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“İraq – Türkman poeziya antologiyası”nın təqdimatı

Tədbiri Milli Kitabxananın 
 direktoru, professor Kərim Tahi-
rov açaraq bildirib ki, professor 
Qəzənfər Paşayevin, demək olar, 
əksər kitablarının təqdimatı məhz 
Milli Kitabxanada keçirilib. Bu gün 
təqdimatını keçirdiyimiz “İraq – Türk-
man poeziya antologiyası” kitabı 
da professor Qəzənfər Paşayevin 
gərgin əməyinin nəticəsidir. Qəzənfər 
Paşayev kitabsevər insandır, o bu 
mövzuda kitabları ilə Azərbaycana 
yaxın olan xalqla bizi daha da 
yaxınlaşdırır. İnanırıq ki, çağdaş 
İraq – Türkman şairlərinin poeziya 
örnəklərini əhatə edən “İraq – Türk-
man poeziya antologiyası”nın hər iki 
cildi azərbaycanlı poeziyasevərlərin 
rəğbətini qazanacaq, tədqiqatçıların 
diqqət mərkəzində olacaqdır.

Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət nazirinin birinci müa-
vini Elnur Əliyev mərasimdə çıxış 
edərək, Qəzənfər müəllimə belə 
bir kitabın nəşrinə, o cümlədən 

ədəbiyyatşünaslıq sahəsində 
tədqiqatlarına görə təşəkkürünü 
bildirib. Qeyd edib ki, məhz Qəzənfər 
müəllimin kitabları milli şüurumu-
zun, düşüncəmizin formalaşma-
sında mühüm rol oynayır. Onun 
kitabları Azərbaycan ədəbiyyatının, 
mədəniyyətinin öyrənilməsi baxımın-
dan dəyərlidir. 

Milli Məclisin deputatı, professor 
Anar İsgəndərov çıxış edərək bildirib 
ki, bu gün tarixi gündür. Ona görə ki, 
belə bir kitabın təqdimatına toplaş-
mışıq. Azərbaycan-İraq əlaqələrinə 
dair çoxsaylı kitablar yazılıb, la-
kin müasir dövrdə belə nəşrin 
olması çox mütərəqqi bir amildir. 
Ədəbiyyatımızda “kərküklər kimdir?” 
anlayışını məhz Qəzənfər Paşayev 
tədqiq edib və bu haqda çoxsaylı ki-
tablar yazıb. “İraq – Türkman poeziya 
antologiyası” ədəbiyyatşünaslıq əsəri 

deyil, lakin ədəbiyyat hadisəsidir, 
ədəbiyyatşünaslar üçün bir 
 qaynaqdır.

Sonra akademik Nizami Cəfərov 
çıxış edərək qeyd edib ki, İraq 
türkman şairlərinin şeirləri ilə bizi 
məhz Qəzənfər Paşayev tanış edib. 
Qəzənfər müəllimin belə bir mövzuya 
diqqət yetirməsi, çoxsaylı kitablar 
yazıb yaratması ədəbiyyatşünas 
təqdiqatçılar üçün qiymətlidir. İna-
nıram ki, “İraq – Türkman poeziya 
antologiyası” bütün tədqiqatçıların, 
ədəbiyyatşünasların, şeirsevənlərin 
stolüstü kitabına çevriləcək.

Kitabın müqəddiməsinin müəllifi, 
Milli Məclisin deputatı, Mədəniyyət 
komitəsinin sədri Qənirə xanım 
Paşayeva çıxışında deyib ki, “İraq 
– Türkman poeziya antologiyası” 
kitabı Əməkdar elm xadimi, profes-
sor Qəzənfər Paşayevin ürəkdən 

bağlı olduğu fəaliyyət sahəsinin yeni 
səhifəsi, hadisəsidir. Azərbaycanda 
İraq türkmanşünaslığının ən davamlı, 
uzunmüddətli, peşəkar tədqiqatçısı 
təbliğatçısı, tərənnümçüsü və 
təşkilatçısı məhz Qəzənfər Paşayev-
dir. Qeyd edib ki, antologiya İraq – 
Türkman poeziyasının keçdiyi inkişaf 
yolunu, tendensiyaları, onun bugünü-
nü və inkişaf yönünü göstərir.

Tədbirdə Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin sədr müavini, “525-ci 
qəzet”in baş redaktoru Rəşad Məcid, 
Kərkük Mədəniyyət Mərkəzinin sədri 
Şəmsəddin Kuzəçi və digərləri çıxış 
ediblər.

Sonda iştirakçılar Milli Kitabxa-
nanın fondunda professor Qəzənfər 
Paşayevin yaradıcılığını əhatə edən 
kitabların sərgisi ilə tanış olublar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Geostrateji müstəvidə 
növbəti qələbə

Azərbaycanın regionda mühüm enerji, o 
cümlədən nəqliyyat və logistika layihələrində 
fəal iştirakı artıq beynəlxalq aləmdə də 
dəyərləndirilir. Ölkəmizin təşəbbüsü və 
liderliyi ilə həyata keçirilən bir çox nəhəng 
layihələr regionun, Avrasiya məkanının 
enerji və nəqliyyat xəritəsini dəyişdirib. 
Eyni zamanda, bölgənin və daha geniş 
coğrafiyanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsinə, nəqliyyat-kommunikasiya, 
logistika infrastruktrunun inkişafına mühüm 
təsir göstərib. Bu baxımdan, iki qonşu 
dövlət arasında imzalanmış memorandum 
Azərbaycanın geostrateji müstəvidə yeni 
qələbəsi kimi dəyərləndirilməlidir. 

Təbii ki, memorandumun qarşıya qoyduğu 
vəzifələr bir o qədər də asanlıqla başa 
gəlməyəcək. Ancaq buna baxmayaraq, 
Azərbaycan həmişə üzərinə götürdüyü 
öhdəlikləri vaxtında və layiqincə yerinə 
yetirib. Hətta, koronavirus pandemiyasının 
tüğyan etdiyi vaxtlarda da digər ölkələrin 
iqtisadiyyatında geriləmələr müşahidə 
olunduğu halda, ölkəmiz iri infrasrtuktur 
layihələrinin reallaşdırılmasını təxirə 
salmamış, xüsusilə sosial layihələr 
vaxtında həyata vəsiqə almışdır. İnanırıq ki, 
memorandumun qarşıya qoyduğu vəzifələr 
də vaxtında reallaşdırılacaq. Bu məqsədə 
nail olmaq üçün Araz çayı üzərində iki 
avtomobil (piyada keçidi ilə) və iki dəmir yolu 
olmaqla ümumilikdə dörd körpünün, eləcə 
də, rabitə və enerji təminatı infrastrukturunun 
tikintisi nəzərdə tutulur. Bu körpülər 
Ermənistanın dövlət sərhədinə 5 kilometr 
məsafədən keçəcək.

Memorandumda nəzərdə tutulmuş 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunu İranla 
birləşdirən avtomobil körpüsünün, eləcə 

də rabitə və enerji xətlərinin layihə 
sənədlərinin hazırlanmasının, tikintisi və bu 
tikintiyə nəzarət işləri üzrə bütün xərclərin 
Azərbaycan tərəfindən ödənilməsi ölkəmiz 
üçün elə bir problem yaratmayacaq. Çünki 
Azərbaycan iqtisadi cəhətdən dünyanın 
inkişaf etmiş dövlətlərindən hesab olunur. 
Hətta, dünyanı vahiməyə salan koronavirus 
pandemiyası da ölkəmizin iqtisadiyyatına 
fəsad törədə bilmədi.

Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan 
öz ərazilərini ordumuzun gücü ilə işğaldan 
azad etdi və dövlət sərhədləri bərpa 
olundu. Bu amil Azərbaycanın növbəti 
diplomatik qələbəsi idi. Ölkəmiz eyni 
coğrafiyada, Ermənistanın sərhədindən 
cəmi 5 kilometr aralıda – İran ərazisindən 
keçəcək yeni kommunikasiya bağlantısı 
yaratdı. Azərbaycan bununla öz planlarını 
reallaşdırdı, Ermənistan isə növbəti 
dəfə şansını itirərək, mühüm geostrateji 
əhəmiyyətə malik layihədən kənarda qaldı.

Çingiz QƏNİZADƏ,  
Demokratiya və İnsan Hüquqları 

Komitəsinin sədri,  
hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Şəmkirin Avropa çempionu

Bolqarıstandan gələn şad xəbər 
bir anda bütün Şəmkirə yayıldı: 
Zirəddin Bayramov Avropa çempionu 
oldu! Xəbərin özəlliyi bir də onda idi 
ki, şəmkirli balası bu titula finalda 
erməni idmançısına qalib gəlməklə 
qazanmışdı. 

Məlumat üçün bildirək ki, adıçəkilən 
ölkənin Plovdiv şəhərində 23 yaşadək 
güləşçilərin Avropa çempionatı keçirilib.

Zirəddin Bayramov 65 kiloqram çəki 
dərəcəsində ilk mərhələdə yerli idmançı- 
bolqarıstanlı Stilyan İliyevə heç bir şans 
verməyib və 12:1 hesabı ilə qalib gəlib. 
Şəmkir güləş məktəbinin yetirməsi dörddəbir 
finalda türk Hamza Alacadan da güclü 
çıxıb-11:8. Həmyerlimiz yarımfinalda fransalı 
Marvan Ahmed Yezzaya 6:2 hesabı ilə qalib 
gələrək finala vəsiqə alıb. Zirəddin həlledici 
görüşdə erməni Qraçya Marqaryanla qarşıla-
şıb. Görüşün əvvəlindən təşəbbüsə yiyələnən 
istedadlı idmançımız sonadək üstünlüyünü 
qoruyub və rəqibinə 4:1 hesabı ilə qalib 
gələrək  Avropa çempionu olub.

Qeyd edək ki, Zirəddin Bayramov Şəmkir 
Rayon Uşaq Gənclər İdman -Şahmat 
məktəbinin yetirməsidir. O, çox gənc olması-
na baxmayaraq dəfələrlə Dünya və Avropa 
çempionatlarında iştirak edib və doğma 
Şəmkirə gümüş, bürünc medallarla qayıdıb.

… Rayonda həmyerlilərinin hər bir 
uğuruna hədsiz sevinirlər. Rayon icra 
hakimiyyəti idmançının fəaliyyətini daim 

izləyir, problemləri, qayğıları ilə maraqlanır, 
onu ruhlandırır. İcra hakimiyyətinin başçısı 
Rəşad Tağıyev idmançını və onun məşqçisi 
Elçin Həsənovu Serbiyanın paytaxtı Belqrad-
da keçirilən yarışlardan sonra qəbul edərkən 
“sən bu dəfə bürünc medal aldın, böyük 
qələbədir, amma inanıram ki, tezliklə Avropa 
və Dünya çempionu olacaqsan, Şəmkirimizə 
qızıl medallarla qayıdacaqsan” sözləri sanki 
Zirəddini daha da ruhlandırdı və o, etimadı 
doğruldaraq Avropa çempionu oldu.

Şəmkirdə idmanın daha da inkişaf 
etdirilməsi üçün kompleks tədbirlər görülür. 
Müxtəlif tarixi hadisələrə həsr olunmuş idman 
yarışları, məhəllələrdə idmanın kütləviliyi, 
izahat-təbliğat işləri, məşqlər üçün lazı-
mi şərait yaradılması, idman qurğularının 
yenidən qurulması istiqamətində aparılan 
işlər öz müsbət səmərəsini verir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) Fövqəladə Xəstəliklər Bölməsinin 
texniki qrupunun rəhbəri Mariya Van 
Kerxove brifinqdə bildirib ki, koronavi-
rusun yeni meydana çıxan “Deltacron” 
ştammından xəbərdardırlar. Onun 
sözlərinə görə, “Deltacron” Avropanın 
bir sıra ölkələrində də qeydə alınıb, 
lakin yoluxma faizi aşağıdır. Yeni ştam-
mın Fransa, Niderland və Danimarka-
da müəyyən edildiyini söyləyən qrup 
rəhbəri infeksiyanın aşağı səviyyəli 
olduğunu diqqətə çatdırıb.

ATU-nun Tədris Cərrahiyə Klini-
kasının şöbə müdiri Nurlana Əliyeva 
pandemiyanın yaxın zamanda bitəcəyi 
ilə bağlı iddialara münasibət bildirib. O, 
deyib: “Pandemiyanın bitəcəyini demək 
üçün hələ tezdir. Heç kim sonuncu 
dalğanın nə vaxt gələcəyini və hansı 
olacağını bilmir. “Omicron” ştammı-
nın qısamüddətli kliniki gedişatı və 
çox sürətli yayılması bütün insanların 
buna yoluxmasına səbəb oldu. Sürətli 
yoluxma kütləvi immunitetin yaranması 
üçün çox vacib şərtlərdəndir. Havala-
rın isinməyə doğru getməsi, yoluxma 
statistikasının aşağı olması pandemiya-
nın bitməsi haqqında düşünməyə ümid 
verir. Amma, hər halda, ehtiyatı əldən 
vermək olmaz”.

Həkim bildirib ki, kiçik bölgələrdə 
bu virusun qaldığı müşahidə olunsa, 
ehtiyat tədbirləri davam edəcək. Əgər 
dünya üzrə ciddi şəkildə azalma və 
yoluxma sayını bildirən rəqəmlərin 
aşağı olduğu görünsə, pandemiyanın 
bitdiyini elan etmək lazım gələcək. 
Bunu da Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
etməlidir. Çünki, bütün ölkələrdəki 
yoluxma, sağalma və ölüm saylarındakı 
statistikaya həmin qurum nəzarət edir. 
Ona görə də pandemiyanın bitməsini 
elan etmək səlahiyyəti də o təşkilata 

aiddir. Pandemiya dövründə dünya 
dəyişdi, amma pandemiyadan sonra 
da dünya fərqli olacaq. Ehtimal olunur 
ki, artıq bu tipli pandemiya və epidemi-
yaların başlanma riskinin böyük olduğu 
haqda fikirlər var.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) baş direktoru Tedros Adanom 
Qebreisus bildirib ki, COVID –19 
pandemiyası bitməkdən çox uzaqdır 
və hər yerdə bitənə qədər heç yerdə 
bitməyəcək. Təşkilat sədri virusun 
təkamülə davam etdiyini vurğulayıb və 
xatırladıb ki, pandemiyanın başlanğıcın-
dan indiyədək 6 milyondan çox insan 
koronavirus səbəbindən dünyasını 
dəyişib.

Rusiyalı həkim –terapevt Aleksey 
Xukrev xalq təbabəti ilə müalicədən 
danışarkən bildirib ki, qədimdən 
isti hamam, buxar respirator virus 
xəstəliklərinin xalq üsulu ilə müalicəsi 
hesab edilib: “Lakin koronavirusu ha-
mamla müalicə etmək yaxşı ideya deyil. 
Onsuz da virus səbəbindən orqanizm 
ağır mərhələdədir, üstəlik isti hamam, 
su ona əlavə yük verir. Yoluxma zamanı 
birinci tapşırıq bol maye içməkdir ki, 
qanda toksinlər azalsın, qan durulaşsın.

Sağaldıqdan sonra ən azı 1 həftə 

isti, buxarlı hamam, isti vannadan 
ehtiyat etmək lazımdır. Orqanizm tam 
bərpa olduqdan sonra tədricən ha-
mam prosedurlarını bərpa edib, suyun 
hərarətini də az –az qaldırmaq olar.

Koronavirus ürək, beyin damarlarını 
zədələyir, qanı dəyişir. Əgər hamamda 
özünüzü pis hiss edərsinizsə, dərhal 
oradan çıxın. Ürək – damar xəstəliyi, 
ağciyərlərində problemlər olanlar da isti 
hamamdan uzaq dursun. Onlar sərin 
hamamda sadəcə normal istilikdə duş 

qəbul edə bilərlər”.
 Daha bir maraqlı faktı diqqətə çat-

dırmaq yerinə düşər. Koronavirus yeni 
yayılanda, onun heyvanlardan, daha 
doğrusu, yarasalardan insana keçdi-
yi ehtimal olunurdu. İndi isə virusun 
insanlardan heyvanlara keçdiyi barədə 
fikirlər söylənir. Belə ki, Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatı, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatı və Ümumdünya Heyvan Sağ-
lamlığı Təşkilatının verdiyi birgə yazılı 
açıqlamada COVID –19-un heyvanlar 
arasında yayılması məsələsi müzakirə 

edilib. ÜST və onu müşayiət edən 
beynəlxalq təşkilatlar COVID –19-un 
təbiətdə yayılmasının yeni variantların 
ortaya çıxmasını asanlaşdıracağına dair 
narahatlıq fonunda virusun heyvanlar 
arasında bir–birinə ötürülməsini yaxın-
dan izlədiklərini açıqlayıblar.

 Açıqlamada bildirilib ki, virusun bəzi 
heyvan növləri ilə yanaşı, insandan da 
keçdiyi müşahidə edilib. Virus ferma 
heyvanlarına, gəlincik, bəbir, maral, 
xüsusən də it və pişik kimi ev heyvan-

larına da keçə bilər. Bildirilib ki, COVID 
–19 epidemiyasının vəhşi təbiətə daxil 
olması narahatlıq yaradır. ÜST-ün 
araşdırmaları nəticəsində ABŞ-dakı 
maralların üçdə birinə COVID – 19-un 
insanlar tərəfindən ötürüldüyü bildirilib. 
Bəyanatda 3 təşkilat bütün ölkələri 
heyvanlar və insanlar arasında virus 
sirkulyasiyası riskini və yoluxmuş hey-
vanlarda virusun inkişaf riskini azaltmaq 
üçün tədbirlər görməyə çağırıb.

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
 “Xalq qəzeti”

Ölkəmizin beynəlxalq aləmdəki mövqeyi getdikcə möhkəmlənir. 
Bu, Prezident İlham Əliyevin düzgün müəyyənləşdirdiyi xarici 
siyasətin uğurlarıdır. Növbəti belə uğur Azərbaycanla İran arasında 
iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət 
Komissiyasının Bakıda keçirilən 15-ci iclası çərçivəsində Azərbaycan 
Respublikası hökuməti ilə İran İslam Respublikası hökuməti arasında 
İran İslam Respublikasının ərazisindən keçməklə Azərbaycanın Şərqi 
Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında 
yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında Anlaşma 
Memorandumunun imzalanmasıdır. Təbii ki, iki qonşu ölkə arasında 
belə bir sənədin imzalanması tarixi əhəmiyyətə malik hadisədir.

Son məlumatlara görə, Kiprdə koronavirus infeksiyasının 
yeni variantı – “Delta” və “Omicron” ştammlarının hibridi aşkar 
edilib. Laboratoriyada yeni xəstəlik növünü müəyyən edən 
alimlər ona “Deltacron” adı veriblər. Laboratoriyanın rəhbəri 
Leontios Kostrikisin sözlərinə görə, COVID–19-un yeni ştammı 
“Delta”variantına oxşar genetik əsasa malikdir, lakin onun bir 
sıra mutasiyaları “Omicron” ştammına oxşayır. O, əlavə edib 
ki, “Omicron”un 30 mutasiyası var və onlardan 10-u Kiprdə 
götürülmüş nümunələrdə tapılanlara uyğun gəlir.

Milli Kitabxanada 
Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Nazirliyi, 
Milli Məclisin Mədəniyyət 
komitəsi və Milli 
Kitabxananın birgə 
təşkilatçılığı ilə görkəmli 
ədəbiyyatşünas alim, 
Əməkdar elm xadimi, 
professor Qəzənfər 
Paşayevin “İraq – Türkman 
poeziya antologiyası” 
kitabının təqdimat mərasimi 
keçirilib. 

Koronavirusun yeni 
ştammı aşkarlanıb

“Şuşa söhbətləri” layihəsinin təqdimatı olub
Martın 15-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Mədəniyyət 

Nazirliyinin təşkilatçılığı və təşəbbüsü ilə reallaşan “Shusha 
talks” (“Şuşa söhbətləri”) adlı layihənin təqdimatı olub.

Layihənin əsas məqsədi Qara-
bağın dirçəlişi ilə bağlı mədəniyyət 
sahəsində tanınmış şəxslərin fikirlərini 
öyrənməkdir.

Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasi-
ya və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin 
müdiri Məryəm Qafarzadə çıxış edərək 
layihə haqqında məlumat verib. 

Bildirib ki, layihə çərçivəsində 
ictimaiyyət nümayəndələri, 
mədəniyyət və incəsənət xadimləri, 
blogerlər və yaradıcı sənayenin 
nümayəndələrinin “Şuşa ili” ilə bağlı 
nazirliklə əməkdaşlığını genişləndirmək 
məqsədilə görüşlər keçiriləcək və fikir 
mübadiləsi aparılacaq.

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
çıxış edərək deyib ki, "Şuşa söhbətləri" 
layihəsi "Şuşa ili"nə həsr edilib: “Bu 

gün biz önəmli bir layihəyə start ve-
ririk. Layihə Prezident İlham Əliyevin 
müvafiq Sərəncamı ilə bu ilin "Şuşa 
ili" elan edilməsinə həsr olunub. 
Bütün tədbirlərimizdə Şuşanı ana 
xətt kimi təbliğ etməliyik. Bu il Şuşa 
şəhərinin təməlinin qoyulmasının 
270 illiyi qeyd olunacaq. Şuşanın 
əhəmiyyəti təkcə onun tarixindən yox, 
həm də Azərbaycan mədəniyyətinin 
beşiyi olmasındadır. Nazirliyin bütün 
layihələrində Şuşanın əhəmiyyətinin 
həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq 
aləmdə təbliğ olunmağı vacibdir”.

Nazir vurğulayıb ki, Şuşa 
mədəniyyət paytaxtımız olaraq azadlı-
ğının ikinci ildönümünü yaşamaqdadır: 
“Bu qüruru bizə yaşatdığı üçün Ali 
Baş Komandana, Ordumuza təşəkkür 

edirik. İstəyirik ki, Şuşa söhbətləri 
vasitəsilə Şuşanın dəyərini təbliğ edə 
bilək. “Şuşa söhbətləri” çərçivəsində 
biz müxtəlif insanları-jurnalistləri, 
blogerləri, tarixçiləri dəvət edəcəyik. Bu, 
bir başlanğıcdır. İlboyu belə müzakirələr 
keçirəcəyik. Layihənin uğurundan asılı 
olaraq növbəti illərdə də bunu davam 
etdirməyi düşünürük. Burada vətəndaş 
cəmiyyətinin iştirakı çox önəmlidir”.

A.Kərimov hər kəsi layihənin ictimai 
müzakirəsində fəal iştirak etməyə çağı-
rıb. O qeyd edib ki, bundan sonra hər 
ay bu mövzuda görüşlər keçiriləcək. 

Sonra “Şuşa söhbətləri” layihəsinin 
təqdimatı olub.

Əməkdar incəsənət xadimi, mo-
delyer Fəxriyyə Xələfova çıxışında 
layihənin onun üçün xüsusi əhəmiyyət 
kəsb etdiyini diqqətə çatdırıb: “Burada 
təcrübə də çox önəmlidir. Düşünürəm 
ki, görüləcək işlər çox peşəkar şəkildə 
təqdim olunacaq. Bu istiqamətdə 
görüləcək işləri həm ölkə ictimaiyyətinə, 

həm də beynəlxalq layihələrdə təqdim 
edə biləcəyik”.

Tanınmış fotoqraf Reza Deqati 
Şuşa ilə bağlı xatirələrindən danışıb. 
O, Şuşada fotoqrafiya məktəbi açmaq 
istədiyini bildirib: “Həm fotoqraf, həm 
memar, həm də tarixçi kimi çox ma-
raqlıdır ki, necə olub Şuşada bu qədər 
ziyalılar yetişib. Bu cür yerlər dünyada 
azdır. Mən istəyirəm ki, Şuşada fotoqra-
fiya məktəbi yaradım, dünyanın müxtəlif 
ölkələrindən ora fotoqraflar gəlsin. 
Bu, fotofestival şəklində də ola bilər. 
Bilirsiniz, foto indi dünyanın ən birinci 
dilidir. Fotonun dili ilə bütün dünya ilə 
danışmaq olar”.

Tədbir müzakirə və çıxışlarla davam 
edib. 

Qeyd edək ki, layihə çərçivəsindəki 
müzakirələrin Şuşada da keçirilməsi 
planlaşdırılır.
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