
Dəyanət timsalı
Şəhid xanımı Vüsalə Niftəliyeva ilə görüşdən təəssürat

V ətən Müharibəsi Qəhrəmanı 
Mehrab Niftəliyevin anası Xalidə 
xanım, bacısı Məlahət, həyat 

yoldaşı Vüsalə, qızı Ləman bu 8 Mart – 
Beynəlxalq Qadınlar Gününü də onsuz 
qarşılayırlar. Gözləri yolda olsa da, gülə-
gülə içəri girib “Bayramınız mübarək!” 
deməyəcək. Çünki Mehrab canını Vətən 
yolunda fəda edib, müqəddəs şəhadətə 
qovuşub. Amma onlar bundan bir elə də 
qüssələnmirlər: axı, son görüşlərində 
özü tapşırıb ki, şəhid olsa, ağlayıb göz 
yaşı axıtmasınlar, yoxsa ruhu inciyər.

...Sumqayıtın 13-cü  mikrorayonunda, 
göydələn binanın 8-ci mərtəbəsindəki 
mənzildəyik. Şəhid xanımı gəlişimizə sevin-
diyini deyir: “Mehrabdan sonra qapımızın hər 
açılmasını ailəmizə olan diqqət, qayğı kimi 
qiymətləndiririk”. Onunla ötən ilin payızında 
Sumqayıt Tibb Kollecində görüşmüşdük: iki 

qəhrəmanın – Sübhan Cəbrayılov və Mehrab 
Niftəliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirdə. 
Kollecin həyətində xatirə lövhəsinin açılışın-
da söz alan Vüsalə xanımın təmkinli çıxışı 
yadımdadır. Ən yaxın sirdaşını, ömürdaşı-
nı itirməsinə baxmayaraq, özünü yetərincə 
toxtaq tutmuşdu. Elə budəfəki kimi. Mavigözlü 
Ləman bala isə qardaşları Sənan və Kamranla 
bərabər, qəhrəman atasına görə xeyli qürurlu 
görünürdülər. 

Çay süfrəsi arxasında söhbət edirik. Vüsalə 
xanım deyir ki, XTQ-də baş gizir olan Mehrab 
hələ 2016-cı ilin məlum Aprel döyüşlərində 
fərqlənmiş, Qarabağın bütünlüklə azad edildi-
yini görməyi niyyət eləmişdi: “İkinci Qarabağ 
müharibəsinə bir neçə gün qalmış gəzməyə 
çıxmışdıq. Mehrab bayraq aldı. Dedi ki, bunu 
Şuşaya aparacağam. Şuşa uğrunda döyüşmək 
onun arzusu idi. Arzusuna çatdı. Bayrağı qaldır-
maq isə ilk dəfə ona Cəbrayılda qismət olmuş-
du. Ermənilərin hərbi hissəsi alınan gün həmin 
binanın qarşısında bayrağı başı üzərinə qaldırıb 
şəkil çəkdirmişdi. Şuşada da eynisini edəcəkdi. 
Amma...”

Kövrəlir. Titrək əllərini uzadaraq Mehrabın 
qəhrəmanlıq medalını götürür və bizə göstərir. 
Mehrab noyabrın 7-də Şuşada yaralanıb və 
ertəsi gün artıq azad olunmuş Şuşanın mavi 
səmasına baxa-baxa həyata “əlvida” deyib. 
Ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı 
adına layiq görülüb. Eyni zamanda, “Vətən uğ-
runda”, Cəbrayılın, Füzulinin, Şuşanın alınma-
sına görə və digər medallar onun şərəfli döyüş 
yolundan soraq verir. 

Mənzil muzeyi xatırladır. Mehrabın 
portretləri, şəkilləri, təltifləri, döyüş və mülki 
paltarları, unudulmaz xatirəsi ilə bağlı hər şey 
böyük otaqda əzizlənib saxlanır. Kəşfiyyatçı-
istehkamçı M.Niftəliyevin asudə dəqiqələrdə 
hərbçi dostları ilə, qısa müddətə evə gəldiyi 
vaxtlar ailə üzvləri ilə çəkdirdiyi yadigar şəkillər 

adama çox şey deyir. “Öncə Vətəndir!” şüarı ilə 
döyüşlərə atılaraq misilsiz igidliklər göstərmiş 
baş gizirin təvazökar, amma qətiyyətli baxış-
ları “Mən əbədiyyət yolçusuyam!” deyir. Arada 
fürsət tapıb fotolara baxan ailə üzvlərinin bir 
şəklini də mən çəkirəm. 

Ömrünün 12-ci 8 Mart bayramını keçirən 
Ləman bala yaxşı rəqqasədir. Ötən yay Təhsil 
Nazirliyi və "Zəfər" Şəhid Ailələrinə Dəstək 
İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə açılmış “Zəfər” 
düşərgəsində istirahət zamanı ifa etdiyi “İgidlər” 
rəqsi ilə hamını heyran qoyub. O deyir:

– Altı yaşım olanda atam Azərbaycan bayra-
ğını çiynimə örtərək mənə rəqs etməyi öyrədib. 
Toyda da birlikdə oynamışıq. Atamın xatirəsi 
mənim üçün hər şeydən əzizdir. 

Atasının balaca qızına hərbi libas geyindirib 
çəkdirdiyi şəkil birgə xoşbəxt günlərin yadiga-
rıdır. Mehrabın komandanı general-leytenant 
Hikmət Mirzəyevin də Ləmanla şəkil çəkdirməsi 
ailə üçün qürurverici faktdır. 

Xatirələr çözələnir və mərd Vətən oğlunun 
işıqlı obrazının cizgilərini tamamlayır.  Mehrab 
Niftəliyev cəbhənin müxtəlif bölgələrində 
düşmənə qarşı mərdliklə vuruşub. Ermənilərin 
“topdağıtmaz” istehkamları yarılarkən həmişə 
ön sırada olub. Cəbhə dostları qorxmaz 
kəşfiyatçını “Terminator” adlandırırdı. Şuşa 
istiqamətində beş gün döyüşən, düşmənin şəxsi 
heyət və sursat daşıyan iki maşınını qumbara 
ilə sıradan çıxaran Mehrab zəfər tarixini qanı və 
canı ilə yazan igidlərdən olub. Son nəfəsində 
döyüş dostu, polkovnik-leytenant, Vətən 
müharibəsi Qəhrəmanı Ceyhun Camalova de-
yib ki, qardaş, ailəmdən muğayat olarsan...

– Mehrab mehriban ailə başçısı, qayğıkeş 
ata idi, – deyir Vüsalə xanım. – Uşaqları ilə 
hərtərəfli məşğul olurdu, şəxsiyyət kimi rəftar 
edirdi onlarla. Müharibəyə getməmişdən mənə 
dedi ki, hər xəbərə hazır ol, dik dayan, qayıdı-
şım olmaya bilər...

– Bəs, Beynəlxalq Qadınlar Günündə nə 
edirdi? – deyə soruşuram.

– Doğrusu, Mehrab hay-küylə hədiyyə, 
gülfilan alıb gətirməyi sevən deyildi. Amma hər 
bayramda pul verirdi ki, nə istəsən, al. Onun ən 
böyük hədiyyəsi gülə-gülə evə gəlməsi idi... Elə 
hey hərbi qulluqda olduğuna görə vaxt tapıb 
mənzilimizi təmir elətdirə bilmirdi. Ondan sonra 
bu işi SOKAR yerinə yetirdi. Sumqayıt şəhərinin 
rəhbərliyi də bizdən diqqətini əsirgəmir. Qızımın 
ad gününə gəlmişdilər. Sumqayıt Tibb Kolleci 
də bizi daimi himayəyə götürüb, tez-tez qapımı-
zı açır, könlümüzü şad edirlər. Zakir Fərəcov da 
sağ olsun, Rəfail Eyvazov da, Ceyhun Cama-
lov da, Tərlan Hacızadə də, Xatirə xanım və 
başqaları da sağ olsunlar! Hamısından olduqca 
razıyıq!.. 

Şəhid ailəsindən ayrılanda Vüsalə xanımla 
Ləman balaya “Bayramınız mübarək!” demək 
istədim. Ancaq nədənsə demədim. Deyə 
bilmədim. Düşündüm ki, bayram ərəfəsində 
gəlib qapılarını açmağımız elə o anlama gəlir.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

 Qadınlar tarix boyu bərabər hüquq 
və azadlıqları üçün mübarizə apar-
mış, müxtəlif dövrlərdə bu mübarizə 
şiddətlənərək, hərəkata çevrilmişdir. 

Bu xarakterli qadın hərəkatları 
XIX əsrin ortalarında “feminizm” adını 
almışdır. 

Feminizm cinsiyyətçilik, cinsi istis-
mar və zülmə son qoymağı hədəfləmək 
və buna qarşı mübarizə aparmaq kimi 
başa düşülür. 

Feminizm hərəkatı tarixən 3 əsas 
dövrə bölünür. XIX əsrin sonu, XX əsrin 
əvvəlləri feminizmin birinci dalğası kimi 
xarakterizə edilir. Həmin dövrlərdə 
qadınların əsas mübarizə meydanı 
səsvermə, təhsil və mülkiyyət hüquqla-
rının tanınması idi. Qeyd edək ki, Ame-
rika və Avropada qadınlara qarşı zorakı-
lıq, feminizm daha kəskin və böyük 
miqyaslı olduğundan həmin qitələrdə 
qadınların öz hüquqları uğrunda apar-
dıqları mübarizə qat-qat güclü olub. 

Bu mübarizə Osmanlıdan da yan 
keçməmiş, əksinə zaman keçdikcə 
daha da güclənmişdir. Belə ki, Os-
manlı qadınları əvvəlcə öz düşüncə 
və hisslərini ifadə etdikləri qəzet və 
jurnallar dərc etdirməyə başlamışlar. Bu 
jurnallar mərhələ-mərhələ irəliləyərək 
qadınlar arasında həmrəyliyə, daha 
sonra isə hərəkata çevrilmişdir. Qa-
dınlar qurduqları dərnəklər vasitəsilə 
mütəşəkkil şəkildə hərəkətə keçir, 
təhsil, mədəniyyət sahələrində və 
ümumi məsələlərdə yardımlaşma-
ğa başlayırdılar. Bu yardımlaşma 
dərnəkləri daha sonra ölkənin ümumi 
problemlərini həll etməyə çalışan siyasi 
partiyalara qoşulmuş, bununla da yeni 
bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Qa-
dınlar müxtəlif peşə və fəaliyyətlərdən 
topladıqları pulu dərnəklər vasitəsilə 
ehtiyacı olanlara çatdırır, hər yaşda 
olan həmcinslərinin təhsil alması üçün 
mübarizə aparırdılar. 

Qadın hərəkatının 2-ci dalğa-
sı 1960-cı illərdə başlamışdır. Bu 
mərhələdə qadınlara siyasi partiyalarda 
yer almaq, əmək fəaliyyətində, eləcə 

də, incəsənət sahəsində seçim edərkən 
ayrı-seçkilik qoyulmamaq haqqının 
tanınmasıdır.

Feminizm hərəkatı 3-cü mərhələdə 
qadın haqları başda olmaqla dünya-
nı maraqlandıran bütün problemlərlə 
mübarizə aparmağa başlamış və 
qlobal bir mücadiləyə çevrilmişdir. Bu 
problemlərə irqçilik, ekoloji çirklənmə, 
nüvə silahları təhdidləri, ümumilikdə, 
planetimiz üçün zərərli ola biləcək hər 
bir ünsür, bununla yanaşı, insan haqq 
və azadlıqlarını azaldan bütün adət-
ənənələr daxildir. 

Statistikaya görə, mart ayının 
gəlişi ilə insanları ən çox düşündüyü, 

soruşduğu və araşdırdığı məsələlərdən 
biri də məhz 8 Mart gününün tarixidir. 
8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü-
nün tarixi daha yaxşı iş şəraiti əldə 
etmək istəyən qadınların birlikdə 
işlədikləri fabriklərdə tətil elan etmələri 
ilə əlaqəlidir. Bu baykot kompaniyası 
1857-ci ildə ABŞ-ın Nyu-York ştatında 
başlamışdır. Belə ki, həmin il toxuçuluq 
fabriklərində çalışan 40 min qadın iş 
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün tətil 

elan etmiş, bu da böyük qarışıqlığa və 
ləngimələrə gətirib çıxarmışdır. Həmin 
tətil aksiyalarına qarşı çıxan polislər 
qadınlara hücum etmiş və fabrikləri 
bağlamışdır. Hadisələr nəticəsində 
fabriklərdə yanğınlar başlamış, böyük 
əksəriyyəti qadın olmaqla 169 nəfər 
həyatını itirmişdir. 

Beynəlxalq Qadınlar Gününün 
qeyd edilməsi ilə nəticələnən həmin 
hadisədə həyatını itirən qadınların dəfn 
mərasiminə 100 mindən çox insan 
qatılmışdır. Hadisədən 53 il sonra 
Danimarkada keçirilən qadınlar toplan-
tısında Almaniyanın Sosial Demakrat 
Partiyasının qurucularından olan Klara 

Setkinin təşəbbüsü ilə 8 martın “Dünya 
işçi qadınlar günü” olaraq qeyd edilməsi 
təklifi irəli sürülmüşdür. Daha sonra – 
1921-ci ildə Moskvada keçirilən növbəti 
toplantıda 8 mart tarixi “Dünya İşçi 
Qadınlar Günü” olaraq qəbul edilmişdir. 

Bu tarixin qeyd edilməsi Birinci və 
İkinci dünya müharibələri dövründə bir 
çox ölkə rəhbərliyi tərəfindən qada-
ğan edilsə də, XX əsrin 60-cı illərinin 
sonlarında ABŞ-da da qeyd edilməyə 

başlanılması ilə daha güclü bir şəkildə 
gündəmə gəlmişdir. Beləliklə, 1977-ci il 
16 dekabr tarixində Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş Assambleyası 8 Martın 
Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd 
olunması barədə qərarı qəbul etmişdir.

Lakin təəssüflər olsun ki, bütün 
bunlara baxmayaraq, günümüzdə də 
qadına şiddət, qadınların işləmək, təhsil 
almaq haqlarının məhdudlaşdırılması 
halları kifayət qədərdir. Dünyanın 
müxtəlif ölkələrində bu hadisələrin qar-
şısını almaq üçün dövlət səviyyəsində 
mübarizə aparılsa da, bu problemin 
tamamilə həll edilməsi müşkül görünür. 
Zənnimizcə, bu məsələnin həlli təkcə 
belə hadisələr törədən insanların, iş 
yerləri və təhsil müəssisələrinin, hətta 
dövlət qurumlarının cəzalandırılması 
deyil, eləcə də ümumi zehniyyətin 
dəyişdirilməsi, dəyişə bilməsi üçün 
mübarizə aparmaqdan keçir. Təhsil, 
təlim tərbiyə məsələlərində görüləcək 
tədbirlər qadın haqlarının daha rahat 
təmin edilməsində ən mühüm faktor-
lardan biridir. Ekspertlərin fikirlərinə 
əsasən təhsil səviyyəsi daha yüksək 
olan ölkələrdə qadınlara yönəlmiş 
şiddət və cinayət halları digər ölkələrə 
və regionlara görə nisbətən azdır. 
Sevindirici haldır ki, ölkəmizdə də bu 
məsələ ilə bağlı dövlət tərəfindən xü-
susi tədbirlər görülür, qadınların hüquq 
və azadlıqlarının təmin edilməsi üçün 
yüksək səviyyədə mübarizə aparılır.

Onları siz də tanıyırsınız

Leyla BƏDİRBƏYLİ, Xalq artisti
2020-ci ilin yanvar ayında 

Azərbaycan teatr və kino sənətinin 
görkəmli nümayəndəsi, SSRİ-nin və 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
mükafatları laureatı, Xalq artisti Leyla 
Ağalar qızı Bədirbəylinin (Cavanşirova-
nın) anadan olmasının 100 illiyi tamam 
oldu. Onu yenidən xatırladıq, tamaşa-
larda, filmlərdə oynadığı rolları yada 
saldıq.

Leyla Bədirbəyli uzunmüddətli 
fəaliyyəti ərzində öz sələflərinin 
ənənələrini uğurla davam etdirmiş 
və layiqli nümayəndəsi olduğu nəslin 
yaradıcılıq prinsiplərinə sadiq qalaraq 
Azərbaycan mədəniyyəti salnaməsinə 
yeni səhifələr yazmış sənətkarlardandır. 
O, fitri istedada malik teatr ustası kimi 
ifa üslubundakı səmimiyyət, məlahət və 
təbiilik sayəsində dramaturqlarımızın və 
dünya ədəbiyyatı klassiklərinin çox say-
da qadın qəhrəmanına zəngin boyalarla 
parlaq səhnə həyatı vermişdir. Aktrisa 
“Arşın mal alan” filmində Gülçöhrə 
obrazı ilə böyük şöhrət qazanmış, 
1940-cı illərdən etibarən, eyni zaman-
da, ekranlarda məharətlə canlandırdığı 
və mənəvi-əxlaqi dəyərlərin təbliği, 
tamaşaçı zövqünün formalaşdırılması 
baxımından əhəmiyyət kəsb edən silsilə 
rollarla milli kinematoqrafiyanı daha da 
zənginləşdirmişdir.

Qeyd olunur ki, Leyla Bədirbəyli iki 
filmdə epizodik rolda oynadıqdan sonra 
1940-cı illərin əvvəllərində kinorejissor 
Hüseyn Seyidzadə onu “Ayna” filmində 
baş rola çəkir. Filmdə Leyla Bədirbəyli 
tanınmış aktyorlar-Ələskər Ələkbərov, 
Mövsüm Sənani, İsmayıl Əfəndiyevlə 
birlikdə oynayır. Sonra “Səbuhi” 
filminə dəvət alır. 1945-ci ildə lentə 
alınan “Arşın mal alan” filmi isə yara-
dıcı kollektivə, o cümlədən Gülçöhrə 
rolunun ifaçısı Leyla Bədirbəyliyə 
böyük uğur gətirir. Bu film həm keçmiş 
 SSRİ-də, həm də dünyanın 50-dən ar-
tıq ölkəsində göstərilir və müvəffəqiyyət 
qazanır.

Leyla Bədirbəyli 50-dən artıq filmdə 
yaddaqalan obrazlar yaradıb.

Nəcibə MƏLİKOVA, Xalq artisti
Əvvəlcə kino sahəsində 

şöhrətlənmiş, yaradıcılığının əsas qolu 
isə teatr sənəti ilə bağlı olan Nəcibə 
Haşım qızı Məlikova 25 oktyabr 1921-ci 
ildə Bakının Buzovna kəndində doğu-
lub. İlk təhsilini kənddə və Bakıda alıb. 
Bakı Teatr Məktəbində Xalq artisti Fat-
ma Qədrinin sinfini bitirib (1940-1943). 
Öz istəyi ilə Gəncə Dövlət Dram Teat-
rında işləməyə gedib. Burada bir neçə 
tamaşada çıxış edərək Bakıya qayıdıb 
və təzəcə təşkil olunmuş Azərbaycan 
Dövlət Teatr İnstitutuna daxil olub. 
1951-ci ildə ali məktəbi bitirib. Texni-
kumda təhsil aldığı illərdə Milli Dram Te-

atrının tamaşalarında epizodik rollarda 
oynayan aktrisa 1952-ci ildən (kinolara 
çəkilişlə bağlı kiçik fasilələrlə) yenə bu 
teatrda işləyib. Nəcibə Məlikova klassik 
və çağdaş Azərbaycan dramaturqları-
nın, dünya ədiblərinin, əsasən, dram 
əsərlərində və bir qədər də komediyala-
rında rollar oynayıb.

Nəcibə xanım kinoda da uğurlu 
rollar yaradıb. Onların arasında "Ögey 
ana"da Dilarə, "Aygün"də  Aygün, 
"Arşın mal alan"da Cahan xala, "Əhməd 
haradadır?"da Nərgiz xala rollarının 
ifası onun yaradıcılıq nailiyyətləri kimi 
dəyərlidir.

Nəcibə Məlikova məlahətli, emosio-
nal, lirik-dramatik aktrisa idi. Mənən saf 
qəlbli qəhrəmanları, məhəbbət yolunda 
mürəkkəb vəziyyətlərdə gücsüz görü-
nüb kövrələn, ancaq xeyirxah insan-
ların köməyi ilə mətanətini qoruyub 
saxlayan personajları uğurla oynayırdı. 
Sənətkarın yumorunda da həzin və 
kövrək lirizm üstünlük təşkil edirdi. 27 
iyul 1992-ci ildə Bakıda vəfat edən 
Nəcibə Məlikova ikinci Fəxri xiyabanda 
dəfn olunub.

Həqiqət RZAYEVA, Xalq artisti

Həqiqət xanım Lənkəran qəzasının 
Darquba kəndində anadan olmuşdur. 
Gənc Həqiqətdə operaya və səhnəyə 
həvəs Bakıda həvəskar teatr dərnəyinə 
getməsindən sonra yaranır. Bəstəkar 
Müslüm Maqomayev səsini yoxla-
yandan sonra onu Azərbaycan Opera 

Teatrında işə götürür. Bununla da 
ailəsinin narazılıqlarına baxmayaraq, 
Həqiqət xanım opera teatrına ömürlük 
bağlanmış olur.

1928–1932-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Konservatoriyasının muğam 
şöbəsində oxuyur, Cabbar Qaryağdıoğ-
lu, Seyid Şuşinski və Qurban Pirimov-
dan dərs alır. 1927–1952-ci illərdə Ope-
ra və Balet Teatrının solisti, muğam və 
xalq mahnılarımızın ifaçısı kimi tanınır. 
Ərəbzəngi ("Şah İsmayıl" — Müslüm 
Maqomayev), Leyli, Əsli, Telli ("Leyli və 
Məcnun", "Əsli və Kərəm", "Arşın Mal 
Alan" — Üzeyir Hacıbəyov), Şahsənəm 
("Aşıq Qərib" — Zülfüqar Hacıbəyov) 
onun yaratdığı əsas səhnə obrazlarıdır.

Həqiqət Rzayeva "Ögey ana" 
filmində Qəmər xala obrazını oynamış-
dır. Qəmər xala filmdə mənfi obrazdır. 
O kürəkəni Arifin İsmayıla yeni ana 
gətirməyini qəti surətdə rədd edir və 
filmin sonuna kimi Dilarənin yaxşı bir 
ana olacağına şübhə ilə yanaşır. Hətta 
onun filmdə işlətdiyi "Mən ölü, sən diri. 
Bundan İsmayıla ana olmayacaq. Yad 
qızından ana olmayıb, olmayacaq." 
sitatı yaddaşlara həkk olunmuşdur.

Barat ŞƏKİNSKAYA, Xalq artisti

Barat Həbib xan qızı Şəkinskaya 
28 iyun 1914-cü ildə Şuşada bəyzadə 
ailəsində anadan olub. Anası Gövhər 
xanım Əbdürrəhim bəy Haqverdiye-
vin əmisi qızı olub. Atası Həbib xan, 
 1920-ci il, aprelin 28-də bolşeviklər 
Bakını zəbt edərkən qaçaq düşüb. 
Barat Şəkinskaya, hələ uşaq ikən 
1920-ci ildə Şuşada göstərilən "Şəbih" 
tamaşasında Səkinə rolunu ifa edib.O, 
ilk təhsilini Şuşada alıb. 1920-ci il 
avqustun 21-də anası uşaqları Barat, 
Səriyyə və Süleymanla birlikdə Şuşanı 
tərk edərək Ağdamın Göytəpə kəndinə 
köçüb. 1923-cü ildə isə ailə Gəncədə 
məskunlaşıb. Həmin il sentyabrın 1-də 
Gəncədəki 2 saylı, birinci dərəcəli qız 
məktəbində dərsə başlayıb. 

1927-ci ildə Gəncədə Peda-
qoji Məktəbə qəbul olunub. Həm 
məktəbin, həm də şəhərin müxtəlif 
dram dərnəklərində həvəskar kimi çıxış 

etməyə başlayıb. 1929-cu il, sentyab-
rın 18-də Gəncə Həmkarlar İttifaqı-
nın "Fəhlə klubu"nda aktrisa ştatına 
götürülmüşdür. 1930-cu il, iyunun 25-də 
Pedaqoji Məktəbi bitirərək, Sərkər kənd 
məktəbinə müəllim göndərilir. Eyni 
zamanda, "Qadınlar klubu"nun, "İşçi 
klubu"nun və "Dəmiryolçular klubu"nun 
dram dərnəklərində həvəskar aktrisa 
kimi fəaliyyət göstərir. 1933-cü il yanva-
rın 7-də Gəncə Türk İşçi Teatrosunun 
truppasınin aktrisası kimi işə götürülür. 
1935-ci il, fevralın 23-də Gəncə Dövlət 
Dram Teatrından işdən çıxıb Bakıya 
gəlir. 1935-ci il, sentyabrın 1-də Akade-
mik Milli Dram Teatrının aktyor truppası-
na aktrisa qəbul olunur.

Teatrda və kinoda yaddaqalan rollar 
yaratmışdır.

Münəvvər KƏLƏNTƏRLİ, 
Əməkdar artist

Münəvvər Kələntərli 1912-ci ildə 
Lənkəranda anadan olub. Təhsilini 
Lənkəranda alaraq 17 yaşında Bakıya 
gəlib. Gözəl səsə sahib olan Münəvvər 
Kələntərli qardaşı Haşım ilə birgə 
konsertlərdə xalq mahnılarını, "Aman 
nənə", "Kişmiri şal" və "Lolo" kimi el 
nəğmələrini ifa edirdi. Eyni zamanda, 
tarzən Qurban Pirimovun, kamançaçı 
Qılman Salahovun və qarmonça-
lan Teymur Dəmirovun müşayiəti ilə 
muğam da oxumuşdur. Bundan xəbər 
tutan bəstəkar Müslüm Maqomayev 
1933-cü ildə onu Opera Teatrına 
dəvət edir və beləliklə də Münəvvər 
Kələntərli 1933-cü ildən etibarən səhnə 
fəaliyyətinə başlayır..

Münəvvər Kələntərli kino 
fəaliyyətinə Böyük Vətən müharibəsi 
illərində çəkilməyə başlayan, 1945-ci 
ildə ekranlara çıxan və dünyanın 136 
ölkəsində nümayiş etdirilən "Arşın mal 
alan" filmində canlandırdığı Cahan xala 
rolu ilə başlayıb. 

Münəvvər Kələntərli ilk debütündə 
uğur qazanır. Filmə 1946-cı ildə Mosk-
vada ictimai baxış keçirilir və "Arşın 
mal alan" SSRİ Dövlət mükafatına 
layiq görülür. Bu filmdən sonra aktrisa 
"Azərbaycanfilm" kinostudiyasının isteh-
sal etdiyi 10-dan çox bədii filmə, bir sıra 
qısametrajlı və sənədli filmlərə çəkilib. 

Münəvvər Kələntərli daha sonra 
"Bəxtiyar" musiqili filmində Gülzar xala, 
"Əmək və qızılgül"də Daqmaranın ana-
sı Sonu, "Qızmar günəş altında"da Gül-
bahar nənə, "Görüş"də Münəvvər, "O 
olmasın, bu olsun"da Yengə, "Kazbek 
qutusu"nda Məlikovun arvadı, "Kölgələr 
sürünür"də Məsmə, "Yeni il gecəsi"ndə 
ev sahibəsi rollarını yaradıb.

Hazırladı:  
M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Dünyanın müxtəlif dillərində özünə yer tapmış və müxtəlif 
vəziyyətlərdə fərqli mənalar kəsb edən belə bir ifadə var: qadın 
böyük qüvvədir. Bu yerdə qüdrətli sərkərdə Çingizxanın sözlərini 
xatırlatmaq istərdik. Rəvayətə görə, bir gün Çingizxan ordusu-
na səslənərkən mən sizin xanınızam, bu da mənim xanımımdır 
deyərək, həyat yoldaşını göstərmişdir. Günümüzdə də öz aktu-
allığını qoruyan “xanım” sözünün bu hadisədən sonra yarandığı 
iddia edilir. 

 Dünya qadın haqlarına 
ehtiram göstərir

Qadınlar tarixən Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında 
həmişə mühüm rol oynamışlar. Onlar mədəniyyətimizdə, 
incəsənət salnaməmizdə layiqli yer tuturlar. İncəsənət xadimləri 
olan qadınlarımızın bir çoxu teatrda, kinoda, televiziya tamaşa-
larında yaratdığıbənzərsiz rolları ilə qəlbimizi ovsunlamış, xoş 
xatirəyə çevrilmişdir.

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində onları yad 
etmək, həyat yollarına qısa nəzər salmaq istədik.

AHİK İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 
İcraiyyə Komitəsinin onlayn formatda keçirilən iclasında 
qurumun sədri, Milli Məclisin deputatı Səttar Möhbalıyev 
müzakirə edilən məsələlər barədə məlumat verib.

AHİK sədri 
müzakirələrdən əvvəl qarşı-
dan gələn 8 Mart  Beynəlxalq 
Qadınlar Günü münasibətilə 
ölkəmizin bütün qadınlarını, 
o cümlədən, Azərbaycan 
həmkarlar ittifaqlarının 
qadın üzvlərini təbrik edib, 
onlara möhkəm cansağlığı, 
səadət və uğurlar diləyib. 
Səttar Möhbalıyev bildirib ki, 
həmkarlar ittifaqları şəhid, 
qazi, əsgər analarının və 
ömür-gün yoldaşlarının qay-

ğılarını daim diqqətdə sax-
layır, onların müraciətlərini 
həssaslıqla cavablandırır.  

Gündəlikdəki məsələlərin 
müzakirəsi zamanı bildirilib 
ki, konfederasiyaya üzv 27 
sahə komitəsində 15 min 
39 həmkarlar ittifaqı təşkilatı 
fəaliyyət göstərir. 2020-ci 
illə müqayisədə həmkarlar 
ittifaqı üzvlərinin ümumi sayı 
da  0,9 faiz artıb. 2021-ci ildə 
həmkarlar ittifaqı üzvlərindən 
143 min 834 ərizə və şikayət 

daxil olub. Onlardan 97,9 fai-
zi müsbət həll edilib. İcraiyyə 
Komitəsinin son qərarı ilə 
əməkdə, təhsildə və ictimai 
fəaliyyətdə xüsusi nailiyyətlər 
əldə etmiş 58 gəncə “İlin 
peşəkar gənci” fəxri adı 
verilib.

Qeyd edilib ki, YAŞAT və 
Qarabağ Dirçəliş fondlarının 
hər birinə, eyni məqsəd üçün 
Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Həmkarlar İttifaqları 
Şurasına da 50 min manat 
vəsait köçürülüb, 4 mindən 
artıq aztəminatlı ailəyə ərzaq 
bağlamaları çatdırılıb. 

İclasda gündəlikdə 
olan digər məsələlər də 
müzakirə edilib və müvafiq 
qərarlar qəbul edilib. Sonda 
AHİK sədri üzv təşkilatların 
rəhbərlərinə daxil olan 
şikayət və məktubların 
hərtərəfli araşdırılmasına 
nəzarətin gücləndirilsini, 
əməyin mühafizəsi, sağlam 
və təhlükəsiz iş şəraitinin 
yaradılması və s. üzrə 
mütəmadi maarifləndirmə 
tədbirlərinin həyata 
keçirilməsini tövsiyə edib.

T.AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

6 mart 2022-ci il, bazar8
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