ardınca 
əldən verirdilər. Təkcə Moreno yara-
nan imkanlardan düzgün istifadə etsə 
idi çempionatın het-trikinə imza ata 
bilərdi. Digər tərəfdən, əlavə vaxtın artıq 

5-ci dəqiqəsində demək olar tamamilə 
çökdülər və onları oyunda saxlayan 
yeganə futbolçu qolkiper Sommer idi. 
Möcüzəli şəkildə ard-arda seyvlər edən 
isveçrəlilərin qapıçısı üçün bu 30 dəqiqə, 
sanki, benefis idi. 

Belə əlavə vaxt elə bil bir göz qırpı-
mında əridi və növbə 11 metrlik zərbələrə 
çatdı. Güman etmək olardı ki, 11 metrlik 
zərbələrin dəqiqliyinə görə Dünya 
çempionunu kənarda qoyan İsveçrə 
millisi ispanlara da eyni yolla qalib gələ 
bilər. Əslində buna şans da var idi. 
Lakin belə olmadı, bu oyunda Petkovi-
çin yetirmələrinin 11 metrlik nöqtədən 
vurduqları iki zərbənin qola çevrilməsinə 
Unay Simone imkan vermədi. Sommer 
rəqibinə eyni şəkildə cavab verməyə 
çalışsa da, Olmo, Moreno və Oyarsaba-
lın dəqiq zərbələrinin öhdəsindən gələ 
bilmədi. 

Beləliklə, İspaniya bu gərgin və ağır 
matçda qalib gələrək yarımfinala ilk 
vəsiqəni qazandı. Oyunun ən yaxşısı 
isə Xorvatiya ilə oyunda kobud səhvi 
ilə diqqət çəkmiş, ancaq bu oyunda 
möhtəşəm oyunu ilə tarix yazan qapıçı 
Unay Simon oldu. 

Oyundan sonra jurnalistlərə 
müsahibə verən Unay Simon deyib: “Bu 
qələbəni, keçmiş oyundakı səhv kimi 
çox tez unutmaq lazımdır. Çünki növbəti 
matçda bizi çox çətin bir rəqib gözləyir. 
Yarımfinala biz tam gücümüzü bərpa 
etmiş vəziyyətdə və başımızı dik tutub 
gəlməliyik. İndi bizə Avronu udmaq la-
zımdır. Matçın ulduzu nominasiyasını isə 
mən Yan Sommerə verərdim”.

Həqiqətən, qapıçı Yan Sommer oyu-
nun ən yaxşılarından oldu və o, rəqibin 
10 zərbəsini dəf etməklə Avro – 2020-nin 
rekorduna imza atdı. Bununla belə qolki-
per müsahibəsində çox maraqlı bir tarixi 
yada salıb: “Oyunda ilk qolu buraxanda 
məndə dejavü hissi var idi. Eynən belə 
bir qolu biz 3 il əvvəl Dünya çempiona-
tında İsveçə qarşı oyunda buraxmışdıq. 
Lakin mən öz komandamla əldə etdiyimiz 
uğurlarla da qürur duyuram. Bizi bütün 
ölkə dətəkləyir”. 

İspaniya millisinin baş məşqçisi Luis 
Enrike də yetirmələrinin oyunundan 
çox məmnun qaldığını söyləyib: “Biz 
özümüzlə qürur duyuruq. Biz və ya han-
sısa başqa yarımfinal iştirakçısının indi 
dörd güclünün sırasında olmasından razı 
qalması düşüncəsi çox səhv olardı. Biz 
finala qədər irəliləyib onun qalibi olmaq 
niyyətindəyik”. 

Avro – 2020-də artıq İspaniyanın 
aktivində 12 qol var. Komanda özünün 
Avropa çempionu olduğu 2008 və 2012 –

ci illər rekordunu təkrarlayıb. O turnirlərdə 
İspaniya millisi 6 oyuna bu nəticəni 
qazanmışdı, Avro – 2020-də isə hələ ki, 5 
oyun oynayıb. 

Katenaçço “Skuadra 
Adzurra”ya yarımfinala 
vəsiqə qazandırdı

İyulun 2-də yarımfinala vəsiqə 
uğrunda ikinci qarşılaşma “Münhen 
Arena”da Belçika millisi ilə İtaliya yığ-
ma komandası arasında keçirildi. Matç 
gözlənildiyindən daha gərgin və son 
dərəcə ağır keçdi. 

 Oyun belçikalıların baş məşqçisi Ro-
berto Martinesin qarşılaşmadan əvvəl de-
diyi kimi “ilk saniyələrdən” İtaliya millisinin 
aramsız hücumları ilə başladı. Başqa cür 
ola bilməzdi. Roberto Mançinin Avro – 
2020-də çıxış etmək üçün dəvət etdiyi 26 
futbolçudan 22 –si İtaliyanın “A” seri-
yasında top qovan ulduz futbolçulardır. 
Doğrudur, onların sırasında bu liqanın 
ən qiymətli oyunçusu onların arasında 
deyil, rəqiblərin heyətində çıxış edirdi. 
Bu, “A” seriyasında “Yuventus” klubunun 
hegemonluğuna son qoymaqda “İnter” 
klubuna kömək edən və bir mövsümə 24 
qol vuran və 10 qol ötürməsi edən Rome-
lu Lukako idi. 

Oyunun ilk dəqiqələrindən ay-
dın görünürdü ki, Roberto Mançinin 

yetirmələrinin qarşısına qoyduğu əsas 
vəzifələrdən biri məhz bu fəndgir, texni-
kalı və çevik oyunçunu neytrallaşdırmaq 
idi və onlar bu vəzifənin öhdəsindən çox 
əla gəldilər. 

Əslində italiyanlar həmişə özlərinin 
müdafiəsi ilə şöhrət qazanıblar. Son 
12 oyunda qapılarından cəmi bir dəfə 
top buraxmaları da, baş məşqçilərdən 
katenaçço (futbolda müdafiəyə vurğu 
edən və taktiki qayda pozuntularına 
əsaslanan taktiki sxem; italyan dilindən 
tərcümə təqribən aşağıdakı mənanı verir: 
keçilə bilməyən bir qapı. İ.R.) haqqında 
deyilənlərə diqqət yetirməyi tələb edir. 
Hətta “İnter”i bu mövsüm çempion edən 
Kote belə deyir: “italiyanların göstərdiyi 
komanda oyununu heç kim oynamır. 
Başqa yığma komandaların ulduzları 
var, İtaliyanın isə komandası və yüksək 
səviyyəli futbolçuları var”. 

Belçika ilə oyunda biz həm Lukaku 
kimi ulduzun necə neytrallaşdırıldığının, 
həm də italyanların necə sürətli komanda 
oyunu nümayiş etdirdiyinin şahidi olduq. 
Əslində oyunun ilk 10 dəqiqəsi ərzində 
“qırmızı şeytanlar” rəqiblərini əməlli başlı 
sıxışdıra bildilər. Ancaq bu çox çəkmədi 
və italiyanlar çox ustalıqla təşəbbüsü öz 
əllərinə aldılar bütün birinci hissə ərzində 
bu üstünlüyü qorudular. Artıq oyunun 
13-cü dəqiqəsindən Bonuççi rəqiblərin 
qapısına yol tapa bildi. Lakin onun 
qarnı ilə vurduğu qolu videoassistent 
oyundankənar vəziyyətdən vurduğu üçün 
hesaba almadı. Belçikalılar dərhal rəqib 
meydanından hücum çəkərək bunun 
cavabını vermək istədilər. 

“Skaudra Adzurra” bundan qətiyyən 
məyus olmadı və rəqibi öz qapılarına 
sıxışdırmağa davam etdi. Oyunun 31-ci 
dəqiqəsində italiyanlar topu uğursuz 
şəkildə rəqibin cərimə meydançasına 

atdılar. Aancaq dərhal da belçikalıların 
cərimə meydançasından çıxmasına 
imkan verməmək üçün pressinq tətbiq 
etdilər. Veratta ayağının ucu ilə rəqibin 
qarşısındakı topu cərimə meydançasının 
sağ cinahına Barelliyə ötürdü. Gənc fut-
bolçuya bunu qola çevirmək çox da çətin 
olmadı. Qol, İtaliya 1, Belçika 0. 

43-cü dəqiqədə italyanlar yenə də 
pressinq sayəsində rəqib meydança-
sında topu ələ keçirdilər. Oyunun ən 
fəallarından biri olan İnsinye cərimə 
meydançasının yaxınlığında əla zərbə ilə 
uzaq küncə vurdu. Tibo Kurtua bu topa 
mane olmaqda aciz qaldı. İtaliya 2 – 0 
irəli çıxdı. 

Bundan dərhal sonra qəzəblənmiş 
belçikalılar əks hücuma keçdilər. Sol 
cinahda ötürmə alan Doku sürətlə itali-
yanların cərimə meydançasına cumdu və 
bu zaman Di Lorensionun çiyin zərbəsinə 
tuş gəlib yıxıldı. Videoassisent referi-
nin 11 metrlik zərbəsinin düzgün qərar 
olduğunu təsdiqlədi. Nəhayət, italyanlar 
Lukakuya Avroda qol vurmağa “mane 
ola bilmədilər”. Belçikalılar ikinci hissədə 
intriqanı qoruya bildilər. 

İkinci hissədə belçikalılar daha tez-
tez hücuma keçir və təhlükəli vəziyyətlər 
yarada bilirdilər. 61 və 71 –ci dəqiqələrdə 
de Brüynenin və Şadlinin ötürmələri ilə iki 
qol vəziyyəti yarada bilsələr də Lukaku-
ya onları qola çevirməyə heç cür imkan 
verilmədi. 69-cu dəqiqədə isə Lorense 
İnsinye cərimə meydançasının sağ ci-
nahından uzaq küncə yerlə əla bir zərbə 
vurdu. Bu dəfə Kurtua ona sevinməyə 
şans vermədi. Lakin, bütövlükdə, üstün-
lük İtaliya millisinin tərəfində oldu. “Sku-
adra Adzurra” daha çox topa sahib oldu 
və daha çox hücum edən tərəf oldu, lakin 
2–1 hesabı sona qədər dəyişə bilmədi. 
Amma bu hesab da Roberto Mançininin 
yetirmələrinin yarımfinala yüksəlməsinə 
bəs etdi. 

Beləliklə, “Skuadra Adzurra” Av-
ropa çempionatının tarixində final 
mərhələsində ilk 5 oyunda qələbə qaza-
nan ikinci milli komanda oldu. Birinci bu 
rekorda Avro – 1984-də bütün 5 görüşdə 
qələbə qazanan və çempion tituluna 
sahib olan Fransa olub.

Danimarka Bakını qalib tərk etdi
Bakı, Avropa futbol bayramına gələn 

qonaqları ilə birlikdə Olimpiya stadionun-
da çox gərgin və maraqlı bir qarşılaşma-
nın şahidi oldu. Bu oyunda favorit yox 
idi desək, yəqin ki, səhv etmərik.  Çünki 
bundan əvvəl şərh etdiyimiz Avro – 2020-
nin 4/1 finalının   iyulun 2-də keçirilən iki 
matçı da göstərdi ki, bu mərhələdə favorit 
olmur.

Qarşılaşma ilk dəqiqələrdən Da-
nimarka millisinin hücumları ilə başla-
dı. İlk dəqiqələrdən Çexiya millisinin 
əvvəlki əzmkarlğını görə bilmədik. Artıq 
4-cü dəqiqədə  danimarkalılar künc 
zərbəsindən sonra topu çexlərin qapısın-
dan keçirdilər. İlk 10 dəqiqə danimarkalı-
lar hesabda irəlidə olsalar da, hücumlara 
ara vermədilər. Lakin matçın 10-cu 
dəqiqəsindən sonra Çexiya futbolçuları 
təşəbbüsü ələ aldılar və artıq meydanda 
hücum edən tərəf onlar idi. Çexlər iki qol 
vəziyyəti yaratsalar da, hesaba tarazlıq 
gətirə bilmədilər. 

36-cı dəqiqədə danimarkalılar əks 
hücumda Vasliki güclü zərbə ilə sınağa 
çəkdilər. Qapıçı əla reaksiya göstərdi. 
Lakin qarşılaşmanın 42-ci dəqiqəsində 
danimarkalı Mehlenin sol cinahdan qapı 
önünə hava ötürməsindən sonra, Kasper 
Dolberqin vurduğu zərbəyə qarşı Vaslik  
heç bir reaksiya göstərə bilmədi. Qol, Da-
nimarka 2, Çexiya 0. 

İkinci hissəyə hücumlarla başlayan 
çexlər artıq 2 dəqiqə sonra Patrik Şikin 
qolu ilə hesab arasındakı fərqi minimuma 
endirdilər. Oyun axıra qədər bu hesabla 
davam etdi. Beləliklə, Bakı qarşılaşma-
sından Londona qalib kimi Danimarka 
millisi yollanacaq. 

İlqar RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”

Yan Sommerin rekordu İsveçrəni 
məğlubiyyətdən xilas etmədi 

“Söz rəssamı, poetik 
duyğular ovsunçusu”

Nəşriyyatın kitabla bağlı verdiyi 
annotasiyada qeyd edilir ki, istedadlı 
yazıçı-publisist, jurnalist, hüqüqşünas, 
respublika və beynəlxalq ədəbi müka-
fatlar laureatı Rafiq Hacıyevin oçerkləri, 
hekayələri, povestləri, romanları... oxu-
cuların qəlbində xüsusi təravətlə səslənir. 
Onun bir-birindən maraqlı ədəbi, publisist 
və kriminal əsərlərini oxuyanda dilimizin 
ecazkarlığı önündə baş əyirsən. 

Jurnalistikaya və ədəbiyyata “sirli 
ehtiras”la – təmənnasız istəklə bağlan-
mış Rafiq Hacıyevin əsərlərində hər şey 
var: musiqi, ritm, müntəzəm akkordlar, 
işıq, rəng, ətir, yenilik mehi, təzə hava 
cərəyanı. Ən xoş hisslərlə duyursan ki, 
müəllif söz gözəlliyinin vurğunu, aşiqi-
dir. O, cingiltili, qəlb sehrləyən, füsun-
kar sözləri, təsirli cümlələri, əsrarəngiz 
duyğuları nəinki sevir, onlara ürəkdən 
məhəbbət bəsləyir. O özünü həmişə 
bu sözlərin çox yaxın sirdaşı, rəfiqi kimi 
hiss edir. Buna görə də yazıçı-jurnalistin 
poetik sözü heç zaman onun fikrindən, 
düşüncəsindən ayrılmır, bu duyğular 
ülvi və gözəl məqsədlər daşıyır. Söz 
rəssamı, cazibədar hisslər ovsunçusu 
olan müəllifin yazılarındakı bədii dilin, 
şifahi nitqin mükəmməlliyi, ritmik lövhələr 
oxucuları heyran edir. Onlar Azərbaycan 
sözlərinin və ahənginin aşiqini eşq dolu 
hisslərlə alqışlayır. 

Rafiq Hacıyevin əsərlərindəki ecaz-
kar obrazlar onun yaradıcılığında dürüst 
faktlarla birləşir. Qəlbə munis olan sözlər 
və fikirlər danışıqsız bir-birinə tabe olur. 
Onlar parlayır, al-əlvan işıq saçır. Günəş 
şəfəqləri, ay nuru və ulduzların parıltısı, 
dəniz dalğalarının şappıltısı və bahar 
sularının sevgi pıçıltısı. Bəli poeziya 
sehrbazlığı publisistika pafosu ilə əl-
ələ tutub gedir. Bu yolda isə xeyirxah 
xislətli yazıçı-jurnalist - özündə Rafiq 
Hacıyev adlı gur işığın nurunu gəzdirən 
son dərəcə zəhmətsevər bir insan, söz 
xiridarı həssas ürəklə və bənzərsiz, 
özünəməxsus sənətkar qələmi ilə silahla-
nıb qətiyyətlə irəliləyir...”

Müəllif kitaba yazdığı “Ön söz yerinə” 
başlıqlı yazıda bildirir: “Rafiq Hacıyev, sən 
demə, çox mehriban bir müsahib imiş. 
O. söhbətində həmişə ehtiyatla davranır, 
heç vaxt ifrata varmır. Belə təqlidedilməz 
bir müsahiblə heç vaxt görüşməmişdim. 
 Rafiq müəllim səssalan məqalələr və 
kitablar müəllifidir. Onun istintaqla və 
musiqi ifaçılığı ilə bağlı çox gözəl, bədii 
təsir qüvvəsi güclü olan sanballı iki 
kitabı çapdan çıxıb və o, bu kitablar-
la az müvəffəqiyyət qazanmayıb (Yeri 
gəlmişkən, həmin kitablardan biri ustad 

tarzən, ürək çalğıçısı Əhsən Dadaşova 
həsr olunmuş “Əhsən sənə, Əhsən!..” 
portret romanı 2020-ci ilin dekabr ayında 
“Humay” Milli Mükafatına layiq görülüb!). 

Son dərəcə sadədir, insanlarla 
münasibətində zərrə qədər üstünlük 
hiss etdirmir. Səsi məlahətli və qılıqlı, 
hərəkətləri incədir. Üzügülər, təmkinli, 
təvazökar, mülayim, gənclər kimi tempe-
ramentli, nəzakətli və hazırcavab olan 
Rafiq dərhal müsahibini valeh edir və 
onun qəlbinə girir: sözün tam mənasında, 
həmsöhbət olması, danışığındakı şəhdi-
şirə, kolorit, müdrik çalarlarla. 

Rafiq Hacıyevlə tanışlıqdan 
zənginləşirəm, onun ardıcıl musiqi 
aləmindən, sənət korifeylərimizdən bəhs 
edən silsilə məqalələrini oxuyub feyziyab 
oluram. Rafiqin nə qədər geniş və dərin 
musiqi duyumuna, incə-kövrək ürəyə, 
həssaslığa malikliyini duyuram, vallah, 
qürurlanıram. Ağayanalığı, gözütoxluğu, 
habelə sözə, vədə dəqiqliyi, səxavəti 
yaradıcılığını tamamlayır. Böyük ürəyə 
sahib olmayan şəxs yaxşı yazı qələmə 
ala bilməz - birmənalı fikrimdir...”..

“Söz rəssamı, poetik duyğular ovsun-
çusu” kitabı dörd fəsildən – “Ötən illərin 
işığı...”, “Kriminal aləmin dedektiv roman 
təsviri”, “Publisistikanın əxlaqi davranış 
gücü”, “Musiqinin qəlb duyum möcüzəsi” 
fəsillərindən və “Son söz yerinə”dən 
ibarətdir. 

Geniş oxucu auditoriyası üçün 
nəzərdə tutulmuş bu kitab hər kəsə yazı-
çı-publisist Rafiq Hacıyevin yaradıcılığına 
üz tutmaqda bələdçi olacaqdır.

“Xalq qəzeti”

“Xalq qəzeti”nin sabiq əməkdaşı, Azərbaycan Yazıçılar və 
Jurnalistlər birliklərinin üzvü, yazıçı-publisist, Prezident Mükafatçısı 
Rafiq Hacıyevin yaradıcılığı barədə tanınmış alim, fəlsəfə doktoru 
Allahverdi Eminovun “Elm və Təhsil” nəşriyyatında nəfis tərtibatla 
çapdan çıxmış monoqrafiyası belə adlanır: “Söz rəssamı, poetik duy-
ğular ovsunçusu”.

Kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor, 
Əməkdar elm xadimi, Dövlət Mükafatı laureatı Məhərrəm Qasımlıdır.

“Narkotiklər haqqında həqiqəti 
öyrənək” adlı onlayn tədbir keçirilib

ATMU – nun rektoru İlham 
Mədətov hüquq - mühafizə orqan-
larının bu sahədəki fəaliyyətlərini 
yüksək dəyərləndirib, bildirib ki, bu 
mübarizənin daha da gücləndirilməsi 
tələbi Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyinin 
konkret göstəricilərindən biridir. Narkoma-
niyanın insan sağlamlığına zərərləri, onun 
fəsadlarına münasibət bildirən rektor de-
yib: “ATMU narkotik vasitələrin ölkəmizdə 
yayılmasının qarşısının alınması 
istiqamətində dövlətimizin bu sahədəki 
siyasətini tam dəstəkləyir, siz gənclərin 
bu bəladan uzaq durmaları üçün bütün 
imkanlarını səfərbər etməkdə maraqlıdır”.

Azərbaycan Respublikası Narkoman-
lığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə qarşı Mübarizə üzrə Dövlət 
Komissiyasının Milli İnformasiya sektoru-
nun müdiri Raqif Allahverdiyev ölkəmizdə 
narkomanlığa qarşı mübarizənin 
gücləndirilməsi, antinarkotik təbliğatı, 
narkomanlığa düçar olmuş şəxslərin 
sağlam həyata qaytarılması, qanunve-
riciliyin təkmilləşdirilməsini şərtləndirən 

uyğun icra mexanizminin əhəmiyyətindən 
danışıb, yeniyetmə və gənclərin sağlam 
böyüməsi istiqamətində görülən işlərin 
daha da genişləndirilməsinin zəruriliyini 
vurğulayıb. 

Tədbirə qatılanlar narkotiklərin 
qanunsuz dövriyyəsi və narkomanlığın 
müasir dünyanı ciddi narahat edən qlobal 
problemlərdən biri olduğunu, cəmiyyətin 
mənəvi və intellektual potensialının 
aşınmasına təsir imkanlarını, genefondun 
tənəzzülü və digər mənfi hallara gətirib 
çıxardığını tədbir iştirakçılarının diqqətinə 
çatdırıblar. 

“MsTeams” proqramında təşkil olunan 
tədbirin sonunda Səhiyyə Nazirliyinin 
“Riskin azaldılması” layihəsinin Sum-
qayıt şəhəri üzrə koordinatoru, nar-
komaniya üzrə ekspert Emil Maqalov, 
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Vasif Muradzadə narkotik vasitələrdən 
istifadənin fəsadları haqqında danışıb-
lar, mövzuya dair tələbələrin çoxsaylı 
 suallarını cavablandırıblar.

Z.BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində (ATMU) 
“Narkotiklər haqqında həqiqəti öyrənək” adlı onlayn tədbir keçirilib. 
Universitetin rektoru giriş nitqində Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə narkomanlığa və narkotik maddələrin 
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizənin daim gündəmdə saxlandığını 
bildirib.
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