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YAP Mərkəzi Aparatında narkomaniyaya qarşı təbliğat 

və maarifləndirmə işləri ilə bağlı təlim keçirilib

Gənclər arasında narkomaniyaya qarşı mübarizə ilə bağlı 
təbliğat işinin daha da gücləndirilməsi, maarifləndirmə 
tədbirlərinin sistemli və əlaqəli şəkildə həyata keçirilməsi 
məqsədilə Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatı, 
“Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz 
Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının 
daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupu arasında 2022-ci ilə dair 
birgə Tədbirlər Planı imzalanıb. Tədbirlər Planına uyğun olaraq 
iyunun 7-də YAP Mərkəzi Aparatında təlim keçirilib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan YAP 
Mərkəzi Aparatının Gender siyasəti 
və gənclərlə iş şöbəsi müdirinin 
müavini Zəkiyyə Musayeva bildirib ki, 
narkomaniya ilə mübarizə və onun 
profilaktikası mühüm məsələ olmaq-
la yanaşı, gənclərin formalaşması, 
onların sağlam böyüməsində ən vacib 
amillərdən biridir. Tədbirlər Planı 
çərçivəsində narkomanlıqla mübarizə 
sahəsində maarifləndirmə işinin 
aparılması məqsədilə təlimçilərin 
hazırlanması, bu istiqamətdə 
dəyirmi masaların, fləşmobların, 
idman yarışlarının, mədəni-kütləvi 
tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutu-
lur. Onun sözlərinə görə, məqsəd 
cəmiyyətimizdə zərərli vərdişlərin 
qarşısını almaqdan ibarətdir.

Çıxış edən YAP Gənclər Birliyinin 
sədri Bəxtiyar İslamov deyib ki, hazır-

da narkomaniya ilə mübarizə bütün 
dünyada qlobal çağırışlardan biridir. 
Onun sözlərinə görə, belə bir şəraitdə 
maarifləndirmə işlərinə böyük ehtiyac 
var. YAP-ın sıralarında onminlərlə 
gəncin birləşdiyini deyən B.İslamov 
qeyd edib ki, maarifləndirmə işlərində 
bu potensialdan geniş istifadə 
olunmalıdır. “Partiyamızda yüksək 
intellektli gənclər birləşib. Onlar 
narkomaniyaya qarşı mübarizədə fəal 
olmalıdır. Çünki bu, vətəndaş olaraq 
bizim məsuliyyətimizdir. Bu sahədə 
düzgün maarifləndirmə işlərinin apa-
rılması vacibdir. Sağlam gənc nəslin 
formalaşması üçün bu işlər davamlı 
olaraq həyata keçirilməlidir. İnanıram 
ki, bu Tədbirlər Planı çərçivəsində 
görüləcək işlər öz müsbət nəticələrini 
verəcək”, - deyə YAP Gənclər Birliyi-
nin sədri vurğulayıb.

“Azərbaycan Televiziyası və 
Radio Verilişləri” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyətinin Beynəlxalq əlaqələr de-
partamentinin rəis müavini Elnur Oru-
cov çıxışında bildirib ki, cəmiyyətdə 
“ağ ölüm” kimi tanınan narkomaniya 
bəlası insan həyatında sağalmaz 
fəsadlar yaradır. Onun sözlərinə görə, 
narkomaniya bəşəriyyətin ən qorxu-
lu və təhlükəli bəlalarından biridir. 
“Bizim üzərimizə düşən ən vacib 
vəzifələrdən biri bu bəlaya qurşa-
nan gənclərimizi, vətəndaşlarımızı 
normal həyata qaytarmaqdır. Bu 
yöndə maarifləndirmə işləri bundan 
sonra da dolğun şəkildə aparılmalıdır. 
Cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin, 
o cümlədən KİV-lərin, QHT-lərin 
bu prosesdə iştirakı çox vacibdir. 
Azərbaycan Televiziyası da bu möv-
zuya həsr olunan silsilə maarifləndirici 
verilişlər yayımlayır, müxtəlif sosial 
videoçarxlar nümayiş etdirir. Ar-
tıq çəkilişinə start verilən “Həyat 
gözəldir” çoxseriyalı bədii televiziya 
filminin ana xəttini narkomaniyaya 
qarşı mübarizə tədbirləri, “ağ ölüm”ə 
qarşı mühüm çağırışlar təşkil edir”, - 
deyə, E.Orucov söyləyib.

Sonra Narkomanlığa və Narkotik 
Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə 
Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissi-
yasının daimi fəaliyyət göstərən işçi 

qrupunun Milli İnformasiya sektoru-
nun müdiri Raqif Allahverdiyev iştirak-
çılara təlim keçib, slaydlar vasitəsilə 
məlumatlar təqdim edib. O qeyd edib 
ki, dövlət tərəfindən bu sahədə zəruri 
tədbirlər həyata keçirilir. “Narkotik 
vasitələrin, psixotrop maddələrin 
və onların prekursorlarının qanun-
suz dövriyyəsinə və narkomanlığa 
qarşı mübarizəyə dair 2019-2024-cü 
illər üçün Dövlət Proqramı”nın otuz 
səkkiz bəndi məhz maarifləndirmə 
məsələlərinə həsr olunub. “Narko-
maniya insanın həyatını məhv edir. 
Narkotik maddələrdən asılılıq insanın 
ailəyə, cəmiyyətə bağlılığını azal-
dır və nəticədə, onu cəmiyyət üçün 
faydasız fərdə çevirir. Cəmiyyətlə 
şəxsiyyət arasındakı əlaqənin pozul-
ması təkcə onun özünə deyil, həm 
də ətrafına mənfi təsir göstərir. Belə 
gənclər öz yaxınlarını da narkotik 
maddələrin istifadəçisinə çevirirlər. 
Buna görə də gənclər narkoma-
niyanın nə qədər zərərli, təhlükəli 
olduğunu bilməlidirlər”, – deyə 
R.Allahverdiyev vurğulayıb.

Daha sonra təlim iştirakçılarının 
çoxsaylı sualları cavablandırılıb.

Sonda iştirakçılara  sertifikatlar 
təqdim olunub.

“Xalq qəzet”

Səfir Rodriqo Arkos: AZƏRTAC Azərbaycan–Çili 
əlaqələrinin inkişafına önəmli informasiya dəstəyi göstərir

Azərbaycan ilə Çili arasında əlaqələrin inkişafı üçün 
AZƏRTAC önəmli informasiya dəstəyi göstərir. Biz bunu yüksək 
qiymətləndiririk. 

Bu sözləri AZƏRTAC-ın İdarə 
Heyətinin sədri Aslan Aslanov ilə 
görüşdə Çilinin Azərbaycanda 

akkreditə olunmuş qeyri-rezident 
səfiri Rodriqo Arkos deyib. 

AZƏRTAC-ın ispan dilində 

xəbərlərin yayılmasına böyük önəm 
verdiyini deyən Aslan Aslanov 
bildirib ki, ispandilli auditoriyaya 
Azərbaycanın daha yaxından tanı-
dılması və eyni zamanda, ispandilli 
ölkələrin xəbərlərinin yerli auditori-
yaya çatdırılması agentliyin prioritet 
fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. 
Qeyd olunub ki, AZƏRTAC bir sıra 
ispandilli ölkələrin aparıcı informasiya 
agentlikləri – EFE (İspaniya), Telam 
(Argentina), İP (Uruqvay), Prensa La-
tina (Kuba) ilə tərəfdaşlıq əlaqələrinə 
malikdir. 

“Hazırda Çili mediası ilə də 
əməkdaşlıq münasibətləri qurmaq 
istiqamətində iş aparırıq və yaxın 
gələcəkdə müsbət nəticə əldə oluna-
cağına ümid bəsləyirik”, – deyə İdarə 
Heyətinin sədri diqqətə çatdırıb. 

Səfir Rodriqo Arkos qeyd edib ki, 
AZƏRTAC-ın fəaliyyəti sayəsində 
Azərbaycanda Çilinin tarixi, 

mədəniyyəti, təbiəti barədə geniş 
məlumatlar yayılır. Bunun xalqlarımı-
zın bir-birini daha yaxından tanıması-
na böyük töhfə olduğunu vurğulayan 
diplomat Çili mediası ilə qarşılıqlı 
səmərəli əlaqələr qurulmasında 
AZƏRTAC-a dəstək göstərməyə hazır 
olduğunu bildirib. 

Danışıqlar əsnasında 2023-cü ildə 
Azərbaycan və Çili arasında diploma-
tik münasibətlərin 30 illiyi ilə əlaqədar 
keçirilməsi planlaşdırılan tədbirlərə 
informasiya dəstəyinin göstərilməsi, 
birgə layihələrin reallaşdırılması, 
həmçinin feyk xəbərlərlə mübarizə 
yolları, medianın inkişaf istiqamətləri 
və qarşılıqlı maraq doğuran digər 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılıb. 

Görüşdə Çilinin Azərbaycanda 
müvəqqəti işlər vəkili Koloma Qrim-
berq də iştirak edib. 

 O vaxt kinostudiyaya rəhbərlik edən Adil  
İsgəndərov deyib ki, məndən Cahandar ağa ol-
maz, amma Gəncə Teatrında Cahandar ağa var. 
Adil İsgəndərov onu Gəncə Teatrının səhnəsində 
“Dəli Kür” tamaşasında Cahandar ağa rolunda 
görmüşdü. Rola ondan başqa altı aktyor sınağa 
çəkilib, keçməyiblər. Axırda əsərin müəllifi İsma-
yıl Şıxlı rejissordan: “Nooldu, ay Seyid, bu boyda 
Azərbaycanda Cahandar ağanı oynayacaq bir adam 
tapmadın?” – soruşanda,  rejissor 47 yaşlı Ələddin 
Abbasovu göstərərək:  “Bax  bu  oğlan oynayacaq” 
– deyib. İsmayıl Şıxlı aktyora ötəri bir nəzər salıb, 
narazı halda başını bulayıb gedir. Sınaq çəkilişlərinə 
baxandan sonra isə müəllif: xalis Cahandardır – 
deyib.  

Ələddin Abbasov haqqında bu yazını ona  görə 
Cahandar ağa obrazından başladım ki,  aktyoru bu rol  
məşhurlaşdırdı, onu  tamaşaçılara daha çox   sevdirdi.

Ələddin Abbasovun  maraqlı  həyat və yaradıcılıq  
yolu  olmuşdur. O, 1922-ci ilin  mayında  Gəncədə 
doğulub. Ailədə dörd qardaş, iki bacı olublar. Evin 
kiçiyi Ələddin Abbasov olub. Yeniyetmə   çağların-

dan sənətə olan həvəsi onu 15 yaşında Gəncə Dövlət 
Dram Teatrının nəzdindəki aktyor studiyasına gətirib. 
İkillik teatr təhsili almaqla yanaşı, repertuardakı 
tamaşalarda kütləvi səhnələrdə çıxış edib. 1939-cu 
ildən peşəkar aktyor kimi həyatını bütünlüklə bu 
teatrla bağlayıb.

Teatr adı gələndə əsəbiləşən atası Aslan bəy 
ağlına belə gətirməyib ki, oğlu nə vaxtsa aktyorluq 
edəcək. Oğlunu səhnədən, qeyri-ciddi hesab etdiyi 
sənətdən ayıra bilməyən ata çarəsiz şəkildə  xeyir-dua 
verib deyir : “Aktyor olursan ol, amma qapı ağzında 
nizə tutanından olma, yaxşısından ol”.

1941-ci ildə o, 19 yaşı olanda böyük qardaşı 
ilə birgə cəbhəyə gedib. Müharibənin sonuna qədər 
vuruşub, döyüş yoldaşları ilə nəfəslərini dərməyə 
imkan tapan kimi səngərin bir hissəsini səhnəyə 
çevirib, onlara Otellonun monoloqunu, Vaqifin 
şeirlərini deyərmiş. Müharibə bitəndən sonra,  o, 
sağ-salamat geri qayıtsa da, qardaşı cəbhədə həlak 
olub. Müharibədən sonra teatrda işləməyə başlayan 
Ələddin 24 yaşında teatrın kassiri  Tamara adlı qızla 
ailə qurub.

Ələddin Abbasov Cəfər Cabbarlının dramaturgi-
yasını çox sevib. Onun əsərlərinin tamaşasında baş 
rolları oynayıb. Dünyaya gələn üç övladının üçünə 
də Cabbarlının qəhrəmanlarının adını verib. Böyük 
oğlunun adı Aydın, digəri  Oqtay, qızının  adı  isə 
Gültəkindir.

Bir dəfə də Tiflisdə qastrolda olanda ona teleqram 
gəlir ki, təcili Bakıya “Onu bağışlamaq olarmı?” 
filmində Tərlan obrazının sınaqlarına gəlsin. Teatrın 
direktoru deyib ki, Tiflisə 8 tamaşa gətirmişik, onun 
yeddisində Ələddin Abbasov baş roldadır. Onu 
buraxsaq, qastrol baş tutmayacaq. O filmin ssenari-
sini Məmmədhüseyn Təhmasib yazıb, rejissoru isə 
qardaşı Rza Təhmasibdir. Rza Ələddin Abbasovu 
həmin filmin tamaşasını – “Bahar”ı oynayanda görüb 
bəyənmişdi. Sonradan isə filmdə onun yerinə digər  
aktyor çəkilir.  Teatrda Aydın, Qurban, Fərhad, Baxşı, 
İbad ("Aydın", "Solğun çiçəklər", "Nəsrəddin şah", 
"1905-ci ildə" və "Almaz" – Cəfər Cabbarlı), Xan-
murad, Ziyad Şahsuvarov, Həsənzadə, Sahib ("Bahar 
suları", "Atayevlər ailəsi", "Sən həmişə mənimləsən" 
və "Mənim günahım" – İlyas Əfəndiyev), Şükri 

Cəfəroğlu ("Qərq edilmiş daşlar", – İlo Mosaşvili), 
Frayman, Hakim ("Kəllə" və "Demoklsin qılıncı", 
Nazim Hikmət), Kassio və Otello ("Otello" – Vilyam 
Şekspir), Seyran (Namus" – Aleksandr Şirvanzadə), 
Lembidt Pedaye ("Azmış oğul" – Eqon Rannet),  Qa-
tır Məmməd ("Qatır Məmməd" – Zeynal Xəlil)    və  
digər   rolları  oynamışdı.

Ələddin Abbasov 22 filmdə çəkilib. Kinoda 
debütü  işə  Hüseyn Seyidzadənin 1960-cı ildə 
çəkdiyi “Koroğlu” filmidir. Amma  Cahandar ağa  
onun  yaratdığı  ən qiymətli  obrazdır.  Bu  filmin  
çəkilişləri ilə bağlı maraqlı  hadisələr  çox olub.   Fil-
min çəkilişləri başlamamış rejissor aktyorlarla cıdıra 
gediblər ki, aktyorlar at çapmağı öyrənsinlər. Hüseyn 
Seyidzadəni dərd götürüb ki, indi Ələddin Abbaso-
vun Cahandar ağaya layiq at çapması üçün nə qədər 

vaxt lazımdır. Ələddin Abbasov heç nə demədən, 
hələ məşqçi gəlməmiş,  atın belinə sıçrayıb,  o tərəf 
- bu tərəfə necə çapırsa, rejissor  heyrətdən quruyub 
qalır. Aktyor gülə-gülə atdan düşüb “mən Kəpəzin 
ətəyindən Murova, oradan Hacıkəndə, Samux 
meşələrinə qədər at çapa-çapa böyümüşəm” – deyir.

Aktyor  “Dörd bazar günü”,  “Gözlə məni”, 
“Xatirələr sahili”, “İşarəni dənizdən gözləyin”, 
“Köhnə bərə”, “Qatır Məmməd”, “Qətl günü” , “Qo-
calar, qocalar”,  “Özgə vaxt”,“Məkanın melodiyası” 
və  diğər filmlərdə də maraqlı rollar  yaradıb.

Xalqın  böyük sevgisini  qazanmış aktyo-
run  yaradıcılığı  dövlətimiz tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmışdir.  O, "Şərəf nişanı", 1-ci dərəcəli 
"Vətən müharibəsi" ordenləri ilə təltif olunmuş,  
“Xalq artisti" fəxri adına layiq  görülmüşdür.   
Ə.Abbasov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
fərdi təqaüdçüsü idi. 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda 
COVID-19 infeksiyasına 10 
yoluxma faktı qeydə alınıb

Azərbaycanda yeni növ koronavirus 
(COVID-19) infeksiyasına son sutkada 10 
yoluxma faktı qeydə alınıb, 7 nəfər müalicə 
olunaraq sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən 
məlumata görə, analiz nümunələri müsbət çıxan bir nəfər 
vəfat edib. 

İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 792 min 820 nəfərin 
koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, 
onlardan 783 min 49 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 
min 714 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 57 nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 2 min 508, bu günə 
qədər isə, ümumilikdə, 6 milyon 911 min 894 test icra 
olunub.

Azərbaycanda tibb elminin tarixinə 
həsr olunmuş yeni monoqrafiya 

Milli Onkologiya Mərkəzinin baş 
direktoru, akademik Cəmil Əliyevin 
və AMEA-nın Elm Tarixi İnstitutunun 
(ETİ) baş direktoru, professor Məryəm 
Seyidbəylinin birgə müəllifliyi ilə 
“Azərbaycan tibb elminin tarixi” adlı 
yeni monoqrafiya nəşr olunub.

Kitab Elm Tarixi İnstitutunun Elmi şu-
rasının 4 mart 2022-ci il tarixli iclasının 
qərarı ilə çap olunub. Nəşrin “Ön söz”ünün 
müəllifi AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik 
İsa Həbibbəyli, elmi redaktoru AMEA-nın 
A.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutunun baş 
direktoru, biologiya elmləri doktoru Ulduz 
Həşimova, rəyçisi akademik Nərgiz Axun-
dova, redaktorları isə ETİ-nin Elm tarixinin 
nəzəri və metodoloji problemləri şöbəsinin 
müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bayram 
Quliyev və həmin şöbənin elmi işçisi Solmaz 
Namazovadır.

 Beş fəsildən ibarət kitabda “Azərbaycan 
tibb tarixinin mənbəşünaslıq və tarixşünas-
lığının qısa xülasəsi”, “Qədim və erkən orta 
əsrlər dövrü Azərbaycanda tibbi biliklər”, 
“VII-XVIII əsrlərdə Azərbaycanda təbabət 
elmi”, “XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda tibb 
elmi”, “Müstəqil Azərbaycan Respublikası 
səhiyyəsinin və tibb elminin tarixi” başlıqlı 
mövzular yer alıb.

Monoqrafiya Azərbaycanda tibb elminin 
ən qədim zamanlardan müasir dövrə qədər 
keçdiyi inkişaf yolunun öyrənilməsinə həsr 
olunub. Monoqrafiyanın araşdrma obyektini 
təşkil edən mövzu daha öncə bu qədər geniş 
və əhatəli tədqiq edilməyib.

Kitab tərtib edilərkən müxtəlif dillərdə 
qələmə alınmış əlyazma qaynaqlarından, ta-
rixi mənbələrdən, arxiv materiallarından, sta-
tistik məlumatlardan və müasir tədqiqatlardan 
kompleks şəkildə istifadə olunub.

Vəsait tələbələr, elmi-yaradıcılıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olan mütəxəssislər və geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Qabil YUSİFOĞLU, “Xalq qəzeti”

Gəncə: “YAŞAT” fonduna hədiyyə etdilər

Gəncədə maraqlı bir 
tədbir keçirilmişdir. Şəhərin 
fizika, riyaziyyat və infor-
matika təmayüllü liseyində 

təşkil olunan "Bizi yaşa-
danları yaşat" adlı tədbirdə 
Gəncə Daşkəsən Regional 
Təhsil İdarəsinin müdiri Anar 

Qədiməliyev, ATİAHİ-nin 
Gəncə Şəhər Komitəsinin 
sədri Bayram Hacıyev, 
Gəncə Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin müdiri Vasif 
Cənnətov və ümumtəhsil 
məktəblərinin direktorları 
iştirak etmişlər.

Tədbirdə, həmçinin 
şagirdlərin əl işlərindən ibarət 
satış sərgisi təşkil olunmuşdur. 
Qeyd edək ki, sərgidən əldə 
edilən gəlirin "YAŞAT" fonduna 
ianə edilməsi böyük maraq və 
razılıqla qarşılanmışdır.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Ələddin Abbasov-100

Ekranımızın Cahandar ağası

Ona  “Cahandar ağa” – deyə 
müraciət edirdilər. Xalq  artisti 
Əlləddin Abbasov bu haqqı  
qazanmışdı.  “Dəli  Kür”ün Cahandar 
ağası onun  ifasında  çox uğurlu 
alınmışdı.  Xalq yazıçısı  İsmayıl  
Şıxlının  “Dəli Kür”  romanı   nəşr 
olunduğu vaxtdan   böyük oxucu  
marağına səbəb oldu.  Kinorejissor, 
Əməkdar  incəsənət xadimi Hüseyn  
Seyidzadə   İsmayıl  Şıxlı ilə  birgə  
yazdığı ssenari əsasında çəkdiyi 
eyniadlı  filmdə   baş  rolu  Ələddin 
Abbasova  həvalə etmişdi. Səbəbkar 
isə  Xalq artisti  Adil İsgəndərov 
olmuşdu.  Əslində,  rejissor Adil 
müəllimi bu rola çəkmək istəyirdi. 
Amma...
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