
11 sentyabr 2022-ci il, bazar 7

Onun səsindəki məlahət ilk ifalarından 
diqqət çəkib və Həqiqət xanım az müddət 
içərisində məşhurlaşıb. Əsl adı Süsən olub, 
Həqiqət adını isə sonradan götürüb. Soyadı 
isə Əliyeva idi. Rejissor Hüseyn Rzayevlə ailə 
qurduqdan sonra onun soyadını daşıyıb.

Həqiqət Rzayeva 1907-ci ildə Azərbaycanın 
dilbər guşələrindən olan Lənkəranda dünya-
ya göz açıb. İlk təhsilini Lənkərandakı Qızlar 
məktəbində alan Həqiqət xanım müəllim olmağı 
arzulayırdı. Amma elə uşaqlıqdan valideynləri 
onda gözəl səs olduğunu hiss etmişdilər.

1923-cü ildə onun arzusu reallaşıb. Həmin 
il Həqiqət xanım Bakı Pedaqoji Texnikumuna 
daxil olub. Onu məktəbin dram dərnəyinə üzv 
yazıblar. Mahnılar oxuyur, səhnə əsərlərində 
oynayırdı. Bakıda elə həmin vaxtlar "Dam-
ğa" adlı satirik teatrın açılması onun arzu-
larını dəyişib. Həqiqət xanım həmin teatrda 
işləməyə başlayıb. Beləliklə, o öz sənət yolunu 
müəyyənləşdirib və Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasına daxil olub. 1928-1932-ci illərdə 
Konservatoriyanın muğam şöbəsində təhsil 
alan H.Rzayeva burada böyük sənətkarların 
əhatəsinə düşüb.

Həqiqət xanım gələcəkdə opera müğənnisi 
olacağını ağlına da gətirməzdi. Amma Üzeyir 
bəylə tanışlığı onun taleyində çox əhəmiyyətli 
rol oynadı. Üstəlik, bəstəkar Müslüm 
Maqomayevdən "Şah İsmayıl" operasına dəvət 
alması 20 yaşlı Həqiqət xanımın həyatında 
yeni bir dövrün başlanğıcını qoydu. Ərəbzəngi 
rolu çox məsuliyyətli idi. Həqiqət Rzayeva 
bu obrazın üzərində çox işlədi. "Şah İsmayıl" 
operası böyük müvəffəqiyyətlə nümayiş etdirildi. 
Onun ifası gözəl alınmışdı, haqqında qəzetlər 
yazmışdı. Bu hadisə mətbuatda "inqilab" kimi 
qiymətləndirilirdi və Həqiqət xanımın gələcəyinə 
böyük ümidlər ifadə olunurdu. Beləliklə, nəhayət 
ki, Ərəbzənginin ilk qadın ifaçısı "kəşf" olundu. 
Həqiqət Rzayeva sonralar 500 dəfədən çox bu 
rolu oynadı. Onun tamaşalarına böyük maraq 
var idi. Həmişə Opera Teatrının səhnəsi tama-
şaçı ilə dolu olardı.

O, 1927-1952-ci illərdə Opera və Balet 
Teatrının solisti, muğam və xalq mahnılarımı-
zın ifaçısı kimi tanınır. Leyli, Əsli, Telli ("Leyli 
və Məcnun", "Əsli və Kərəm", "Arşın mal alan" 
- Üzeyir Hacıbəyli), Şahsənəm ("Aşıq Qərib" - 
Zülfüqar Hacıbəyov) onun yaratdığı əsas səhnə 
obrazlarıdır.

Aktrisa Leylini böyük istedadla ifa edib. 
Deyilənə görə, bu rolu min dəfədən artıq 
səhnədə canlandırıb. Amma, əfsuslar olsun ki, 
həmin tamaşaların heç birinin lent yazısı qal-
mayıb. Ən əsası bu idi ki, onun məlahətli səsi 
obrazı tamamlayıb. Məhz ondan sonra Leylinin 
Azərbaycanda yeni-yeni ifaçıları yetişib.

Həqiqət xanım milli opera sənətimizin əsl 
ulduzu idi. Onun opera səhnəsindəki xidmətləri 

yüksək qiymətləndirilib, dəfələrlə orden və 
medallarla təltif olunub, ən başlıcası isə "Xalq 
artisti" fəxri adına layiq görülüb.

Həqiqət xanım həm də pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olub. Uzun illər Asəf Zeynallı adına 
Bakı Musiqi Məktəbində dərs deyib, Opera və 
Balet Teatrında məşqçi-pedaqoq kimi fəaliyyət 
göstərib.

İkinci Dünya müharibəsi illərində 
Azərbaycanın incəsənət ustaları ilə dəfələrlə 
cəbhədə döyüşçülər qarşısında çıxış edib, 
öz şaqraq səsi ilə əsgərləri qələbəyə ruhlan-
dırıb. O, yaradıcı ömrünü bütövlükdə musiqi 
sənətimizin, milli operamızın inkişafına həsr 
edib. Yaratdığı rollar opera sənətimizin tarixində 
silinməz izlər qoyub.

Həqiqət Rzayevanın kino fəaliyyətinə 
gəldikdə isə o, çox az filmdə çəkilmişdir. O, 
"Ögey ana" filmində Qəmər xala obrazını 
oynamışdır. Qəmər xala filmdə mənfi obrazdır. 
O, kürəkəni Arifin İsmayıla yeni ana gətirməyini 
qəti surətdə rədd edir və filmin sonuna kimi 
Dilarənin yaxşı bir ana olacağına şübhə ilə 
yanaşır. Hətta onun "Mən ölü, sən diri. Bundan 
İsmayıla ana olmayacaq. Yad qızından ana 
olmayıb, olmayacaq" deyimi yaddaşlara həkk 
olunmuşdur.

 Aktrisa “Lətif” filmində ögey ana, “İsmət”də 
Həqiqət , “Dostlar”da ana, “Muğamlar”, ”Üzeyir 
ömrü” filmlərində müxtəlif səpkili rollar oynamış-
dır.

Azərbaycan xalq mahnı və muğamlarını bö-
yük məhəbbətlə sevən və təbliğ edən görkəmli 
sənətkar 1969-cu il avqustun 2-də, 62 yaşında 
vəfat etmişdir.

Böyük sənətkarın xatirəsi xalqımızın yadda-
şından heç vaxt silinməyəcək, gələcək nəsillər 
onu hörmət və məhəbbətlə xatırlayacaqlar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Milli operamızın ulduzu
Laçın şəhərinin, Sus və Zabux 

kəndlərinin içməli su təchizatının 
bərpası üçün tədbirlər görülür

Azərbaycan Ordusu tərəfindən tam nəzarətə 
götürülmüş Laçın şəhərinin, Sus və Zabux 
kəndlərinin içməli su təchizatının bərpası 

məqsədilə “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 
tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. 

Cəmiyyətdən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
ilkin olaraq şəhərin mövcud 
su mənbəyi, su anbarları, 
magistral və şəbəkə su 
xətlərinin istismar vəziyyəti 
təftiş edilib. Məlum olub 
ki, şəhərin əsas içməli 
su mənbəyi olan subar-
tezian quyuları istismara 
tamamilə yararsız vəziyyətə 
salınıb. Quyu zonasında 
suqəbuledici qurğu, nasos 
stansiyası, elektrik təchizatı 
sistemləri məqsədli şəkildə 
sıradan çıxarılıb, nasoslar 
sökülərək aparılıb. Subarte-

zian quyuların bərpası qısa 
müddətdə mümkün olma-
dığından alternativ mənbə 
olaraq bulaqlardan şəhərə 
suyun verilməsi qərara alı-
nıb. Bu məqsədlə magistral 
kəmərin qəzalı hissələri təmir 
olunub, suyun optimal pay-

lanması və tənzimlənməsi 
məqsədilə magistral kəmər 
üzərində siyirtmələr və 
havaburaxıcı quraşdırılıb. 
Şəhər şəbəkəsi də istis-
mara yararsız olduğundan 
müvəqqəti olaraq yerüstü 
şəbəkənin yaradılmasına 

qərar verilib. Bu məqsədlə 
müxtəlif diametrli polietilen 
borularla 3 kilometrdən 
artıq xətt çəkilib, mövcud 
magistraldan yeni şəbəkəyə 
birləşmələr verilib və ehtiyac 

olan tikililərə içməli suyun 
verilməsi təmin edilib. Eyni 
zamanda, şəhərdə sudol-
durucu qüllə quraşdırılıb, 
xidmət göstərilməsi üçün 
əraziyə 3 sudaşıyan maşın 
cəlb olunub. 

Bunlarla yanaşı, Laçın 
şəhərinin dayanıqlı su 
təchizatının aparılması 
məqsədilə layihələndirmə 
işlərinə başlanılıb. 
Mütəxəssislər tərəfindən 
subartezian sahəsinə, 
anbarlara, nasos 
stansiyalarına baxış 
keçirilib, vəziyyət yerində 
qiymətləndirilib. Qərara alınıb 
ki, yararsız hala salınmış 
subartezian quyuları, 
nasos stansiyası və digər 
hidrotexniki qurğular bərpa 
edilsin, anbarlar yuyulub 
təmizlənərək istismara 
qaytarılsın.

“ADEX” – qalib ölkənin növbəti zəfəri

Sərgilərin yüksək səviyyədə 
keçirilməsinin ən başlıca xüsusiyyəti, 
dövlət səviyyəsində bu tədbirlərə 
diqqətin ayrılmasından ibarət oldu. 
Azərbaycan növbəti dəfə yeniliyə imza 
atdı – Türkiyə, Rusiya, İran, Bolqarıs-
tan, Çin, Fransa, İtaliya, Niderland, 
İordaniya kimi 26 ölkənin 208 şirkətini 
Bakıda bir araya gətirdi. Bu, həm də 
qalib ölkənin növbəti zəfəri idi. “ADEX” 
sərgisinin xüsusi əhəmiyyəti ondan 
ibarət idi ki, sərgi Azərbaycanın İkinci 
Qarabağ müharibəsində qazandığı şan-
lı Zəfərdən sonra ilk dəfə təşkil olunur-
du. “ADEX” çərçivəsində Azərbaycan 
Ordusunun Qələbəsində müstəsna rol 
oynamış ölkənin hərbi-sənaye komp-

leksinin gücü və qüdrəti, müasir silahlar 
sərgiləndi.

Əvvəlcə, Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin 
müzəffər Ali Baş Komandanı İlham 
Əliyev sentyabrın 6-da Bakı Ekspo 
Mərkəzində keçirilmiş IV Azərbaycan 
Beynəlxalq Müdafiə “ADEX” və XIII 
Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, 
Mühafizə və Xilasetmə “Securex 
Caspian” sərgiləri ilə tanış oldu, daxili 
pavilyonlardakı stendlərə baş çəkdi. 
Dövlət başçımız müraciətində “ADEX” 
sərgisinin hərbi-texniki əməkdaşlığın 
inkişafı, ən müasir silah, texnika və 
texnologiyaların nümayiş etdirilməsi 
üçün mühüm platformaya çevrildiyi-
ni, dünyanın tanınmış hərbi sənaye 
müəssisələrini, nüfuzlu xarici şirkət 
və təşkilatlarını, rəsmi nümayəndə 
heyətlərini və mütəxəssislərini eyni 
məkanda toplayaraq işgüzar əlaqələrin 
qurulması və yeni müqavilələrin 

 imzalanması üçün geniş imkanlar yarat-
dığını diqqətə çatdırdı.

Azərbaycan Respublikasının 
Müdafiə Sənayesi naziri Mədət Quliyev 
“ADEX” və “Securex Caspian” sərgiləri 
çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirdi. 
Belə ki, nazir sentyabrın 7-də Bolqa-
rıstanın İqtisadiyyat və Sənaye naziri 
Nikola Stoyanov, İordaniya Haşimilər 
Krallığının Baş Qərargah rəisi You-
sef Ahmad Hamed Alhnaity, Qətər 
dövlətinin Müdafiə Nazirliyinin Hərbi 
İstehsalat İdarəsinin rəhbəri Salem 
Mohammed Almarri və onların rəhbərlik 
etdikləri nümayəndə heyətləri ilə bir ara-
ya gəldi. Qonaqlar ölkəmizdə olmaqdan 
məmnunluqlarını ifadə etdilər, "ADEX" 

və "Securex Caspian" sərgilərinin 
Azərbaycanda yüksək peşəkarlıqla 
təşkil edildiyini, burada əlverişli 
əməkdaşlıq şəraitinin yaradıldığını vur-
ğuladılar. Onlar sərginin əhəmiyyətini 
yüksək qiymətləndirdilər. Görüşlərdə 
qarşılıqlı hərbi-texniki əməkdaşlığın 
perspektivləri müzakirə olundu, maraq 
doğuran digər məsələlər barədə geniş 
fikir mübadiləsi aparıldı.

Bakı Ekspo Mərkəzində keçiril-
miş “ADEX-2022” 4-cü Azərbaycan 
Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi 
çərçivəsində Azərbaycan Respublika-
sının Müdafiə naziri, general-polkov-
nik Zakir Həsənov ölkəmizə səfərə 
gələn Türkiyə Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu 
generalı Yaşar Güler, Ruanda Respub-
likasının Müdafiə naziri, general-mayor 
Murasira Albert, Bosniya və Herseqo-
vina Respublikasının Müdafiə naziri 
Sifet Podçiç, Belarus Müdafiə Sənayesi 

Komitəsinin sədri Dmitri Pantus, Qaza-
xıstan Respublikası Müdafiə nazirinin 
müavini, general-leytenant Ruslan 
Şpekbayev və digərləri ilə görüşdü. Bu 
görüşlərdə ölkələrimiz arasında regi-
onal təhlükəsizlik, hərbi, hərbi-texniki, 
hərbi təhsil və hərbi tibb sahələrində 
əməkdaşlıq, qarşılıqlı səfərlərinin 
təşkili, eləcə də maraq doğuran digər 
məsələlər müzakirə olundu.

Müdafiə naziri Zakir Həsənov 
sərgidə iştirak etmək üçün ölkəmizdə 
səfərdə olan bir sıra şirkətlərin rəhbər 
heyətləri ilə də görüşlər keçirdi. Belə 
görüşlərdən biri İsrailin "Rafael" 
şirkətinin rəhbəri Yoav Har-Even ilə 
baş tutdu. Azərbaycan ilə İsrail arasın-
da hərbi əməkdaşlığın güclənməsinin 
vacibliyi və dövlətlərimizin regional 
təhlükəsizliyə verdiyi töhfələr barədə 
ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı, eyni 
zamanda, Azərbaycan – İsrail hərbi 
əlaqələrinin möhkəmlənməsində bu 
cür görüşlərin və qarşılıqlı səfərlərin 
zəruriliyi xüsusi vurğulandı.

Azərbaycan Hərbi Hava 
Qüvvələrinin (HHQ) komandanı, ge-
neral-leytenant Ramiz Tahirov da 4-cü 
“ADEX” sərgisini ziyarət etdi. HHQ-nin 
komandanı Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, 
yerli və xarici şirkətlərin istehsalı olan 
məhsullar ilə tanış oldu. Ramiz Tahirov 
daha sonra Türkiyənin MKE (Makine 
ve Kimya Endüstrisi”) ilə SDT (“Kosmik 
və Müdafiə Texnologiyaları”) şirkətinin 
məhsulları ilə maraqlandı.

Həmçinin, Daxili İşlər Nazirinin 
müavini, Daxili Qoşunların Komandanı, 
general-leytenant Şahin Məmmədov 
sərgini ziyarət etdi. Şahin Məmmədov 
Türkiyənin “Otokar” şirkətinin 
nümayəndə heyəti ilə görüşdü. Da-
xili Qoşunların Komandanı Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin, yerli və xarici 
şirkətlərin stendləri və məhsulları ilə 
tanış oldu.

Xarici təmsilçilər də Azərbaycanın 
güc strukturlarının nümayəndələrinin 
sərgilərdə xüsusi diqqətini təqdirəlayiq 
hesab etdilər. TUSAŞ şirkəti İdarə 
Heyətinin sədri Rafet Bozdoğan “Xalq 
qəzeti” ilə fikirlərini bölüşərkən bildirdi 
ki, açılışdan sonra Prezident İlham 
Əliyev və komandası onları ziyarət 
etdi və stendlərdəki məhsullarla 
maraqlandılar: “Azərbaycan və onun 

bütün yüksək səviyyəli rəhbərləri 
bizim stendimizlə çox maraqlandılar. 
Azərbaycan, həqiqətən, gözəl evsahib-
liyi ilə stendimizə ən yüksək səviyyədə 
qayğı göstərdi. Bundan sonra burada 
qonaq olan digər ölkələrin baş qərargah 
rəisləri və digər yüksək ranqlı qonaqla-
rımız gəldilər. İordaniya Baş Qərargah 
rəisi stendimizi ziyarət etdi. Onlar da 
məhsullarımızla maraqlandılar. Texniki 
səfər və müəssisə səfərindən danışdı-
lar. Bosniya və Herseqovinanın Müdafiə 
naziri qonağımız oldu”.

Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilmiş 
IV Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə 
“ADEX” və XIII Beynəlxalq Daxili 
Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə 
“Securex Caspian” sərgiləri beynəlxalq 
status səviyyəsi daşıyır. Bu sərgilərin 
keçirildiyi məkan Azərbaycanın paytaxtı 
Bakı idi. Qalib ölkənin paytaxtı Bakı 
şəhəri. Dünya ictimaiyyəti Azərbaycanın 
hərbi gücünə daha əvvəldən bələd 
idi – İkinci Qarabağ müharibəsində 
təkrar şahid olmuşdular. Bu dəfə isə 
Azərbaycan təcrübəsini şəxsən görmək 
onlar üçün də maraqlı idi. Bu maraq 
heç də təsadüfi deyildi. Dünya bir daha 
əmin oldu ki, 30 illik işğala son qoyan 
güclü ordu, güclü rəhbərlik və bir də 
“dəmir yumruq” idi. 

Xülasə, ölkəmiz adından görülən 
tədbirlər, beynəlxalq səviyyədə təşkil 
olunan hərbi sərgilər, qazanılan 
uğurlar, qələbələr sevincimizə sevinc 
qatır. Hələ bayrağımızın beynəlxalq 
təşkilatların binaları önündə sayılıb-
seçilən dövlətlərin bayraqları sırasında 
dalğalanması, beynəlxalq tədbirlərdə, 
dünya ölkələrinin ərazisində yer alması 
qürurumuzdur. Azadlıq – Vətən, 
torpaq uğrunda canını qurban vermiş 
şəhidlərimizin, şanlı bayrağımızı 
yüksəklərə ucaltmağa nail olmuş 
qazilərimizin hünəri ilə mümkün 
olmuşdur. Onlar bu yolda canlarını, 
qanlarını əsirgəmədilər. Heç təsadüfi 
deyil ki, Bakı metrostansiyasında belə 
“Azadlıq”a gedən yol “20 Yanvar”dan 
keçir. Ən əsası, bu yolların bir 
dayanacağı “8 Noyabr” stansiyasıdır. 
Növbəti stansiya, yəqin ki, Zəngəzur 
olar.

Rizvan FIKRƏTOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Pandemiya ilə əlaqədar yaranan dördillik fasilədən sonra 
“ADEX” sərgisi yenidən Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində 
yüksək səviyyədə təşkil edildi. Sərgi müdafiə sənayesi 
sektorunda yeniliklərin tanıdılması, eləcə də istehsalçılar 
və istifadəçilər arasında biznes münasibətlərinin qurulması 
baxımından da ən uyğun platformadır. Ölkəmiz 2014-cü ildən 
“ADEX” sərgisinə evsahibliyi edir. Sərgi Azərbaycan müdafiə 
sənayesinin imkanlarının dünyaya tanıdılmasında mühüm rol 
oynayır. Bakıda “ADEX” sərgisi ilə paralel olaraq XIII Beynəlxalq 
Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə “Securex Caspian” 
sərgisi də təqdimatını uğurla həyata keçirdi.

Dünyanın seçilmiş on şairi –  
biri Məmməd İsmayıl...

Bu dünyanın seçilmiş və öndəgələn on 
şairi haqqında hazırlanan seriyanın dördün-
cüsüdür və həmyerlimizə həsr olunmuş-
dur. 350 səhifədən ibarət olunan nəşrdə 
Məmməd İsmayılın dünyanın 50-dən artıq 
dilinə çevrilən şeirlərindən nümunələrə, 
dünya dillərində haqqında yazılan çoxsaylı 
məqalələrə və fikirlərə, eləcə də şairin dünya-
nın müxtəlif ölkələrində çap olunun kitabları-
nın, aldığı diplom ve medalların fotolarına, ən 
müxtəlif dünya rəssamlarının çəkmiş olduq-
ları portretlərə geniş yer verilib. Nəfis tərtibatı 
ilə seçilən kitabın redaktoru və ön sözünün 
məllifi Rumınyanın tanınmış şairlərindən olan 
Constantin Barbudur. 

C.Barbunun yazmış olduğu ön sözdə 
Məmməd İsmayılın dünya ədəbiyyatındakı 
yeri və şairin çoxşaxəli yaradıcılığının 
müxtəlif fərqli yönləri diqqətə çatdırılır. Onu 
da qeyd edək ki, bu il iyun ayının 19-da 
Rumınyanın Graiova Milli Kitabxanasında 
kitabın təntənəli təqdimat mərasimi keçiril-
mişdir. Kitabı oxuculara əsərin redaktoru 
C. Barbu təqdim etmiş, tədbirdə çıxış edən 
M.İsmayıl belə mükəmməl kitabın nəşrində 
əməyi keçən hər kəsə təşəkkürünü bildir-
mişdir. Kitab Rumınyanın “Mihai Emunescu 
Akademiyası”nın qərarı ilə nəşr edilmişdir.

 Məmməd İsmayıl Beynəlxalq Poe-
ziya Akademiyasının da milli və dünya 
ədəbiyyatinda göstərdiyi önəmli xidmətlərinə 
gorə təltif etdiyi şairdir. Akademiyanın 
İcraiyyə Komitəsinin qərarında deyilir: "Dünya 
üzrə Beynəlxalq Poeziya Festivalı (2022) 
poeziyanın dəyərli və qiymətli "Mihai Emi-
nescu” mükafatını cənab Məmməd İsmayıla 
təqdim etməkdən qürur duyur. Prezident, 
Professor Ion Deaconescu”. Qeyd edək ki, 
bu rumıniyalı məşhur şair, nasir və jurnalist 
Mixay Emineskunun adına təsis edilmiş ünlü 
mükafatdır.

Həmyerlimizin başqa bir uğuru isə 

İngiltərədə çap olunan “Dünya şeir 
antologiyası”nda yer almasıdır. Bu məşhur 
seriyada da Məmməd İsmayılın həyat yoluna 
və 12 şeirinə yer verilib. Şeirləri ingilis dilinə 
Banu Akkök və Tomris Babanlı çevirmişlər. 
Maraqlıdır ki, bugünlərdə Çinin Şanxay 
şəhərində Çin dilində çap olunan “Dünya 
şeir antologiyası”nda da ünlü həmyerlimizin 
şeirlərinə yer verilib. Antologiyada şairin yara-
dıcılıq tərcümeyi-halı ilə birlikdə “Tanrı bilər”, 
“Biz dörd nəfər idik” və “Uğur gözləyirsən” 
şeirləri dərc edilib. 

Türk dünyasının böyük və sevilən şairi 
Məmməd İsmayılı dünya çapındakı uğurları 
münasibəti ilə təbrik edir, ona yeni yaradıcılıq 
uğurları və cansağlığı arzulayırıq.

“Xalq qəzeti” 

Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda – 25 ildən yuxarıdır ki, professoru olduğu 
qardaş Türkiyənin Çanaqqala 18 Mart Universitetindəki həm bədii yaradıcılı-
ğı, həm də elmi-pedaqoji fəaliyyəti ilə bütün türk dünyasında tanınan Məmməd 
Ismayıl bu dəfə dünya çapında yeni uğurları ilə gündəmə gəldi. Rumınyanın 
“Edıturan Reveres” nəşriyyatı “Planetin poeziyası” (Planeta Poeziei) seriyasın-
dan həmyerlimizə həsr olunmuş “Mammad Ismayıl. Memoria Sfanta” (Məmməd 
Ismayıl. Müqəddəs Xatirə) adlı kitabı nəfis şəkildə nəşr etmişdir. 

Həqiqət Rzayevanın yaradıcılığının milli musiqi sənətimizin inkişafında 
müstəsna yeri var. 2007-ci ildə bu böyük sənətkarın anadan olmasının 100 illiyi ilə 
bağlı Prezident sərəncamında "Azərbaycan səhnəsində çıxış edən ilk azərbaycanlı 
qadın müğənni, milli musiqinin inkişafına töhfələr vermiş" bir sənətkar kimi 
xarakterizə olunub.

Füzuli-Ağdam avtomobil 
yolunun inşası sürətlə 

davam etdirilir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham 

Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 2021-ci 
il oktyabrın 17-də Füzuli rayonuna səfəri zamanı təməli 
qoyulan Ağdam-Füzuli avtomobil yolunun inşası sürətlə 
davam etdirilir. 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən AZƏRTAC-a 
bildiriblər ki, bu yol Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları 
ərazisində icra olunan, işğaldan azad edilmiş rayon və kəndlərin 
sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq layihələrdən biri 
sayılır.

Uzunluğu 64,8 kilometr, hərəkət hissəsinin eni 15 metr təşkil 
edəcək yol dörd hərəkət zolaqlı olmaqla tikilir. Yol çiyinlərinin eni 
hər bir istiqamətdə 3,75 metr, ayırıcı zolağın eni 2 metr olmaqla yol 
yatağının eni 26,5 metr təşkil edir. Birinci texniki dərəcəli olacaq 
yolda layihə üzrə 380 metr uzunluğunda istinad divarının inşası da 
aparılır. 

Hazırda Ağdam-Füzuli avtomobil yolunda torpaq işlərinin icrası 
çərçivəsində yararsız qruntun çıxarılması, yatağın genişləndirməsi, 
26,5 metr enində yeni yol yatağının, yol yatağı hazır olan 
hissələrdə yol əsasının tikintisi, həmçinin kommunikasiya xətlərinin 
köçürülməsi işləri davam etdirilir. 

Artıq yolun 59,3-64,8-ci kilometrlik hissəsində yol əsasının 
tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. 

Yol boyunca müxtəlif ölçülü suötürücü borular, su keçidləri, 
həmçinin zəruri olan yerlərdə yeraltı və kommunikasiya xətləri 
üçün nəzərdə tutulan ehtiyat keçidlərinin tikintisi aparılır. Bundan 
başqa, layihə üzrə nəzərdə tutulan yolun 0,2, 5,7, 37 və 63-cü 
kilometrlik hissələrində 4 avtomobil körpüsünün inşası da davam 
edir. Körpülərdə svay, betonlanma və dayaqların tikintisi işləri icra 
olunur.

Tikinti işləri Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi 
tərəfindən “İnşaat Norma və Qaydaları”nın tələblərinə uyğun qay-
dada həyata keçirilir. Tikintinin tərtib edilmiş qrafikə uyğun olaraq 
2023-cü ilin sonunadək yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi 
sayda qüvvə cəlb edilib.

Bərdə-Ağdam avtomobil yolunun davamı olan Ağdam-Füzuli 
avtomobil yolu Ağdam, Ağcabədi, Füzuli rayonları ərazisindən 
keçir. Yolun inşası Bərdədən Ağdam və Füzuliyədək, həmçinin əks 
istiqamətdə rahat gediş-gəlişi təmin edəcək, yolboyu sosial-iqtisadi 
inkişafa müsbət təsir göstərəcək.
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