
...İsmayıl İmanzadəni çoxdan 
tanıyıram. Daha doğrusu, bizi 
keçmiş həmkarımız, İsmayılın yer-
lisi, mərhum Hüseyn Əfəndi tanış 
etmişdi. 1946-cı ildə Cəbrayılın 
Mərcanlı kəndində anadan olub. 
Uzun illər orta məktəblərdə 
müəllim işləyib, bir müddət isə 
dövlət qulluğu sahəsində çalı-
şıb. Lakin harada işləməsindən 
asılı olmayaraq şair ürəyi həmişə 
könüllərə xoş duyğular bəxş 
edən qanadlı misralar pıçıldayıb. 
İsmayıl həmin pıçıltıları obrazlı 
bir şəkildə ağ vərəqlərə köçü-
rüb. Ötən əsrin 90-cı illərindən 
Mingəçevirdə yaşayır. Tez-tez gö-
rüşürük. Ədəbi proseslər barədə 
söhbət edir, Qarabağ nisgilli 
şeirlərini dinləyirəm. 

İçtirakçısı olduğumuz tədbirdə 
isə onun şeirlərini dinləmədik, 
hesabatına qulaq asdıq. Belə 
ki, şəhər icra hakimiyyətinin 
başçısı İlham İsmayılov həmin 
gün Heydər Əliyev Mərkəzində 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi 
Mingəçevir bölməsində təmsil olu-
nan yazarlarla görüşürdü. İsmayıl 
müəllim həvəslə danışır: “nə 
gizlədim, deyir, – indiyədək belə 
bir təşəbbüs olmayıb.İlk dəfədir 
ki, şəhər rəhbərliyi bizim qayğı-
larımızla maraqlanır. Odur ki, bu 
tədbirə həvəslə gəlmişik”.

İ.İsmayılov öncə Prezident 
İlham Əliyevin tapşırığı ilə 
Mingəçevirdə aparılan abadlıq-
quruculuq işlərindən, ayrı-ayrı 
yaşayış massivlərində sakinlərlə 
keçirilən “səyyar görüş”lərin 
önəmindən danışan şəhər rəhbəri 
bir sıra yeni sənaye obyektlərində 
xeyli sayda iş yerlərinin açıl-
ması barədə məlumat verdi. 
Mingəçevirdə və yaxın bölgələrdə 
yaşayan söz adamlarının 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
yerli bölməsinin xətti ilə keçirilən 
tədbirlərdə iştiraklarını yüksək 
qiymətləndirdi. İyirmi il qabaq 
həmin bölmənin yaradılması ilə 
bağlı görülən hazırlıq işlərində 
özünün də yaxından iştirak etdiyini 
xoş bir xatirə kimi dilə gətirdi.

Həmin illərin xoş xatirəyə 
çevrildiyini deyən İsmayıl 
İmanzadə son iyirmi il ərzində 
şəhərin ədəbi simvoluna çevrilən 
bölmənin xəttilə keçirilmiş yubi-
ley, kitab təqdimatı və poeziya 
gecələrinin insanlara unudulmaz 
anlar bəxş etdiyindən, yaradıcı 
gənclərə göstərilən qayğıdan, 
on bir ilə yaxın müddət ərzində 

oxuculara nəcib hisslər aşıla-
yan “Bənövşə” ədəbi jurnalının 
(əvvəlki adı “Mingəçevir leysa-
nı”) nəşrinə şəhər rəhbərliyinin 
göstərdiyi mənəvi dəstəkdən söz 
açdı. Bölmə sədri, 2014, 2016 və   
2018-ci illərdə işıq üzü görən “Ara-
nın söz sovqatı”, “Uzaqdan gələn 
səs” və “Bir ocağın şöləsiyik” 
almanaxlarının yerli yazarlara ən 
gözəl söz töhfəsi olduğunu vurğu-
ladı və yerli söz adamları ilə görüş 
keçirən şəhər icra hakimiyyətinin 
başçısına minnətdarlığını bildirdi.

Yazıçılar Birliyinin üzvü Nəsib 
Bayramoğlu, “Palitra” Ədəbi 
Klubunun rəhbəri Zahid Qasım-
lı, şair Elşən Əzim, “Mingəçevir 
qönçələri” ədəbi məclisinin rəhbəri 

Zümrüd Rəhimova, nəsimişünas 
Əbülfət Həsənoğlu, Səxavət 
Kəlbəcərli, “Bənövşə” jurnalı-
nın şöbə redaktoru Məmməd 
Mərzili, “Mingəçevir” qəzetinin baş 
redaktoru Mirsədi Daşdəmirov, 
Pərvanə Əfəndiyeva AYB 
Mingəçevir bölməsinin tədbirlərinə 
şəhər rəhbərliyinin dəstəyinin 
vacibliyindən, Mingəçevirdə 
ümumrespublika səviyyəli “kitab 
bayramı” keçirmək istəklərindən, 
yerli universitet, kollec və 
ümumtəhsil məktəblərində yazar-
larla görüşlərin əhəmiyyətindən 
söz açdılar. Bildirdilər ki, Poeziya 
klubu bərpa edilsə, Səməd Vurğun 
adına bağda görüşlər keçirilməsi 
üçün xüsusi guşə yaradılsa, yaxşı 

olar. İlham İsmayılov yerli yazar-
ların fəaliyyətinə, bölmənin işinə 
dəstək veriləcəyini və “Bənövşə” 
ədəbi jurnalının bundan sonra da 
nəşrinin vacib olduğunu bildirdi.

Tədbirdən sonra yazar dost-
larımız Kür çayının sahilində çay 
süfrəsi təşkil etmişdilər. Yığışdıq, 
xeyli söhbət etdik, şeirlər dedik. 
Gecədən xeyli keçənədək davam 
edən bu görüş yaddaşımızda 
unudulmaz bir gün kimi ilişib 
qaldı.

...Baba Əliyevlə çox 
görüşmüşəm. Mingəçevirdə elə 
bir mühüm tədbir olmayıb ki, ora 
dəvət almasın. Müharibənin odlu-
alovlu yollarından keçib. Doxsan 
doqquz yaşı var. Dəfələrlə söhbət 
etmişik. Həmişə də qürurla danı-
şıb. Ahıllar günü ilə bağlı keçirilən 
tədbirdə də başda oturmuşdu. 
Yaxınlaşıb salam verdim. Kefini 
soruşdum. “Özünüzü necə hiss 
edirsiniz? – dedim. Gülümsün-
dü. “Yaxşıyam, oğul, – dedi, – 
Müharibədə neçə-neçə qiymətli, 
qeyrətli, dostlarımı itirmişəm. İndi 
mən onların yarımçıq ömürlərini 
yaşayıram”. Sərrast cavabdır, 
deyilmi? 

Elə bu zaman icra hakimiyyəti 
başçısının “hamınızın 100 yaşınızı 
qeyd edəcəyik”,– sözləri veteran-
lara, ahıllara xüsusi ləzzət verdi. 
Baba Əliyevin də üzünə təbəssüm 
qondu. Axı, gələn il onun da 100 
yaşı tamam olacaq...

Mingəçevir Şəhər İcra 

Hakimiyyətinin və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Mərkəzinin təşkilatçılığı 
ilə keçirilən tədbirin iştirakçılarının 
əksəriyyəti bu şəhəri qurub-yara-
danlar idi. Ona görə də qeyd edildi 
ki, ahıllar Mingəçevirə daha çox 
can yandırırlar. Bildirildi ki, ahıl-
ların hərtərəfli dövlət qayğısı ilə 
təmin olunması, onların maddi və 
mənəvi tələbatlarının ödənilməsi 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
sosial siyasi kursunun vacib 
tərkib hissəsi olub. Milli və bəşəri 
dəyərlərə söykənən bu siyasət 
Azərbaycan Prezidenti cənab 
İlham Əliyev tərəfindən layiqli 
səviyyədə davam və inkişaf etdi-
rilir. Bir sıra dövlət proqramlarına 
uyğun olaraq, ötən müddətdə ahıl-
ların sosial müdafiəsi sahəsində 
mühüm işlər görülüb. Ahıl 
şəxslərin rifahında mühüm yer 
tutan pensiya təminatı mütəmadi 
olaraq gücləndirilir. Şəhər rəhbəri 
bütün qocalara yaşlarının bu 
vədəsində rahatlıq və sakit ömür 
arzuladı.

Ahılların adından çıxış edən 
şəhər ağsaqqalı Tofiq Qarayev 
və Baba Əliyev şəhərin köhnə 
sakinləri kimi, Mingəçevirdə 
aparılan abadlıq və quruculuq 
işlərindən məmnun olduqlarını 
bildirdilər. Onları unutmayan 
dövlət başçısına və cəmiyyətə 
minnətdarlıq etdilər.

...Şəhər icra hakimiyyətinin 
başçısı sakinlərlə növbəti 
səyyar görüşü Energetik yaşa-

yış massivində oldu. Maraqlı 
məqamlardan biri də o idi ki, 
həmin görüşdə Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Admi-
nistrasiyasının ərazi-təşkilat 
məsələləri şöbəsinin sektor 
müdiri Vəfadar Bağırov da iştirak 
edirdi. Şəhər rəhbəri ölkə Prezi-
denti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Azərbaycanın əldə etdiyi iqtisadi 
nailiyyətlərdən, regionlarda həyata 
keçirilən inkişaf proqramından, 
vətəndaşların sosial-rifah halının 
yaxşılaşdırılması məqsədi ilə real-
laşan layihələrdən bəhs etdi. 

Qeyd olundu ki, cari ilin 
əvvəllərindən bəri ölkə Prezi-
dentinin müvafiq sərəncamları 
ilə minimum əməkhaqqı, pen-
siyalar, müxtəlif kateqoriyalara 
aid olan aztəminatlı ailələrin 
-- qaçqın və məcburi köçkünlərin, 
əlillərin müavinətləri artırı-
lıb, şəhid ailələrinə birdəfəlik 
müavinətlər verilib, aldıqları 
prezident təqaüdünün məbləği 
artırılıb. Ölkədə böyük infrastruk-
tur layihələri həyata keçirilir, ən 
ucqar bölgələrinə belə qaz xətti 
çəkilir, su-kanalizasiya sistemləri 
yenidən qurulur, yeni məktəb 
binaları, tibb ocaqları, mədəniyyət 
müəssisələri inşa olunur. Həyata 
keçirilən infrastruktur layihələr 
çərçivəsində Mingəçevirdə də 
ardıcıl işlər görülür. Küçə və 
prospektlərin asfaltlanması, 
yaşayış binalarının girişləri, fasad 
hissələri təmir edilir, məhəllələr 

abadlaşdırılır, yeni-yeni park və 
istirahət guşələri yaradılır. Bütün 
bunlar vətəndaşların normal 
yaşayış və istirahəti üçün həyata 
keçirilir.

Ancaq söhbət təkcə uğurla-
rın yada salınması ilə bitmədi. 
Sakinlər çıxış edərək şəhərdə 
aparılan abadlıq-quruculuq 
işlərindən razılıqlarını bildirməklə 
yanaşı, onları narahat edən 
problemləri də yada saldılar. 
Məsələn, qeyd etdilər ki, yaşadıq-
ları binanın zirzəmisində antisa-
nitar vəziyyət mövcuddur, qurunt 
sularının çoxalması xoşagəlməz 
qoxu yaradıb. Eləcə də, binanın 
bloklarının əsaslı təmir edilməsinin 
vacibliyini, xeyir-şər mağarlarının 
təmiri üçün yardım göstərilməsi, 
binaların qarşısında uşaq-əyləncə 
meydançasının yaradılması 
zərurətini qeyd etdilər. Təbii ki, 
icra başçısı qaldırılan problemlərlə 
bağlı əlaqədar idarə, müəssisə 
və təşkilat rəhbərlərinə tapşırıq-
lar verdi. Əsas o idi ki, sakinlərlə 
şəhər rəhbərliyi arasında, sö-
zün həqiqi mənasında, səmimi 
münasibət mövcud idi.

...Beləcə, “Nur şəhəri”ndə qısa 
müddətdə iştirakçısı olduğum üç 
görüşün təəssüratı bir qəzet ma-
terialına çevrildi. Bu, həm də yaxşı 
bir ənənənin başlanğıcı demək 
idi. Çünki Mingəçevirdə hələ çox 
görüşlər keçiriləcək, çox təkliflər 
səslənəcək və digər təəssüratlar 
yaranacaq. Deməli, həm də yeni 
yazılar qələmə alınacaq. Sağlıq 
olsun!

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin 

 bölgə müxbiri

 � Əslində, çoxdan idi ki, bu qəbildən 
olan – statistik göstəricilərdən uzaq, elmi-
texniki tərəqqinin, sənayenin nailiyyətləri 
xatırladılmayan bir qəzet materialı hazırlamaq 
istəyirdim. Ancaq həmin yazının bölgə müxbiri 
kimi fəaliyyət göstərdiyim şəhər və rayonların 
hansı barədə hazırlanacağını dəqiqləşdirə 
bilmirdim. İş elə gətirdi ki, bu fikrimi Mingəçevirdə 
reallaşdırmalı oldum. Daha doğrusu, bu şəhərdə 
iştirakçısı olduğum üç görüşdən yadımda qalan 
təəssüratlar bir yazıya çevrildi. Həmin görüşlərin 
biri “Bənövşə” ətirliydi, biri ağsaqqal öyüdlü, 
üçüncüsü isə şəhər sakinlərinin problemlərinin 
bilavasitə dövlət rəsmisinin yanında 
səsləndirilməsi ilə yaddaqalan idi.

Mingəçevir: üç görüşün təəssüratı... 

Görkəmli şərqşünas alim  
Aida İmanquliyevanın xatirəsi yad edilib

AZƏRTAC xəbər ve-
rir ki, Dövlət Komitəsinin 
sədri Hicran Hüseynova 
Aida İmanquliyevanın 
zəngin elmi fəaliyyətindən, 
şərqşünaslığın inkişafındakı 
müstəsna xidmətlərindən 
danışıb. Qeyd edilib ki, Aida 
xanımın həyatdan vaxtsız 
gedişi hamı üçün gözlənilməz 
oldu, lakin zaman göstərdi ki, 
özünəməxsus ideyaya və onu 
ifadə etmək qabiliyyətinə, elmi 

düşüncəyə malik Azərbaycan 
qadını yaddaşlarda əbədi 
yaşayır. 

Azərbaycan Memarlıq və 
İnşaat Universitetinin rektoru 
Gülçöhrə Məmmədova bildirib 
ki, çoxşaxəli elmi fəaliyyəti və 
fundamental tədqiqatları ilə 
şərqşünaslıq elminə mühüm 
töhfələr verən Aida İman-
quliyeva təkcə Azərbaycan 
şərqşünaslığını deyil, eyni za-
manda, dünya şərqşünaslığını 

zənginləşdirib və inkişaf etdirib.
Milli Azərbaycan Tarixi 

Muzeyinin direktoru Nailə 
Vəlixanlı özündən sonra 
zəngin elmi irs qoyan Aida 

İmanquliyevanın istedadı, 
təşkilatçılıq qabiliyyəti və 
pedaqoji fəaliyyəti özündə 
birləşdirən alimlərdən və 
müasir ərəb ədəbiyyatının 

ən nüfuzlu tədqiqatçılarından 
biri kimi şərqşünaslıq elmi-
nin tarixinə əbədi daxil olan 
azsaylı mütəxəssislərdən 
olduğunu diqqətə çatdırıb. 

 � Milli Kitabxanada Azərbaycan 
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Milli 
Kitabxananın birgə təşkilatçılığı ilə geniş kitab 
sərgisi açılmışdır.

Tədbiri Milli Kitabxananın di-
rektoru,  professor Kərim Tahirov 
açaraq, görkəmli şərqşünas alim, 
professor Aida İmanquliyevanın 
həyat və yaradıcılığından geniş 
söhbət açmış,  onun Azərbaycanda 

ərəb ədəbiyyatı üzrə ilk elmlər 
doktoru, ilk qadın professor  
olduğunu diqqətə çatdırmışdır. 
Qeyd etmişdir ki, Aida İmanqu-
liyeva Azərbaycan şərqşünaslıq 
elmində ilk cığırlar açan görkəmli 
şəxsiyyətlərdən biri olub, qısa 
ömür sürməsinə baxmayaraq, dün-
ya şərqşünaslıq elmində özündən 

sonra zəngin irs qoyub. Aida xa-
nım  üç monoqrafiyanın və 70-dən 
artıq elmi məqalənin müəllifidir.  
O. həmçinin Şərq filologiyası 
sahəsində yazılmış bir çox elmi 
əsərlərin redaktoru olmuşdur.

 Direktor  vurğuladı ki, 
onun elmi tədqiqatları təkcə 
Azərbaycan və əski sovet 
şərqşünaslığını deyil, eyni 
zamanda, dünya şərqşünaslığını 
inkişaf etdirib. Aida İmanqu-
liyevanın elmi və təşkilatçılıq 
fəaliyyətində yüksək ixtisaslı 
ərəbşünas kadrlar yetişib, onun 

elmi  rəhbərliyi ilə namizədlik 
dissertasiyaları müdafiə edilib, 
bir sıra beynəlxalq simpozi-
umlar, konfranslar, respublika 
səviyyəli elmi tədbirlər keçi-
rilib. Aida  xanım Azərbaycan 
şərqşünaslıq elmini Rusi-
yada, Ukraynada, Almani-
yada, İngiltərədə, Fransada, 
Özbəkistanda, Gürcüstanda 

və bir sıra ölkələrdə layiqincə 
təmsil edib. 

“Aida xanımın daha bir 
xidməti cəmiyyət üçün layiqli öv-
ladlar böyütməsi olub. Həyatını 
elmə həsr edən böyük qızı Nərgiz 
Paşayeva M.V.Lomonosov 
adına Moskva Dövlət Univer-
sitetinin Bakı filialının rektoru, 
Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının vitse-prezidentidir. 
Bu ailənin ikinci qızı –  Mehriban 
xanım Əliyeva Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse-pre-

zidenti kimi bu gün dövlətimiz 
və dövlətçiliyimiz üçün çoxsay-
lı böyük  işlər görür”, – deyə 
K.Tahirov bildirib. 

K. Tahirov çıxışında Milli 
Kitabxana tərəfindən Aida İman-
quliyeva haqqında 900 mənbə, 
240 səhifədən ibarət fundament 
biblioqrafiyanın hazırlandığını 
xüsusi qeyd edib.

Milli Kitabxananın direktoru-
nun  müavinləri Ədibə İsmayılova 
və Mələk Hacıyeva çıxış edərək 
Aida İmanquliyevanın zəngin elmi 
fəaliyyətindən, şərqşünaslığın 
inkişafındakı müstəsna 
xidmətlərindən söhbət açıblar. 

Sonra qonaqlar sərgi ilə tanış 
olublar.

Sərgidə görkəmli şərqşünas 
alim, professor Aida İmanquli-
yevanın Azərbaycan və xarici 
dillərdə nəşr olunmuş əsərləri, 
tərcümə etdiyi, redaktoru olduğu  
və  haqqında yazılan kitablar 
nümayiş olunur.

Sərgi bir həftə davam edəcək.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

“Aida İmanquliyeva – 
görkəmli şərqşünas alim” 

 � Bakı Dövlət Universitetində (BDU) 
görkəmli şərqşünas alim, filologiya elmləri 
doktoru, professor Aida İmanquliyevanın 
anadan olmasının 80 illik yubileyi münasibətilə 
tədbir keçirilib. 

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə II 
Fəxri xiyabanda görkəmli alimin 
məzarını ziyarət edib, xatirəsini 
dərin ehtiramla anıb, məzarı 
önünə gül dəstələri qoyublar.

AZƏRTAC xəbər verir 

ki, tədbiri giriş sözü ilə açan 
BDU-nun rektoru Elçin Baba-
yev professor Aida İmanquli-
yevanın şərqşünaslıq elminə 
töhfələrindən danışıb. Bildirib ki, 
ömrünü Şərq mədəniyyətini və 
məhcər ədəbiyyatını öyrənməyə 
həsr edən Aida xanım İmanquli-
yeva müasir ərəb ədəbiyyatının 
tədqiqində yeni səhifə açıb, öz 
fundamental araşdırmaları ilə 
təkcə Azərbaycan şərqşünaslığını 
deyil, dünya şərqşünaslığını da 
zənginləşdirib və inkişaf etdirib. 

Azərbaycan şərqşünaslığında 
ilk qadın elmlər doktoru, pro-
fessor Aida İmanquliyevanın 
Şərq-Qərb ədəbi əlaqələrini araş-
dıran ilk azərbaycanlı olduğunu 
vurğulayan rektor alimin analitik 
təfəkkürü və zəngin mütaliəsini 
tədqiqatlarının əsas uğurunu 
şərtləndirən amillər kimi qeyd 
edib. 

Rektor Elçin Babayev 
görkəmli alimin Azərbaycan 
şərqşünaslıq elmini beynəlxalq 
konfranslarda layiqincə təmsil 
etməsindən, yüksəkixtisaslı 
ərəbşünas kadrların hazırlan-
masında, bir sıra görkəmli 
ərəb yazıçılarının əsərlərinin 
Azərbaycan dilinə tərcümə 
olunmasında xidmətlərindən 
danışaraq, uzun illər Bakı 
Dövlət Universitetində səmərəli 
pedaqoji fəaliyyət göstərdiyini, 
ərəb filologiyası fənnindən 
oxuduğu maraqlı mühazirələri 
ilə yetirmələrinin yaddaşlarında 
dərin iz buraxdığını da diqqətə 
çatdırıb. Qeyd olunub ki, Aida 
İmanquliyeva bütün bunlarla 
yanaşı, gözəl həyat yoldaşı, meh-
riban ana, qayğıkeş nənə, vəfalı 
dost, olduqca zərif bir qadın idi. 
Yüksək vəzifələr, elmi titullar, 

ictimai həyatda fəallıq onu bu 
ümdə insani keyfiyyətlərdən əsla 
məhrum edə bilməmişdi. 

BDU-nun Şərqşünaslıq 
fakültəsinin dekanı Elxan Əzizov 
Aida İmanquliyevanın həyat və 

yaradıcılığı haqqında məruzə ilə 
çıxış edib. Bildirib ki, 1962-ci 
ildə Şərqşünaslıq fakültəsinin 
ilk ərəbşünas məzunlarından biri 
olan Aida İmanquliyeva 1966-cı 
ildə Moskvada SSRİ Elmlər 
Akademiyasının Şərqşünaslıq 
İnstitutunda namizədlik disserta-
siyası müdafiə edib, həmin ildən 
Azərbaycan Elmlər Akademiya-
sının Şərqşünaslıq İnstitutunda 
işə başlayıb, ərəb filologiyası 
şöbəsinin müdiri, elmi işlər üzrə 
direktor müavini, 1991-ci ildən 
ömrünün sonunadək direktor 
vəzifələrində çalışıb. 1989-cu 
ildə Tbilisi şəhərində doktorluq 
dissertasiyasını müdafiə edib. 
Aida xanım elmi işlərlə yanaşı, 
pedaqoji fəaliyyətlə də məşğul 
olub, uzun müddət BDU-nun 
Şərqşünaslıq fakültəsində ərəb 
ədəbiyyatından dərs aparıb. Qeyd 
olunub ki, Rusiyada, Ukraynada, 
Almaniyada, İngiltərədə, Fran-
sada, Özbəkistanda, Gürcüs-
tanda, bir çox ərəb ölkələrində 
yaxşı tanınan, əsərlərinə tez-tez 
istinad edilən Aida İmanqu-
liyeva yeni və müasir ərəb 
ədəbiyyatının ən nüfuzlu, ən 
fundamental tədqiqatçılarından 

biri kimi şərqşünaslıq tarixinə 
əbədi daxil olmuş azsaylı 
mütəxəssislərdəndir. Onun ərəb 
məhcər ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrinin həyat və yara-
dıcılığına həsr etdiyi tədqiqatlar 
öz orijinallığını, zənginliyini, 
nəzəri dərinliyini, konseptuallı-
ğını daim qoruyub saxlayan və 
buna görə də mütəxəssislərin 
stolüstü kitablarına çevrilmiş 
əsərlərdir. Aida İmanquliyevanın 
bir çox xarici dillərə tərcümə 

edilmiş “Yeni ərəb ədəbiyyatı 
korifeyləri” kitabı onun ço-
xillik gərgin tədqiqatlarının 
yekunu, ərəb məhcər ədəbiyyatı 
haqqında yazılmış ən sanballı 
tədqiqat əsəridir. Kitab ərəb 
dilinə tərcümə edildikdən 
sonra ərəb alimləri arasında da 
geniş maraq doğurub, görkəmli 
mütəxəssislər tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilib.

Sonra Milli Məclisin deputatı 
Jalə Əliyeva və magistr Nigar 
Bağırlı alimin şərqşünaslıq 
elminə töhfələrindən danışıblar. 
Vurğulanıb ki, Aida İman-
quliyevanın zəngin elmi irsi 
şərqşünaslıq elmi ilə məşğul olan 
hər bir tədqiqatçı üçün dəyərli və 
etibarlı mənbədir. 

Tədbir iştirakçılarının 
diqqətinə çatdırılıb ki, BDU-
nun Şərqşünaslıq fakültəsinin 
tədrisdə və ictimai fəaliyyətində 
fərqlənən 2 tələbəsinə “Aida 
İmanquliyeva adına təqaüd”ün 
verilməsi barədə qərar qəbul 
edilib.

Yubiley tədbiri Aida xanım 
İmanquliyevaya həsr olunmuş 
filmin nümayişi ilə başa çatıb. 

BDU-da görkəmli şərqşünas 
alim Aida İmanquliyevanın  

80 illik yubileyi qeyd olunub

 � Oktyabrın 10-da görkəmli 
şərqşünas alim Aida İmanquliyevanın 80 
illiyi münasibətilə Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
rəhbərliyi və kollektivi bir qrup ictimaiyyət 
nümayəndəsi ilə birlikdə II Fəxri xiyabanda 
onun məzarını ziyarət edib, xatirəsini 
ehtiramla anıb. Azərbaycanda şərqşünaslıq 
elminin inkişafında misilsiz xidmətləri olan 
alimin məzarı önünə gül dəstələri düzülüb.
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