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Dünya 
azərbaycanlılarını
Həmrəylik günü və 

Yeni il münasibətilə 
ürəkdən 

təbrik edir!

Geofizika və Geologiya İdarəsi 
Xalqımızı 31 dekabr -

Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəyliyi Günü və Yenil il 

münasibətilə təbrik edir, 
əmin-amanlıq, firavanlıq diləyir. 

Yeni ildə ən ülvi, ən səmimi, 
ən müqəddəs arzular ən müqəddəs arzular 

həqiqətə çevrilsin.

Azərbaycan yazıçısı və dramaturqu, ic-
timai-siyasi və teatr xadimi, pedaqoq, 
ədəbiyyatşünas, Azərbaycan SSR əmək-
dar incəsənət xadimi (1929), Azərbaycan 
ədəbiyyatının klassiki hesab olunan Əb-
dürrəhim bəy Haqverdiyev həm də Birin-
ci Rus Dumasının Azərbaycandan depu-
tatı, Gürcüstan Parlamentinin deputatı, 
"Leyli və Məcnun" operasının premyera-
sında ilk dirijor, Teatr Şurasının təsis-
çisi və birinci rəhbəri, Yazıçılar İttifaqı-
nın üzvü, "Molla Nəsrəddin" jurnalının 
yazarlarından biri olmuşdur. O, 1870-ci 
il mayın 17-də Azərbaycanın Şuşa şəhə-
ri yaxınlığında olan Ağbulaq kəndində 
anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini 1880-
ci ildə Şuşada Yusif bəyin müvəqqəti yay 
məktəbində, sonra Şuşa real məktəbində 
almışdır (1881-1890). Tiflis real məktə-
bini bitirəndən sonra Peterburq Yol Mü-
həndisləri İnstitutunda təhsil almışdır 
(1891-1899). Tələbəlik dövründə azad 
müdavim sifətilə universitetin şərq fa-
kültəsinin dinləyicisi olmuşdur. Onda 
ədəbiyyata güclü meyil oyanmışdır. 
"Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini" 
(1892) və "Dağılan ittifaq" (1896) əsərlə-
rini yazmışdır. "Dağılan ittifaq" (1899) 
Peterburqda nəşr edilmişdir. 1899-cu ildə 
Azərbaycana qayıdan Haqverdiyev bir 

müddət Bakıda yaşayıb. O, bir tərəfdən 
müəllimliklə məşğul olub, digər tərəfdən 
teatrlarda verilən tamaşalara rejissor-
luq edib. Eyni zamanda, bədii yaradıcı-
lığını da davam etdirib: "Bəxtsiz cavan" 
(1900) və "Pəri-cadu" (1901) faciələrini 

yazmaqla milli dramaturgiyanı ideya və 
poetik-sənətkarlıq baxımından daha da 
zənginləşdirib. 
Ali təhsil alıb Şuşaya qayıtmış, burada 
tamaşalar təşkil etmişdir. Bakıda onun 
rəhbərliyi ilə Şərq konsertləri verilmiş 
(1902-1903), həmçinin o, burada ilk he-
kayələrini ("Ata və oğul", "Ayın şahid-
liyi") yazaraq, "İki hekayət" adı ilə çap 
etdirmişdir. 
1905-ci il inqilabından sonra Rusiya 
Dövlət Dumasına Gəncə quberniyasın-
dan nümayəndə seçilmiş, Peterburqa 
getmişdir (Azərbaycanın birinci dip-
lomatlarından hesab olunur), burada 
dövlət kitabxanasında yeni əsərinə (Ağa 
Məhəmməd şah Qacar) materiallar top-
lamış, İrana - Mazandaran vilayətinə 
səyahət etmişdir (1907). 1906-cı ildə 
"Həyat" qəzetində hekayələr və "Molla 
Nəsrəddin" jurnalında gizli imzalarla 
felyetonlar, məzhəkələr çap etdirmişdir. 
O, "Marallarım", "Xortdanın cəhənnəm 
məktubları", "Şeyx Şaban", "Xəyalət", 
"Ac həriflər" və s. əsərlərinin müəllifidir.
"Leyli və Məcnun" operası 1908-ci il yan-
varın 12-də tamaşaya qoyulduğu zaman 
ilk Azərbaycan dirijoru kimi xor və or-
kestri, tamaşanı idarə etmişdir. "Nicat" 
cəmiyyətində və Kür-Xəzər gəmiçiliyi 

idarəsində işlədiyi dövrdə Zaqafqaziya-
nı, Dağıstanı, Orta Asiyanı və Volqabo-
yunu səyahət etmiş, "Ceyranəli", "Xort-
dan". "Həkimi-nuni-səqir", "Lağlağı", 
"Mozalan", "Süpürgəsaqqal" və s. imza-
larla "Molla Nəsrəddin" jurnalında he-
kayə, felyeton çap etdirmişdir.
Həştərxanda yaşadığı müddətdə şəhə-
rin mədəni-ictimai həyatında ciddi ça-
lışmışdır (1910). Sonra Ağdama köçüb 
orada yaşamışdır (1911-1915). Tiflisdə 
"Şəhərlər İttifaqının Qafqaz şöbəsi xə-
bərləri" adlı aylıq məcmuənin müdiri 
olmuş (1916-1917), fevral inqilabından 
sonra Tiflis İcraiyyə Komitəsinə və onun 
mərkəzi şurasına üzv seçilmişdir (1917). 
Həmin ilin martında Borçalı qəzasına 
müvəkkil təyin olunmuşdur (1918).
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurul-
duqdan sonda dövlət teatrlarına müfət-
tiş təyin olunmuşdur. Azərbaycan milli 
teatrının yaranmasının 50 illiyi münasi-
bəti ilə keçirilən yubileyə başçılıq etmiş-
dir. Azərbaycan Dövlət Universitetində 
ədəbiyyatdan mühazirələr oxumuş, elmi 
kadrların hazırlanmasında iştirak etmiş-
dir. Burada yerli komitənin sədri (1922), 
Azərbaycanı tədqiq və təbliğ cəmiyyəti-
nin sədr müavini və sonra sədri (1923-
1925) olmuşdur. Bu, ilk elmi tədqiqat 
müəssisəsi idi. O, Bakıda çağırılan bi-
rinci Azərbaycan ölkəşünaslıq qurulta-
yının nümayəndəsi kimi fəal çalışmışdır 

(1924).
Bunlardan başqa, ədib Şekspirin "Ham-
let", Şillerin "Qaçaqlar", Volterin "Soltan 
Osman", Zolyanın "Qazmaçılar", An-
dersenin "Bülbül", "Şahın təzə libası", 
Lanskoyun "Qəzəvat", Çirikovun "Yəhu-
dilər", Korolenkonun "Qoca zəng çalan" 
əsərlərini də tərcümə etmişdir.
Rusiya Elmlər Akademiyasının nəzdin-
də olan ölkəşünaslıq bürosunun beşinci 
elmi sessiyasında yekdilliklə akademi-
yanın ölkəşünaslıq bürosuna müxbir 
üzv seçilmişdir (1924). Şərq fakültəsinin 
katibi (1922-1925), Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqının məsul katibi (1931-1932) ol-
muşdur. 
Azərbaycan Xalq Komissarları Şurasının 
6 fevral 1929-cu il tarixli qərarı ilə "Azər-
baycan SSR əməkdar incəsənət xadimi" 
fəxri adına, 1933-cü ildə isə Azərbaycan 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin Fəxri Fər-
manına layiq görülmüşdür. Onun əsər-
ləri SSRİ və xarici ölkə xalqlarının dillə-
rinə tərcümə olunmuşdur.
1933-cü il dekabrın 12-də Bakıda vəfat 
etmiş, Fəxri Xiyabanda dəfn olunmuş-
dur.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Ka-
binetinin 7 may 2019-cu il tarixli, 211 
nömrəli Qərarı ilə Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyev Azərbaycan Respublikasında 
əsərləri dövlət varidatı elan edilən müəl-
liflərin siyahısına daxil edilmişdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti tərəfindən “Şəki 
Şərab” MMC-nin dövlətə məxsus payının satışı 
üzrə elan edilən investisiya müsabiqəsinin qalibi 
Rusiyanın “Abrau-Durso” PSC yerli törəmə müəs-
sisəsi olan “AzAbrau” MMC elan olunub.
Xidmətdən bildirilib ki, dekabrın 27-də Dövlət Xid-
məti və Rusiyanın “Abrau-Durso” PSC arasında 
“Şəki Şərab” MMC-nin satışı üzrə alğı-satqı müqa-
viləsi imzalanıb. Müqavilənin şərtlərinə uyğun 
olaraq, müsabiqə qalibi dövlət büdcəsinə 1 milyon 
920 min manat məbləğində pul vəsaitinin köçürül-
məsini, müəssisənin inkişafı üçün ümumi həcmi 4 
milyon 500 min manata yaxın məbləğdə təşkil edən 
İnvestisiya Proqramının icrasını üzərinə götürüb.
“AzAbrau” MMC, həmçinin müəssisənin ümumi 
məbləği 535 min manat olan əməkhaqqı, dövlət 
büdcəsi, DSMF, habelə kreditorlara olan borcları-

nın ödənilməsini təmin edəcək. “AzAbrau” MMC 
Azərbaycanın üzümçülük rayonlarından olan Şəki-
də premium kateqoriyalı üzüm şərablarının, həmçi-
nin desert şərabların istehsalını planlaşdırır. Şirkət 
yaxın perspektivdə üzüm bağlarının salınmasını da 
nəzərdə tutur. Üzüm sortları arasında yalnız bu re-
gionda yetişən Mədrəsə və Bayanşirə xüsusi maraq 
doğurur. Qeyd edək ki, “Şəki Şərab” MMC 6 hektar 
ərazidə yerləşir. Müəssisə ildə 2,6 milyon butulka 
şərab istehsal etmək imkanına malikdir.
“Abrau-Durso” PSC qədim şərabçılıq ənənələrinə 
malik Azərbaycan şərablarının, ilk növbədə, Rusiya 
bazarlarına, həmçinin digər xarici bazarlara da çıxı-
şını genişləndirmək niyyətindədir.
Müəssisənin şərabçılıq sahəsində tanınmış “Abra-
u-Durso” PSC tərəfindən özəlləşdirilməsi Azərbay-
canda üzümçülüyün və şərabçılığın inkişafında, 

müasir texnologiyaların tətbiqində, şərab məhsul-
larının ixracının genişləndirilməsində xüsusilə əhə-
miyyətlidir.
İnvestisiya müsabiqəsinin qalibi böyük şərabçılıq 
və biznes təcrübəsinə malik şirkətlər qrupdur və 
dünyanın 20-dən çox ölkəsinə şərab ixrac edir. Ru-
siyanın ən böyük şərab satıcısı olan “Abrau-Durso” 
Rusiyanın pərakəndə satış məntəqələrində geniş 
təmsilçilik hüququna malikdir. “Abrau-Durso” Ru-
siyada 5 tanınmış spirt markasından biri olmaqla 
yanaşı, şərab istehsalçıları arasında həm kəmiyyət, 
həm də keyfiyyət baxımından ən geniş distribü-
torluğa malikdir. 4 şərab zavodunun sahibi olan 
şirkətlər qrupu 2020-ci ildə 40 milyon butulkadan 
çox məhsul satışına müvəffəq olub. Şirkətin 3 bö-
yük üzüm bağı, 6500 hektardan çox torpaq sahəsi 
və “Abrau-Durso” brend mağazaları var.


