
“Ay qatar, məni də apar...”
Bakıda və şəhər ətrafında son  dövrlərdə nəqliyyatın təkmilləşdirilməsi üçün 

böyük işlər görülüb. Dövlətimizin qayğısı ilə körpülər salınıb, yollar genişləndirilib, 
yolötürücüləri tikilib. İctimai nəqliyyatın işində də müəyyən qayda yaradılıb. 
Metronun xidmət coğrafiyasının genişləndirilməsi, Bakı-Sumqayıt-Bakı  dəmir yolu 
xəttinin yenidən qurulması  tıxac probleminin xeyli dərəcədə həllinə səbəb olub.  

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin 
“Stadler Rail Group” şirkətindən aldığı 
müasir elektrik qatarlarının hər birində 4 
vaqon var. Sərnişin rahatlığı detallarına 
qədər nəzərə alınıb. Ümumi tutumu 919 
nəfər olan hər qatar 396 oturacaqdan 
ibarətdir ki, onlardan da 84-ü biznes-klassa 
aiddir, yəni qiyməti nisbətən bahadır. Qeyd 
edək ki, elektrik qatarlarının hərəkətinin 
bərpasına ən çox Bakı kəndlərində, Sum-
qayıtda  və Xırdalanda yaşayan sərnişinlər 
seviniblər. Amma bütün bu  işlərin müsbət 
tərəfi yalnız vaqonlarda sərnişin sıxlığının 
az olduğu təqdirdə nəzərə çarpır. Özü-
nüz düşünün, 396 nəfərlik qatara birdən-
birə 1000 sərnişin doluşanda vəziyyət  
mənfiyə doğru  necə dəyişər? Vəziyyəti 
çətinləşdirən odur ki, sutka ərzində bu 
dəmir yolunun xidmətindən təxminən  20-
25 min sərnişinin istifadə etməsi nəzərə 
alınmır.   

Son vaxtlar, xüsusilə də sentyabr ayın-
dan başlayaraq, Bakı-Sumqayıt elektrik 
qatarlarında belə sıxlıq halları daha çox 
müşahidə olunur.  Sumqayıtda, Xırdalan-
da, Pirşağı tərəflərdə yaşayıb, paytaxtda 
təhsil alan tələbələr, ən müxtəlif sahələrdə 
çalışan vətəndaşlar hər gün kassaların 
qarşısındakı sıxlıq üzündən bilet alarkən 
və ya kartlarına pul vuran zaman xeyli 
yubanır və mənzil başına vaxtında çata 
bilmirlər. Avtomatik bilet köşkləri də fərli 
işləmədiyi üçün əksəriyyət kassanın kiçicik 
pəncərəsindən əl uzadaraq kustar üsul-
la bilet alır. Səhər və axşam saatlarında 
platformalarda və vaqonlarda elə böyük 
izdiham yaranır ki, gəl, görəsən.  Yalnız 
maşinistin reproduktorla xahişindən sonra 
qapıların bağlanmasına birtəhər imkan ve-
rilir. Bu səbəbdən gecikmələr də qaçılmaz-
dır. 40-45 dəqiqəlik yol boyunca isə bəzi 
sərnişinlər çarəsizlikdən bir ayaq üstündə 
dayanmalı olurlar. “Pik” vaxtlarda vaqon-
larda adamlar az qala burun-buruna daya-
nır, bir-birinin ayağını tapdalayırlar. Keçid 

yerlərində oturan kim, havasızlıqdan halı 
pisləşən, hətta oktyabrın 10-da olduğu 
kimi, huşunu itirən kim. Belə sərnişinlərə 
ilk tibbi yardım etmək də mümkünsüz olur.  
Bir sözlə, qatar romantikası deyilən anla-
yış heç yada düşmür...

Bizcə, Bakı-Sumqayıt-Bakı xəttində 
hərəkət cədvəli intervallarını qısalt-
maqla vəziyyəti dəyişmək olar. Bundan 
ötrü isə mövcud vaqon parkı daha da 
genişləndirilməli, qatarların və onların 
reyslərin sayı birmənalı olaraq artırılmalıdır. 
Yoxsa, xaos davam edəcək. Sərnişinlərin 
rahatlığı naminə təxirəsalınmaz addımlar 
atmaq artma ehtimalı yox olmayan koro-
navirus, həmçinin qrip kimi, çoxalmamış 
həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbir kimi də 
vacibdir.  

...Biz Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qa-
tarları sərnişinlərinin haqlı narazılığını 
qələmə aldıq. Görək, “Azərbaycan Dəmir 
Yolları” QSC-nin rəhbərliyi nə deyəcək?

Əli NƏCƏFXANLI, “Xalq qəzeti”

Replika

Bakıdakı heykəllər düşüncə 
aşılayır. Çünki xalqımızın 
mütəfəkkirlərinə heykəltəraşlıqda 
xeyli yer ayrılıb. Bu bir xalqın riya-
zi dildə desək, İQ (intellekt əmsalı) 
səviyyəsini göstərir.  

Beləliklə, hüzurlarında baş əyib, 
bəzilərinin “hal-əhval”ını yoxlamaq 
üçün üz tuturuq fəvvarələr bağına, 
Nizami meydanına tərəf. Aşağıdan 
yuxarı pilləkənlərlə qalxdıqca Niza-
mi Gəncəvinin əzəməti daha çox 
hiss olunur.  Öz qədim Azərbaycan 
libasında ayaqüstə dayanaraq 
sanki adama yol göstərir. Libas-
la, yaradıcılıq bir-birini tamamla-
yır. Müdrik duruşu, tərzi, nəzərləri 
ətrafı işıqlandırır. Hər birimizin 
təsəvvüründə onun qəlibləşmiş bir 
görüntüsü var. Elə bu heykəldəki 
kimi. Ümumiyyətlə, Nizami Gəncəvi 
xalqımızın milli-mənəvi kimliyini bir 
şəxsiyyətdə təzahür etdirən nadir 
şəxsiyyətlərdəndir.  

İnanın, bu gün Azərbaycan 
dövləti Nizaminin mənsubiyyətilə 
bağlı azacıq boşluq göstərsəydi,  
bu dahi şəxsiyyətə sahib çıx-
maq istəyənlər o qədər olacaqdı 

ki? Çünki Nizami bəşəri dühadır. 
Bəşəri dühaları isə mənimsəmək 
asandır. Hər xalq, hər  ölkə istəyər 
ki, Nizami kimi ədəbi fenomeni ol-
sun. Amma bu məsələdə Tanrı xal-
qımıza lütf edib. Elə heykəldə də 
bu ab-hava var. Şair demək istəyir 
ki, mən burdanam və burdayam! 
Mən sizinəm!

Bəs Nəsimi? Nəsimi məgər elə 
deyil? O da elədir. Bunu düşünərək 
gəlirik böyük İmadəddinin heykəlinə 
sarı. Onun dünya təsəvvüf və irfan 
hərəkatında hansı məqamda oldu-
ğunu söyləmək artıq olar. O, ruh, 
hal şairidir. Ariflərin, övliyaların ön 
cərgəsində qərarlaşmış bilgədir. 
Onu öyrənmək Yaradanı dərk 
etməyə gedən yollardan biridir.  Bu 
heykəldə də həmin dövrün libası 
var, lakin bu tərzdə daha çox azad-
lıq, daha çox dərvişlik hökm sürür. 
Bəlkə də, yeri bir az narahatdır. Axı 
sufilər qələbəlik, gözqamaşdırıcı 

bazar ovqatının olduğu mühitlərdən 
həmişə qaçıblar. Heykələ diqqətlə 
baxanda görürsən ki, şairin duru-
şu da öz dövrünün rəsmiyyətindən 
uzaq, sufilərə xas  əhatələnib. Elə 
bil ki, şair çox uzun yola çıxıb. Özü 
də bilir ki, getdiyi yolun sonu yox-
dur. Amma getməkdə qərarlıdır. Axı 
O, haqq yolunun yolçusudur... 

İçərişəhərin qala divarlarının 
yanında qərar tutmuş böyük satirik 
şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirə bax-
dıqca elə bil susan müdrik qarşında 
canlanıb və sən də onu dinləmək 
istəyirsən. İnsan xislətinin nöqsan-

larını, yüz il əvvəlki problemlərimizi 
“daşdan keçən” satiralarına hopdu-
ran müəllif öz “Hophopnamə”sində 
gələcəyimizi də münəccim kimi gö-
rürmüş. Elə bil, Sabir bir az darıxır.  
“Bizdə bu soyuq qanları neylərdin, 
İlahi ?” misrasının müəllifindən so-
ruşduq: yenə o fikirdəsənmi, şair ?  
Sanki köks ötürüb cavab verdi:

– Bir az hə, bir az da yox. Çün-
ki yanlışa yol verən insanlarımız 
hələ də az deyil. Bu üzdən sevinib 
gülə bilmirəm. Amma ümidimi də 
ölməyə qoymuram. Baxıram ki, 
iş gedir. Bunu da dana bilmərəm. 
Hərdən istəyirəm, durub şəhəri 
gəzəm, vaxtilə dərs dediyim Ba-
laxanıya qədər gedəm və ordakı 
heykəlimlə də görüşəm. Deyirlər, 
Balaxanı da əvvəlki Balaxanı deyil. 
Nümunəvi, gül-çiçəkli məhəllələr, 
həyətləri artıb. 

Yeri gəlmişkən Sabirin Balaxa-
nıdakı heykəli müsəlman Şərqində 
insana qoyulmuş ilk heykəl sayılır.

Yusif Səfərov küçəsində  bö-
yük dövlət xadimi, sərkərdə və 
incə ruhlu şairimiz Şah İsmayıl 
Xətaini ziyarətə tələsirik.  Heykəli 
çox uğurlu alınıb. Bizə 3 milyon 
kvadrat kilometr ərazi qoyub gedən 
Şah babamızın heykəli şahə qalx-
mış at üstündə, sıyırmış qılıncın 
standartlarından kənardır. Əksinə, 
öz taxtında əyləşmiş, dərin xəyala 
qərq olmuş müdrik hökmdarın öz 

xalqının gələcəyi üçün cızdığı plan-
lar göz önündə canlanır. Axı, Şah 
İsmayıl Karl Marksın da etiraf et-
diyi kimi, böyük strateq olmuşdur. 
14 ilə, 14 vilayət fəth edib. Amma 
ondan sonra torpaqlarımız da xeyli 
azalıb, istilalara məruz qalıb.  Elə 
bunu düşünürdük ki, müdrikcəsinə 
bizə baxıb nikbin olduğunu bildirdi: 
Baxıram ki, üzünüz gülür. Prezi-
dent İlham Əliyev böyük sərkərdə 
olduğunu sübut etdi, Qarabağ 
torpaqları alındı. Böyük Zəfər qa-
zandınız,, özünüzlə fəxr edirsiniz. 

Düz də edirsiniz. Sevinirəm ki, 
sizi qələbələrə apardığım mirası-
mı nəhayət ki, qaytarmısınız. Qarı 
düşməni yurdumuzdan qovmusu-
nuz... Fərəhlənirəm...

Sonda bir heykəli də ziyarət 
etməmiş yazını bitirmək istəmədik. 
Gəlirik İçərişəhər metrostansi-
yasının qarşısına yenicə qoyul-
muş Hacı Zeynalabdin Tağıyevi 
görməyə... Böyük mesenat elə 
yerdə qərarlaşıb ki,  düz qələbəliyin 
ortasıdır. Məişət qayğılarını həll 
etmək üçün işə, evə tələsən insan 
selinin düz içindədir. Elə bil, onla-
ra kömək etmək, ümid və dayaq 
olmaq üçün məhz buranı seçib. 
Hacı özünəməxsus mətin duru-
şu ilə onları salamlayır və demək 
istəyir ki, ürəyinizi sıxmayın, heç 
bir maddi problem sizi sındırma-
sın. Mənə baxın, məndən öyrənin, 
Vətənə, insanlara, özünüzə xeyirli 
bir iş görmək istəyirsinizsə mənə 
müraciət edin. Mən sizi əliboş qay-
tarmayacam...

Anar TURAN, “Xalq qəzeti”

Salam verək heykəllərə!Dahi fransız mütəfəkkiri Volter deyirdi ki, heykəllər 
əbədiyaşarlıq elmidir. Qədim Çin fəlsəfəsinə görə 
isə, onlar bu əbədiyaşarlıqdakı fantaziya təntənəsidir. 

Doğrudur, xalq şairimiz Ramiz Rövşən yazır ki, “daş olub lap 
ulu Füzulinin də,  yanında durmağa yoxdur həvəsim”. Ancaq 
şairin etiraza köklənmiş poetik dəst-xəttində belə, heykəllərə 
münasibətdə qədirbilənlik ruhu özünü göstərməkdədir.  Bəli, 
insan qədirbilənliklə yad ediləndə əbədiyaşarlıq qazanır. 
Deməli, heykəllər həm də tarixi yaddaşımızın bizə qalan 
mirasıdır.  Paytaxt Bakımız da bu miras nümunələri ilə zəngindir. 
O nümunələrlə ki, şəhərin görünüşünə əlavə rəng qatmaqla 
bərabər,  xalqın tarixi, ədəbi, fəlsəfi şüurunun hansı səviyyədə 
olduğunu da gözlər önündə canlandırır. Heykəllər həm də 
düşündürür, daşındırır, qoyulduğu yerdən, üslubundan çox 
şeyin asılı olduğu ilə diqqət çəkir. Onlar da şəhərin sakinləridir. 
Mərmər daşları abidə edib şərəfləndirən, tariximizin şöhrət 
tacı olan, durduqları meydanlara əzəmət verən görkəmli 
şəxsiyyətlərdir.

23 oktyabr 2022-ci il, bazar 7
Bayrağını cibinə, silahını bağrına basdı...

Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda canını qurban verənlərin hər birinin adına 
müqəddəs ŞƏHİD kəlməsi əlavə edilib. Bu şərəfli adı daşıyanların anaları ilə hər söhbət nə qədər 
ağrılı olsa da, onların övladlarının ömür yolunu gələcək nəsillərə tanıtmaq çox vacibdir. Şəhid 

adı gələndə ürəyi tir-tir əsən analardan biri –  Mətanət Məhərrəmova ilə “Xalq qəzeti” nin təşkil etdiyi 
“Salam, şəhid anası, xoş gördük, qazi” adlı dəyirmi masada tanış oldum.

 ...Şəhid Elçin Zamin oğlu Hüsey-
nov 1992-ci ildə Bakıda doğulsa da, 
orta təsilinə Sumqayıtdakı 9 saylı tam 
orta məktəbində başlayıb.  2012-ci 
ildə Sumqayıt Dövlət Texniki Kolleci-
nin gömrük işi fakültəsini bitirib. Özünü 
dərk edəndən anasını hərbi geyimdə 
görməyə alışıb. Peşəyə yaranan 
sevgisinə görə o, 2014-cü ildə həqiqi 
hərbi xidmətini başa vurandan sonra 
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Bakı 
korpusunun, müddətdən artıq həqiqi 
hərbi xidmət qulluqçusu (MAXE) ola-
raq snayper kəşfiyyatçı vəzifəsində 
xidmətə başlayıb. 2016-cı ilin Aprel 
döyüşləri zamanı könüllü olaraq ön 
cəbhəyə yollanması barədə koman-
danlığa müraciət edib. Komandanlıq 
Elçinin müraciətini nəzərə alaraq, onu 
“N” saylı hərbi hissəyə köçürüb. 

...Söhbət Mətanət xanımın oğlun-
dan gedir.

Elçin Hüseynov işğal altında olan 
ərazilərimizin azad edilməsi üçün 
başlanan Vətən müharibəsi zama-
nı Suqovuşan döyüşlərində ağır 
yaralanıb. Silahdaşları ilə birlikdə 
mühasirədə qalıb. Lakin ölümü gözə 
alaraq, yüksəkliyi aşıb, düşmənin 
olduğu sahəyə daxil olub. Yaralı 
vəziyyətdə də döyüşə davam edib.   
Kəşfiyyatçıların dediyinə görə, El-
çin şəhid olanda iki dəfə güllə ya-
rası alıb. Uzandığı yerdən qalxıb, 
komandirinin rabitə ilə geri qayıtmaq 
əmrinə “gözləyin” – deyib. “Mübariz” 
postundan digər posta adlayarkən, 
düşmənlə üzbəüz dayanıb. İkinci güllə 
dəyməzdən öncə özündə güc tapıb bir 
neçə ermənini cəhənnəmə vasil edib. 
Başından dəyən ikinci güllədən sonra 

uzandığı yerdə bir neçə saniyəyə zi-
rehini çıxarıb, içindəki bayrağı cibinə 
qoyub, silahını qucaqlayıb və həmin 
yerdə də şəhid olub. Şəhidin nəşini 
götürmək üçün bütün kəşfiyyatçı 
yoldaşları 15 gün əllərindən gələni 
ediblər. Döyüşçülərimiz tərəfindən 
düşmən arxaya qovulandan sonra 

Elçinin cəsədini ərazidən götürmək 
mümkün olub.  Beləcə, igid bir gəncin 
ömür yolu 28 yaşında yarımçıq qalıb...

Elçinin bir arzusu olub – Şuşanın 
azadlığı! Onun həyatı ancaq post və 
səngərlərdən ibarət olub. Öz arzula-
rı uğrunda da bu dünyadan gedib... 
Ölümündən sonra Elçin Hüseynovun 
Vətən müharibəsindəki şücaəti “Ağ-
damın azad olunmasına görə”,  “Su-
qovuşanın azad olunmasına görə”,  
“Vətən müharibəsi iştirakçısı”, “Vətən 
uğrunda” medalları ilə təltifləndirilib. 

Anası Mətanət Məhərrəmovadan 
yarasının közünü qoparıb soruşuram: 
“Elçinsiz necə yaşayırsan?” Yana-
yana “Necə yaşayacağam?”– deyir. 

“Oğlu ilə bağlı arzuları puç olan analar 
necə yaşayar? Elə gün olmur ki, mən 
onu düşünməyim, sözlərini xatırla-
mayım, hərəkətlərini yada salmayım. 
Oğlum olduğuna görə demirəm. Onun 
qədər ürəyi mərhəmətli bir kimsə 
görməmişəm. Elçin müharibə başla-
mazdan öncə hərbçi yoldaşının övla-
dının əməliyyatı üçün bankdan öz adı-
na kredit götürmüşdü. Şəhidliyindən 
sonra Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 
həmin borcu sildi. Belə ürəyi vardı 
oğlumun. 2000–2017-ci illərdə Sum-
qayıt hərbi hospitalında tibb bacısı 
işləmişəm. Gözümün önündə o qədər 
təsirli hadisələr baş verib ki... Elçin 
kimi başqasına can yandırana rast 
gəlməmişəm.  

Sonradan onun döyüş yoldaşla-
rı ilə çox görüşmüşəm. Danışırlar ki, 
tabeliyində olan əsgərlərlə qardaş 
kimi davranıb. Yeşiklə dondurma, 
siqaret alaraq uşaqlara paylayıb, 
telefonlarına kontur yükləyib, yan-
larında özünü ailə başçısı kimi apa-
rıb. Əsgərlərdən biri danışırdı ki, ad 
günümdə postda növbədə idim. Gö-
züm yolda qalmışdı ki, evdən nəsə 
göndərəcəklər. Bir də gördük, taksi 
dayandı: yemək-içmək dolu qutular... 
Sən demə, bütün bunları ad günümlə 
bağlı Elçin kafedən sifarişlə gətizdirib. 
Postdakı növbəmi başqası ilə dəyişdi. 
Ona dedi ki, yemək-içmək götür, sən 
posta get, sonra da o səni əvəzləyər”.  

Ananın üzündə o qədər iztirab 
var ki...  “Elçin müharibəyə könül-
lü getmişdi. O gedəndən sonra gö-
zaltısı olduğunu öyrəndim. Söhbəti 
açanda “müharibədən qayıdandan 
sonra nişan edərik”– dedi. Qayıda-

cağına çox əmin idi. Mənə ürək-dirək 
verirdi ki, “heç narahat olma. Bir də 
eşidəcəksən ki, Qələbə qazanmışıq, 
erməniləri məhv etmişik”. İnanın ki, 
müharibəyə gülə-gülə getdi. Döyüşçü 
yoldaşları deyirdilər ki, Elçin ölümün 
də üstünə gülə-gülə gedib. O, həm 
kəşfiyyatçı, həm də snayperçi idi. 
Hərbçi yoldaşlarından ötrü canını qur-
ban verməyə hazır idi və verdi. Özü 
ilə də razılaşmışdıq ki, oktyabrda ni-
şanlayaq. Amma, sən saydığını say... 

Oktyabrın 2-də Elçinin Suqovşan 
şəhid olması xəbəri gəldi. Nəşi 15 gün 
neytal ərazidə qaldı. Oktyabrın 17-də 
Sumqayıtdakı Şəhidlər xiyabanında 
dəfn etdik. Ölümündən sonra dövlət 
başçımızın sərəncamları ilə aldığı 
medallar təsəllimizdir”. 

Dövlət tərəfindən şəhid ailələrinə, 
qazilərə sonsuz diqqət, qayğı 
göstərilir. Bu, onların sağalmaz ya-
ralarına təsəlli, təskinlikdir.  Vətəni  
Vətən edən belə qəhrəman oğullardır.  
Qəhərlənən Mətanət xanım söhbətini 
belə bitirir: “Nə qədər yansam, sız-
lasam da başım dik, alnım açıqdır 
ki, bu azadlıqda mənim balamın da 
payı var. Keçmiş hərbçi kimi ən böyük 
təsəllim Ermənistanın 30 illik işğalına 
son qoyulması, torpaqlarımızın azad 
edilməsidir. Bu şərəfli işdə oğlumun 
da xidməti var deyə, daha çox qürur 
duyuram”.

Zərifə BƏŞİRQIZI, “Xalq qəzeti”

Mədəniyyət naziri Anar Kərimov Cəlilabad rayonu-
na səfər edib. Məqsəd nazirlik sistemində fəaliyyətin 
və idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi, regionlardakı 
mədəniyyət müəssisələrində işin effektivliyinin artırıl-
ması olub.   

Nazir bir sıra tarixi abidələrə və mədəniyyət ocaqlarına 
baxış keçirib, müəssisələrin ümumi fəaliyyəti, cari vəziyyəti 
və maddi-texniki imkanları haqqında məlumat alıb, fayda-
lı iş əmsalının artırılması ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrini 
verib. Anar Kərimov Cəlilabad şəhərində XIX əsrə aid yerli 
əhəmiyyətli memarlıq abidələri olan tarixi hamama və Hasıllı 
kəndində yerləşən məscidə də baş çəkib.

*** 
Bəstəkarlar İttifaqında Xalq artisti, görkəmli 

bəstəkar Rauf Hacıyevin 100 illiyinə həsr olunmuş 
tədbir təşkil edilib.

Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti, professor 
Firəngiz Əlizadə Rauf Hacıyevin yaradıcılığının Azərbaycan 
musiqi mədəniyyəti tarixində mühüm yer tutduğunu, onun 
musiqili səhnə, vokal-simfonik, orkestr, kamera-instrumen-
tal əsərlərin, teatr tamaşaları üçün musiqilərin müəllifi oldu-
ğunu vurğulayıb. 

Tədbir zamanı bəstəkarın tanınmış melodiyaları 
əsasında hazırlanmış “Poppuri” ifa olunub. Sonda Rauf Ha-
cıyevin nəvəsi Mirzə Rüstəmov babasının xatirəsinə həsr 
olunmuş gecənin gözəl təşkilinə görə Bəstəkarlar İttifaqına 
minnətdarlığını bildirib.

***

Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyevlə 
Qətər Dövlətinin Azərbaycandakı səfiri Feysal bin Ab-
dullah Həməd Abdullah Al-Hənzabın görüşündə iki ölkə 
arasında turizm əlaqələrinin inkişafı və əməkdaşlığın 
genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub.

F.Nağıyev Azərbaycan üçün Körfəz ölkələri arasın-
da Qətərin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını, agentliyin bu 
istiqamətdən turist axınının intensivləşdirilməsində maraq-
lı olduğunu və ötən il ölkəmizin Dohada ilk dəfə keçirilən 
“Qatar Travel Mart” sərgisində iştirak etdiyini qeyd edib. 
Görüşdə hazırda gündəlik həyata keçirilən Doha-Bakı uçuş-
larının sayının artırılması, turizm sahəsinə investisiya qoyu-
luşunun təşviq edilməsi, onlayn marketinq kampaniyalarının 
intensivləşdirilməsi, gələcək əməkdaşlıq əlaqələri haqqında 
fikir mübadiləsi aparılıb.

***
“Şuşa ili” ilə əlaqədar Cəfər Cabbarlı adına 

Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyi tərəfindən həyata 
keçirilən “Cənnətim Qarabağ” adlı rubrika davam edir. 

Layihə çərçivəsində növbəti təqdimat Qarabağ 
xanəndəlik məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, 
milli musiqi mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamış 
musiqi xadimi, pedaqoq, Xalq artisti Seyid Şuşinskiyə həsr 
olunub.

Unudulnmaz sənətkarın Azərbaycan mədəniyyəti qarşı-
sında xidmətləri, sənət özəllikləri xatırlanıb, ecazkar ifası ilə 
süslənən muğam və təsniflər səsləndirilib. 

***

Rusiyanın Ulyanovsk şəhərində Azərbaycanın 
əfsanəvi sənətkarı, dünya şöhrətli bəstəkar-müğənni 
Müslüm Maqomayevin anadan olmasının 80 illiyi 
münasibətilə təntənəli yaradıcılıq gecəsi keçirilib.

“Qubernatorski” Mədəniyyət Sarayında baş tutan tədbir 
“Ulyanovsk Regional Azərbaycan Milli-Mədəni Muxtariyyəti” 
(URAMMM) ictimai təşkilatının təşəbbüsü və vilayətin 
İncəsənət və Mədəniyyət Siyasəti Nazirliyinin dəstəyi ilə 
gerçəkləşdirilib. Müslüm Maqomayevin iki ölkənin musiqi 
mədəniyyətinin inkişafına misilsiz xidmətlərindən, bənzərsiz 
səsi, ölməz yaradıcılığı ilə milyonlarla tamaşaçıya gözəl an-
lar bəxş etməsindən danışılıb.

Konsertdə Müslüm Maqomayevin repertuarından 
mahnılar səsləndirilib. Bu  zaman səhnədəki monitorda 
ölməz sənətkarın həyat və yaradıcılığını, Azərbaycandakı 
mədəniyyət hadisələrini, azad olunmuş torpaqlarımızda 
Azərbaycanın Dövlət Bayrağının dalğalandırılmasını əks 
etdirən fotolar nümayiş etdirilib.

***
Nizami Kino Mərkəzində Xalq rəssamı Kamil Əliyevə 

həsr olunmuş “Kamillik” sənədli filminin təqdimatı 
olub. Film Prezident İlham Əliyevin Kamil Əliyevin 100 
illiyi ilə bağlı imzaladığı müvafiq Sərəncama əsasən 
çəkilib.

Filmin ssenari müəllifi Nadir Bədəlov, rejissoru İlham 
Əliyevdir. Tamaşaçılar böyük xalçaçı rəssamın həyat və ya-
radıcılığı, kompozisiya özünəməxsusluğu, rəng ahəngdarlığı 
və süjet əlvanlığı ilə seçilən xüsusiyyətlərini özündə 
cəmləşdirən çeşnilər əsasında toxunmuş xalçalarının  haq-
qında filmə maraqla baxıblar.

Ə.ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

Mədəniyyət aləmində

Şəhid ömrü

Admin
Машинописный текст
Xalq qəzeti .- 2022.- 23 oktyabr.- S.7.

Admin
Машинописный текст




