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“Azərbaycan  İqtisadçılar İtti faqı” İctimai 
Birliyi Azər baycan Respublikasının Pre-
zi denti yanında Qeyri-Hökumət Təşki-
latlarına Döv lət Dəstəyi Şurasının  qrantı 
he  sabına  “Təhsil müəssisələ rində Daya-
nıqlı İnki şaf Məqsədlərinin təbliği isti qa-
mətində tədbirlərin təşkili”  adlı  layihə-
nin  icrasını davam etdirir.   
Təşkilat 10 oktyabr 2018-ci il   tarixində  
Bakı şəhər 7 saylı məktəbdə  tədbir  təşkil 
etmişdir.  Tədbirin məqsədi    məktəbin 
şagirdlərini BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf  
Məqsədləri  və  ölkəmizdə  bu  istiqamət-
də aparılan işlərlə tanış etmək,  şagirdlər-
lə  Dayanaqlı  İnkişaf  Məqsədləri  möv-
zusunda maarifləndirici  söhbət aparmaq, 
diskussiya  keçirmək  idi.  Layihənin eks-
perti,  ADPU-nun dosenti İlham Əhmə-
dov  BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsəd-
lərini şagirdlərə  şərh  etdi,  ölkəmizdə  bu  
istiqamətdə aparılan konkret  işlər  barədə  
danışdı. Tədbirdə  qeyd edildi ki,  BMT  
Dayanıqlı   İnkişafın  17  əsas məqsədini  
belə formalaşdırıb: Məqsəd 1: Hər yer-
də yoxsulluğun bütün formalarına son 

qoymaq; Məqsəd 2: Aclığa son qoymaq, 
ərzaq təhlükəsizliyinə və daha yaxşı qi-
dalanmaya nail olmaq və dayanıqlı kənd 
təsərrüfatını təşviq etmək; Məqsəd 3: Ya-
şından asılı olmayaraq hər kəsin sağlam 
yaşamasını təmin etmək və rifah halını 
yaxşılaşdırmaq; Məqsəd 4: Hər kəs üçün 
inklüziv və keyfiyyətli təhsili təmin et-
mək və ömür boyu təhsili təşviq etmək; 
Məqsəd 5: Gender bərabərliyinə nail ol-
maq, bütün qız və qadınları səlahiyyət-
ləndirmək; Məqsəd 6: Hamıya suyun və 
kanalizasiya xidmətlərinin əlçatanlığını 
təmin etmək; Məqsəd 7: Hamının sərfəli, 
etibarlı, dayanıqlı və müasir enerji mən-
bələrinə çıxışını təmin etmək; Məqsəd 8: 
İnklüziv və dayanıqlı iqtisadi artımı, hamı 
üçün məşğulluğu və layiqli əməyi təşviq 
etmək; Məqsəd 9: Möhkəm infrastruktur 
yaratmaq, inklüziv və dayanıqlı səna-
yeləşməni təşviq etmək və innovasiyala-
rın inkişafına dəstək vermək;  Məqsəd 10: 
Ölkədaxili və ölkələrarası bərabərsizliyi 
azaltmaq; Məqsəd 11: Şəhər və yaşayış 
məntəqələrinin açıqlığını, təhlükəsizliyi-

ni, davamlılığını və ekoloji dayanıqlılı-
ğını təmin etmək; Məqsəd 12: Dayanıqlı 
istehlak və istehsal modellərinə keçidi 
təmin etmək; Məqsəd 13: İqlim dəyişik-
liyi və onun təsirlərinə qarşı mübarizə 
aparmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər 
görmək; Məqsəd 14: Okeanları, dənizləri 
və dəniz ehtiyatlarını qorumaq və onlar-
dan səmərəli istifadə etmək; Məqsəd 15: 
Meşələri dayanıqlı şəkildə idarə etmək, 
səhralaşmaya qarşı mübarizə aparmaq, 
torpaqların deqradasiyasına son qoyaraq 
onları bərpa etmək üçün tədbirlər gör-
mək və bioloji müxtəlifliyin itirilməsinin 
qarşısını almaq; Məqsəd 16: Ədalətli, sül-
hsevər və açıq cəmiyyətləri təşviq etmək; 
Məqsəd 17: Dayanıqlı inkişaf üçün qlobal 
əməkdaşlığı canlandırmaq. 
Tədbirin sonunda  təhsil işçilərinin  şa-
girdlərlə  bu mövzuda  aparmalı olduğu 
söhbətlərin  əhəmiyyəti  qeyd etdi.

* * * * 
Layihəyə uyğun olaraq 11  oktyabr 2018-
ci il tarixində  Bakı şəhər 7 saylı məktəbdə  
tədbir  təşkil etmişdir.  Tədbirin məqsədi  
məktəbin şagirdlərini BMT-nin Dayanıq-
lı İnkişaf  Məqsədləri  və  ölkəmizdə  bu  
istiqamətdə aparılan işlərlə tanış etmək,  
şagirdlərlə  Dayanaqlı  İnkişaf  Məqsəd-
ləri  mövzusunda maarifləndirici  söhbət 
aparmaq, diskussiya  keçirmək  idi.  
Tədbiri  giriş sözü ilə açan  layihə eks-
perti  İlham Əhmədov şagirdlərə  layihə, 
layihəyə qrant verən  Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti yanında Qey-
ri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 
Şurası və  layihənin icraçısı - "Azərbaycan  
İqtisadçılar İttifaqı" İctimai Birliyi  barədə 
qısa  məlumat vermiş, daha sonra  layihə-
nin mövzusunu  şagirdlərin  nəzərinə çat-
dırmışdır.  
Layihənin eksperti,  ADPU-nun dosenti 
İlham Əhmədov  BMT-nin Dayanıqlı İn-
kişaf Məqsədlərini şagirdlərə  şərh  etdi,  
ölkəmizdə  bu  istiqamətdə aparılan konk-
ret  işlər  barədə  danışdı.  Qeyd edildi ki, 
dünyanın qlobal  problemləri  bəşəriyyəti  
daim  narahat edir. Bu gün belə  problem-
lər daha da  aktuallaşıb.  Bu  problemlər  
dünya  ictimiyyətinin, o cümlədən BMT 

və digər  beynəlxalq  təşkilatların diqqə-
tindədir.  Bu  problemləri  həll etmək üçün 
müxtəlif  inkişaf  proqramları  hazırlanır 
və icra edilir. Belə  proqramlardan biri də 
BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf proqramıdır.  
Sonra İ.Əhmədov şagirdlərə proqramın 
17 əsas məqsədi barədə məlumat vermiş-
dir.  Dünya əhalisinin təxminən yarısı 
hələ də gündəlik 2 ABŞ dolları məbləğin-
də gəlirlə yaşayır. 
Bir çox yerlərdə iş yerinin olması yoxsul-
luqdan qurtulmaq üçün kifayət etmir. 
Hədəfə  doğru belə yavaş və qeyri-bəra-
bər irəliləyiş bizdən yoxsulluğun aradan 
qaldırılmasına yönələn iqtisadi və sosial 
siyasətimizi yenidən gözdən keçirməyi 
və yenidən formalaşdırmağı tələb edir.  
Layiqli iş imkanlarının davamlı çatışmaz-
lığı, investisiyaların yetərli səviyyədə ol-
maması və qeyri-kafi istehlak səviyyəsi 
demokratik cəmiyyətlərin təməlini təşkil 
edən sosial həmrəyliyin aşınmasına gəti-
rib çıxarır: tərəqqi hamı üçün ortaq olma-
lıdır. 
Keyfiyyətli iş yerlərinin yaradılması 2015-
ci ildən sonra hələ uzun müddət, demək 
olar ki, bütün ölkələrin iqtisadiyyatı üçün 
əsas problem olaraq qalacaqdır. 

Dayanıqlı iqtisadi artım cəmiyyətlərdən 
ətraf mühitə zərər verməməklə, insanla-
rın keyfiyyətli işlərə sahib olmasına im-
kan verərək, iqtisadiyyatı stimullaşdıran 
şərtləri formalaşdırmağı tələb edir. Bu-
nun üçün, həmçinin bütün əmək qabiliy-
yətli əhali üçün iş imkanları və layiqli iş 
şəraiti də zəruridir.
• Qlobal işsizlik səviyyəsi 2007-2017-ci 
illərdə 170 milyondan 270  milyona yük-
səlib. Bunun 75 milyonu gənc qadın və 
kişilərin payına düşür.
• Təxminən 2,2 milyard insan gündəlik 2 
ABŞ dolları səviyyəsində müəyyən olu-
nan yoxsulluq həddindən aşağı gəlirlə 
yaşayır. Yoxsulluq isə yalnız stabil və yax-
şı maaşlı işlər hesabına aradan qaldırıla 
bilər.
• 2016-2030-cu illər arasında əmək bazarı-
na yeni daxil olan işçi qüvvəsi üçün qlobal 
səviyyədə 470 milyon iş yeri tələb olunur.
Daha sonra respublikada  BMT-nin Da-
yanıqlı İnkişaf proqramının məqsədlərinə 
doğru atılan addımlar şagirdlərin  nəzə-
rinə çatdırıldı. 
Tədbirin sonunda  təhsil işçilərinin  şa-
girdlərlə  bu mövzuda  aparmalı olduğu 
söhbətlərin  əhəmiyyəti  qeyd edildi.

Oktyabrın 14-ü qüdrətli fırça usta-
sı, xalq rəssamı Səttar Bəhlulzadənın 
anım günüdür. Onun ölməz sənətinin 
vurğunu, sevimli şairimiz Tofiq Bay-
ramın ömür-gün yoldaşı Zərifə xanım 
Bayramova sənətkar haqqında xa-
tirələrini bizimlə bölüşdü. Onu oxucu-
larımıza təqdim edirik.

*  * *  *
Mən,  Azərbaycan rəssamlığına dünya 
şöhrəti  qazandıran Səttar Bəhlulzadə 
ilə görkəmli söz xiridarı Tofiq Bay-
ramın dostluğundan söz açmaq istə-
yirəm. Onların çoxillik dostluğunun 
kökündə, heç şübhəsiz, bir-birinin 
sənətinə və  şəxsiyyətinə sonsuz hör-
mət və əlbəttə ki, eyni kənddə boya-ba-
şa çatmalarıdayanırdı. Tofiq Bayram  
həmişə böyük rəssamla dostluğu ilə 
fəxr edirdi. Səttarın sağlığında da, və-
fatından sonra da onun sənətindən və 
qeyri-adiliyindən danışmaqdan doy-
mazdı. Onların  doğum günlərində 
cəmisi bir gün fərq var idi. Tanrı  ötən 

əsrdə, dekabrın 15-də Əmircan torpa-
ğına sonradan  hamının sevimlisinə 
çevriləcək rəssam Səttar Bəhlulzadəni, 
dekabrın sonrakı günündə isə sənəti-
nin  məsuliyyətini öz yaradıcılığında 
dəfələrlə nümayiş etdirən şair Tofiq 
Bayramı bəxş etmişdi.
Tofiq Bayramın “Fərqimiz” şeirindən: 

On beş dekabrda sən doğulmusan,
Ay ustad, on altı dekabrda mən.

Sən dillər əzbəri rəssam olmusan, 
Yazıram-pozuram xırda-xırda mən.

Həyatda fərqimiz bircə gün imiş, 
Sənətdə fərqimiz yerlə göy qədər. 
Bu şöhrət halalca qiymətin imiş, 
Səttar əbədidir, mən gəldi-gedər. 

Bizim evin ən əziz qonağı xalqımızın 
qüdrətli fırça ustası Səttar Bəhlulzadə 
idi. O, bahar aylarında tez-tez bağımı-
za gələr, qızılgüllərin kölgəsində saat-
larlaoturub etüdlər edərdi. Mən də bir 
kənardan ona baxmaqdan doymaz-
dım. Səttar bu anlarda bütün dünyanı 
unudar, fırçanı kətan üstündə gəzdir-
dikcə dodaqaltı şeir deyərdi. Sonralar 
bildim ki, bu  şeirlər Füzulinindir.
Tofiq Bayramın Səttarla fəxr edə-edə 
yazdığı bir neçə şeiri isə bu gün poe-
ziya həvəskarlarının dilinin əzbəridir. 
“Səttar çələngi” adlanan bu “səkkizlik-
lərə” “Xitab”, “Şöhrət”,  “Zirvə”, “Bir 
sinədə üç ürək”, “Dahilik”, “Cavan-
lıq”, “Qocalıq”, “Mənim günahım”, 
“Rənglər, boyalar”, “Bahar gözləyir”, 
“Sənətin Məcnunu”, “Şairin hədiy-
yəsi”, “Məscid muzey”, “Siqaret”, 
“Sən yeriyəndə”, “Yamanlığa yaxşı-
lıq”,“Ağlı korlar”,“Rəsul Həmzətovun 
Səttar Bəhlulzadə ilə görüşü”,  “Ölüm 

kimdən yapışır”,  “Ruhun şad olsun”, 
“Fərqimiz” şeirləri daxildir .
Bir dəfə bizi fərdi sərgisinin açılışına 
dəvət etmişdi. Tofiqlə birgə sərgi salo-
nuna getdik. Orada Tofiqə çıxış üçün 
söz verildi. Onun hərarətli çıxışı rəs-
samı çox  təsirləndirdi və o, yaxınlaşıb 
şair dostunu bağrına basdı və  salon-
dakı bir əsərə işarə edib dedi ki, bu 
natürmortu sənə  bağışlayıram. Ancaq 
Tofiq qıyıb o tablonu götürmədi. 
Biz Bakının Nərimanov rayonunda 
yaşayanda, Səttar Bəhlulzadə bizə 
tez-tez gələrdi. İçəri girən kimi mənə, 
“Xala nəvəsi, mənə armudu stəkanda 
bir çay gətir. Yanında  ancaq qənd və 

limon olsun”, - deyərdi. Çayı içən-
dən sonra  ona müraciət edərdim ki, 
yemək hazırlayımmı? Deyərdi ki,  hələ 
ac deyiləm, əgər acsam, onda balaca 
boşqabda düşbərə verərsən. Özü də 
sirkəsi yanında, bir dənə də sumaxlı ət  
qutabı olsa bəsimdir. Ancaq sənətdən 
o qədər maraqlı söhbətlər edərdi ki, 
yeməyi də unudardı. Biz də ona qulaq 
asmaqdan doymazdıq.
Bir dəfə isə şəhərdə maraqlı bir ha-
disəyə rast gəldik. Biz Tofiqlə “Azər-
baycan” kinoteatrından çıxanda, Na-
tavan heykəlinin qarşısında adamların 
toplandığını gördük. Tofiq elə uzaq-
dan milis nəfəri ilə mübahisə edənin 
Səttar olduğunu bildi və biz ora tələs-
dik. Məlum oldu ki,  heykəlin qabağın-
dakı balaca bağdakı qızılgül öz gözəl-
liyi ilə rəssamı o dərəcədə heyran edib 
ki, özgə vaxt onların təbii qalmasının 
tərəfdarı olmasına baxmayaraq, bu  
dəfə onu kətana köçürmək üçün dər-
mək istəyib. Rəssamı tanımayan milis 

də bunun üstündə onu tənbeh etməklə 
bölməyə aparmaq istəyirmiş. O da, tə-
bii ki,  müqavimət göstərirmiş, üstəlik 
də onu hələ söyübmüş. Bunu  eşidən 
Tofiq üzünü polisə və ətrafdakılara 
tutub, “Bu belə-belə olmuşlar rüşvət 
almaqdan vaxt  tapmırlar ki, ədəbiy-
yatla, incəsənətlə  maraqlansınlar;  öz 
rəssamını, şairini tanısınlar” sözlərini 
deyəndən sonra məsələ həll olundu. 
Milisin hadisə yerini tərk etməkdən 
başqa çarəsi qalmadı...

RUHUN ŞAD OLSUN
Dedi məzarımı kəndimdə qazın,
Yanıma bir fırça qoyun, bir çiçək.
Adicə bir daşa adımı yazın, 
Xətrimi istəyən özü gələcək....

Qələm çək hər dərdin, əzabın üstə,
Fırçan intizardan, qoy, azad olsun!

Heykəlin ucalıb məzarın üstə,
Səttar Bəhlulzadə, ruhun şad olsun!

BİR SİNƏDƏ ÜÇ ÜRƏK
Bu  dilsiz ağaclar necə oxunur,
Necə şeir deyir bu lal qayalar?
Nə gözü yorulur, nə könlüm doyur,
Dil açıb danışır rənglər, boyalar.

Rəssamlıq ilahi vergiydi səndə,  
Bəs, necə oxutdun gülü, çiçəyi,

Görünür, üç ürək varmış sinəndə;
Füzuli, Üzeyir, Səttar ürəyi!

Şair ilə rəssamın uzun illər davam 
edən dostluğu 1974-cü ildə Tanrının 
hökmü ilə qırıldı. 
Rəssam vəsiyyətinə görə Əmircanda 
anasının yanında, Tofiq də sonradan,  
son arzusuna görə Səttarın yaxınlığın-
da torpağa tapşırıldı. 
Cəmisi 17 ildən sonra onlar yenidən 
qoşalaşdılar. Hazırda Əmircan qəbi-
ristanlığında rəssama və şairə ehtira-
mını bildirməyə gələnlər həm də on-
ların böyük dostluğundan söz açırlar.


