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 � Prezident İlham Əliyev iyulun 30-da Xalq 
artisti Həsən Məmmədovun anadan olmasının 
80 illiyinin keçirilməsi haqqında sərəncam 
imzalamışdır. Sərəncamda vurğulanır ki,   
2018-ci ilin noyabr ayında Azərbaycanın kino və 
teatr sənətinin görkəmli nümayəndəsi, SSRİ və 
Azərbaycan Respublikasının dövlət mükafatları 
laureatı, Xalq artisti Həsən Məmmədovun anadan 
olmasının 80 illiyi tamam olur. Həsən Məmmədov 
Azərbaycan kinosunun qızıl fondunu təşkil 
edən filmlərdə təkrarolunmaz ifa tərzi ilə ekran 
həyatı verdiyi parlaq xarakterlər, həmçinin teatr 
səhnəsində canlandırdığı obrazlarla ölkənin 
mədəniyyət xəzinəsini zənginləşdirib.

Doğrudan da, Həsən 
Məmmədovun çəkildiyi filmləri 
saymaqla qurtaran deyil. Ancaq 
məsələ təkcə filmlərin sayında 
deyil. Onun yaratdığı rəngarəng 
rollar filmlərimizə özgə bir 
təravət gətirib.

Ömrünün ən gözəl çağları 
idi və günlərin birində Kür 
sahilində balıq tutmaqla 
məşğul ikən bir nəfər əlində 
teleqram ona yaxınlaşaraq: 
– Həsən, sənə teleqram var, 
səni kinoya çəkəcəklər. – Bu 
an ürəyinin döyüntüsünü özü 
eşitmişdi.

Elə bil həmin an Həsənin 
ruhu içindən çıxıb göylərə 
çəkildi. Bir müddət dinməz-
söyləməz əyləşib, Kürün lal 
axınının sükutunda özünü 
xoşbəxt insanlar kimi rahat hiss 
etdi və sonra teleqramı alıb, evə 

qaçdı. O gün Həsəngilin evində 
toy-bayram idi. Hamı sevinirdi. 
Həsən “Böyük dayaq” filmində 
Qaraş roluna təsdiq olunmuşdu. 
Teleqramı ona filmin rejissoru 
Həbib İsmayılov göndərmişdi.

“Həyatımın ən xoşbəxt anı 
o teleqramı aldığım gün olub. 
İncəsənət İnstitutunun aktyor-
luq şöbəsinə daxil olanda da 
heç bu qədər sevinməmişdim”, 
– deyirdi. Əslində, ilk dəfə 
o, Azərbaycan Dövlət Uni-
versitetinin fizika fakültəsinə 
qəbul olunmuşdu, amma orada 
təhsilini davam etdirməmişdi: – 
Mən aktyor olacağam, – demiş-
di. 

Tanrı onun səsini eşitdi və 
istəyinə doğru yolunda bütün 
maneələri dəf etməyə güc verdi.

O, böyük sənətə can atırdı. 
Həbib İsmayılovun “Böyük 
dayaq” filmində Qaraş bu yolun 
başlanğıcı oldu. Əvvəlcə çox 
ehtiyat edirdi. Amma yoldaşları, 
tələbə dostları ona ürək-dirək 
verirdilər. Elə bil yuxuda idi. 
Heç cür ağlına gətirə bilmirdi 
ki, onu birdən-birə baş rollardan 
birinə dəvət edəcəklər. Yaxşı ki, 
Qaraş kənd adamı idi, onu ifa 
etmək o qədər də problem yarat-
mırdı. Mexanizatorlarla Həsən 
özü də yaxın olmuşdu. Pambıq 
tarlalarında onlarla görüşmüş, 
hətta pambıqyığan maşını 
sürməyə də cəhd göstərmişdi.

Çətini başlamaqdır, – 
deyirlər. O da başladı çəkilməyə 
və elə ilk anlardan özünü ümid-
verici aktyor kimi apardı. Yəni, 
kamera qarşısında sıxılmadı, re-
jissorun göstərişlərini  bacarıqla 

yerinə yetirdi.
Söhbətlərimizdən birində 

dedi ki, bu rola Murad Yegi-
zarov və Böyükağa Bağırov 
da dəvət olunmuşdular. Hətta 
Sarı Süleymanın oğlu, güləşçi 
İbrahimi təsdiq etmək fikrində 
idilər. O vaxt geyim rəssamı 
Bədurə Əfqanlı bədii şuraya 
müraciət edib məhz mənim 
namizədliyimin keçməsini xahiş 

edib. Şura da bəyənib, məni 
təsdiq etmişdi.

Bir maraqlı məqam 
məni həmişə düşündürür. 
Yüzdən çox filmdə çəkilən 
Həsən Məmmədov amplua-
ya düşməyib. Hər dəfə yeni 
biçimdə, yeni xarakterdə, yeni 
görünüşdə. Məsələn, Oqtay 
(“Gün keçdi”), Murad (“Bir 
cənub şəhərində”), Murad 
(“İstintaq”), Bəxtiyar (“Yeddi 
oğul istərəm”), Abbasqulu bəy 
Şadlinski (“Axırıncı aşırım”) 
biri digərindən nə qədər fərqli 
obrazlardır. O, “Alma almaya 
bənzər” filmində hətta komik 
sürücü rolunu da oynamışdı.

Bu aktyor hər rola o qədər 
maraqlı çalarlar tapırdı ki, 
tamaşaçı, sözün əsl mənasında, 
onun istedadına heyran qalırdı. 
O, elə bil yaratdığı obrazların 
ruhunu duyurdu. Özgələşirdi və 
öz xarakterindən obrazda əsər-
əlamət belə qalmazdı. Bu sevgi 
onu kinoya bağladı. Sonralar 
böyük istedadla yaratdığı rollar 
ona şöhrət gətirdi, “Şöhrət” or-
deni ilə təltif olundu, Xalq artisti 
adına layiq görüldü. Üstəlik, 
dövlət mükafatları ilə təltif olun-
du. Amma bu şöhrətə çatana 
kimi Həsən müəllim uzun bir 
yaradıcılıq yolu keçdi. Bu yolun 
hansı çətinliklərdən keçdiyini o, 
özü daha yaxşı bilirdi. Amma bu 
barədə danışmağı sevməzdi.

 “Bir cənub şəhərində” filmi 
onun yaradıcılığında mühüm 
yer tutur. Əgər “Böyük dayaq” 
filmində ona mexanizator gəncin 
rolu həvalə edilmişdisə, bu dəfə 
ona şəhərli rolunu – Muradın 

obrazını həvalə etdilər. 
Murad çox mürəkkəb 

obrazdır. Onun sakit təbiəti, 
işgüzarlığı, atasını itirdikdən 
sonra ailənin məsuliyyətini öz 
çiyinlərinə götürməsi aktyoru 
ciddi problemlər qarşısında 
qoyurdu. Amma bunlar hamısı 
çəkiliş prosesində ötüb keçdi. 
H.Məmmədov Muradı 
çox təbii formada ekranda 
canlandırdı. “Bir cənub 
şəhərində” baş verənlərin 
bütün ağırlığı məhz bu 
obrazın üzərində daya-
nırdı. Bütün konfliktlər 
onun ətrafında birləşir və 
aktyordan onların həlli 
üçün güclü ifadə vasitələri 

tapmağı tələb edirdi.
 Həsən Məmmədov 

artıq kinoda müəyyən təcrübə 
qazanmışdı və obrazın daxili 
dinamikası ona manevr imkan-
ları vermişdi. Murad Həsən 
Məmmədov yaradıcılığında bir 
növ yeni mərhələ üçün tramplin 
rolu oynadı. Rejissorlar gördülər 
ki, o, həm dramatik, həm psixo-
loji, həm də dedektiv janrlarda 
yüksək məharətlə işləməyi 
bacaran, istedadlı aktyordur. 
Beləliklə, onun yaradıcılığının 
daha məhsuldar dövrü başlandı.

Həsən Məmmədovun kinoya 
gəldiyi vaxt artıq bu sənətdə 
böyük canlanma var idi. 60-cı 
illərin filmlərində dövrün sosi-
alist məzmunu əks etdirilsə də, 
milli-mənəvi dəyərlərə xüsusi 
önəm verilirdi. Rejissorlarımız 
bu amili tam qabarda bilməsələr 
də, film boyu buna cəhd edildiyi 
aydın duyulurdu. Elə “Yeddi 
oğul istərəm” filmində oldu-
ğu kimi. Həsən müəllimə bu 
filmdə baş rol – Bəxtiyar obrazı 
həvalə olunub. Doğrudur, o, 
inqilabçı dəstənin rəhbəridir, 
“yeddi yoldaşdan” biridir. 
Kənddə sovet hakimiyyətini 
qurmaq məqsədilə buraya 
göndərilib. Amma Bəxtiyar 
adət-ənənələrə hörmətlə 
yanaşmaq, din adamlarına 
zorakılıq göstərməmək 
tapşırığı verir. Bəxtiyar ağıl-
lı, təmkinli və tədbirlidir. 
O, Gəray bəyin dəstəsini 
zərərsizləşdirsə də, öz 
ətrafındakıları da itirir. An-
caq məqsədinə nail olur.

Elə, inqilabi 
mübarizədən bəhs edən 
“Axırıncı aşırım” (rejissor 
K.Rüstəmbəyov) filmində 
də ona Abbasqulu bəyin 
geniş diapazonlu obrazı həvalə 
olunmuşdu. Bu film onun yara-
dıcılığının yüksək zirvəyə çatdı-
ğını bir daha təsdiq edirdi. Ab-
basqulu bəy sovet hökumətini 
qəbul etmişdir və elə Kərbalayı 
İsmayılı da sovet hökuməti ilə 
barışığa çağırır. O, yaxşı bilir ki, 
bu mübarizə mənasızdır.

Çox çətin obraz idi Şad-
linski. Həsən Məmmədovun 
yaradıcı istedadı onu bütün 
varlığı ilə canlandırmaq im-
kanı verdi. Bu roluna görə o, 
Ümumittifaq kinofestivalının 
“Ən yaxşı kişi rolunun ifaçısı” 
mükafatını qazandı. Amma Res-
publika Komsomolu mükafatını 
Bəxtiyar (“Yeddi oğul istərəm”), 
SSRİ Dövlət mükafatını isə 
“İstintaq” filmindəki Murad 
roluna görə almışdı. Kinorejis-
sor Rasim Ocaqovun çəkdiyi 
“İstintaq” filmində o, tamamilə 
başqa bir ampluada çıxış edirdi. 
Başqasının günahı ucbatından 
düşdüyü kriminal vəziyyət onu 

qəlbən sarsıtmışdı. Başqası 
cinayət törətmiş, ancaq Muradın 
boynuna atmışdılar. Biz Həsən 
Məmmədovun ifasında Muradın 
bütün daxili dünyası ilə tanış 
oluruq.

1972-ci ildə kinorejissor 
Arif Babayev ona romantik 

bir rol təklif etmişdi. Yəqin 
ki, söhbətin “Gün keçdi” 
filmindəki Oqtaydan getdiyi 
sizə məlum oldu. Bu filmə 
baxanlar yaxşı bilirlər ki, Oqtay 
adi mühəndisdir və layihə 
institutlarından birində çalışır. 
Onu qəlbən sevən, Moskvadan 
Bakıya ad gününü təbrik etməyə 
gələn keçmiş sinif yoldaşı 
Əsmərin məhəbbətinə biganəliyi 
bəzən tamaşaçıda çaşqınlıq 
yaradır. Əslində isə onun 
hərəkətlərində təmkinli, dostlu-
ğa vəfalı bir gəncin saf, mehri-
ban münasibəti hiss olunur. O, 
obrazı elə təmkinlə, elə orijinal 
üslubda yaradıb ki, tamaşaçı, 
doğrudan da, çaş-baş qalır və 
sonda ona bəraət qazandırır.

Mən Həsən müəllimin oyna-
dığı bütün rollara tamaşa etmişəm 
və qənaətim budur ki, onu 
Tanrı elə kino üçün yaratmışdı. 
Rəngarəng rolları ilə o, bizim ki-
noya bir ucalıq gətirdi. Təsəvvür 
edin o, “Dədə Qorqud”da da, 
“Alma almaya bənzər”də də eyni 
həvəslə oynadı.

Həsən müəllimin rollarını 
sadalamaq fikrindən uzağam. 
Amma onu demək istəyirəm 
ki, milli kinomuz onun gəlişi 
ilə çox şeylər qazandı. Həsən 
müəllim yüz filmdə bu qədər 
də rol oynadı. Onların hamısı 
mənəvi dünyamızın yadigar-
larıdır. Biz onlardan insanlıq 
öyrənmişik, onlar bizi Vətənə, 
torpağa bağlı olmağa çağırıb, 
bizə çətin situasiyalardan xilas 
yollarını öyrədib. Bu böyük 
sənətkar sayılıb-seçilən insan-
lardan idi. Onu hamı sevirdi. Bu 
dünyadan apardığı isə xalqının 
sevgisi, məhəbbəti oldu.

İndi tez-tez filmlərimizdə 
onun adına rast gələndə hər 
kəs “Allah rəhmət eləsin, 
gözəl sənətkar idi” deyir. Bu 
xoşbəxtlik isə hər kəsə nəsib 
olmur.

M. MÜKƏRRƏMOĞLU,  
 “Xalq qəzeti”

Səni bizdən soruşsalar... 
Həmkarımızın Pirəbədilə “son köçü”

 � Həyata amansız deməyək. Hər şey düzənində, 
nizamında... Səhər Günəş vaxtında çıxır, axşam da Ay... 
Yaradanın istəyinə bağlı. Dünyaya gəlişimiz də, gedişimiz də 
onun iradəsi ilədir. Kimsə bu nizamı poza bilməz: cəsarəti, 
gücü, dərrakəsi, qabiliyyəti və elmi yetməz. Eynilə dünən 
həmkarımızın əbədi yolçuluğunu döndərməyə nə həkimin, nə 
dərmanın, nə də əzizlərinin gücü çatmadığı kimi... 

Həmkarımız Rafiq Salmanov bu 
dünyaya vida etdi... Söylənməsi asan, 
çəkilməsi ağır olan bir yoxluq yükünü 
geridə qoyub Yaradanına qovuşdu. Arxa-
sınca nə qədər gözüyaşlı qalsa da, o say-
dan iki-üç qat artıq dərindən təəssüflənən 
dost-tanışları oldu. Bu təəssüflərin 
içindəki çalarlar isə ağır olduğu qədər də 
ağrılıdır...

 Rafiq Salmanov 1949-cu ilin soyuq 
dekabrında, qışın gəlişindən iki gün sonra 
Bakıda, ziyalı ailəsində dünyaya gəlmişdi. 
Paytaxtda doğulub böyüsə də kəndə, kənd 
həyatına bağlı adam idi. İmkanı olsay-
dı, səhhətindən narahatlığı olmasaydı, 
hər həftə yolunu kənddən salardı. Əsl 
incəsənət adamı idi, hər şeydə bir gözəllik 
axtarmaqla yanaşı, yüksək zövqə, musiqi 
duyumuna malik insan idi. Pozitiv idi. 
Yaşadığı problemlərə rəğmən həmişə üzü 
gülür, simasını təbəssüm tərk etmirdi. 

Xaraktercə xoşniyyət idi. Çünki 
insanlarda həmişə müsbəti görməyə 
çalışırdı və görürdü. Rafiq müəllim söz 
sərrafı idi, ağsaqqallığı ilə neçə toylar 
yola salmışdı. Həmkarlarımızın övladları-
nın xeyir işlərində məclisi elə aparırdı ki, 
onun natiqlik məharətinə, şeir söyləmək 
qabiliyyətinə, incə yumoruna heyran qal-
mamaq mümkünsüzdü. İnsanı qarşıdakına 
elə təntənə ilə təqdim edirdi ki, adam bu 
tərifdən sıxılırdı. Səxavətli idi, həm dost-
ları arasında, həm də yazılarında. O, danı-
şığında mötəbər sözləri elə sıralayırdı ki, 
deyirdin, İlahi, haqqında danışılan adam 
bu dünyanın deyilmi? Mədəni davranışı, 
səlis nitqi, incə yumorlu söhbətləri ilə 
qarşısındakının diqqətini özünə çəkməyi 
bacarırdı. 

Rafiq müəllim Əməkdar mədəniyyət 
işçisi kimi bu adı şərəflə daşıyaraq 
illərdən bəri Azərbaycanın mədəniyyət, 
incəsənət xadimlərinin fəaliyyətini 
özünəməxsus şirin dillə oxucuya çatdıran 
qələm sahibi idi. Hələ ilk gəncliyindən fit-
ri qarmon ifaçılığı istedadı olan gələcəyin 
jurnalisti incəsənət sahəsində ixtisas 
təhsili aldıqdan sonra bir müddət pay-
taxtın mədəni-maarif ocaqlarında çalış-
mışdı. Bədii fotoqrafiya sahəsində ərsəyə 
gətirdiyi seçilən nümunələr, mədəniyyət 
mövzusunda ilk qələm təcrübələri və 
qəzet-jurnal redaksiyaları ilə sıx əlaqələri 
çox keçmədən Rafiq Salmanovu jurna-
listikaya gətirmişdi. Bu sahədə çoxillik 
fəaliyyətə “Azərbaycan pioneri” qəzetində 
başlayan fotojurnalist sonrakı illərdə 
işini “Azərbaycan qadını” jurnalında və 

“Vışka” qəzetində davam etdirmişdir. 
Fotojurnalistika sahəsində uğurları və 
musiqi incəsənəti ilə bağlı silsilə yazıla-
rı ilə diqqəti cəlb edən Rafiq Salmanov 
müstəqilliyin ilk dövründən ölkənin 
qocaman və nüfuzlu gündəlik nəşri “Xalq 
qəzeti”nin redaksiyasına dəvət almış, öm-
rünün sonunadək burada çalışmışdı. 

Yaradıcı kollektivlərdə çalışdığı 
illərdə “YUNİSEF” və “Qızıl qələm” 
mükafatlarına layiq görülmüşdü. 
Azərbaycan mədəniyyətinin, xüsusən, 
musiqi ictimaiyyətimizin görkəmli 
nümayəndələri haqqında qələmə aldığı, 
“Sizi məndən soruşsalar...” və “El sevsə 
sənətkarı” kitabları həm ölkəmizdə, həm 
də regionda maraqla qarşılanmış, böyük 
əks-səda yaratmışdı. 60 yaşın hesabatı 
kimi qələmə aldığı “Mənim könlüm deyir 
ki...” kitabı isə müəllifin 40 ildən artıq 
müşahidə etdiyi məqamları, mədəniyyət 
hadisələrini, çoxsaylı sənət korifeylərimiz, 
mahir ifaçılarımız və incəsənət adamları-
mız barədə qələmə aldığı yazıları özündə 
əks etdirir. 70 illik yubileyinə hədiyyə ola-
raq yeni kitab üzərində işləyirdi. Təəssüf 
ki, tamamlamağa əcəl imkan vermədi.

 Rafiq Salmanovun musiqi ifaçıların-
dan, muğam ustalarından yazdığı yazıları 
bəlkə də kimsə o səpkidə, o məzmunda, o 
dərinlikdə təqdim edə bilməzdi. Çün-
ki musiqinin dilini bilirdi, oxucunu o 
dilin sehrinə salmağı bacarırdı, muğamı 
incələyirdi. Təsadüfi deyil ki, respubli-
kada Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi 
və dövlət televiziyasının təşkilatçılığı 
ilə keçirilən “Muğam” Televiziya 
Müsabiqəsinin daimi və ən hörmətli 
qonaqlarından idi. Həmkarımızın həmin 
yarışmalardan hazırladığı obyektiv yazılar 
yəqin ki, çoxlarının yaddaşına həkk 
olunub.

Biz onun yaradıcılığının yazı dilindən 
söz açdıq. Amma insafsızlıq olardı ki, 
hadisələri böyük ustalıqla fotoaparatın 
yaddaşına köçürüb o şəkillərlə yazıla-
ra canlılıq vermək məharətindən söz 
açmayaq. Çünki Rafiq Salmanovu media 
əhli həm də bacarıqlı foto ustası kimi 
tanıyır. Redaksiyada elə bayram, yubiley 
tədbiri olmurdu ki, gün keçən kimi, o, bir 
dəstə şəkillə həmkarlarına yaxınlaşmasın. 
Qəzetin səhifələrində “Foto Rafiq Sal-
manovundur” imzası da yəqin ki, hamıya 
yaxşı tanışdır.

Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində 
keçirilən bütün tədbirlərdə onun yeri 
xüsusi seçilərdi. Ölkə əhəmiyyətli 

tədbirlərdən, respublikada keçirilən 
seçkilərdə dairə və seçki məntəqələrindən 
verilən yazıları həmişə Rafiq Salmanovun 
çəkdiyi şəkillər bəzəyirdi.

O, xaraktercə həyatsevər insan 
idi. Həyatda isə səhhəti ilə bağlı al-
dığı zərbələr onun arzularının həyata 
keçməsinə mane olmuşdu. Gəncliyindən 
idmançı kimi tanınmaq arzusunu aya-
ğından aldığı zərbə yarıda qoymuşdu. O 
zərbə ki, həyatının son gününəcən onu 
müşayiət elədi. Sonralar ağır açıq ürək 
əməliyyatı keçirdi. Səhhətində yara-
nan digər problemlər Rafiq müəllimin 
həyatdan tam mənası ilə zövq almasına 
imkan vermirdi. İki qız, bir oğul atası 
olan həmkarımız heyif ki, onların məişət 
problemlərinin həllində aciz qaldı. Ba-
kının “Kubinka” deyilən məhəlləsindəki 
darısqal, yarızirzəmi mənzili bəlkə də 
onun astma xəstəliyinin şiddətlənməsinə 
səbəb olmuşdu. Son köçün nöqtəsini də 
elə astma qoydu.

Cəmi iki gün öncə ürəyinin növbəti 
müayinəsindən sevinclə dönmüşdü: “Hər 
şey əladır”, – deyə nigarançılığının bit-
diyini bildirmişdi. Nə biləydi ki, bir gün 
sonra nəfəs tutulması onun bu dünyaya 
vida etməsinə səbəb olacaq.

Biz səni unutmayacağıq, Rafiq 
müəllim. Çəkdiyin və evlərimizin, iş 
otağımızın bəzəyinə çevrilən hər bir şəkil 
buna imkan verməyəcək. Əl işin göz 
önündə. Xatirən, bir-birindən maraqlı 
söhbətlərin ürəyimizdə. Səni unutmaq 
mümkünmü?

Və yazının sərlövhəsinə yenə də qa-
yıdaq. Onun ölümündən sonra iş otağına 
ilk girən Mehdi Mehdiyev zülmət kimi 
qapqara görünən bir kitab gətirdi. Kitabın 
üzqabığında insan qolunun damarlarına 
oxşayan qan rəngli cizgilər görünürdü. Bu 
qanlı qaranlıqlara baxmayaraq, müəllif 
kitabın adını “Mənim könlüm deyir ki...” 
qoymuşdu. Bu ifadədən sonrakı sözlər 
kimə məlum deyildi ki... Amma onun 
istədiyi kimi olmadı. 

Allah rəhmət eləsin!

“Xalq qəzeti”

Həsən Məmmədov – 80

O, kinomuza 
özgə bir təravət gətirmişdi

“Barama FinTech Hackathon” 
yarışmasının nəticələri açıqlandı

 � “Azercell Telekom” MMC-nin “Barama” İnnovasiya 
Sahibkarlıq Mərkəzinin təşkilatçılığı və PAŞA Bankın dəstəyi 
ilə proqramçıların sevimli müsabiqəsi “Barama FinTech 
Hackathon” yarışmasının qalibləri bəlli olub. Bu, “Barama” 
İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan 
sayca 6-cı müsabiqədir. 

 Mütəxəssislər tərəfindən aparılan 
texniki dəyərləndirmənin ardından 28 
noyabr tarixində baş tutan təqdimat və 
mükafatlandırma mərasimində işti-
rakçı komandalar yaratdıqları həlləri 
münsiflər heyəti qarşısında təqdim 
ediblər. Beləliklə, müsabiqədə “AXON” 
komandası (Ziya Bayramov, Tural 
Gülməmmədov, Rüfət Məmmədli) Mirza 
Aİ çat bot sistemini yaradaraq I yerə la-
yiq görülüb. Qalib komanda 2 min manat 

dəyərində hədiyyə kuponu əldə edib. 
Müsabiqənin “KLMZ” adlı ko-

mandası (Seyid-Kənan Bağırov, Rüfət 
Abdullazadə, Məhəmməd Rüstəmzadə) 
müştəri istəklərini və bank təkliflərini 
birləşdirən platforması ilə II yerə çıxıb 
və 900 manat qazanıblar. “404” adlı 
komanda (Gunay Həsənova, Vüqar 
Suleymanov, Rəşid Şirəlizadə) isə tez və 
asan yolla depozit yaradan tətbiqetmə 
layihəsi ilə III yerin sahibi elan edilib 

və 500 manat dəyərində hədiyyə ilə 
 mükafatlaandırılıblar. 

Qeyd edək ki, budəfəki müsabiqədə 
gənc proqramçıların qarşısına məqsəd 
kimi informasiya texnologiyalarının 
köməyi ilə müştəri məmnuniyyətinin 
artırılması, xidmətin operativliyi yönündə 
yeni məhsullar və innovativ həllərin 
yaradılması qoyulmuşdu. 10 komandada 
təmsil olunan 45 iddialı proqramçı 36 saat 
ərzində fasiləsiz olaraq müsabiqədə iştirak 
edib. Qeyd edək ki, bu müddətdə bütün 
iştirakçılar PAŞA Sığorta tərəfindən tibbi 
sığorta ilə təmin olunub. Layihəyə media 
dəstəyi “Technote Media Platform” və 
“Barama Media” tərəfindən göstərilib.

 “Xalq qəzeti”

Prezident Vladimir Putin Xalq rəssamı Tahir 
Salahovu 90 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib

 � Rusiya 
Prezidenti Vladimir 
Putin SSRİ-nin 
və Azərbaycanın 
Xalq rəssamı 
Tahir Salahovu 
90 illik yubileyi 
münasibətilə təbrik 
edib.

Kremlin saytında 
yerləşdirilmiş məktubda 
deyilir: “Siz nadir istedad 
sahibi, genişmiqyaslı yaradıcılıq planları 
quran, sənətinə tələbat duyulan rəssam və 

pedaqoq kimi tanınmısınız, parlaq iste-
dadlı şagirdlərinizin və davamçılarınızın 

bütöv bir nəslini tərbiyə etmisiniz. 
Sizin çoxplanlı, həmişə maraq-
lı sərgi və bərpa layihələrinin 
reallaşdırılmasına böyük töhfəniz, 
incəsənətə sədaqətiniz, əlbəttə, 
ən dərin hörmətə və ehtirama 
layiqdir”.

Prezident Vladimir Putin Xalq 
rəssamı Tahir Salahova cansağlığı 
diləyib, ən xoş arzularını bildirib. 

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva


