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Azərbaycanın maarifçi-
demokrat ictimai xadimlərinin 
və ədiblərinin XIX əsrin son 
rübündən başlayaraq ya-
radıb-formalaşdırdığı milli 
mətbuatımızı üçüncü nəsildə 
peşə təhsili almış jurnalistlər 
davam etdirməyə başlamışlar. 
Mətbuata həyat məktəbindən 
gəlmiş ikinci nəsil jurnalistlərin 
görkəmli nümayəndələrinin 
sovet–alman müharibəsindən 
sonrakı illərdə Bakı Dövlət 
Universitetinin filologiya 
fakültəsində yaratdıqları jurna-
listika şöbəsinin (1969-cu ildən 
ayrıca fakültə) məzunları kom-
munist epoxasının sonunadək 
Azərbaycanın kütləvi infor-
masiya vasitələrinin peşəkar 
fəaliyyətinin əsas yükünü 
daşımışlar. 

Müstəqillik dövrünün azad 
jurnalistikası bu məktəbin iste-
dadlı və cəfakeş yetirmələrinin 
yaratdıqları professional baza 
üzərində yenidən formalaşıb 
inkişaf etmişdir. Milli mediamı-
zın üçüncü nəslinin say-seçmə 
nümayəndələrindən, müstəqillik 
illərini əhatə edən dördüncü 
nəsilin isə ustad rəhbərlərindən 
biri olmuş Şamil Şahməmmədov 
çağdaş jurnalistikamız üçün 
klassikləşmiş mətbuat xadimləri 
sırasında öz xarakteri və fəaliyyət 
üslubu ilə örnəkləşmiş bir sima idi.

Sovet dövrünün sonlarının 
“media kapitanları”ndan çox 
az sayda jurnalist müstəqillik 
dövründə də peşə karyerasını 
və yaradıcı gərəkliyini qoruyub 
saxladı. Jurnalistikamızın “üçüncü 

nəsil”i ilə “dördüncü nəsil”i 
arasında zəruri vəsilə yaradan 
bu nadir qələm sahiblərinin ən 
öndə olanı müstəqil Azərbaycanın 
dövlət informasiya agentliyi 
şəbəkəsini qurmuş, müstəqil 
ölkənin rəsmi informasiya 
üslubunu yenidən formalaşdırmış 
Şamil Şahməmmədov idi. 
Təkcə onu demək kifayətdir ki, 
10 illik bir müddətdə Prezident 
Heydər Əliyev sinədən söylədiyi 
çıxış və açıqlamalarının rəsmi-
yazılı versiyasını hazırlamağı 
yalnız AZƏRTAC-ın “redaktə 
etalonu” sayılan baş direktoruna 
etibar etmişdi. Əlavə edək ki, 
ulu öndəri xarici səfərlərə yola 
salıb-qarşılayan bir neçə rəhbər 
şəxsin sırasında Heydər Əliyevin 
şəxsiyyətinə və fəaliyyətinə 
yüksək dəyər verdiyi Şamil 
Şahməmmədov da var idi.

40–45 il əvvəl Bakı Dövlət 
Universitetinin jurnalistika 
fakültəsinin tələbəsi olduğu-
muz illərdə görkəmli mətbuat 
xadimi, “Bakı” – “Baku” axşam 
qəzetlərinin redaktoru Nəsir 
İmanquliyevin yüksək intizamı və 
üstün peşəkarlığı ilə bizə nümunə 
göstərdiyi yetirmələrindən biri də 
Şamil Şahməmmədov olmuş-
du. O vaxt Şamil müəllim “Bakı” 

qəzetinin rəhbərliyində təmsil 
olunurdu – bu redaksiyanın 
“qərargah rəisi”, məsul katibi idi. 
Bundan əlavə, futbol azarkeşliyi-
nin zirvədə olduğu o illərdə Şamil 
müəllim Azərbaycanın ən yaxşı, 
ürəklərdən xəbər verən futbol 
şərhçisi adını qazanmışdı. 

Həyatını, bütövlükdə, milli 
jurnalistikaya bağlamış Şamil 
Şahməmmədovun könül verdiyi 
bu sahədə yarım əsrdən artıq 
ciddi və fədakar fəaliyyəti, şərəfli 
ömür yolu çağdaş mətbuat işçiləri 
üçün, həqiqətən, öyrəniləsi və 
əxz olunası bir örnəkdir. Müxtəlif 
janrlarda saysız-hesabsız yazıları 
illər boyu Şamil Şahməmmədovu 
püxtə qələm sahibi kimi tanıt-
mışdır. Ölkə jurnalistləri isə 
Şamil müəllimi mətbuatımızın 
yorulmaz, tələbkar, təəssübkeş 
təşkilatçılarından biri, peşəkar 
jurnalistika məktəbinin yüksək 
nailiyyətlər əldə etmiş yetirməsi 
kimi tanıyır və dəyərləndirir. Bu 
yerdə Şamil müəllimin hərtərəfli 
yetkinliyə çatmış bioqrafiyasına 
nəzər salaq.

Fəal jurnalist  yaradıcılığı 
ilə ötən əsrin 50-ci illərində 
Bakı Dövlət Universiteti jurna-
listika şöbəsinin tələbəsi ikən 

məşğul olmağa başlamış Şamil 
Şahməmmədov əvvəlcə res-
publika radiosu ilə əməkdaşlıq 
etmişdir. 1957-ci ildə dördüncü 
kurs tələbəsi olmasına baxmaya-
raq, yeni yaradılan paytaxt qəzeti 
“Bakı”nın redaktoru Nəsir İmanqu-
liyev onu yeni formalaşan redak-
siyaya işə götürmüşdür. Burada 
Şamil Şahməmmədov 30 ildən ar-

tıq müddətdə milli jurnalistikamızın 
görkəmli simalarından olan Nəsir 
İmanquliyevin rəhbərliyi altında 
zəngin təcrübə məktəbi keçmişdir. 
O, əvvəl müxbir, şöbə müdiri, son-
ra məsul katib işləmiş və nəhayət, 
baş redaktor vəzifəsinədək 
yüksəlmişdir. “Kommunist” (“Xalq 
qəzeti”) qəzetində baş redak-
tor müavini və AZƏRTAC-da 
baş direktor vəzifələri isə Şamil 
Şahməmmədovun jurnalist bioq-
rafiyasına ən parlaq səhifələr kimi 
yazılmışdır.

Şamil Şahməmmədovun 
AZƏRTAC-da 10 ildən artıq 
müddətdə məsul və məhsuldar 
fəaliyyəti ölkənin ən böyük infor-
masiya agentliyinin tarixində çətin 
və şərəfli bir dövrə təsadüf etmiş-
dir. 1995-ci ildə baş direktor təyin 
olunan Şamil Şahməmmədov 
çətin və mürəkkəb şəraitdə ölkə 
Prezidenti Heydər Əliyevin yüksək 
etimadı və hərtərəfli köməyi ilə 
müstəqil dövlətin informasiya 
agentliyini yenidən qurmağa, onu 
güclü, mobil media qurumuna 
çevirməyə nail olmuşdur. 

“Bakı” və “Kommunist” (indiki 
“Xalq qəzeti”) qəzetlərindəki və 
AZƏRTAC Dövlət İnformasiya 

Agentliyindəki jurnalist və media 
təşkilatçısı kimi çoxillik, səmərəli 
fəaliyyəti Şamil Şahməmmədovu 
ölkəmizdə ciddi və yorulmaz 
jurnalistika xadimi səviyyəsinə 
yüksəltmişdir. Azərbaycan pro-
fessional mətbuatının tarixi 
təcrübəsini dərindən mənimsəmiş 
Şamil Şahməmmədov özünün jur-
nalistika və redaktorluq məktəbini 

yaratmış, bir çox yetirmələrini 
hazırlamaqla mediamızın bugünkü 
inkişafına da dəyərli töhfə vermiş-
dir.

“Bakı” qəzetində müxbirlikdən 
baş redaktorluğadək yüksəlmiş 
Şamil Şahməmmədovu vaxtilə 
onunla birlikdə çalışanlar həmin 
redaksiyada püxtələşmiş kamil jur-
nalist, qəzetin populyarlaşmasında 
müstəsna xidməti olan rəhbər işçi 
kimi xatırlayırlar. Təcrübəli jurnalist 
kimi bir vaxt ölkənin avanqard 
qəzeti sayılan “Kommunist”ə 
(“Xalq qəzeti”) dəvət olunmuş, 
burada redaktor müavini işləmiş 
Şamil Şahməmmədov yetkin 
mətbuat təşkilatçısı, mahir qələm 
sahibi olduğunu bir daha sübut et-
mişdir. Sonrakı illərdə AZƏRTAC-a 
rəhbərlik etdiyi, bu agentliyi dün-
yanın nüfuzlu informasiya qurum-
larından birinə çevirdiyi dövrdə də 
Şamil müəllim mənim 35 ildən bəri 
çalışdığım “Xalq qəzeti” redaksi-
yası ilə gündəlik əlaqədə olmuş, 
bu kollektivə doğma və qayğıkeş 
münasibətini davam etdirmişdir.

Şamil Şahməmmədovun 
mətbuatdakı xidmətləri dövlət 
tərəfindən dəfələrlə yüksək adlara 
və mükafatlara layiq görülmüş-

dür. “Bakı” qəzetində çalışarkən 
ona respublikanın Əməkdar 
mədəniyyət işçisi adı verilmiş və 
yüksək jurnalistika mükafatı olan 
“Qızıl qələm”in laureatı olmuşdur. 
2002-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif olunan Şamil Şahməmmədov 
bu yüksək dövlət mükafatını 
Azərbaycanda alan ilk jurnalist 
olmuşdur.

Görkəmli media xadimi Şamil 
Şahməmmədovun mətbuat 
tariximizin son 70 illik dövrünün 
parlaq bir səhifəsini təşkil edən, 
həmişə hörmət və ehtiramla yad 
edilən ömür yolu daim unudul-
maz xatirələrdə əks-səda verir. 
Mənim də Şamil müəllimlə bağlı 
xeyli səmimi xatirəm var. Lakin 
mən əvvəlcə onun xarakterindəki 
özünəməxsusluq barədə qısaca 
söz açmaq istəyirəm. İntizam və 
məsuliyyət onun varlığına hakim 
kəsilmiş dəyişməz bir keyfiyyət 
idi. Şamil müəllimin uğurları da bu 
tandemdən qaynaqlanırdı.

Şamil müəllim özü istedadlı və 
çalışqan jurnalist olduğuna görə 
redaksiyalarda yükə çevrilənləri, 
yaradıcılıqda küt və tənbəlləri, öz 
maraqlarını güdməkdə zirəkləri 
görən gözü yox idi. Seçilən qələmi 
olan, məsuliyyətli, ümumi işə can 
yandıran, gözü tox jurnalist isə 
onun gözünün işığı idi. Jurnalis-
tikaya yad olan belələri barədə 
deyirdi ki, bir tikə vicdanları və 
insafları olsa, üzüsulu çıxıb 
gedərlər, bu isə onlarda yoxdur. 
Zahirən sərt və çətin adam təsiri 
bağışlayan Şamil müəllim daxilən 
çox ürəyiyumşaq insan idi. Heç 

kəsin “çörəyini kəsmək istəməyən” 
bu insan “ballast” işçilərin yükünü 
çox vaxt özü çəkməli olurdu.

Şamil müəllim cari, xırda-para 
işləri bacarıqlı işçilərə tapşırsa da, 
ümumi və gündəlik fəaliyyətin ye-
kun məsuliyyətini heç kəslə bölüş-
mürdü. O, AZƏRTAC-a rəhbərlik 
etdiyi dövrdə gecəyarıyadək 
işləməkdən yorulmur, üstəlik, 
bundan bir rahatlıq tapırdı. Dövlət 
başçısı Heydər Əliyevin uzaq 
ölkələrə səfərlərinin işgüzar 
saatları yerli vaxtla gecəyarıya 
düşdüyü zamanlarda isə Şa-
mil müəllim bütün sutkanı işdə 
keçirməli olurdu. Bütün bunlar 
illər keçdikcə onun sağlamlığına 
təsirsiz ötüşmədi. Bu dəmir iradəli 
insan bir gün geniş insult keçirdi. 
Ağır xəstəlik onun iradəsini sındıra 
bilmədi, yenidən ayağa qalxıb işə 
qayıtdı. Yarımçıq işləri yoluna qoy-
du, yetirmələrini və ardıcıllarını bir 
daha yerbəyer edib təqaüdə çıxdı.

Bayramlarda, əlamətdar 
günlərdə Şamil müəllimin insani 
və peşə keyfiyyətlərini yüksək 
dəyərləndirən, onun daim 
görünən yerini həssaslıqla duyan, 
qədirbilən həmkarları ona zəng 
vurur, hal-əhval tuturdu. O bundan 
duyduğu razılığı gizlətmir, sonda 
həmişə deyirdi: “Məni yaxşılıq 
etdiyim deyil, sizin kimi heç nə 
eləmədiyim adamlar yad edirlər”. 

2010-cu ildə Mətbuat Şu-
rasında sədr Əflatun Ama-
şovun rəhbərliyi ilə Şamil 
Şahməmmədovun 75 illik yubi-
leyini təntənə ilə qeyd edəndə o, 
böyük razılıqla bildirdi: “Siz mənə 
yeni həyat verdiniz, bir daha yəqin 
etdim ki, mənasız yaşamamışam”. 
2015-ci ildə isə 80 yaşı tamam 
olanda Əflatun müəllim, Ahıl 
Jurnalistlər Məclisinin sədri Yusif 
Kərimov və onun müavini Məzahir 
Süleymanzadə ilə birlikdə yaşa-
dığı mənzildə ustadı ziyarət edib, 
ölkənin media ordusunun təbrikini 
və hədiyyəsini çatdırdıq. Bundan 
da çox məmnun qaldı. Jurnalisti-
kamızın uğurları isə həmişə onun 
ruhunu şad edəcək. 

Tahir AYDINOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”,  

Əməkdar jurnalist

Təqvim yada salır

Mətbuatımızın  
ustad qələm sahibi

Çağdaş Azərbaycan jurnalistika və publisistikasının 
görkəmli nümayəndəsi, “Şöhrət” ordenli qələm 
sahibi, Prezident təqaüdçüsü Şamil Məmməd oğlu 
Şahməmmədovun 86 yaşında əbədiyyətə qovuşmasından  
1 il ötür. Şamil müəllim bütünlüklə jurnalistikaya bağlı şərəfli 
bir ömür yaşadı, adını mediamızın Şərəf kitabına həkk 
edərək, xatirələrdə nurlu iz qoyaraq əbədiyyətə qovuşdu. 
Onun səmərəli və məhsuldar fəaliyyəti milli jurnalistikamızın 
ən üstün səviyyəsinin təmin edilməsinə xidmətdə keçdi.

Gəncədə əmək yarmarkası keçirilib
Gəncə Şəhər İcra 

Hakimiyyətinin dəstəyi, 
Əmək və Əhalinin Sosial 
Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyindəki Dövlət 
Məşğulluq Agentliyinin 
təşkilatçılığı ilə Gəncə 
şəhərində əmək 
yarmarkası keçirilib.

Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Niyazi Bayramov 
və digər məsul idarə, eləcə 
də, müəssisə və təşkilat 
rəhbərləri əmək yarmarka-
sında iştirak ediblər. 

Qeyd edək ki, əmək yar-
markasında işsiz və işaxta-
ran şəxslərə 101 müəssisə 
tərəfindən 1460 vakant iş 
yeri təklif olunub. 

Vakansiya təqdim edən 
təşkilatlar arasında, həm 
dövlət müəssisələri, həm də 
özəl şirkətlər olub. İş yerləri 
əsasən regionun əmək 

bazarının tələbatına uyğun 
olaraq istirahət, əyləncə 
və incəsənət sahəsində 
fəaliyyət (turizm), kənd 
təsərrüfatı, səhiyyə və sosial 
xidmətlər, emal və müxtəlif 
istehsal sahələrini əhatə 
edib.

Yarmarkada eyni za-
manda, işsiz və işaxtaran 
şəxslərə Dövlət Məşğulluq 

Agentliyinin fəaliyyət 
istiqamətləri və layihələri 
barədə ətraflı məlumat 
verilib, aktiv məşğulluq 
tədbirlərinə müraciətlərin 
qeydiyyatı aparılıb.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Tovuz: Hər gün 6 min nəfər kartof yığır 

Kartof bu il Tovuzda bol-
dur. Bolluğun səbəbi rayon-
da bu sahəyə diqqətin artırıl-
ması və fermerlərə hərtərəfli 
dəstəyin göstərilməsidir. 

Bu il Tovuzda 5947,1 hek-
tar ərazidə kartof əkilib. Bunun 
95,6 hektarı toxumçuluq üçün 
nəzərdə tutulub. Burada Ma-
rabel, Arizona, Kolomba-elit, 
Kolomba, Silvanna, Sagitta 
və Orkestr-R1toxum sortları 
yetişdirilmişdir. 

Bu günədək sahələrdən 20 
min tona yaxın məhsul yığıl-
mışdır. Avqust ayının sonuna 
kimi məhsul yığımının başa 
çatdırılması nəzərdə tutulur. 
İlkin yığım onu göstərir ki, bu il 

məhsuldarlıq ötən ildəkindən 
daha yüksək olacaqdır. Ha-
zırda kartof yığımına 6 min 
nəfərdən çox mövsümi işçi 
cəlb olunub. Orta hesabla hər 
bir işçinin gündəlik gəliri 18-20 
manat təşkil edir. 

Tovuz Rayon İcra 

Hakimiyyətinin başçısı 
Məmməd Məmmədov kar-
tofçuluqla məşğul olan bir 
sıra fermer təsərrüfatlarına 
və ayrı-ayrı istehsalçıların 
tarlalarına baş çəkib. Rayon 
rəhbəri fermerlərin problemləri, 
qayğıları ilə maraqlanıb, onlara 
öz tövsiyələrini verib.

Fermerlərin və yığımla 
məşğul olan digər işçilərin 
əhval-ruhiyyəsi çox yüksəkdir. 
Onlar söhbət zamanı kartof-
çuluğun inkişafına göstərilən 

diqqət və qayğıya görə ölkə 
Prezidenti cənab İlham Əliyevə 
öz dərin minnətdarlıqlarını 
bildiriblər. 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Tanınmış jurnalist Şamil Şahməmmədovun 
xatirəsinə həsr olunmuş kitabın təqdimatı keçirilib

İyulun 25-də Azərbaycan 
Mətbuat Şurasında 
tanınmış jurnalist Şamil 
Şahməmmədovun xatirəsinə 
həsr olunmuş “Şamil 
Şahməmmədov. Sərt, mərd, 
həmdərd” kitabının təqdimat 
mərasimi keçirilib.

Təqdimat mərasimində çıxış 
edən Mətbuat Şurasının sədri 
Əflatun Amaşov bildirib ki, adını 
Azərbaycanın jurnalistika tarixinə 
əbədi yazdırmış söz fədaisi Şamil 
Şahməmmədovla bağlı kitabın ərsəyə 
gəlməsi onun xatirəsinə, jurnalistlik 
fəaliyyətinə dəyərli töhfədir. “Kitabın 
adı Şamil müəllimin xarakterindəki 
xüsusiyyətlərin bir növ  toplusudur. 
Mən onun sərtliyini daha çox 
tələbkarlıq kimi qiymətləndirərdim. 
İşə prinsipial yanaşması ilə seçilirdi. 
Rəhbərlikdə müdrik sima idi və hər 
kəsə qayğılı münasibətin nümunəsi 
də məhz o idi. Yaxşı yadımdadır, 12 il 
öncə burada biz onun 75 illik yubileyi-
ni keçirmişdik. Həmin məclisdə sənət 
dostları, həmkarları Şamil müəllim 
haqqında xoş sözlər deyir, xatirələrini 
bölüşürdülər. Özü başda oturmuşdu. 
Birdən mənə tərəf çevrilib çox sakit 
tərzdə dedi: “Bunlar nə vaxt məni 
tərifləməyi dayandıracaqlar?” 

Təbii ki, tədbirdə çıxış edib xoş 
sözlərə görə hamıya təşəkkürünü 
ifadə etdi. Amma son dərəcə 
təvazökar idi”, – deyən Ə.Amaşov vur-
ğulayıb ki, mənalı ömrünü tamamilə 
jurnalistikaya həsr etmiş Şamil 

Şahməmmədov Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin (indiki Bakı Dövlət 
Universiteti) filologiya fakültəsinin 
jurnalistika şöbəsini bitirmişdi. Bir 
müddət dövlət radiosunda çalışmışdı. 
Hələ tələbə ikən ustad Nəsir İmanquli-
yev onu “Bakı” qəzetinə dəvət etmişdi. 
Ş.Şahməmmədov paytaxtda tikinti 
bumunun yaşandığı ötən əsrin 60-
70-ci illərində görülən işlərlə, məşhur 
binaların, ictimai iaşə obyektlərinin 
inşası ilə bağlı genişhəcmli, dolğun 
reportajları ilə bu janra özünəxas 
çalarlar gətirmişdi. Otuz ilə yaxın 
“Bakı”-“Baku”da çalışmış böyük qələm 
sahibi nəşrdə sıravi müxbirlikdən baş 
redaktorluğadək yüksəlmişdi. 

Sevimli qəzetindən ayrıldıqdan 
sonra “Xalq qəzeti”ndə baş redaktor 
müavini kimi fəaliyyət göstərmişdi. 

Daha sonra Azərbaycan Dövlət 
İnformasiya Agentliyinin (AZƏRTAC) 
baş direktoru olmuşdu. “Mənə nə xoş 
ki, onunla birlikdə çalışmışam, ondan 
öyrənmişəm. Şamil müəllim sözün əsl 
mənasında jurnalistika məktəbi idi. 
Gənclərə peşənin sirlərini aşılayırdı. 
Bundan əsla yorulmazdı”, – deyən 
Mətbuat Şurasının sədri əlavə edib 
ki, çoxşaxəli yaradıcılıq diapazonuna 
malik Ş.Şahməmmədov jurnalistika 
ilə yanaşı, ədəbi-bədii tərcümə ilə 
də məşğul olurdu. Futbolla əlaqədar 
təhlilləri oxucular tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanırdı. Hər kəs onu 
həm də mahir idman jurnalisti kimi 
tanıyırdı.

Tədbirdə çıxış edənlərdən 
“Bakı”-“Baku” qəzetinin baş re-
daktoru Ağahüseyn Hüseynov, 

respublikanın Əməkdar jurnalisti 
Etibar Babayev, veteran jurnalist 
Fazil Rəhmanzadə, “Bakı”-“Baku” 
qəzetinin baş redaktor müavini 
Ənvər Məşədiyev, poliqrafçı alim 
Şəddat Cəfərov, “Xalq qəzeti”nin 
əməkdaşı İlqar Həsənov, Bakı Mul-
tikulturalizm Mərkəzinin əməkdaşı, 
tanınmış jurnalist Araz Qurbanov, 
Mətbuat Şurası Ahıl Jurnalistlər 
Məclisinin rəhbəri Tahir Aydınoğlu, 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şərəf 
Cəlilli, Bakı Slavyan Universitetinin 
jurnalistika fakültəsinin professoru 
Şəlalə Həsənova, AZTV-nin böyük 
redaktoru Aybəniz Məmmədəliyeva, 
“Yeni təfəkkür” qəzetinin baş redak-
toru Şəmsiyyə Kərimova,  tanınmış 
veteran jurnalistlər – Vaqif Musayev, 
Əntiqə Qonaqova, Rafiq Həsənov, 
Hacı Mehman Fərzullayev  və 
başqaları Ş.Şahməmmədovla bağlı 
xatirələrini bölüşüblər. Onlar ustad 
jurnalisti peşəsinə sədaqət, prinsi-
piallıq rəmzi kimi xarakterizə edən 
cəhətlərdən söz açaraq bildiriblər 
ki, belə bir şəxsiyyətin xatirəsinə 
ehtiram nümunəsi kimi ərsəyə 
gəlmiş “Şamil Şahməmmədov. Sərt, 
mərd, həmdərd” kitabında yer almış 
məqalələr ona vəfa borcu olmaqla 
yanaşı, həm də tariximizin mühüm 
mərhələsinin öyrənilməsi baxımın-
dan önəmli materiallardır.

Ustad jurnalistin oğlu Məmməd 
Şahməmmədov atasının xatirəsinə 
göstərilən diqqətə görə ailələri 
adından çıxış edərək kitabın ərsəyə 
gəlməsində və tədbirin təşkilində 
əməyi olan hər kəsə minnətdarlığını 
bildirib.

Bu yaxınlarda “Elm və təhsil” 
Nəşriyyatında çapdan çıxmış 
 “Şamil Şahməmmədov. Sərt, mərd, 
həmdərd” kitabının tərtibçi-redaktoru 
və ön söz müəllifi, tanınmış jurnalist 
Züleyxa Nadir, redaktoru Əməkdar 
jurnalist Zemfira Məhərrəmlidir. Ki-
tabda sənət dostları və həmkarlarının 
müxtəlif illərdə ustad qələm sahibi ilə 
bağlı yazıları, həmçinin onun həyat 
və fəaliyyətinin ayrı-ayrı dövrlərini əks 
etdirən fotolar yer alıb.

Qeyd edək ki, “Əməkdar 
mədəniyyət işçisi” fəxri adı, 
 “Qızıl qələm” mükafatı laureatı, 
Azərbaycanın “Şöhrət” ordeni ilə 
təltif edilmiş ilk jurnalisti olan Şamil 
Şahməmmədov 1935-ci ildə Gəncədə 
anadan olub, 2021-ci ildə Bakıda 
vəfat edib.

AZƏRTAC


