
Suraxanıda Nəsiminin 
650 illik yubileyi qeyd olunub

Tədbirdə Suraxanı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
İlqar Abbasov çıxış edərək 
Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə 2019-cu ilin 
“Nəsimi ili” elan edilməsini 
böyük mütəfəkkirin yaradıcılı-
ğına verilən yüksək dəyər və 
ehtiramın göstəricisi olduğunu 
bildirib. Diqqətə çatdırılıb ki, 
məhz bu sərəncamın işığında 
həm respublikamızda,      həm 
də  xaricdə şairin yubileyi 
münasibətilə silsilə tədbirlər 
keçirilir. Ölkəmizdə mədəniyyət 
və incəsənətə göstərilən dövlət 
qayğısından danışan icra 
başçısı Azərbaycanın görkəmli 
şəxsiyyətlərinin yubileylərinin 
keçirilməsi ənənəsinin ulu 
öndər Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlı olduğunu vurğulayıb. 
Qeyd olunub ki,  ümummilli 
liderin əsasını qoyduğu 
mədəniyyət siyasəti Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən uğurla 
davam etdirilir.

AMEA-nın vitse-prezi-
denti, Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun direk-
toru, akademik İsa Həbibbəyli 
mütəfəkkir şairin zəngin ədəbi 
irsi, Azərbaycan ədəbiyyatında 
mövqeyindən danışıb. Ədibin 
yaradıcılığının Azərbaycan 
dilinin və ədəbiyyatının in-

kişafında mühüm yer tutdu-
ğunu deyən İsa Həbibbəyli 
müstəqillik dövründə Nəsimi 
irsinə yenidən qayıdışın böyük 
əhəmiyyət daşıdığını vurğu-
layıb. Alim Ədəbiyyat İnstitutu 
tərəfindən “Böyük Azərbaycan 
şairi İmadəddin Nəsimi” adlı 
monoqrafiya hazırlandığını, 
azərbaycanlı alimlərin Serbiya, 
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Bolqa-
rıstan və digər ölkələrdə şairə 
həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak 
etdiklərini diqqətə çatdırıb.

İsa Həbibbəyli xatırladıb 
ki, ümummilli lider Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə 
İmadəddin Nəsiminin 600 illik 
yubileyi UNESKO-nun tədbirlər 
siyahısına daxil edilib və 1973-
cü ildə beynəlxalq miqyasda 
qeyd olunub.

Tədbirdə İsa Həbibbəyli 
Ədəbiyyat İnstitutunun 

Nəsimi yaradıcılığı ilə bağlı 
nəşrlərini Suraxanı Rayon İcra 
Hakimiyyətinə hədiyyə edib.

Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət 
Universitetinin rektoru, 
professor Ceyran Mahmu-
dova isə rəhbərlik etdiyi ali 
təhsil müəssisəsində “Nəsimi 
ili” çərçivəsində həyata 
keçirilən tədbirlər haqqın-
da məlumat verib. Bildirib 
ki, bu il Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versiteti tərəfindən mütəfəkkir 
şair İmadəddin Nəsimiyə 
ithaf olunmuş “Hüsnü-cəmal, 
əqli kamal” adlı bədii qiraət 
müsabiqəsi keçirilib. Bundan 
əlavə, universitet tərəfindən 
şairin qəzəlləri əsasında mu-
ğamlardan ibarət kompozisiya 
hazırlanıb.

Sonra Ədəbiyyat İns-
titutunun elmi işlər üzrə 
direktor müavini, filologiya 
üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Aygün Bağırlı “Azərbaycan 
ədəbiyyatında Nəsimi möv-
zusu”, orta əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, 
filologiya üzrə elmlər dokto-
ru, dosent Fəridə Əzizova 
“İmadəddin Nəsiminin həyatı 
və mühiti”, erkən yeni dövr 
Azərbaycan ədəbiyyatı 
şöbəsinin müdiri, filologiya 
üzrə elmlər doktoru, dosent 
Mahirə Quliyeva “Nəsiminin 
sənətkarlıq dünyası” möv-
zularında məruzələrlə çıxış 
ediblər.

Tədbir Azərbaycan Dövlət 
Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetinin müəllim və tələbə 
heyətinin təqdimatında bədii 
hissə ilə davam edib.

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Nəsiminin qəzəlləri on beş dildə nəşr olunub

TÜRKSOY şairin 
qəzəllərini Ankarada 15 dildə 
nəfis tərtibatla və yüksək 
poliqrafik səviyyədə nəşr 
etdirib. “İmadəddin Nəsimi 
dünya dillərində” adlı bu kitab 
əlamətdar yubileyə dəyərli 
töhfədir.

Kitabın tərtibçisi və 
redaktoru Azərbaycanın 
TÜRKSOY-dakı rəsmi 
nümayəndəsi Elçin Qa-
farlıdır. Kitabda Nəsiminin 
şeirləri Azərbaycan, qazax, 

qırğız, özbək, türk, türkmən, 
alman, rus, fransız, ingilis, 
ispan, italyan, rumın, tacik 
və Ukrayna dillərində ve-
rilib. Şeirlərin tərcüməsinə 
həmin ölkələrdən təcrübəli 
mütəxəssislər cəlb olunub.

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının Əlyazmalar 
İnstitutunun direktoru, 
akademik Teymur Kərimlinin 
kitaba yazdığı “Ön söz”də 
deyilir: “Humanist ənənələrə 
söykənən XIV yüzillikdə 
əfsanəvi səməndər quşu 

kimi xarabalıqların və yanğın 
küllərinin altından baş qal-
dıran İslam filosof və şairləri 
insanların sınmış ümidlərini 
özlərinə qaytarmağa, onların 
taleyin əlində köməksiz oyun-
caq olmadıqlarını, əksinə, öz 
talelərinin qüdrətli hakimi kimi 
təlqin etməyə və inandırmağa 
başladılar. İslam Şərqinin hər 
üç hakim dilində--ərəb, fars 
və türk dillərində bu cür hu-
manist ruhlu əsərlər qələmə 
alan ən böyük sənətkarlardan 
biri də XIV yüzilliyin sonu, 
XV yüz illiyin əvvəllərində 
yaşayıb-yaratmış böyük 
Azərbaycan şairi və filosofu 
İmadəddin Nəsimi oldu”.

Akademik qeyd edir ki, 
Nəsimi humanizmi insana 
böyük məhəbbət duyğuları 
ilə yoğrulub. Bu məhəbbət 
təkcə onun əsərlərinin 
məna və mahiyyətində, 
məzmununda deyil, forma 
xüsusiyyətlərində, daha 
doğrusu, oynaqlığında, 
ahəngində, alliterasiyasında 
da özünü göstərir. Nəsimi 

qəzəllərinin də bir çoxunda 
ritmində, sanki oxucunun 
ürəyini oynadır, ona həyat 
eşqi, sevinc aşılayır, insana 
daxili mənəvi rahatlıq gətirir. 
Bunun kökündə isə, şübhəsiz 
ki, şairin özünün böyük insan 
sevgisi dayanmışdır.

On beş dildə iyirmidən 
çox qəzəlin yer aldığı kitab 
Nəsiminin böyük bir ədəbi 
məktəb yaratdığını göstərir. 
TÜRKSOY-un Nəsimi irsinin 

təbliğinə çox böyük töhfə 
olan bu kitab müxtəlif dillərdə 
danışan insanları İmadəddin 
Nəsimi irsi ilə yaxından tanış 
etməkdə və böyük söz usta-
dının yaradıcılığı haqqında 
dolğun fikir formalaşdırmaqda 
qiymətli mənbə rolu oynaya-
caq.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

 �  Azərbaycan ədəbiyyatının bənzərsiz simalarından olan Hüseyn 
Cavidin adı milli hüdudları aşaraq çoxdan dünya ölkələrini dolaşmaqdadır. 
Bu gün Hüseyn Cavidin ölməz əsərləri dünyanın müxtəlif ölkələrində tərcümə 
və nəşr edilir, pyesləri Azərbaycandan uzaqlarda səhnələrə qoyulur və dərin 
rəğbət qazanır. 

Dahi şair 1882-ci il oktyabrın 24-də anadan 
olub və Cavidlər ocağı üçün əlamətdar olan bu 
ayda adətən Azərbaycan boyu müxtəlif silsilə 
ədəbi-mədəni tədbirlər keçirilir. Bu il Azərbaycan 
və dünya oxucusu Hüseyn Cavidin 137 yaşının 
tamam olması ərəfəsində daha bir sevindirici 
hadisə ilə qarşılaşıb. Azərbaycan Respublikası-
nın Serbiya, Monteneqro, Bosniya və Herseqo-
vinadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə Cavid yaradı-
cılığının ən parlaq nümunələrindən olan “İblis” 
əsəri ilk dəfə olaraq Monteneqro dilinə çevrilərək 
nəşr edilib. Qeyd edək ki, Monteneqroda və 
onun paytaxtı Podqoritsa şəhərində Hüseyn 
Cavid irsi və şəxsiyyətinə maraq böyükdür. 
Azərbaycan dövləti və hökumətinin dəstəyi ilə 
Podqoritsa şəhərindəki “Kral” parkında Hüseyn 
Cavidin abidəsi ucaldılıb. Hüseyn Cavidin “İblis” 
əsərinin Monteneqro dilinə çevrilərək nəfis 
şəkildə buraxılan kitabı isə şübhəsiz ki, onun bu 
qədim Balkan ölkəsində daha artıq tanınması və 
sevilməsinə yeni təkan verəcəkdir. 

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu münasibətlə 
oktyabrın 22-də Podqoritsa şəhərindəki Monte-
neqro Universitetində kitabın geniş müzakirəsi 
və təqdimatı keçirilib. 

 Əvvəlcə bir qrup  tədbir iştirakçısı “Kral” 
parkına gələrək, Monteneqro xalqının görkəmli 
oğlu, dünya miqyasında tanınmış naşir Boji-
dar Podqoriçaninin və Hüseyn Cavidin burada 
ucaldılmış abidələrini ziyarət edərək önünə gül 
dəstələri düzüblər.

 Monteneqronun ən böyük təhsil ocağı 
sayılan Monteneqro Universitetində keçirilmiş 
mərasimi açıq elan edən universitetin prorektoru 
Boris Vukiçeviç tədbir  iştirakçılarını salamla-
yaraq Monteneqro oxucularına  heç də  yad 
olmayan Hüseyn Cavid yaradıcılığı ilə öz ana 
dillərində tanış olma imkanı yaradan şəxslərə 
minnətdarlığını bildirib. Tədbirin onun təmsil 
olunduğu universitetdə keçirilməsindən son 
dərəcə məmnunluğunu ifadə edən prorektor 
iştirakçılara uğurlar arzulayıb. 

Mərasimdə çıxış edən  Azərbaycanın Serbi-
ya, Monteneqro, Bosniya və Herseqovinadakı 
səfiri, “İblis”in Monteneqro nəşrinə müfəssəl 
müqəddimənin müəllifi Eldar Həsənov öncə 
2013-cü ildə  Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Podqorit-
sada yerləşən qədim tarixə malik “Kral” parkında 
Cavidin abidəsinin ucaldılmasından söz açaraq, 
bu abidənin  Monteneqro xalqının görkəmli 
oğlu, dünya miqyasında tanınmış naşir Bojidar 
Podqoriçaninin abidəsi ilə yanaşı ucaldılması-
nın iki xalq arasında nəcib amala – dostluğa və 
humanizmə xidmət etdiyini vurğulayıb.

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin birbaşa müdaxiləsi və səyləri 
nəticəsində hələ sovet dövründə Cavidin 
cənazəsinin Sibirdən, uzaq İrkutsk vilayətindən 
vətənə gətirilib doğulduğu torpaqda dəfn edil-

diyini vurğulayan səfir  Azərbaycan müstəqillik 
əldə etdikdən sonra ölkədə Cavid irsinin tədqiqi 
və  təbliği sahəsində tamam yeni bir mərhələnin 
başlandığını bildirib.

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin 
sədri, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan 
Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Ra-
fael Hüseynov Hüseyn Cavidin həyat və yara-
dıcılığı haqqında məruzə ilə çıxış edərək onun 

dünya ədəbiyyatı və mədəniyyəti tarixindəki 
mühüm yeri barədə mərasim iştirakçılarına 
geniş məlumat verib: “Zahirən Hüseyn Cavidlə 
bizi ayıran zaman sərhədi çox da böyük deyil. 
O, XIX əsrin sonlarında doğulub, XX əsrin 
birinci yarısında yaşayıb. Cavidi bizə əyani 
şəkildə göstərən kinoxronika da yadigar qalıb. 
Lakin əsərlərini oxuduqca Cavid bizə həm də 
çox köhnə bir klassik, yüz illər öncə yaşamış 
qədim filosof kimi görünür. Heç səbəbsiz deyil 
ki, onu dünya ədəbiyyatının ən məşhur simaları 
ilə müqayisə etmiş, Azərbaycanın və Şərqin 
Şekspiri adlandırmışlar. Bunun səbəbi Cavidin 
poeziyasındakı dərinlik, müdriklik, fəlsəfədir. 
Cavid bilgin müəllimləri olmuş, mükəmməl 
təhsil görmüş bir ziyalı idi. Yeniyetməlik illərində 
doğulub yaşadığı, ilk təhsilini aldığı Naxçıvan-
dan İrana səfər etmişdi. Orada həm fars dilini 
və Şərq ədəbiyyatını öyrənmiş, həm də həyat 
təcrübələri qazanmışdı. Sonra 1905-ci ildə 

Türkiyəyə səfər etmiş, 5 il İstanbul Universi-
tetinin Ədəbiyyat fakültəsində ali təhsil almış, 
Rza Tofiq, Tofiq Fikrət kimi yol, məktəb yaradan 
görkəmli filosof və ədiblərdən dərs almışdı. 
Vətəni Azərbaycanın Sovet İttifaqının tərkibinə 
daxil olduğu, deməli, dəmir pərdə arxasında 
yaşadığı zamanlarda xarici ölkələrə çıxış im-
kanları çox məhdud idi. Lakin Hüseyn Cavidin 
bəxti gətirmişdi. Cavid o qədər böyük ədəbi 
nüfuz sahibi idi ki, onu 1926-cı ildə hökumətin 
qərarı ilə gözlərini müalicə etdirmək üçün uzun 
müddətə Almaniyaya ezam da etmişdilər. Çox 
həmvətənləri üçün qapalı olan Avropanı və 
Avropa həyatını yaxından görüb müşahidə 
etmək ona nəsib olmuşdu. Beləliklə, aldığı 
dərin biliklər, geniş mütaliəsi və içərisindən 

keçdiyi coğrafiya Hüseyn Cavidi varlığında 
həm Şərqi, həm Qərbi birləşdirən düşüncə 
sahibinə çevirmişdi, ona bir çox həqiqətlərə 
üstdən, panoramda, geniş miqyasda baxmaq  
imkanı yaratmışdı. Ona görə də ədəbi yolunun 
lap başlanğıcından onun bəhs etdiyi mövzular 
və mətləblər milli çərçivədən kənara çıxaraq 
ümumbəşəri əhəmiyyət daşıyırdı. Onun zəngin 
palitrası olan əsərlərinin mövzuları, süjetləri 
və qəhrəmanları yalnız Azərbaycandan deyil, 
Qafqazdan, Yaxın və Orta Şərqdən, Asiya və 
Avropadan gəlirdi. Onun qəhrəmanları yalnız 
həmvətəni, soydaşı olan Azərbaycan türkləri 
deyil, bütövlükdə insan idi, onun daxili azadlığı-
nın tərənnümü idi”. 

Cavidin Birinci Dünya müharibəsi dövründə 
yaranmış “İblis” əsərinin məziyyətlərindən 
bəhs edən akademik Rafael Hüseynov diqqətə 
çatdırıb ki, faciələr müəllifi olmuş, öz həyatı 
da faciələr silsiləsindən ibarət Cavidin Sibirdə 

dustaq olarkən yazdığı son dramının adı “Al-
lah” idi. Bundan əvvəlsə o,  “Peyğəmbər” və 
“İblis” pyeslərini yazmışdı. Yəni bu üç əsərlə 
mütəfəkkir şair insanın bütün varlığı və ruhu 
ilə ömrü boyu cazibəsində, təsirində olduğu 
üçbucaq haqqında fəlsəfi-poetik epopeya 
yaradıb. Cavidin bütün yaradıcılığı xeyirlə-şərin, 
işıqla-zülmətin, istiqlalla-istibdadın mübarizəsinin 
ifadəsidir. Bu əbədi qarşıdurma isə ən bariz 
şəkildə məhz onun bu 3 əsərində əks olunub. 

Bu Cavid incisinin Monteneqro dilinə 
tərcüməsi və nəşrinin ölkələrimiz və xalqlarımız, 
ədəbiyyatlarımız və mədəniyyətlərimiz arasında 
əlaqələrin inkişafında mühüm hadisə olduğuna 
diqqət yönəldən Rafael Hüseynov “İblis” pyesini 
öz ana dilində məharətlə səsləndirmiş Draqana 

Pantovitsə təşəkkürünü bildirib. Bunun ardınca 
Rafael Hüseynov təqdimat mərasiminin keçi-
rildiyi 22 oktyabr tarixinin bir başqa cəhətdən 
də çox təsirli olduğunu söyləyib: “Cavidin oğlu 
Ərtoğrol, müasirlərinin və bizə yadigar qalan 
irsinin təsdiqinə görə, istedadda atasından geri 
qalmayan bir yaradıcı idi. Vur-tut 24 illik qısa 
ömür yaşamış Ərtoğrul Cavidin  romansları, 
müxtəlif bəstələri, şeirləri, araşdırmaları, rəsm 
əsərləri bu gün də heyranlıq doğurur. Oktyabrın 
22 onun doğum günüdür. Atasının şah əsəri 
“İblis”in Monteneqro dilinə tərcüməsinə həsr 
olunmuş mərasim keçiriləndə isə sadəcə onun 
növbəti doğum günü deyil, həm də 100 yaşı 
tamam olur”.

Sonra mərasim iştirakçılarına Nizami 
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin “Ədəbi kino salnamə” şöbəsinin hazır-
ladığı, Hüseyn Cavidin həyat və yaradıcılığının 
müxtəlif anlarının əks olunduğu, Ərtoğrol Cavidin 
müəllimi Üzeyir Hacıbəylinin xatirəsinə həsr 
etdiyi musiqi əsəri ilə müşayiət olunan videoçarx 
nümayiş etdirilib.

 Monteneqronun tanınmış yazıçıları akade-
mik Sreten Vuyoviç, Qoran Sekuloviç, Çetinya 
Kitabxanası İcraiyyə Şurasının üzvü publisist 
Bojidar Proroçiç, Azərbaycan Yazıçılar  Birliyinin 
Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin 
sədri Səlim Babullaoğlu, “Ədəbiyyat qəzeti”nin 
baş redaktoru Azər Turan, gənc dramaturq 
Draqana Tripkoviç  Hüseyn Cavidi drama-
turq, şair, ictimai xadim və dahi şəxsiyyət kimi 
səciyyələndirəcək geniş yaradıcılığından və 
həyatından danışıblar.

Tədbir Monteneqro KİV-lərində geniş işıqlan-
dırılıb.

DFF-də təşkil olu-
nan tədbirin iştirakçıları 
əvvəlcə kinorejissorun ömür 
səhifələrinin əks olunduğu 
videofilmə baxmışlar.

Kino tarixçisi, Əməkdar 
incəsənət xadimi Ay-
dın Kazımzadə, rejissor, 

Əməkdar artist Elxan Qası-
mov, Əməkdar incəsənət xa-
dimi, rejissor, kinooperator 
Nizami Abbas və başqaları 
çıxış edərək sənətkarla bağ-
lı xatirələrini bölüşmüşlər.

Onun peşəkar rejis-
sor kimi filmlərə gətirdiyi 

yeniliklərdən, aktyorlar-
la işindən, filmin texniki 
həllindəki ustalığından, 
insan, dost, həmkar kimi 
xasiyyətlərindən danışdılar. 

Qeyd olundu ki, 
Ş.Mahmudbəyov Mosk-
vada Ümumittifaq Dövlət 
Kinematoqrafiya İnstitutuna 
daxil olub, görkəmli rejissor 
S.Gerasimovun və aktrisa 
T.Makarovanın kursunda 
təhsil alıb, 1954-cü ildən Bakı 
kinostudiyasında (Cəfər Cab-
barlı adına “Azərbaycanfilm” 
kinostudiyasında) rejissor 

vəzifəsində çalışıb.
Bir neçə il rejissor as-

sistenti və 2-ci rejissor kimi 
çalışan Ş.Mahmudbəyovun 
kinoda ilk işi 1960-cı ildə 
çəkdiyi “Əyri yolla qazanc” 
adlı qısametrajlı film olub. 
Sonrakı illərdə o, “Romeo 
mənim qonşumdur” lirik 
komediyasını, “Qaraca qız” 
kinonovellasını, müxtəlif 
janrlara aid “Torpaq. 
Dəniz. Od. Səma”, “Həyat 
bizi sınayır”, “Skripkanın 
sərgüzəşti”, “Dörd bazar 
günü”, “Dərviş Parisi part-
ladır” (K.Rüstəmbəyovla 
birlikdə), “Bayquş gələndə”, 
“Od içində”, “Tənha narın 
nağılı” (H.Turabovla birlikdə) 
və başqa filmləri çəkib.

Çıxışlarda rejissorun 
1969-cu ildə ekranlaşdır-
dığı “Şərikli çörək” filminin 
ona  böyük şöhrət qazan-
dırdığı vurğulandı. Elxan 

Qasımov rejissora bu filmin 
Böyük Vətən müharibəsi 
illərində Bakı və bakılılar 
haqqında səmimi söhbət, 
ilıq xatirə tablosu olduğunu 
və ümumiyyətlə, rejissorun 
bütün ekran işlərində həzin 
və səmimi duyğuları önə 
çəkməyə çalışdığını bildirdi.

Çıxış edənlər 
Ş.Mahmudbəyovun aktyor 
işini də qeyd edərək kino-
yaddaşa köçən obrazlarını 
da xatırladılar. “Yenilməz 
batalyon”dakı Qaçaq 
Əlimərdanı ustalıqla ifa 
etdiyini, “Fəryad” filmində isə 
erməni həkimin mənfi obrazı-
nı inandırıcı canlandırdığını 
dedilər. Natiqlər sənətkarın 
“Mozalan” satirik kinojurnalı 
üçün çəkdiyi və çəkildiyi 
filmlərdəki işini  vurğuladılar.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Şamil Mahmudbəyovun 
xatirəsi yad edildi

Əməkdar incəsənət xadimi, Dövlət 
mükafatı laureatı, görkəmli kinorejissor 
Şamil Mahmudbəyovun anadan 

olmasının 95 illiyinə həsr edilmiş xatirə gecəsi 
Mədəniyyət Nazirliyi, Kinematoqrafçılar 
İttifaqı və Dövlət Film Fondu tərəfindən təşkil 
edilmişdir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
(AMEA) Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutu, Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti, 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət 
Universiteti və Suraxanı Rayon Heydər Əliyev 
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli 
Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib. 
Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ulu öndərin Suraxanı 
rayonunda ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri 
qoyub, xatirəsini  ehtiramla yad ediblər.

Prezident İlham Əliyevin böyük Azərbaycan 
şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi-
nin qeyd olunması və 2019-cu ilin “Nəsimi 

ili” elan edilməsi haqqında sərəncamlarına uyğun 
olaraq, ölkəmizlə yanaşı, həm də dünyanın bir çox 
yerlərində silsilə tədbirlər keçirilir, kitablar nəşr edi-
lir. Türk xalqlarının bir-birinə yaxınlaşması və onların 
ortaq mədəniyyətinin təbliği missiyasını üzərinə 
götürmüş Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı – 
TÜRKSOY da 2019-cu ili türk dünyasında İmadəddin 
Nəsimi ili elan edib.
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Dahi Hüseyn Cavid 137 yaşında 
Monteneqro dilində “danışdı”

Bakıda Avstriyanın 
milli bayramı münasibətilə 
rəsmi qəbul təşkil olunub

 � Oktyabrın 24-də Avstriyanın 
Azərbaycandakı səfirliyi bu ölkənin milli 
bayramı – Milli Gün münasibətilə rəsmi qəbul 
təşkil edib.

Tədbir Azərbaycanın və Avstriyanın dövlət himnlərinin 
səsləndirilməsi ilə başlayıb.

Səfir Bernd Aleksandr Bayerl qəbulda çıxış edərək 
Avstriya Milli Gününün tarixi, ölkəsinin keçdiyi inkişaf 
yolu haqqında məlumat verib. O, Azərbaycan ilə Avstriya 
arasında əlaqələrin inkişafından məmnunluğunu bildi-
rib. Yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin həyata keçiril-
diyini deyən diplomat bir çox sahələrdə əlaqələrin daha 
da genişləndirilməsinin önəmini diqqətə çatdırıb. Səfir 
ölkələrimiz arasında əlaqələrin gələcəkdə daha da inkişaf 
edəcəyinə əminliyini bildirib.

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri Ramin 
Quluzadə rəsmi qəbulda çıxış edərək əlamətdar bayram 
münasibətilə Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından 
Avstriya xalqını təbrik edib, sülh və əmin-amanlıq arzularını 
çatdırıb. O deyib ki, dövlətlərimiz arasında əlaqələrin yüksək 
dinamikası var və bu münasibətlər inkişaf edir. Bu gün bu 
əlaqələr yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Hazırda 
Avstriya və Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdırlar. İndiyədək 
ölkələrimiz arasında 40-dan çox sənəd imzalanıb. İqtisa-
di əməkdaşlıq sahəsində əhəmiyyətli uğurlar var. Bir çox 
sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək üçün geniş potensial 
mövcuddur.

Qəbulda rəsmi şəxslər, Milli Məclisin deputatları, diplo-
matlar, ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər.
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