
10 oktyabr 2019-cu il, cümə axşamı10

Toplantını giriş sözü ilə 
açan Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyinin katibi, şair-jur-
nalist Rəşad Məcid çağ-
daş nəsrimizin görkəmli 
nümayəndəsi, ustad jurna-
list-redaktor Əfqanın çoxillik 
bədii-sənədli yaradıcılığının 
ədəbiyyatımızda və jurna-
listikamızda zəngin bir irs 
təşkil etdiyini vurğuladı. 
O, Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin və qurumun 
sədri, Xalq yazıçısı Anarın 
səmimi təbriklərini qoca-
man sənətkara çatdırdı. 
Azərbaycan Mətbuat Şura-
sının yubiley diplomunu isə 
Əfqan Əsgərova qurumun 
Ahıl Jurnalistlər Məclisinin 
sədr müavini Tahir Aydınoğ-
lu təqdim etdi.

AYB-nin Ağsaqqal-
lar Şurasının sədri, Xalq 
şairi Nəriman Həsənzadə 
ədəbiyyatımızın nüfuz-
lu ağsaqqallarından biri, 
sənət dostu Əfqan haqqın-
da ürəkdən gələn duyğu-
düşüncələrini ifadə etdi, 
ona möhkəm cansağlığı 
arzuladı. Yazıçı-jurnalist, 
Milli Məclisin deputatı Aqil 
Abbas isə Əfqan müəllimin 
gənc yazarlara ata qay-
ğısını, geniş auditoriyada 
sevilən yazıçılardan biri 
olduğunu bildirdi, tanınmış 
söz ustasının şəxsiyyəti 

ilə yaradıcılığının bir-birini 
yüksək səviyyədə tamam-
ladığını söylədi.

Filologiya elmləri dok-
toru, professor Vaqif Yusifli 
uzun illər ölkənin nufuzlu 
mətbuat vasitələrində məsul 
vəzifələrdə çalışmaqla 
yanaşı, bədii yaradlıcılığı 
da uğurla davam etdirmiş, 
nəsr və dramaturgiyamıza 
samballı əsərlər bəxş etmiş, 
ədəbi-bədii proseslərdə 
fəal iştirak etmiş Əfqanın 
çoxcəhətli fəaliyyətinə və 
xidmətlərinə ətraflı nəzər 
saldı.

Ədəbiyyatşünas bildirdi 
ki, 1953-cü ildə Bakı Dövlət 
Universitetinin jurnalistika 
şöbəsini bitirəndən son-
ra populyar “Azərbaycan 
gəncləri” qəzetində 
fəaliyyətə başlayan Əfqan 
Əsgərov tezliklə özünü 
istedadlı qələm sahibi 
kimi tanıdıb. Gənc yaza-
rın ilk hekayələr toplusu 
da o illərdə nəşr edilib. 
Moskvada ali ssenari 
kursunu bitirəndən sonra 
Əfqan “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında redaktor 
işləyib. Yaradıcı fəaliyyətini 
ölkənin avanqard “Kommu-
nist” (indiki “Xalq qəzeti”) 
qəzetində davam etdirən 
yazıçı-jurnalist üç onillik 
müddətdə bu redaksiya-

da ədəbiyyat şöbəsinə 
rəhbərlik edib. Təcrübəli 
yazar və nüfuzlu ziyalı kimi 
Əfqan müəllim 1989-cu ildə 
“Sovet kəndi”, 1991-ci ildə 
sə “Həyat” qəzetinin baş 
redaktoru olub.

Əfqan Əsgərov illər 
keçdikcə istedadlı ya-
zıçı və dramaturq kimi 
məşhurlaşıb, ədəbiyyatda 
həqiqi realizmin 
qərarlaşmasında fəal rol 
oynayıb. Onun qələmindən 
çıxan  “Gülyanaq”, “Katib”, 
“Həsrət də bir  vüsaldır”, 
“Qartal əfsanəsi” romanları, 
“Dədə Bəhmən” trilogiya-
sı,  “Qozbel”, “Məhəbbət 
ətirli qərənfilim”, “Dünya 
gözəlliyindir”, “O, daş de-
yildir” və başqa povestləri, 
çoxsaylı hekayələri 
gerçəkliyi təsvir edən yeni 
nəsrimizin inkişafına xidmət 
edən əsərlərdən sayılır. 
“Sarı əlcək”, “O mənim 
oğlumdur”, “Qız atası”, 
“Gülməyən adam”, “Dağ 
seli”, “Tamah dişi” pyesləri 
teatrlarımızın repertuarında 
aparıcı yer tutub. Bu gün 
oxuculara təqdim olunan 
“Şahlar şahı” romanı isə 
yazıçının tarixi mövzuda 
qələmə aldığı ən yaxşı 
əsəridir. Bu kitab və onun 
diski qocaman yazıçının öz 
oxucularına ən yaxşı yubi-

ley töhfəsidir.
Vaqif Yusifli çıxışının so-

nunda dedi: “Tanınmış nasir-
dramaturq, publisist-redaktor 
Əfqan Əsgərovun bu gün 
90 yaşı tamam olur. Əfqan 
müəllim 1920-ci illərdə 
doğulan və bugünə qədər 
yaşayıb-yaradan Vidadi 
Babanlı və Əli İldırımoğlu 
ilə birgə üç yazıçıdan biridir. 
XX əsrin təzadlı, mürəkkəb, 
həm də son dərəcə dramatik 
hadisə və olayları ilə nəfəs 
alan bu yazıçıların ömrü 
daha da uzun olsun!”

Ötən əsrin 70–80-ci 
illərində yubiliyarla “Kom-
munist” qəzeti (indiki “Xalq 
qəzeti”) redaksiyasında 
birgə çalışmış teatrşünas, 
professor İlham Rəhimli, 
tanınmış jurnalist Rafiq 
Həsənov təmsilçisi olduq-
ları yazarlar nəslinin həyat 
və yaradıcılığında Əfqan 
Əsgərovun xeyirxah ro-
lunu qədirbilənliklə yad 
etdilər, ona xoş arzularını 
çatdırdılar. “Xalq qəzeti”nin 
əməkdaşları İlqar Həsənov 
və İttifaq Mirzəbəyli isə 
Əfqan müəllim üçün həmişə 
doğma olmuş kollektivin 
təbriklərini çatdırdılar, 
onun indiki jurnalistlərə 
örnək sayılan ömür yolu-
nun readaksiyada həmişə 
məmnunluqla xatırlandığını 
söylədilər.

Tanınmış yazıçı-publisist 
Seyran Səxavət, Xalq artisti 
İlham Namiqkamal, şairə 
Kəmalə Abiyeva, jurnalistlər 
Flora Xəlilzadə, Əntiqə 
Qonaq və digər çıxış edənlər 
də Əfqan Əsgərovun 
yurd sevgisindən, 
xeyirxahlığından, yeni 
nəsil yazarlar üçün 
örnək olan şəxsiyyət və 
yaradıcılığından danışdılar. 

Sonda Əfqan Əsgərov 
həyatının əlamətdar 
hadisəsinə həmkarlarının 
göstərdiyi yüksək diqqətə 
görə razılığını bildirdi, 
mənalı bir ömür yaşadığın-
dan məmnunluğunu ifadə 
etdi. 

Mərasimdə yubilyara 
hədiyyələr təqdim olundu. 
Yazıçı isə iştirakçılara avtoq-
raflı kitablarını bağışladı.

T.RÜSTƏMOV, 
“Xalq qəzeti”

Qocaman yazıçı-publisist, Əməkdar incəsənət xadimi Əfqan 
Əsgərovun anadan olmasının 90 illiyi münasibətilə Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin Natəvan kulubunda keçirilən mərasimdə 

tanınmış söz ustasının 70 ilə yaxın müddətdə milli ədəbiyyatımıza və 
jurnalistikamıza xidmətdə keçmiş zəngin və mənalı ömür yolundan 
ətraflı söhbət açıldı, sevimli yazarımızın yeni çapdan çıxmış “Şahlar 
şahı” romanı oxuculara təqdim edildi.

Ömrün və 
yaradıcılığın 
zirvəsində

Yazıçı və tərcüməçi Babaxan Şərifin 
70 illik yubiley tədbiri keçirilib

 � Oktyabrın 9-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Özbəkistan 
Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıçı, tərcüməçi, ədəbiyyatşünas alim, 
Azərbaycan–Özbəkistan ədəbi əlaqələrinin genişləndirilməsində 
xidmətlər göstərmiş Babaxan Şərifin 70 illik yubiley tədbiri və 
“Azərbaycanca-özbəkcə, özbəkcə-Azərbaycanca lüğət”in təqdimatı 
keçirilib.

Tədbir “Kaspi” qəzeti və 
Özbəkistandakı Heydər Əliyev adı-
na Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi 
tərəfindən təşkil olunub.

Tədbirdə “Kaspi” qəzetinin 
təsisçisi Sona Vəliyeva çıxış 
edərək Azərbaycan–Özbəkistan 
ədəbi əlaqələrindən, bu əlaqələrin 
dərinləşdirilməsində yazıçı, tərcüməçi, 
ədəbiyyatşünas alim Babaxan Şərifin 

səmərəli xidmətlərindən danışıb. 
B.Şərifin öz həyatını, taleyini büsbü-
tün elmə, ədəbiyyata, sözə bağladı-
ğını deyən Sona Vəliyeva onun nəşr 
etdirdiyi kitabların, tərcümə əsərlərinin 
əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb. 

S.Vəliyeva təqdim edilən 
“Azərbaycanca-özbəkcə, özbəkcə-
Azərbaycanca lüğət” ilə bağlı fikirlərini 
bildirib, yazıçı Babaxan Şərifə yeni 

yaradıcılıq uğurları arzulayıb. 
Mətbuat Şurasının sədr müavini 

Umud Rəhimov, Milli Məclisin deputa-
tı Qənirə Paşayeva, Özbəkistandakı 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir 
Abbasov, tarixçi-alim Yunis Oğuz, 
özbəkistanlı alim Şuxrat Barlas və 
digər çıxış edənlər də yazıçı Babaxan 
Şərifin iki ölkə arasında ədəbi əlaqələrə 
verdiyi töhfələrdən söz açıb, yubileyi 
münasibətilə onu təbrik ediblər. Eyni 
zamanda, “Azərbaycanca-özbəkcə, 
özbəkcə-Azərbaycanca lüğət”in 
əhəmiyyəti vurğulanıb. 

Tədbirdə Babaxan Şərifə mükafatlar 
və hədiyyələr təqdim olunub.

AZƏRTAC

Pambıq qəbulu məntəqələrinə bu günədək 
130 min tondan çox məhsul təhvil verilib

 � Oktyabrın 9-dək ölkə üzrə pambıq qəbulu 
məntəqələrinə 130 min 201 ton məhsul təhvil verilib.

Dövlət Statistika Komitəsindən bildiriblər ki, bu, ötən ilin eyni 
dövrü ilə müqayisədə 1,6 dəfə çoxdur. Keçən il oktyabrın 9-dək 
81 min 433 ton pambıq tədarük olunmuşdu.

Pambıq yığımında Saatlı (21 min 561 ton), Ağcabədi (14 min 
184 ton), Bərdə (13 min 165 ton), Biləsuvar (12 min 527 ton) və 
Sabirabad (12 min 266 ton) rayonları irəlidə gedirlər.

Qeyd edək ki, pambıqçılıq kənd təsərrüfatının yüksək 
əməktutumluluğu ilə seçilən sahələrindən biridir. Ötən illə 
müqayisədə 2019-cu ildə 20 rayon üzrə pambıq əkən fermerlərin 
sayı 2373 nəfər artaraq, 18000 nəfərə çatıb. Pambıqçılığın inki-
şafı yüngül sənayenin inkişafına təkan verməklə yanaşı, əhalinin 
məşğulluğunun artmasında da müsbət rol oynayır. Hazırda 
ölkəmizdə 23 pambıq zavodu, 7 iplik istehsalı fabriki, 3 pambıq 
yağı istehsalı müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə, pam-
bıqçılığın inkişafı təxminən 200 mindən çox insanın əsas gəlir 
mənbəyini formalaşdırır. 

AZƏRTAC respublikada pambıq tədarükünə dair oktyabrın 
9-na olan operativ məlumatı təqdim edir.

09.10.2019-cu il tarixə pambıq tədarükünə dair operativ məlumat

Müdafiə Nazirliyi: Ermənistan ordusu sutka 
ərzində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub

 � Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri sutka ərzində 
cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində atəşkəs rejimini 23 dəfə pozub.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
Ermənistanın Noyemberyan rayonunun 
Dovex, Voskevan kəndlərində və adsız 

yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən 
Azərbaycan Respublikasının Qazax 
rayonunun Kəmərli, Quşçu Ayrım, 
Aşağı Əskipara kəndlərində və adsız 

yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimiz 
atəşə tutulub.

Ağdam rayonunun işğal altında 
olan Tağıbəyli, Şıxlar, Xocavənd 
rayonunun Kuropatkino, Füzuli 
rayonunun Aşağı Veysəlli, Qərvənd, 
Qaraxanbəyli kəndləri yaxınlığında, 
həmçinin Goranboy və Tərtər rayonları 
ərazisindəki adsız yüksəkliklərdə 
yerləşən mövqelərdən də ordumuzun 
mövqeləri atəşə məruz qalıb.

Osmanlı dövləti və Azərbaycan xanlıqlarının 
münasibətləri sənədlərin dili ilə

 � Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində bu mövzuda sərgi 
açılmışdır. Sərgi Mədəniyyət Nazirliyi, Türkiyə Respublikası Dövlət 
Arxivləri Baş İdarəsi, Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyi 
(TİKA), Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi və Bakı Yunus Əmrə 
İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə reallaşmışdır.

Milli İncəsənət Muzeyi direktoru-
nun müavini Xədicə Əsədova çıxış 
edərək tədbirin əhəmiyyətindən söz 
açıb. Sərginin Azərbaycanın dövlətçiliyi 
ilə bağlı olduğunu deyən X.Əsədova 
bildirib ki, dünyanın bir sıra ölkələrinin 
arxivlərində tariximizlə bağlı sənədlər 
vardır. Bu sərgidə isə Türkiyə Respubli-
kası Dövlət Arxivləri Baş İdarəsində qo-
runan Osmanlı dövləti ilə Azərbaycanın 
xanlıqları arasındakı münasibətləri əks 
etdirən məktub, əmr, fərman və hədiyyə 
təqdimatlarının yer aldığı 30 rəsmi 
sənədin surəti nümayiş olunur. 1713-cü 
ildən başlayaraq, XIX əsrin ortalarına 
qədərki bir dövrü əks etdirən sənədlər 
Azərbaycana gətirilib.

Bakı Yunus Əmrə İnstitutunun 
rəhbəri Cahan Özdemir bunları 
deyib: “Tarixi dostluq, qarşılıqlı eti-
mad, səmimi münasibətlər, yüksək 
səviyyəli əməkdaşlıq əsasında qu-
rulan Azərbaycan və qardaş Türkiyə 
əlaqələrinin tarixi qədimdir. İnanıram ki, 
sərgi əsrlərdən gələn dostluq və qardaş-
lıq münasibətlərinin daha da inkişafına 
öz layiqli töhfəsini verəcək”.

TİKA-nın rəhbəri Teoman Tiryaki 
Azərbaycanda göstərdikləri fəaliyyətdən 

bəhs edib. O, ölkəmizlə Türkiyə arasın-
dakı dostluq münasibətlərinin inkişafın-
da rəhbəri olduğu qurumun töhfəsindən 
məmnun olduğunu qeyd edib. Belə bir 
tədbirin təşkilindən məmnunluğunu ifadə 
edib.

Türkiyə Respublikası Dövlət Arxivləri 
Baş İdarəsinin rəhbəri Uğur Ünal isə 
arxivlərdə son dərəcə əhəmiyyətli 
məlumatların olduğunu söyləyib: 
“Azərbaycanla Türkiyə arasındakı 
əlaqələr tarix ərzində ən önəmli şəkildə 
arxivlərdə qeyd edilib. İstər Azərbaycan, 
istər Türkiyə arxivlərində bu iki dövlət 
arasında münasibətlərdən bəhs edən 
çox vacib sənədlər yer alır. Türkiyədə 
xüsusilə, Osmanlı dövlətindən qalma 
arxivlər təkcə Türkiyənin deyil, dünya-
nın 40-dan çox dövlətinin tarixinə dair 
sənədləri mühafizə edib saxlayır. Bizim 
arxivlərdə Azərbaycan ilə Osmanlı 
dövləti arasında münasibətləri əks 
etdirən minlərlə sənəd var. Bugünkü 
sərgidə onlardan yalnız 30-u nümayiş 
olunur. Bu sənədlər Osmanlı dövləti 
ilə Azərbaycan xanlıqları arasındakı 
isti münasibətləri əks etdirir. Biz bu 
əlaqələri daha da dərinləşdirməliyik, 
çünki arxivlərimizdə hələ öyrənilməmiş 

minlərlə sənəd vardır. Sərginin tarixi 
əlaqələrimizi anlamaq baxımından fay-
dalı olacağına inanıram”.

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Er-
kan Özoral nümayiş olunan sənədlərin 
Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı 
dövləti ilə sıx əlaqələrinin əyani sübutu 
olduğunu vurğulayıb. Deyib ki, İrəvan 
xanlığı və Qarabağ tarixən türklərin 
yaşadıqları torpaqlar olub: “Əlimizdəki 
sənədlər keçmişdə də Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında çox yaxın 
münasibətlərin olduğunu göstərir”.

Sonra qonaqlar sərgi ilə tanış 
olublar.

Sərgidə nümayiş etdirilən materiallar 
arasında Osmanlı dövlətinin Azərbaycan 
xanlarına kömək etmələrinə dair Çıldır 
valisi Süleyman paşanın “24 aprel 
1783-cü il tarixli əmri”, Tiflis xanı İrakliyə 
qarşı Dağıstan və Azərbaycan xanları ilə 
birləşərək mübarizə aparmaq haqqında 
Şamaxı xanının qardaşı Ağası xana 
Sultan I Əbdülhəmidin “1786-cı il tarixli 
fərmanı”, Sultan II Mahmudun Dağıstan 
hakimi Surxay xana, Quba xanı Şeyxəli 
xana, Şəki xanı Səlim xana və digər 
Azərbaycan xanlarına “13 mart 1813-cü 
il tarixli məktubları” kimi sənədlər vardır.

Sərgi oktyabrın 13-dək davam 
edəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,   
“Xalq qəzeti”

Hicran
Машинописный текст
S.10.




