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Tale elə gətirdi ki, bir 
neçə il də eyni binada 
işləməli olduq. Paytaxtın 
Bülbül prospektindəki 30 
nömrəli (indi ünvanımız 
Bülbül prospekti 30-dur) 
binada. O, AZƏRTAC-da 
məsul vəzifə sahibi, mənsə 
“Xalq qəzeti” redaksiyasında 
müxbir kimi. Hər görüşəndə 
Vaqif müəllimlə səmimi 
hal-əhval tutur, bəzən də 
maraqlı yaradıcılıq söhbətləri 
edirdik. Sonra o, təqaüdə 
çıxdı. Nəhayət, bu günlərdə 
eşidəndə ki, ustadın 80 yaşı 
tamam olur, inanmadım. “70 
olar” – deyə düzəliş etmək 
istədim. – “Belə ruhən cavan, 
gülərüz bir adama qətiyyən 
o qədər yaş vermək olmaz!” 
Amma, sən demə, belə imiş. 
Nə etmək olar, Allah daha 
uzun ömür versin!

Vaqif müəllim haqqında 
bu oçerki yazmaq üçün fakt-
lar toplayıb, tərcümeyi-halı 
ilə tanış olunca öyrəndim ki, 
1940-cı il sentyabrın 17-də 
Qax rayonunun Qaxmuğal 
kəndində dünyaya göz açıb. 
Mən o kənddə olmamışam, 
amma oradan keçib qədim 
İlisu kəndinə getmişəm. 
İlisuda Nəsir adlı bir şəbəkə 
ustası vardı. Kəndin köhnə 
məscidini bərpa edən Nəsir 
ağacdan hazırladığı xırda 
hissəcikləri üsulluca bir-birinə 
bənd eləyir, aralarına da 
rəngli şüşə qırıqları keçirirdi 
ki, gün işığında göz oxşasın. 
Söz ustası Vaqifin şəbəkə-
yazıları da, bax, eynən 
beləcə könül oxşayır... 

İkinci Dünya 
müharibəsinin dəhşətləri 
onun da taleyindən yan 
keçməyib. Atası müharibədə 
itkin düşüb. Fələyin növbəti 
zərbəsi müharibədən 3 il 
sonra onu yenidən silkələyib: 
Vaqif 8 yaşında ikən anası 
da dünyasını dəyişib. Bütün 
bu ağrı-acılar onu əyməyib, 
sındırmayıb. Məktəbindən 
qalmayıb, dərslərini yaxşı 
oxuyub, bacarığı, qabiliyyəti 
ilə tay-tuşları arasında 
seçilib. Sonra Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin (indiki 
BDU) tarix fakültəsini bitirib. 
Mənsub olduğu millətin keç-
mişini, şərəfli qəhrəmanlıq 
tarixini dərindən öyrənmək və 

öyrətmək istəyi ilə yola çıxıb. 
Əvvəl bir il betonçu işləyib, 
sonra ali təhsil alıb, kənd 
məktəbində tarix müəllimi 
olub, yataqxanada tərbiyəçi, 
Mətbuatda Dövlət Sirlərinə 
Nəzarət Baş İdarəsində 
çalışıb. 

Vaqif müəllimin həyat 
yolunda Azərbaycan Sovet 
Ensiklopediyası Baş Re-
daksiyasının xüsusi yeri var. 
Burada elmi redaktor kimi 
işə başlayıb və qısa vaxt 
ərzində böyük elmi redaktor, 
redaksiya müdiri vəzifələrinə 
qədər yüksəlib. Azərbaycan 
Milli Ensiklopediyasındakı 
səmərəli fəaliyyətinə görə 
Əməkdar jurnalist fəxri adına 
layiq görülüb.

Ustad sənətkar ömrünün 
sonrakı hissəsini Azərbaycan 
Dövlət Teleqraf Agentliyinə 
(AZƏRTAC) bağlayıb. O, 
burada çalışdığı müxtəlif 
vəzifələrdə göstərilən 
etimadı doğruldub. İste-
dadı, qabiliyyəti, bacarığı 
sayəsində agentliyin baş 
direktorunun birinci müavini 
vəzifəsinə qədər yüksəlib. 
Hazırda doğma ata yurdunda 
ömrünün müdriklik çağlarını, 
layiq olduğu ehtiramlı illərini 
yaşayır. O burada doğma-
larının ürəyinin vurğusu, 
el-obasının gözünün işığıdır... 

AZƏRTAC-da işləməyin 
çətin, amma şərəfli oldu-
ğunu ilk gündən dərk edən 
Vaqif Musayev vəzifəsindən 
asılı olmayaraq, həmişə 
“qələminin fəhləsi” titulunu 
fəxrlə daşıyıb. Operativliyi, 
çevikliyi, peşəkar müqayisə–
təhlil-nəticə bacarığı, yetkin 
düşüncə sahibi olması ilə se-
çilib. Rəhbərlik ona hər hansı 
bir tapşırıq verəndə əmin-
arxayın olub ki, ən yüksək 
səviyyədə öhdəsindən 
gələcək. Neçə-neçə gənc 
jurnalistin yetişməsinə, 
püxtələşməsinə zəhmət sərf 
edib. Hər kəslə öz dilində 
danışmağı, hamını irəli apar-
mağı başlıca prinsip, amal 
sayıb. 

Həmkarı Abdulla Suvar 
yazır ki, o, redaktə etdiyi hər 
bir informasiyaya əsl redaktor 
kimi öz möhürünü vururdu. 
Onun redaktəsindən sonra, 
necə deyərlər, ətə-qana 
dolan yüzlərlə bitkin informa-
siya oxucular tərəfindən çox 
yüksək səviyyədə qarşıla-
nırdı. Vaqif müəllim hər bir 
yazını təkcə oxumurdu, san-
ki, ona yeni bir nəfəs verirdi. 
Müəllifin nə demək istədiyini, 
amma deyə bilmədiyini ilk 
andan başa düşən peşəkar 
redaktor kimi hər bir in-
formasiyaya elə müdaxilə 
edirdi ki, müəllif buna görə 
ona qəlbən təşəkkür etməyi 
özünə borc bilirdi: “Başqa 
sözlə, Vaqif Musayevin 

qəlbində gəzdirdiyi insanlıq 
və səmimiyyət işdə də özünü 
açıq-aydın göstərirdi. Bütün 
bunlar onun istedadının və 
peşəşinə sonsuz sevginin 
nəticəsində mümkün olmuş-
dur. Elə bu səbəbdən də 
AZƏRTAC-dakı fəaliyyəti 
ölkə rəhbərliyi tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmiş, 
2005-ci ildə o, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 
sərəncamı ilə “Tərəqqi” me-
dalı ilə təltif edilmişdir”.

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının aspiran-
turasını bitirən və bir çox 
məqalələri elmi jurnallarda 
dərc olunan Vaqif müəllimin 
ömür yolu bu gün çoxları-
na örnəkdir. Tərcüməçilik 
sahəsində gördüyü işlər rus 
dilinin necə mahir bilicisi ol-
duğuna aşkar sübutdur. Doğ-
ma dilini bütün incəliklərinə 
qədər bilən, tərcümələrində 
ən dərin məna çalarlarına 
belə vara bilən sənətkar 
hansısa unudulmuş bir sözün 
“toz”unu silib cilalamaqdan, 
yeni sözlər tapmaqdan zövq 
alıb. Hansısa bir mətndə, 
cümlədə yerinə düşməyən 
sözü dərhal görüb aradan 
götürməsi, hansısa bir “çiy” 
ifadəni lazımınca “bişirməsi” 
onun üstün cəhətlərindəndir. 
Həmkarlarının qəti qənaətinə 
görə, Vaqif müəllimin 
qələminin ucunda göyərən 
sözlər onun yoluna daim 
yaşıl işıq yandırıb. Sözə 
dərindən vaqif olan Vaqif 
müəllim həyatda nə qaza-
nıbsa, hamısı sırf zəhmətinin 
bəhrəsi kimi onun halal 
haqqıdır. 

Ustad jurnalist bugün 
də dəyərli məqalələr yaz-
maqda, axtarışlarını davam 
etdirməkdədir. Ötən il mayın 
9-da qəzetimiz üçün hazırla-
dığı yazısında Bakı neftinin 
İkinci Dünya müharibəsi 
zamanı cəbhədə oynadığı 
böyük rolu indiki nəsillərə 
qədərincə çatdıra bilib. 
Xatırladıb ki, Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı, general-pol-
kovnik Stepan Krasovskinin 
yazdığı bir məqalə 1945-ci il 
avqustun 14-də “Kommunist” 
qəzetində dərc olunmuşdur. 
Sonralar aviasiya marşalı 
olan müəllif həmin məqalədə 
faşist Almaniyası üzərində ta-
rixi qələbədə SSRİ-nin əsas 
yanacaq bazası olan neft 
Bakısının böyük rolundan 
bəhs etmişdir. Eyni zaman-
da, general  Azərbaycandan 
göndərilən benzinin texniki 
göstəricilərinə görə həmin 
dövrdə hamıdan üstün 
olduğunu xüsusi vurğula-
mışdır. Şübhəsiz ki, burada 
görkəmli alimimiz Yusif 
Məmmədəliyevin müharibə 
dövründə misilsiz əhəmiyyəti 
olan, döyüş əməliyyatlarında 

sovet qırıcı və bombard-
mançı təyyarələrinin şəksiz 
üstünlüyünü təmin edən 
ixtirasından – yüksək oktanlı 
benzindən söhbət gedir...

Tədqiqatçı-jurnalist 
Vaqif Musayevin milli tarix 
baxımından faydalı olan 
belə yazıları çoxdur. Elə bu 
yaxınlarda “525-ci qəzet”də 
onun yuxarıda xatırladığım 
İlisu kəndinin şərəf tarixinə 
aid bir yazısını da maraqla 
oxumuşam. “Qars davası” 

adlı həmin qeydlərində ustad 
yazır ki, 1877–78-ci illər Rusi-
ya – Türkiyə müharibəsində 
türklərin tərəfində vuruşa-
raq həlak olmuş cavanla-
rın xatirəsinə həsr edilmiş 
qəmgin, mərsiyə ruhlu şeir 
belə adlanır. Ustad yazır ki, 
rus-türk müharibələrində 
Azərbaycanın bəzi xan və 
bəyləri, onların övladları 
hərbi dəstələr təşkil edərək, 
çar qoşunlarının tərkibində 
vuruşublar. Lakin əhalinin 
aşağı təbəqələrindən olan 
xeyli cavan isə gizlincə 
sərhədi keçərək türklərə 
köməyə gedib. Keçmiş İlisu 
sultanlığında da belələri 
olub. Tədqiqatçı alim Rəsul 
Tahirzadə “Sarıbaş və sa-
rıbaşlılar” kitabında həmin 
müharibədə Qars qalasının 
müdafiəsində Sarıbaşdan 
getmiş 12 gəncin həlak oldu-
ğunu bildirib. 

Deyilənə görə, Qars 
qalasının hərbi komendantı, 
İslamı qəbul etmiş Muxtar 
paşa adlı erməni türklərə 
xəyanət edib. “Qars dava-
sı” şeirini kəndin qadınları 
gözlərindən yaş axa-axa 
zümzümə ediblər. Bu şeir 
Bakıda, Şirvanda, Şəkidə, 
Gəncədə, Naxçıvanda yas 
mərasimlərində mərsiyə 
kimi oxunub. XX əsrin 
əvvəllərində şair, maarif 
xadimi Hacı Kərim Sanılı 
müəllifi naməlum olan şeirin 
bir hissəsini nəşr etdirdi-
yi topluda vermişdi, lakin 
həmin kitabı tapmaq müm-
kün olmamışdı. Şeirin bir 
hissəsi də Azərbaycan Dövlət 
Arxivindən tapılıb. 

“Atımı bağladım  
                     Qarsın daşına,

Güllə atılanda  
                    dəydi döşünə...

Nişanlımı qoyub  
                    getdim qoşuna,

Bu nə zaman,  
                          Allah aman! 

Gedən gəlmədi,
                      Kor olasan,
 Muxtar  paşa! 

                Cavan qalmadı!..” 
Göründüyü kimi, yorul-

maq bilməyən qələm sahibi 
– Vaqif Musayev bu yazıda 
həm şanlı türk tarixinin qa-
ranlıq səhifələrinə işıq salıb, 
həm də nankor ermənilərin 
xain xislətini ifşa edib. Bu, 
gənc yazarlar üçün həqiqi 
örnək, əsl nümunə deyilmi? 

Qoy, gələcək illər 80 yaşlı 
həmkarımızın, yurdsevər 
ziyalımızın iti qələminə, dərin 
zəkasına, heyrətamiz yad-
daşına bir daha güc versin, 
işıqlı ruhuna, saf qəlbinə 
rahatlıq gətirsin!

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

İlk dəfə onu, təxminən, 20-22 il əvvəl görmüşəm. AzTV-də çalışırdım 
və çəkiliş qrupu ilə ulu dövlət başçısı Heydər Əliyevin rəsmi qəbullarından 
birini işıqlandırmaq üçün Prezident Administrasiyasına yollanmışdım. Tədbir 
başlanana qədər bir az gözləməli olduq. AZƏRTAC-ı təmsil edən sakit, təmkinli 
və həlim sifətli Vaqif Musayevlə məni tanış edən dostlar onun gözəl insan, 
təcrübəli jurnalist olduğunu bildirdilər. O zaman orta yaşlarında idi. Qısa 
ünsiyyətimiz onun barəsində söylənənləri təsdiqlədi. Sonralar dəfələrlə birlikdə 
eyni tədbirlərdə iştirak etdik və ona olan hörmətim, rəğbətim daha da artdı. 
Mədəni davranışı, duyğusal, mənalı söhbətləri ilə ürəyimə yol tapdı. Özünü 
o qədər sadə aparırdı ki, heç deməzdin, AZƏRTAC-ın baş direktorunun 1-ci 
müavinidir.

Mənanın sərrafı, sözün vaqifi

Mollanəsrəddinçilik  
məfkurəsinin tədqiqinə yeni töhfə

Müəllif, eyni zamanda, yeni 
tədqiqatını BDU-nun başqa bir məzunu, 
Cəlil Məmmədquluzadə şəxsiyyətinə 
və mollanəsrəddinçilik məfkurəsinə 
dərin sədaqətlə uzun illər Naxçıvan 
mətbuatında çalışmış və nüfuzlu qələm 
sahibi kimi tanınmış, ilk ustadı olan 
atası Məhərrəm Allahverdioğlunun 
ruhu qarşısında hesabat olaraq ərsəyə 
gətirib. 

Nəhayət, dərs vəsaiti kimi təqdim 
olunan kitabda Azərbaycan klassik 
ədəbiyyatının və jurnalistikasının 
inkişafında, milli ideyanın dövlətçiliyin 
bərpasına yönləndirilməsində tari-
xi rolu olan “Molla Nəsrəddin” ədəbi 
məktəbinin məfkurəvi fəaliyyəti 
azərbaycançılıq təliminin təşəkkülü 
müstəvisində geniş öyrənilib. Monoq-
rafiyada XX əsrin əvvəllərində istiqlal 
mübarizəsi ətrafında cəmləşmiş milli 
ədəbi qüvvələrin yaradıcılığında aparıcı 
yön təşkil edən Vətənə, xalqa, ana 
dilinə sevgi, onların mədəni tərəqqi, 
ictimai azadlıq və müstəqillik uğrunda 

mübarizəsi mövzuları əhatəli təhlilə cəlb 
edilmişdir. 

Dərs vəsaitində elmi araşdırma-
lar və ümumiləşdirmələr nəticəsində 
ortaya qoyulan müddəalar və nəticələr 
ədəbiyyatşünaslığa, jurnalistika tarixi və 
nəzəriyyəsinə dair tədqiqat əsərlərində, 
filologiya və jurnalistika üzrə təhsilin 
müvafiq proqramlarında istifadə üçün 
zəngin bilgi verir. Elmi redaktorları 
akademik İsa Həbibbəyli və professor 
Cahangir Məmmədli, rəyçisi professor 
Asif Rüstəmli olan tədqiqat xüsusi kurs 
kimi də tədris edilə bilər.

Xatırladaq ki, Əməkdar jurnalist Al-
lahverdi Məmmədli ölkə jurnalistikasının 
inkişafında seçilən xidməti olan qələm 
sahiblərindən və milli mətbuatımızın 
nüfuzlu tədqiqatçılarındandır. Onun 
xarici ölkələrin və respublikanın dövrü 
və elmi nəşrlərində dərc edilmiş çoxsay-
lı məqalələri və beynəlxalq statuslu 
elmi məclislərdə çıxışları həmişə böyük 
maraq doğurub. 

Yeni kitab bir daha təsdiq edir ki, 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının indiyə 
qədərki tədqiqatlar fonunda, milli 
ideya bucağından dərin təhlilə cəlb 
edilməsinin əsaslarını yaradan və 
inkişaf etdirən alim bu sahədəki növbəti 
tədqiqatı ilə azərbaycanşünaslığa 
töhfələrini uğurla davam etdirir. Allah-
verdi Məmmədli bu silsilədən 6 kitabın 
müəllifidir.

Namiq QƏDİMOĞLU,  
Tahir AYDINOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, 
professor Allahverdi Məmmədlinin “Mollanəsrəddinçilik və milli ideya” 
monoqrafiyası ölkəmizdə işıq üzü görən yeni nəşrlər sırasında aktuallığı 
və elmi-nəzəri səviyyəsi ilə xüsusi maraq doğurub. Tanınmış jurnalistika 
alimi azərbaycançılıq ideologiyasının önəmli tarixi qaynaqlarından sayılan 
mollanəsrəddinçilik məfkurəsinin tədqiqi ilə bağlı növbəti əsərini bu təlimin 
ideya rəhbəri və cəfakeşi, böyük ədib və mütəfəkkir Cəlil Məmmədquluzadənin 
150 və Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr edib. 

Çinar əzəməti ilə xatirələrə köçdü... 
Tanınmış yazıçı-publisist, Əməkdar 

jurnalist Ziyəddin Sultanovun xatirəsinə

Ziyəddin Sultanov ali  jurnalistika 
təhsilindən başlanan yarım əsrlik yara-
dıcılıq yolunda qələmə xüsusi hörmət 
qazandıran, sözün çəkisini və dəyərini 
artıran nüfuzlu yazar kimi tanındı. Nə 
vaxtdan bəri bir çox dəyərin  ucuzlaş-
dığı zəmanəmizdə o, nüfuz kəlməsini 
halallıqla qazanan, özünün və sözünün 
ləyaqətini qoruyub artıran say-seçmə 
ziyalılarımızdan  biri oldu. Onun itkisi 
doğmalarına, dostlarına taleyin aman-
sız şapalağı kimi dəydi. Bu itkinin 
yerində – onun çinar əzəmətli obrazının 
çevrəsində artıq 40 gündür ki, hüznlü 
xatirələr pərvaz edir…

Bəs nədir onu tanıyıb, sevənlərin 
gözündə bu qədər əziz bir varlığa 
çevirən?! Bu suala hərəmiz bir cavab 
tapa bilsək də, amma heç biri duyğu-

düşüncələrimizi sonadək ifadə etməz. 
Bütün Azərbaycanda əli qələm, dili söz 
tutan hər kəs bilir ki, Ziyəddin Sultanov 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başla-
nıb davam etdiyi  bir qərinədən artıq 
dövrdə doğulub-böyüdüyü və əksər vaxt 
qoynunda yaşadığı bu diyarda alınmaz 
bir söz qalası qurdu və  son nəfəsinədək 
burada döyüşdü. Onun ölümü Qarabağ 
müharibəsinin davamlı və mükəmməl 
salnaməsini yaratmış məğrur söz 
əsgərinin yurda sədaqət və dəyanət 
davasında sanki mənəvi şəhidlik oldu.

Onun imzası Vətən, Qarabağ sevdalı 
soydaşlarımızın yaddaşlarına birdəfəlik 
həkk olunub. Şəxsən tanımayanlara 
belə “Ziyəddin Sultanov” imzası olduqca 
tanış və doğmadır. Ötən illərdə “Xalq 
qəzeti”nin Qarabağ bölgəsində müx-

birliyini  neçə-neçə rahat və təminatlı 
vəzifə təklifinə dəyişmədi. Bir qurulu 
evini münaqişə başlayanda Xankəndidə, 
birini də fəaliyyətini davam etdirdiyi 
Ağdam işğal olunanda orada bir çöp də 
götürmədən qoyub başıbəlalı doğmala-
rının, həmyerlilərinin sığındığı yerlərdə 
onlarla birlikdə yaşadı. 

“Xalq qəzeti”nin səhifələrində 
davamlı olaraq ölkə oxucularını 
məlumatlandıran, zaman keçdikcə, 
cild-cild kitablara sığmayan “Qarabağ 
xronikası”nı da Bərdədə yurd həsrəti ilə 
dünyalarını dəyişən yaşlı ata-anasının 
qulluğunda dayanaraq yaratdı. Aranlı-
yaylaqlı Qarabağda böyük nüfuz sahibi 
olan Kamal müəllimin tək oğlu, neçə ba-
cının istəkli qardaşı, ölkənin bir nömrəli 
qəzetinin əməkdaşı, Kolanı camaatının 

yetirməsi və milli dəyərlərin ləyaqətli da-
şıyıcısı başqa cür hərəkət edə bilməzdi. 
Daha doğrusu, bunu özünə yaraşdır-
mazdı.

Şux qədd-qaməti, məğrur duruşu, 
əzəmətli görünüşü Tanrının ona xüsusi 
bəxşişiydi – hər cəhətdən fərqlənmək, 
sanki alnına yazılmışdı. Hamını öz 
dilində anlamaq və başa salmaq da 
onun xüsusi fəhm-dərrakəsindən, 
dəyanət və bacarığından güc alır-
dı. Nəciblik, alicənablıq, sədaqət və 
saxavət onun təbii üstünlüklərini qat-qat 
qüvvətləndirib  hər çətinliyə üstün gələn 
müdrikliyə və fədakarlığa çevirmişdi.

Qarabağ camaatı ölkənin hər yerində 
tanınan, paytaxtın elm-sənət mühitində 
də mötəbər qələm sahiblərindən, geniş 
oxucu dairəsi olan yazıçı-publisistlərdən 

biri sayılan Ziyəddin Sultanovla ən 
müxtəlif məsələlər barədə fikir bölüşmək 
ehtiyacı duyan, bundan qəribə bir 
rahatlıq və arxayınlıq tapan çox sayda 
insanı davamlı olaraq onun çevrəsində 
görərdik. Onların “Ziyəddin müəllim 
deyirsə, demək, elədir” qənaəti çoxlarını 
doğru yola möhkəm bağlayır, istədiyi 
məsələdə barlandırırdı.

Yazdığı yazıların hər biri kağıza 
köçürülmüş insan taleyi idi. Əmək 
qəhrəmanlarından, üstündən barıt 
qoxusu gələn döyüşçülərdən və digər 
sahələrin layiqlilərindən yazanda rahat-
lanırdı, sanki yurda və onu şan-şöhrətə 
çatdıran müqəddəs sözə  borcunu 
qaytarmış olurdu. Gecə-gündüz at 
belində olan çoban xanımın işgüzarlı-
ğını el-oba həyatına sevgi ilə ifadə edə 
bilirdi. Əsirlik cəhənnəmindən keçən 
Azərbaycan qızının ürək göynədən 
faciəsi onun qələmində sərt boyalar-
la, çoxlarının yaddaşını və vicdanını 
qiyamətədək sızladacaq şəkildə öz 
əksini tapırdı. Ziyəddin Sultanov, bax 
beləcə, axıradək qələmdən ayrılmadı, 
qələmdən çıxan sözün müqəddəsliyinə 
inandı. 

Tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, Ziyəddin 
müəllimin haqlı olanda inadkarlığı, 
nədəsə yanılanda üzrxahlığı  da var idi 
– asanlıqla təslim olmağı, məğlubiyyətlə 
barışmagı xoşlamırdı, yersiz dirəşməklə 
də arası yox idi. Görünür, hər insan heç 
olmasa ömründə bircə dəfə də olsa, 
təslimiyyət duyğusunu dadmaq zorun-
dadır. Ziyəddin müəllim də yaşamaqda 
haqlı ola-ola amansız xəstəliyə təslim 
oldu. Lakin sonadək müqavimət göstərdi 
– ilyarım bu namərd düşmənlə mübarizə 
apardı. Hamımız ümidli idik, deyirdik, 
xəstəlik nəkarədir ki, dağ kimi Sultanov 
ona boyun əysin… 

Qarabağ savaşı salnaməsinin baş 
yazarı adlandırdığımız Ziyəddin Sulta-
nov  bu dünyada çinar əzəməti ilə yaşa-
dı. 40 gündən bəri ruhu qocaman çinar-
ların kölgəsində sərinlənən, Qarabağın 
səmalarında dolaşan Ziyəddin müəllimin 
sevimli obrazı isə göynəkli xatirələrimizə 
köçərək çinar əzəməti ilə canlanır.

O, çinar kimi məğrur və qürurlu idi. 
Kölgəsində də çoxları sərinlənmişdi. 
Özü isə daha çox qızmar günəşi, isti 
havaları xoşlayırdı. Çağdaş Azərbaycan 
jurnalistikasının adlı-sanlı, nüfuzlu 
yetirməsi, ustad qələm sahibi Ziyəddin 
Sultanovla bağlı, onun özünə bənzəyən,  
kölgəsinə sığındığımız çinar xatirələrdə 
həmişə bizə təsəlli sərinliyi gətirəcək. 

Səməd HÜSEYNOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Ömrünün 70-ci ili tamamlanmamış amansız ölümün sıralarımız-
dan apardığı tanınmış yazıçı-publisist, Qarabağ müharibəsinin 
davamlı xronikasını “Xalq qəzeti”nin səhifələrində və bir sıra 

kitablarda salnamələşdirmiş Əməkdar jurnalist Ziyəddin Sultanov  
haqqında hüznlü bir əhvalla danışmaq, söz demək olduqca çətindir. 
Buvaxtadək Qarabağ dərdini bir kənara qoya bilməyib, bir dəfə 
də təntənəli doğum günü keçirməyən, barəsində ürək sözlərimizi 
deməyə imkan yaratmayan dostumuzun-həmkarımızın, nəhayət, necə 
olur-olsun, 70 illik yubileyini keçirməkdə qərarlı olduğumuz bir vaxt-
da onun yoxluğunu necə təsəvvür edəsən, bundan necə  yazasan?!

Külli miqdarda vəsaiti mənimsəməkdə təqsirləndirilən  
şirkət rəhbəri barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

Baş Prokurorluğun 
mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, 
istintaq zamanı toplanmış 
sübutlarla “Güllübulaq” 
MMC-nin təsisçisi və faktiki 
rəhbəri Adıgözəlov Füzuli 
Qəşəm oğlunun 2011-2015-
ci illərdə Türkiyə Respubli-
kasından müxtəlif məhsullar 
idxal edib MMC-nin an-
barına mədaxil etmədən 
Cəmiyyətə məxsus 1 
milyon 885 min manat 
məbləğində pul vəsaitinin 
hesabına malların dəyərini 
və gömrük rüsumlarını 
ödəməsinə, habelə malla-
rın satışından əldə etdiyi 
gəlirdən Cəmiyyətə ödəniş 

etməyərək mənimsəməsinə 
və bununla da “Güllübulaq” 
MMC-yə külli miqdarda 
ziyan vurmasına əsaslı 
şübhələr müəyyənləşdirilib.

Bundan başqa, Füzuli 
Adıgözəlovun Cəmiyyətin 
fəaliyyətinə faktiki rəhbərliyi 

həyata keçirən maddi 
məsul rəhbər vəzifəli şəxs 
kimi sahibkarlıq fəaliyyəti 
ilə məşğul olub, dövlət 
büdcəsinə ödənilməsi 
vəzifəsini nəzərdə tutan 
əməliyyatlar apararaq 
2011–2015-ci illərdə 

ümumilikdə, 8 milyon 396 
min manat məbləğində 
vergiləri dövlət büdcəsinə 
ödəməkdən qəsdən yayın-
masına da şübhələr üçün 
əsaslar yaranıb.

Toplanmış sübutlara 
əsasən, Füzuli Adıgözəlov 
Cinayət Məcəlləsinin həmin 
maddələri ilə təqsirləndirilən 
şəxs qismində cəlb 
olunmaqla barəsində 
məhkəmənin qərarı ilə həbs 
qətimkan tədbiri seçilib.

Cinayət işi üzrə istintaq 
sentyabrın 18-də yekunlaş-
dırılaraq, baxılması üçün 
aidiyyəti üzrə Gəncə Ağır 
Cinayətlər Məhkəməsinə 
göndərilib.

Xəbər verildiyi kimi, “Güllübulaq” Məhdud 
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin təsisçisi və faktiki 
rəhbəri Füzuli Adıgözəlovun qanunsuz əməlləri ilə 
bağlı Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci (külli miq-
darda mənimsəmə) və 213.2.2-ci (külli miqdarda 
vergiləri ödəməkdən yayınma) maddələri ilə Baş 
Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə 
Baş İdarəsində cinayət işi başlanaraq istintaq 
aparılıb. 
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