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Amma, Ehtiqad kişi hər dəfə 
onların sözünü nəzakətlə kəsir, bu 
ocağa təşrif buyurmuş yaşlı jurnalistə 
Ceyhunla bağlı hər bir incə detal 
barədə nədənsə yalnız özü bəhs 

etmək istəyirdi. Ata həyəcanlı idi, 
hətta bir qədər çaşqınlıq içindəydi, 
ürəyi dolu idi, bilmirdi söhbəti haradan 
başlayıb harada bitirsin, nəyi qoyub 
nəyi danışsın. 

Axı, şəhid oğlu ilə bağlı indi 
hər şey Ehtiqad kişi üçün əziz 
bir xatirəyə çevrilib. Bir də ki, ata 
Ceyhun barədə dörd il əvvəl qəfil 
dünyasını dəyişən həyat yoldaşı – 
şəhidin anasının yerinə də danışmaq 
istəyirdi. Taleyin zərbələrinə dözmək 
çətindir. Lakin Ehtiqad kişi təmkinini 
saxlayır, özünü şax tutmağa çalı-
şırdı. Yalnız səsində ağır bir kədər 
qarışıq qürur vardı: 

– İnanın mənə, çox tərbiyəli, 
böyük-kiçik yeri bilən idi. Hər yerdə 
özünə hörmət-izzət qazanmışdı. 
Rəhmətlik anasını xüsusilə çox 
istəyirdi! Ondan bu vaxta qədər zərrə 
qədər inciyən olmamışdı. Müəllimləri, 
qohum-qonşular Ceyhunun başına 
and içirdilər. 

...Ceyhun Nəhmədov gələcək 
həyat yolu ilə bağlı qəti seçimini hələ 
erkən yeniyetməlik illərindən etmiş-
di. O, ali hərbi təhsil alaraq, Milli 
Ordunun zabiti olmaq, Vətən torpaq-
larını yağı düşməndən azad etmək 
arzusunda idi. Ürəyini yaxın dostları-
na, bir də ki, rəhmətlik anasına açıb 
demişdi. 

Atası Ehtiqad kişi də bundan 
xəbərdar idi. Dildə deməsə də, 
ürəyində oğlunun “kişi sənəti”ni 
seçməsi ilə qürur duyurdu. Atanın 
ondan da xəbəri vardı ki, Ceyhun 

özünün həyat idealı hesab etdiyi 
Birinci Qarabağ müharibəsinin igid 
komandirlərindən olan həmkəndlisi, 
Milli Qəhrəman Şikar Şəkərovun 
şanlı döyüş yolunu davam etdirmək 
niyyətindədir. 

Ceyhun Nəhmədov 2012-ci ildə 
Mərdəkan qəsəbəsindəki Hacı Zey-
nalabdin Tağıyev adına orta məktəbi 
bitirib məhz bu amalla sənədlərini 
Dövlət Sərhəd Qoşunları Akademiyası-
na verdi və imtahanlardan yüksək bal 
toplayaraq bu ali hərbi məktəbə daxil 
oldu. 

Akademiyanı bitirəndən sonra 
baş leytenant Ceyhun Nəhmədov 
Yevlax, Qazax, Zaqatalada sərhəd 
zastavalarında xidmət etdi. O, ötən ilin 
sentyabrın 27-də başlanan müqəddəs 
savaşı məşhur Murov zirvəsi uğrunda 
gedən ağır döyüşlərdə qarşıladı. Elə 
ilk döyüşdəcə Ceyhun və onun zabit 
yoldaşları qeyri-adi şücaətlər nümayiş 
etdirdilər. Ermənilər ağır məğlubiyyətə 
düçar olaraq döyüş meydanından 
qaçdılar. 

Murovdakı parlaq qələbədən 
sonra baş leytenant Cəbrayıl, Fü-
zuli, Qubadlı, eləcə də Laçın dəhlizi 
uğrunda ağır döyüşlərdə iştirak etdi. 
Döyüşdən-döyüşə bərkidi, qəlbində 
Böyük Qələbəmizə olan sonsuz inamı 
daha da artdı. 

....Bir dəfə düşmən üzərinə hü-
cuma keçərkən Ceyhun ayağından 
qəlpə zərbəsi alır. Kəskin ağrılara 
baxmayaraq, ayağını özü sarıyıb dö-
yüşü axıradək davam etdirir. Tezliklə, 
komandanlığın tapşırığı şərəflə yerinə 
yetirilir. Mühüm strateji yüksəklik 
nisbətən az itki ilə ələ keçirilir. Hərbi 
hissənin rəhbərliyi ona növbəti dəfə 
təşəkkür elan edir. 

Ötən il noyabrın 8-də sübh 
tezdən Zəngilanın Ağbənd kəndi 
uğrunda gedən ağır döyüşdə Cey-
hun Nəhmədovun komandiri olduğu 
xüsusi təyinatlılar dəstəsi özlərindən 
sayca üç-dörd dəfə çox olan düşmənə 
sarsıdıcı zərbə endirdi. Düşmən bu 
dəfə də döyüş meydanından qaçma-
ğa məcbur edildi, lakin Ermənistan 
ərazisindən atılan qəfil top mərmisi 
Ceyhunun yanında partlayaraq onu 
ölümcül yaraladı. Qeyrətli Vətən oğlu 
bir neçə dəqiqədən sonra gözlərini 
əbədi yumdu. 

Döyüş dostları nəql ediblər ki, 
həmin səhər çox aydın, günəşli bir 
gün olub, Ceyhunun şəhadətinə 
şahidlik edən sonsuz səmanın üzərini 
birdən-birə ağ, çəhrayı buludlar alıb 
və yerə göydən göz yaşı kimi nur 
damcıları səpələnib. Göylər sevimli 
qəhrəmanın ölümünə acıyıb, həzin bir 
vida nəğməsi oxuyub. 

...Şəhid baş leytenant Cey-
hun Nəhmədovun Mərdəkan 
qəsəbəsindəki ata evinin ikinci 
mərtəbəsində, uzun və geniş dəhlizin 
yuxarı başında onun zabit mundiri, 
furajkası, uşaqlıq, yeniyetməlik fotoları, 
döyüşçü dostları ilə birlikdə çəkdirdiyi 
şəkilləri və başqa eksponatlar düzülüb. 

Buradakı eksponatları diqqətlə 
nəzərdən keçirirəm. Fotoların birində 
Ceyhunla yanaşı duran tanış, məhrəm 
bir sima da diqqətimi cəlb edir. Ehti-
qad kişidən soruşuram: 

-Bu ki “Vətən yaxşıdır” mahnısını 
oxuyan gizir Xudayar Yusifzadədir! 

Ehtiqad kişi sanki bu sualı 
gözləyirmiş kimi şəstlə deyir: 

-Bəli, Xudayar özüdür! Ceyhunla 
Xudayar bir çox ağır döyüşlərdə birgə 
iştirak ediblər, özləri də bərk dost 
olublar. 

Buradakı daha iki şəkil diqqətimi 
cəlb edir. Birinci şəkil Ceyhunun beş il 
əvvəl qəflətən rəhmətə gedən sevimli 
anası Rəna xanım ilə birgə çəkdirdiyi 
şəkildir. O biri şəkildə isə Ceyhun özü-
nün nişan mərasimində nişanlısı ilə 
yanaşı durub. Şəhid atasını kövrəldə 
biləcəyimi düşünüb bu fotolar barədə 
əlavə suallar vermirəm. 

Şəhid atası bu dəfə ürək dağlayan 
kədərli bir səslə dillənir: 

-Ötən ilin sonunda Ceyhunun toyu 
olmalı idi. Görünür, qismət deyilmiş... 
Nə etmək olar. Təki Vətən yaşasın! 

Ehtiqad kişi sonra fəxrlə dedi ki, 
kiçik oğlu Elnur da böyük qardaşı kimi 
Dövlət Sərhəd Qoşunları Akademi-
yasına daxil olmağa hazırlaşır. Bəli, 
Nəhmədovlar nəsli düşmənə qarşı 
sipər, doğma torpaqlarımıza çəpər 
olacaq mərd, qeyrətli oğullar tərbiyə 
edərək böyüdür! 

Düşünürəm ki, Vətənin 
sərhədlərini, bütövlükdə torpaqlarımı-
zı qoruyan igidlərimizin sıx cərgələri 
heç vaxt seyrəlməyəcək. Qəhrəman 
şəhidlərimizi, igid qazilərimizi yeniləri 
əvəz edəcək. Ana Vətən isə öz 
qəhrəmanları ilə daim fəxr edəcək! 

İkinci Qarabağ müharibəsində 
“Vətən uğrunda”, “Zəngilanın azad 
edilməsinə görə” medalları və “Vətənə 
xidmətə görə” ordeni ilə təltif olu-
nan şəhid baş leytenant Ceyhun 
Nəhmədov qısa, lakin çox şərəfli ömür 
yaşadı. Məhz belə yenilməz igidlərin 
qanı-canı bahasına Vətənimiz qəddini 
düzəltdi, xalqımız qalib kimi başını uca 
tutdu! Ruhun şad olsun, Vətən oğlu! 

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti” 

Qəhrəmanlar unudulmur

Baş leytenant Ceyhun 
Nəhmədovun hünər dastanı 

V ətən müharibəsi şəhidi, Azərbaycan Respublika-
sı Sərhəd Qoşunlarının baş leytenantı Ceyhun 
Nəhmədovun şərəfli ömür yolu ilə məni atası Ehti-

qad kişi tanış etdi. Masa ətrafında bizimlə birgə əyləşmiş 
Ceyhunun əmiləri, qardaşı Elnur və uşaqlıq dostu Fərman 
müəllim də söhbətə ara-sıra müdaxilə edərək onunla bağlı 
ürək sözlərini dilə gətirdilər. 

Azərbaycanda repressiya dalğası-
nın və bolşevik zülmünün gücləndiyi 
illərdə iki dostu Həsən və Cəlalla 
birlikdə ölkədən çıxmaq barədə qərar 
qəbul edən Odessa Ali Hərbi Hava 
Məktəbinin məzunu pilot Məmməd 
Altunbay (1911, Gəncə – 1987, An-
kara) qürbətdə bu mübarizənin fəal, 
fədakar iştirakçılarından biri olmuş-
dur. O, Türkiyədə məskunlaşandan 
sonra nəinki, ixtisası üzrə işə düzəlir, 
hətta Türkiyədə pilot kimi ad-san 
qazanır. Məmməd adını Türkiyə 
təyyarəçilik tarixinə qızıl hərflərlə yaz-
dırır. Bu sahədə tarixi uğurlara imza 
atması ilə yanaşı, Məmməd Altunbayı 
işğal altında inləyən ana Vətənin 
taleyi daim narahat edir, düşündürür. 
O, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 
rəhbərliyi ilə 1949-cu ildə Ankarada 
təsis olunmuş Azərbaycan Kültür və 
Dayanışma Dərnəyinin yaradılmasın-
da yaxından iştirak edir. Türkiyənin 
populyar mətbu orqanları, eləcə də 
Azərbaycan mühacirət mətbuatı ilə 
sıx əlaqə saxlayır və əməkdaşlıq edir. 

Azərbaycan tarixinin bir sıra 
qaranlıq səhifələrini, o cümlədən 
mənfur qonşularımız olan erməni 
cəlladlarının xalqımıza qarşı törətdiyi 
vəhşilikləri, cinayətləri öyrənmək 
baxımından da mühüm əhəmiyyət 
kəsb edən məşhur “Hürriyyətə uçan 
türk” memuarının müəllifi M.Altunbay 
mühacirlərin Ankarada nəşr 
etdirdikləri aylıq ictimai fikir məcmuəsi 
“Mücahid”də (1955-1964-cü illər, cəmi 
59 nömrə) 20 məqalə dərc etdirmiş-
dir. Həmin yazılar Azərbaycan istiqlal 
mücadiləsi tarixini, onun bayraqdarla-
rının həyat və fəaliyyətini işıqlandıran 
dəyərli mənbələrdir. 

 Məmməd Altunbayın “Azad-
lıq” radiosunun yeddiillik fəaliyyəti 
münasibəti ilə” adlı yazısını ( “Mü-
cahid” № 29, səh.21-23) milli istiqlal 
mücahidinin məfkurə, amal manifesti, 
etiraz və üsyan duyğuları, azadlığa 
çağırışı da adlandırmaq olar. Müəllif 
məqaləyə mənalı, təsirli və düşün-
dürücü sətirlərlə başlayır: “31 mart 

1960-cı il. Almaniyanın Münhen 
səhərindəyəm. Axsam üstüdür, hava 
olduqca xosdur. Münhen səmalarında 
insan ruhunu oxsayan dadlı bir 
külək əsməkdədir. Qaldığım oteldəki 
otağımın pəncərəsini açır, əngin 
səmalarda pırıl-pırıl yanan ulduzları 
seyr edir, fərqində olmadan xəyal 
dünyasına dalıram. O an içimdə gizli 
olan qərib bir hiss məni doğulub- 
böyüdüyüm məmləkətə götürür. Bir 
anlığa olsa da, Vətənimin kommunist 
pəncəsində əsir olduğunu unuduram. 
Nə qədər dadlı bir xəyal... İnsan öz 
Vətəninin hürriyyətini hətta xəyalında 
canlandırdığı zaman bambaşqa 
hiss və bambaşqa dünyada yaşayır-
mış kimi içi sevinc və ümidlə dolur. 
Halbuki, bu gün bunların hamısı bir 
xəyaldır... Məmləkətim əsirdir. Hürr 
olan yalnız mənəm... bu isə cüzi və 
çox cüzi bir təsəllidir”. 

M.Altunbay hürriyyətin boğulduğu 
kommunist dünyasında insanla-
rın ümid və dadlı bir xəyal qurmaq 
azadlığından da məhrum olduğunu 
ürək ağrısı ilə yazır. İstedadlı və 
səriştəli publisist M. Altunbayın yazı 
üslubu maraqlı, cəlbedici, sərbəst, 
və dinamikdir. Dili aydın, zəngin 
və təsirlidir. Məqalənin əvvəlində 
ecazkar Münhen gecələrini, sovet 
rejiminin vəhşətini və şirin xəyallarını 
qələmə alır. Oxucu daha sonra nələr 
baş verəcəyini intizarla gözləyir. 
Publisist mətləbi açmağa, məqsədi 
bəyan etməyə tələsmir, situasiyanı, 
süjeti bir qədər də mürəkkəbləşdirir: 
“Gözləmədiyim bir vaxtda otağımdakı 
telefon zəng çalır. Dəstəyi götürürəm. 
Qarşıdan gələn səsi sevinc və 

heyrətlər içərisində dinləyir, qulaqla-
rıma inanmıram. Bu səs dörd ildən 
bəri duymadığım, fəqət, çox sevdiyim 
dostumun səsi idi”. 

Məlum olur ki, zəng vuran dün-
ya səyahətlərinə, Koreya və İsrail 
hərblərinə dair həyəcanlı reportajlar 
ilə Türkiyədə çox tanınan və son 
dörd ildə Amerikada çalışan qəzetçi 
Faruk Fenikdir. Amerikadan qa-
yıdan Faruk Fenik M. Altunbayın 
Almaniyada, Münhendə olduğunu 
öyrənir və əski dostu ilə görüşməyi 
qərara alır. Hadisələrin gedişinin belə 
təsviri elə təəssürat yaradır ki, sanki, 
müəllif mətləbdən – kommunizmi 
tənqid mövzusundan uzaqlaşıb. 
Əslində, belə deyildir və tam tərsinə 
olaraq, M.Altunbay Faruk Feniki də 
məqalənin süjetinə daxil etməklə to-
xunduğu problemin daha dərindən və 
əhatəli çatdırılması məqsədini güdür: 
“Faruk Feniklə olan dostluğumuz 
mənim kommunist əsarətindən qaça-
raq, ana Vətən Türkiyəyə gəldiyim ilk 
günlərdə olmuşdur.” 

Müəllif sonra Faruk Feniklə 
günü-gündən möhkəmlənən dostluq 
münasibətlərindən, ölkənin rəhbər 
şəxslərinin, çox sayda generalları və 
qəzetçilərinin də iştirak etdiyi tədbirlər 
zamanı unudulmaz görüşlərindən 
bəhs edir: “Çox çəkmir ki, onunla 
yalnız sadə bir dostluq deyil, ideya, 
fikir və məfkurə yoldaşı olduq. Bəzən 
günlər və saatlarla kommunizmə 
məhkum millətlərin işgəncə və 
əsarət altındakı həyatları haqqında 
dərdləşirdik. Söhbətlərimizin əsas 
mövzusu bunlar olurdu.O, bizim 
hürriyyət və qurtuluş davamıza 

mənim qədər və hətta məndən daha 
çox xidmət etmək istəyirdi. Mən onun 
mütəmadi şəkildə təşviq və təkidi ilə 
xatirələrimi yazmağa başlamışdım.” 

M.Altunbay pilot peşəsinə sonsuz 
maraq göstərən Faruk Feniklə birgə 
uçuşlarından, Türkiyədə “Göy-Tur” 
adlı birgə ilk özəl hava nəqliyyat 
şirkəti yaratdıqlarından və s. söz aç-
dıqdan, bütün varlığı ilə kommunizmə 
nifrət edən dostunu oxucuya tanıtdıq-
dan sonra “təkrar əsl qayəyə dönək” 
– yazaraq, mövzunu davam etdirir. 
Faruk Fenikin “Bu gecə əylənək, 
musiqi dinləyək və dördillik dostluq 
həsrətinin acısını çıxaraq” – təklifinə 
M.Altunbay “ Haqlısan, amma bu gecə 
sənin arzu etdiyin kimi əylənməyimizə 
imkan yoxdur. Çünki bu gecə kommu-
nizm məhkumu millətlərin Münhendə 
yaşayan və eyni zamanda da, öz 
məmləkətlərinin qurtuluş və hürriyyəti 
uğrunda mücadilə edən mənsubları 
bir araya toplanaraq qardaşcasına 
əylənəcəklər. Biz də bu qardaş toplan-
tısına getməliyik” – deyə cavab verir.

Məqalə müəllifi dostuna bu 
gün “dəmir pərdə” arxasında insan 
haqlarını çeynəyən kommunizmin 
məhkumu olan millətlərə sovet rejimi-
nin yalanlarını ifşa etmək və dünyada 
baş verən hadisələri olduğu kimi 
çatdırmaq məqsədi ilə təsis edilmiş 
“Azadlıq” radiosunun yaradılmasının 
yeddinci ili münasibətlə təşkil olunan 
tədbirə dəvətli olduğunu da bildirir. 
M. Altunbay “məhkum millətlərin 
dostu, hürriyyət aşiqi” Faruk Feniklə 
birlikdə tədbirə qatıldığını yazır, “əsir 
məmləkətlərin övladları”nın iştirak 
etdiyi mərasim haqqında geniş 
məlumat verir. Publisist məqaləsini 
kommunizmin iflasa uğrayacağına, 
xalqların azadlığa qovuşacağına 
inam və ümidlə bitirir: “Hürriyyət insan 
ruhunun ölməz bir idealıdır. İnsanlığın 
ən gözəl ifadəsi hürriyyətlə əlaqəlidir. 
Dünya qurulduğundan bəri insanlıq 
müqəddəs idealın gerçəkləşməsi uğ-
runda mücadilə etmiş və etməkdədir. 
Tarixin ən zalım və ən dəhşətverici 
ölümləri insanların qəlbindəki hürriyyət 
atəşini əsla söndürə bilməmişdir”.

 Deyilənləri yekunlaşdıraraq bu 
qənaətə gəlmək olar ki, M. Altunbayın 
sovet rejimi və kommunist ideologi-
yasının tənqidinə həsr etdiyi digər 
publisistik nümunələr kimi, bu yazı da 
əvəzsiz nemət olan istiqlal fikri, ideya-
sı, məfkurəsi ilə yoğrulmuş müqəddəs 
hisslərin vəhdətindən doğan, eyni 
zamanda, işğal və istibdad rejiminə 
qarşı nifrəti daha qabarıq, əhatəli 
çatdırmaq niyyəti ilə qələmə alınan 
məqalədir. 

Abid TAHIRLI

Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 
980 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb

 �  Azərbaycan Respublikasında 
koronavirus infeksiyasından 309 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 980 yeni 
yoluxma faktı qeydə alınıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, CO-
VID-19 üçün götürülən analiz nümunələri 
müsbət çıxmış 12 nəfər vəfat edib.

Hazırkı dövrədək ölkəmizdə 241 min 
651 nəfərin koronavirus infeksiyasına yo-
luxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 231 
min 370 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 
3298 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 
6983 nəfərdir.

Ötən müddət ərzində 2 milyon 726 min 

470 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 10 
min 453-dür.

“Xalq qəzeti”  

Mücahidin  
müqəddəs mücadiləsi

Sovet rejimi və kommunist ideologiyasının 
Azərbaycanda mövcud olduğu bütün illər ərzində 
qürbət həyatının ağır, acı şərtlərinə, xəfiyyələrin 

təqibinə, terror və hər cür təhdidlərinə baxmayaraq, 
Vətənin istiqlalını, milli-mənəvi dəyərləri canından da 
üstün tutan mühacirlər yaşadıqları ölkələrdə ən müxtəlif 
tədbirlərdə – xatirə, anım mərasimləri, yubiley gecələri, 
simpozium, konfrans və brifinqlərdə, dövri nəşrlərdə – 
qəzet və jurnallarda dərc etdirdikləri bədii, publisistik 
yazılarda sovet imperiyasına qarşı fasiləsiz mücadilə 
aparmışlar. 

Ölkəmizdə mədəniyyət sənayelərinə 
fiziki məhdudiyyətli insanların cəlb 

olunması diqqət mərkəzindədir

M artın 15-də Milli Xalça Muzeyində Azərbaycan 
Mədəniyyət Nazirliyi və “British Council”ın (Bri-
taniya Şurası) birgə təşkilatçılığı ilə “Muzeylərdə 

müyəssərlik və inklüzivlik” mövzusunda onlayn trenin-
qin iştirakçılarına sertifikatların və “Şekspir xalçalarda” 
adlı müsabiqənin qaliblərinin eskizləri əsasında toxunan 
xalçaların təqdimat mərasimi keçirilib. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, 
Milli Xalça Muzeyinin direktoru 
Şirin Məlikova çıxışında müa-
sir dövrdə hər bir muzey üçün 
ən önəmli məsələlərdən biri 
milli irs nümunələri kolleksi-
yaları haqqında məlumatların 
hamı üçün əlçatan olması, 
inklüziv mühitin yaradılması ol-
duğunu bildirib: “Xalça Muzeyi 
inklüzivliyi diqqət mərkəzində 
saxlayır. Bakıda və regionlar-
da fəaliyyət göstərən muzey 
və qoruqların əməkdaşlarının 
iştirakı ilə keçirilən 
“Muzeylərdə müyəssərlik 
və inklüzivlik” mövzusunda 
onlayn treninq bu mənada 
əhəmiyyətli layihədir”.

Mərasimdə çıxış edən 
mədəniyyət naziri Anar 
Kərimov Azərbaycan və Böyük 
Britaniyanın uzun illərdir bir 
çox sahələrdə əməkdaşlıq et-
diyini diqqətə çatdırdı. Böyük 
Britaniyanın xarici ölkələrlə 
elmi-mədəni əlaqələrini təşkil 
edən əsas təşkilat olan “British 
Council”ın Azərbaycanda da 
aktiv fəaliyyət göstərdiyini 
söyləyən nazir Mədəniyyət 
Nazirliyi və bu quru-
mun bir çox layihələrdə 
birgə əməkdaşlıq etdiyini, 
“Muzeylərdə müyəssərlik 
və inklüzivlik” mövzusunda 

treninqin də bu əməkdaşlığın 
daha bir göstəricisi olduğunu 
vurğulayıb.

Anar Kərimov bildirib ki, 
Azərbaycan müasir dövlət və 
rifahlı cəmiyyət quruculuğu yo-
lunda mühüm tarixi nailiyyətlər 
əldə edib, sosial dövlət sta-
tusunu daim gücləndirib, hər 
bir vətəndaşının, o cümlədən 
əlilliyi olan vətəndaşlarının 
sosial rifah halının yaxşılaşdırıl-
masını təmin etmək məqsədilə 
davamlı iş aparılır: “Ölkəmizdə 
təhsil və mədəniyyət sahəsi 
inklüzivlik üzrə ilk sıralar-
da qərarlaşıb. Mədəniyyət 
sənayelərinə fiziki qüsurlu in-
sanların cəlb olunması qarşıda 
duran prioritet məsələlərdəndir. 
Bu məsələlərdə biz gələcəkdə 
də “British Council”ın 
təcrübəsindən faydalanacağıq. 
Azərbaycan muzeylərində dün-
ya praktikasına əsaslanaraq 
fiziki məhdudiyyətli insanların 
rahat və maneəsiz hərəkəti, 
eksponatlar haqqında 
məlumatları əldə edə bilmələri 
üçün bir çox inklüziv layihələr 
müvəffəqiyyətlə həyata keçi-
rilib”.

Layihəyə dəstək olan 
təşkilatlara minnətdarlığını 
bildirən nazir “British Coun-
cil”, Milli Xalça Muzeyi və 

Azərbaycan Rəssamlıq Aka-
demiyasının birgə təşkilatçılığı 
ilə 2016-cı ildə Vilyam Şeks-
pirin anadan olmasının 450 
illiyinə həsr edilmiş “Şekspir 
xalçalarda” adlı müsabiqənin 
qaliblərinin eskizləri əsasında 
toxunan  xalçaların Xalça 
Muzeyinə hədiyyə edilməsini 
iki ölkə arasında mədəni 
əməkdaşlığın daha da inkişa-
fına töhfə verən hadisə kimi 
dəyərləndirib.

  Böyük Britaniyanın 
Azərbaycandakı səfiri Ceyms 
Şarp çıxışı zamanı deyib 
ki, mədəniyyətin qorunub 
saxlanılması və təbliğində 
əməkdaşlıq önəm kəsb edir. 
O, ötən ay Azərbaycanda 
səfərdə olan ölkəsinin Avropa 
qonşuluğu və Amerika bölgəsi 
üzrə dövlət naziri Vendi Mor-
tonun İçərişəhəri və Heydər 
Əliyev Mərkəzini ziyarət etdi-
yini diqqətə çatdırıb. Bildirib 
ki, səfirlik mütəmadi olaraq 
“British Council” vasitəsilə 
Azərbaycandakı mədəni 
layihələrə dəstək olur.

“British Council”ın 
Azərbaycandakı 
nümayəndəliyinin rəhbəri 
Samr Şah çıxışında təşkilatın 
əsas missiyasının insanları bir 
araya gətirərək mədəniyyətləri 
yaxınlaşdırmaqdan ibarət 
olduğunu söyləyib. Deyib ki, 
əlliliyi olan şəxslərə diqqət 
göstərilməsi, mədəni irsin 
təbliği də bu fəaliyyətin əsas 
istiqamətlərindən biridir.

Çıxışlardan sonra 
“Muzeylərdə müyəssərlik və 
inklüzivlik” mövzusunda on-
layn treninqin məhdud sayda 
iştirakçılarına sertifikatlar 
təqdim edilib.

Daha sonra “Şekspir xalça-
larda” müsabiqəsi qaliblərinin 
eskizləri əsasında toxunan üç 
xalça Samr Şah tərəfindən Milli 
Xalça Muzeyinə təqdim olunub.

Tədbir iştirakçıları 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən 
2020-ci ildə İtaliyanın Sartira-
no yarmarkasından alınaraq 
Milli Xalça Muzeyinə hədiyyə 
edilən və ekspozisiyada nü-
mayiş olunan xalçalara baxış 
keçirdilər.

Sonda qonaqlar Xalq 
rəssamı Arif Hüseynovun 
“Novruz naxışları” adlı sərgisi 
ilə tanış olublar.

Tanınmış ziyalı Teymur Əhmədovun  
xatirəsi qəlbimizdə həmişə yaşayacaq

 � Azərbaycan media ictimaiyyətinə 
ağır itki üz verib. “Respublika” qəzetinin baş 
redaktoru, tanınmış alim, filologiya üzrə elmlər 
doktoru, professor Teymur Əkbər oğlu Əhmədov 
2021-ci il mart ayının 16-da 90 yaşında vəfat 
edib.

Teymur Əhmədov 1930-
cu il dekabrın 25-də Şəmkir 
şəhərində anadan olub. Bakı 
Dövlət Universitetinin filologi-
ya fakültəsində, Azərbaycan 
Elmlər Akademiyasının 
Nizami Gəncəvi adına Dil və 
Ədəbiyyat İnstitutunun aspi-
ranturasında təhsil alıb.

Görkəmli jurnalist 1965-
1968-ci illərdə “Azərbaycan” 
jurnalı redaksiyasında şöbə 
müdiri, 1968-ci ildə Niza-
mi Gəncəvi adına Dil və 
Ədəbiyyat İnstitutunda  baş 
elmi işçi, Cənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatı şöbəsində müdir 
müavini, 1988-ci ildən aparıcı 
elmi işçi olub.

1990-1991-ci illərdə 
“Vətən həsrəti”, 1992-1993-
cü illərdə “Hikmət”, “Yeni fikir” 
qəzetlərinin baş redaktoru 
işləyib.

1995-ci ildən “Respub-
lika” qəzetinin baş redak-
toru, 1996-cı ildən Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutunun Azərbaycan 
ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri 
vəzifələrində çalışıb.

Teymur Əhmədovun 
Azərbaycan jurnalistika-
sının inkişafı sahəsində 
göstərdiyi xidmətlər və 
səmərəli əməyi yüksək 
dəyərləndirilərək Azərbaycan 
Ali Soveti Rəyasət heyətinin 
fəxri fərmanı, akademik 
Yusif Məmmədəliyev adı-
na mükafat və medalla 
qiymətləndirilib. 1996-cı ildə 
“İlin layiqli ziyalısı” fəxri adına 
layiq görülüb, Həsən bəy 
Zərdabi və Beynəlxalq Ata-
türk mükafatları, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
müvafiq sərəncamları ilə 

2002-ci ildə “Tərəqqi” medalı, 
2020-ci ildə isə “Şöhrət” 
ordeni ilə təltif edilib.

Tanınmış ziyalı, qayğıkeş 
və səmimi insan Teymur 
Əkbər oğlu Əhmədovun 
xatirəsi media ictimaiyyətinin 
və onu tanıyanların qəlbində 
həmişə yaşayacaq.

Allah rəhmət eləsin!

Əhməd ISMAYILOV, 
Medianın Inkişafı 

Agentliyinin  
Icraçı direktoru
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