
Xalq yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyov 
son mənzilə yola salınıb

Martın 16-da Nizami Kino Mərkəzində müasir Azərbaycan 
ədəbiyyatının və kino sənətinin görkəmli nümayəndəsi, 
tanınmış nasir, dramaturq, ssenarist və rejissor, Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Dövlət 
mükafatları laureatı, Əməkdar incəsənət xadimi, Xalq 
yazıçısı Rüstəm İbrahimbəyovla vida mərasimi keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, vida 
mərasimində tanınmış elm və 
mədəniyyət xadimləri, ziyalılar, 
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak 
ediblər.

Tabutun önünə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti və Birinci 
vitse-prezidenti adından əklil qoyul-
muşdu.

Cənazənin ətrafına müxtəlif 
təşkilatları və kollektivlər adından da 
əklillər düzülmüşdü.

Rüstəm İbrahimbəyovun 
həmkarları, dostları, tələbələri, 
tanınmış mədəniyyət xadimləri axın-
axın Nizami Kino Mərkəzinə gələrək 
Azərbaycan ədəbiyyatının və kino 
sənətinin görkəmli nümayəndəsinə və 
gözəl insana son borclarını verirdilər.

Vida mərasimində Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin katibi, Xalq yazı-
çısı Çingiz Abdullayev çıxış edərək 
Rüstəm İbrahimbəyovun yaradıcılı-
ğından və insani keyfiyyətlərindən 
danışıb. 

O qeyd edib ki, Rüstəm 
İbrahimbəyov nəinki ədəbiyyatımızın, 
həm də milli kinomuzun 
əfsanələrindən biri idi: “Xalqımızın bö-
yük şəxsiyyəti Rüstəm İbrahimbəyovu 
son mənzilə yola salırıq. Rüstəm 

İbrahimbəyov 6 dövlətin mükafatını 
qazanan yeganə şəxsiyyətdir. O, 
dünyada belə mükafat alan yeganə 
adamdır. Xatırlayıram ki, 1990-cı 
ildə Rüstəm İbrahimbəyov məndən 
10 nüsxə “Qara Yanvar” kitabını 
istəmişdi. O, kitabda olan dəhşətli 
şəkilləri Fransa və ABŞ ictimaiyyətinə 
göstərmək niyyətində idi. Kitabları 
sərhəddən keçirə bilməyəcəyini ona 
bildirəndə, o, cavabında SSRİ-nin 
deputatı olduğu üçün onu yoxlama-
yacaqlarını söyləmişdi. Bu gün bizə 
ABŞ, Fransa, Almaniya, hətta Rusiya 
və Ukraynadan məktublar gəlir və bu 
zaman başa düşürsən ki, necə də 
böyük bir insanı itirmişik”.

Rüstəm İbrahimbəyovun vəfatının 
Azərbaycan mədəniyyəti üçün ən 
ağır itki olduğunu deyən mədəniyyət 
naziri Anar Kərimov söyləyib ki, 
ölkəmiz bu gün kədərli günlərdən 
birini yaşayır: “Rüstəm İbrahimbəyov 
60 il Azərbaycan mədəniyyətinə 
xidmət edib. O, mədəniyyət və 
incəsənətimizin zənginləşməsində, 
keyfiyyət baxımdan yeni bir 
müstəviyə çıxmasında və dünyada 
tanıdılmasında müstəsna xidmətlər 
göstərib. Onun əsərlərinə çox gözəl 
filmlər çəkilib ki, onlar Azərbaycan 

mədəniyyət salnaməsinə qızıl 
hərflərlə yazılıb”.

Nazir vurğulayıb ki, Rüstəm 
İbrahimbəyovun ssenariləri əsasında 
çəkilmiş filmlər dünyanın tanın-
mış mükafatlarına layiq görülüb. 
Onun fəaliyyəti təkcə kino ilə 
məhdudlaşmayıb, əsərləri əsasında 
yüzlərlə tamaşalar səhnə həyatı 
qazanıb. Bu da onun çoxşaxəli 
fəaliyyətindən xəbər verir. Onun 
yaratdığı yeni obraz və üslublar daim 
Azərbaycan xalqının qəlbində yaşa-
yacaq.

Rusiya Federasiyasının 
ölkəmizdəki səfiri Mixail Boçarnikov  
qeyd edib ki, Rüstəm  İbrahimbəyov  
böyük istedada malik bir insan 
idi və özündən sonra parlaq bir 
iz qoydu: “Rüstəm İbrahimbəyov 
kino işçisi, yazıçı, dramaturq, rejis-
sor idi. O,  Azərbaycan və Rusiya 
mədəniyyətlərinin qarşılıqlı əlaqəsinə 
və inkişafına öz töhfəsini verib. Bu 
gün biz Rüstəm İbrahimbəyovu ehti-
ramla anırıq. Bu böyük insanı kədər 
və ürək ağrısı ilə onu son mənzilə 
yola salırıq”. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
sədri, Xalq yazıçısı Anar mərhum 
sənətkarla bağlı xatirələrini bölüşüb, 
vətəninə layiq bir insan olduğuna 
diqqət çəkib: “Azərbaycan böyük oğ-
lunu itirdi. Mən altmış il dostuq etdiyim 
bir insanı itirdim. Mənim üçün çox 
ağırdır. Rüstəm XX və XXI əsrin övladı 
idi. Mənə elə gəlir ki, o orta əsrlərdən 
gələn cəngavər idi: Mərdanəliyinə, 
cəsarətinə, qeyrət və namus anlayış-
larına görə... O, vətənini sevirdi, daim 

ölkəsi ilə maraqlanırdı, Azərbaycanda 
nə baş verirdisə hamısından xəbərdar 
idi. Onun Azərbaycandan kənarda 
yaşamasına baxmayaraq, daim ürəyi 
Vətənlə döyünürdü. Onun özü də, 
əsərləri də bundan sonra yaşayacaq. 
Ancaq onun bir yadigarını yaşatmaq 
bizim borcumuzdur. Onun yaratdığı 
və balası kimi bəslədiyi “İbrus” teatrını 
yaşatmaq lazımdır”.

Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının 
sədri, Xalq rəssamı Fərhad Xəlilov 
Rüstəm İbrahimbəyovun Bakıya hər 
gəlişinin mədəniyyət sahəsi üçün inqi-
labi dərəcədə sevindirici hal olduğunu 
bildirib: “Toplaşırdıq, danışırdıq, bu 
bizim üçün böyük bir xoşbəxtlik idi”.

Bakı Musiqi Akademiyasının 
rektoru, Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli 
çıxışında mərhum sənətkarın hər sö-
zünün, hər ifadəsinin arxasında fəlsəfi 
fikir dayandığını söyləyib: “Musiqi 
olsun, siyasət olsun, kino olsun, hər 
birində onun öz mövqeyi var idi. Mərd 
adam idi, dost adam idi”.

Fuad İbrahimbəyov atasının 
xatirəsinə göstərilən hörmət və ehtira-
ma görə Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevə və Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyevaya minnətdarlığını 
bildirib.

Vida mərasimi başa çatandan 
sonra görkəmli alimin ruhuna dualar 
oxunub və cənazəsi son mənzilə yola 
salınıb.

Mərhum birinci Fəxri xiyabanda 
torpağa tapşırılıb.

Allah rəhmət eləsin!

“Biz gərək elə edək ki, bu dəfəki 
tonqallarımız daha gur yansın, hətta 
Qarabağımızın ən ucqar yerlərindən 
belə görünsün. Müzəffər Ali Baş Ko-
mandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında torpaqlarımız, o cümlədən 
daim atəşə məruz qalan Goranboyun 
bir çox kəndləri düşməndən azad 
edildi.

İndi məqamdır, bu kəndlərdə də 
tonqallar gur yanmalıdır və buna on-
ların tam haqqı çatır və bu haqqı bizə 
bəxş etdiyinə görə cənab Preziden-
timiz İlham Əliyevə minnətdarıq. Ra-
yonda hər bir məsul şəxs bu bayram 
günlərində onların yanında olmalıdır, 
şənliklərində iştirak etməlidir, sevinci 
birgə yaşamalıdır”.

Bu sözləri rayon icra hakimiyyətinin 
başçısı Məhərrəm Quliyev daxili 
müşavirələrin birində demişdi və 
sonradan geniş kompleks bayram 
tədbirləri təsdiq edilmişdi. Artıq icra 
olunan həmin tədbirlərin bir neçəsi ilə 
oxucularımızı da tanış edirik.

 

30 il sonra Tap 
Qaraqoyunlu kəndində...

Bəli, 30 ildən sonra bu kənddə ilk 
dəfə əsl bayram tonqalı qalandı.

Vaxtilə düşmənlə təmas 
xəttində yerləşən və demək olar ki, 
sakinlərinin hər gün atəş altında 
yaşayan Tap Qaraqoyunlu kəndində 
sözün əsl mənasında böyük bayram 
atəşfəşanlığı yaşandı…

Rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı Məhərrəm Quliyev rayonun 
digər məsul işçiləri və ictimaiyyət 
nümayəndələri ilə birlikdə Tap 
Qaraqoyunlu kəndinə gəldi və ilk 
olaraq Vətən müharibəsi şəhidi 
Hidi Vəliyevin ailəsini ziyarət etdi. 
Sonra şəhid ailələri, qazilər və kənd 
sakinlərinin iştirakı ilə möhtəşəm bay-
ram tonqalı qalandı. 30 ildən sonra 
ilk dəfə olaraq zəfər sevinci yaşayan 
kənd sakinlərində sanki yeni, azad və 

xoşbəxt həyatın başlanğıcı kimi xoş 
bir təəsürrat yarandı.Tap Qaraqoyun-
lular bu gözəlliyi bəxş edən Müzəffər 
Ali Baş Komandanımıza, Rəşadətli 
Ordumuza, Qazilərimizə dərin 
minnətdarlıqlarını, Şəhidlərimizin 
xatirəsinə isə böyük ehtiramlarını 
bildirdilər.

 “N” saylı hərbi hissədə 
İlaxır çərşənbə

Rayon icra hakimiyyəti və Gəncə 
Regional Mədəniyyət İdarəsinin 
Goranboy rayonu üzrə mədəniyyət 
şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “N” 
saylı hərbi hissədə bayram tədbiri 
keçirilmişdir. İlaxır çərşənbəyə 
həsr olunan tədbirdə rayon icra 
hakimiyyətinin başçısı, digər məsul 
şəxslər, bir bir qrup ictimai fəal, hərbi 
hissənin rəhbər və şəxsi heyəti iştirak 
etmişdir.

Rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı Məhərrəm Quliyev əsgərlər və 
zabitlər qarşısında çıxış edərək onları 
Novruz bayramı münasibətilə təbrik 
etmiş və demişdir ki, tarixi Qələbənin 
qazanılmasında bizim ordunun 
əvəzsiz xidmətləri var. Müzəffər Ali 
Baş Komandanımız İlham Əliyevin 
apardığı daxili və xarici siyasət, ordu 

quruculuğu xalqımız tərəfindən çox 
yüksək qiymətləndirilir.

Sonra mədəniyyət və incəsənət 
ustalarının ifasında konsert 
 olmuş, bayram tonqalı qalanmış, 
dsəhnəciklər göstərilmişdir.

Bayram günündə  
şəhidin evində

Rayon icra hakimiyyətinin baş-
çısı Məhərrəm Quliyev elə bir tarixi 
hadisə, bayram və ad günləri yoxdur 
ki, şəhid, qazi evlərinə baş çəkməsin, 
onların problemləri ilə maraqlan-
masın, köməklik göstərməsin. Bu 
dəfə də belə oldu. O, bir qrup ictimai 
fəalla birlikdə Rəhimli kəndinə gəlib 
Vətən müharibəsi şəhidi İbrahim 
Məmmədovun ailəsini Novruz bayra-
mı münasibətilə evində ziyarət etdi.

Şəhidin ailəsi rayon rəhbərliyinə, 
ölkə Prezidenti İlham Əliyevə, 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevaya şəhid ailələrinə 
göstərdikləri diqqət və qayğıya görə 
öz dərin minnətdarlıqlarını bildirdilər.

Şəhidin keçdiyi döyüş yolunu əks 
etdirən guşə marağa səbəb oldu.

Qeyd edək ki, İbrahim Məmmədov 
torpaqlarımızın azad edilməsi və 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
bərpa olunması üçün başlanan 
Vətən müharibəsi zamanı Murovdağ 
istiqamətində gedən döyüşlərdə sa-
vaşıb və sentyabrın 27-də Şəhid olub.

Ölümündən sonra ölkə Prezidenti-
nin sərəncamları ilə “Vətən uğrunda” 
və “Suqovuşanın azad olunmasına 
görə” medalları ilə təltif edilib.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

17 mart 2022-ci il, cümə axşamı6
AHİK 4 mindən çox ailəyə 
Novruz sovqatı göndərib

Novruz bayramı 
ərəfəsində 
Azərbaycan 

Həmkarlar İttifaqları 
Konfederasiyası 
respublikanın 76 rayo-
nunda yaşayan 4 mindən 
çox aztəminatlı ailənin 
şənlik süfrəsinə sovqat 
olaraq ərzaq dolu maşın 
karvanı yola salıb.

Bu barədə qurumun 
mətbuat xidmətindən 
aldığımız məlumatda 
bildirilir ki, vətəndaşların 
rifahının yaxşılaşdırılma-
sı, onların qarşılaşdıqları 
problemlərin həlli, xüsusilə 
şəhid ailələrinə və qazilərə, 
müharibə iştirakçılarına, 
aztəminatlı ailələrə diqqət və 
qayğı göstərilməsi Prezi-
dent İlham Əliyevin daxili 
siyasət kursunun ana xəttini 
təşkil edir. Həssas qrup-
dan olan insanlara diqqət 
və qayğının göstərilməsi, 
onların problemlərinin 
həlli istiqamətində Heydər 
Əliyev Fondunun çoxşaxəli 
fəaliyyəti nümunədir.

Azərbaycan Həmkarlar 
İttifaqları Konfederasiya-
sı da ölkəmizdə həyata 
keçirilən sosial layihələrin 
əsas iştirakçılarından biridir. 
AHİK İcraiyyə Komitəsinin 
qərarları əsasında dəfələrlə 
respublikamızın rayonlarına 
sovqat dolu maşın karvanları 
yola salınıb. Belə ki, 2020-ci 
və 2021-ci illərdə respublika-
nın 76 şəhər və rayonunda 
yaşayan 4 minədək həssas 
və aztəminatlı ailəyə yardım 
edilib. 

Həmin aksiyalar zamanı 
Naxçıvan Muxtar Respubli-
kasında yaşayan 1000-dək 
şəhid və qazi ailəsinə, pan-
demiyadan zərərçəkənlərə, 
aztəminatlı ailələrə də ərzaq 
bağlamaları çatdırılıb. Bu 
dəfəki Novruzda isə bayram 
sovqatı məqsədilə AHİK Nax-
çıvan Muxtar Respublikası 
Həmkarlar İttifaqları Şurası-
nın hesabına 50 min manat 
məbləğində vəsait köçürüb. 

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

Nizami Gəncəvi haqqında daha bir tədqiqat 
əsəri Özbəkistanda işıq üzü gördü

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi 
Azərbaycanda 2021-ci il “Nizami Gəncəvi ili” və Özbəkistanda Əlişir Nəvainin 
580 illik yubileyi ilə əlaqədar xüsusi müsabiqə elan etmişdir.

Müsabiqəyə əsasən, hər iki şairin yara-
dıcılığında türkçülük təfəkkürü, yaradıcılıq 
əlaqələri, şairlərin türk poeziyasının zirvəsi 
olaraq ədəbi irslərinin araşdırılması və bu 
barədə tədqiqat əsərlərinin yaradılması 
əsas nominasiya kimi elan olunmuşdur. 
Müsabiqəyə Əlişir Nəvai adına Daşkənd 
Dövlət Özbək dili və Ədəbiyyatı Universiteti-
nin rektoru, professor Şuxrat Siracəddinov və 
dosent Gülbahar Aşurovanın müəllifləri oldu-
ğu “Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai yaradıcılı-
ğında türk təfəkkürü və ideoloji bədii əsaslar” 
adlı monoqrafiya mükafata layiq görülmüş və 
çapa tövsiyə olunmuşdur.

Monoqrafiya Özbəkistan Respublikasının 
Ali və Orta ixtisas Təhsil Nazirliyi tərəfindən 

dərsliyə əlavə vəsait kimi qəbul edilmiş və 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin layihəsi 
ilə çap olunmuşdur. Tədqiqat əsəri dünya 
ədəbiyyatının və türk xalqlarının ən böyük 
simaları, poeziya nəhəngləri olan Nizami 
Gəncəvi və Əlişir Nəvainin yaradıcılıqları, on-
ların zəngin irsi, tədqiqi, hər iki mütəfəkkirin, 
bədii-fəlsəfi baxışları, Şərq mədəniyyəti, türk 
milli-mədəni irsinə verdiyi töhfələr, ədəbiyyata 
gətirdikləri yeniliklər, “Xəmsə”çilik ənənələri 
öz əksini tapır.

Monoqrafiyada özbək ədəbiyyatında 
Nizami Gəncəvi əsərlərinin öyrənməsi 
problemi, Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin 
tərcümə məsələləri, hər iki şairin yaradıcı-
lığının ədəbiyyatımızda intibah dövrü kimi 
səciyyələndirilməsi və onların əsərlərinin 
lirik qəhrəmanları barədə mövzular yer 
alır. Ön sözünün müəllifi Özbəkistandakı 
Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov, elmi 
redaktor akademik Rafael Hüseynov, rəyçilər 
isə özbək alimlər - filologiya elmləri dokto-
ru, professorlar Bakijon Toxliev və Nurboy 
Cabbarovdur.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,   
 “Xalq qəzeti”

FHN kiçikhəcmli gəmilərə 
texniki baxış keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və 
Sularda Xilasetmə Dövlət Xidməti 2022-ci il üçün kiçikhəcmli gəmilərə 
texniki baxış cədvəlinə uyğun olaraq nəzarət tədbirlərini davam 
etdirir.

Belə ki, 16 mart 2022-ci il tarixində Xidmət 
tərəfindən Neftçala rayonunun Kürkənd kəndi 
ərazisində Kür çayının sahilində kiçikhəcmli 
gəmilərə texniki baxış keçirilib. Baxış zamanı 
gəmilərin texniki sənədləri, onların yük və 
sərnişin götürmə qabiliyyəti üzrə texniki tələb 
və normaları, mühərriklərin gücü və sayı, 
üzmə rayonu, suüstü bortun minimal hündür-
lüyü, gəminin üzə biləcəyi dalğa hündürlüyü, 
xilasetmə və yanğın əleyhinə vasitələr, siqnal 
işıqları, naviqasiya və digər avadanlıqlarla 
təchizatı yoxlanılıb.

Qeyd edək ki, texniki baxışın keçirilməsi 

üçün ərazi üzrə ümumilikdə 43 asma 
mühərrikli qayığın sahibindən müraciət daxil 
olub. Texniki baxış nəticəsində norma və 
tələblərə cavab verən nəqliyyat vasitələrinin 
(qayığın) sahibinə üzməyə icazə verən 
texniki talon təqdim olunub, tələblərə cavab 
verməyən qayıqların istismarına qadağa 
qoyularaq istismara yararsızlıq barədə akt 
tərtib edilib.

Hazırda FHN tərəfindən kiçikhəcmli 
gəmilərin texniki vəziyyətinin 
qiymətləndirilməsi davam etdirilir.

“Xalq qəzeti”

Goranboyun elə kənd və qəsəbəsi, yaşayış yerləri var ki, uzun 
illər bayram tonqallarına həsrət qalıb. Çünki xain və hiyləgəgər 
düşmən imkan verməyib, atəş açıb, evləri, sosial tikililəri 
dağıdıb, harada bir işıq, şölə görübsə onu söndürməyə cəhd 
edib və bir çox hallarda istədiyinə nail olub. Nəticədə neçə-neçə 
günahsız mülki şəxs həlak olub, yaralanıb, evsiz-eşiksiz qalıb.

Goranboyun bayram 
tonqallarının şöləsi...

USER 2
Машинописный текст
Xalq qəzeti .- 2022.- 17 mart.- S.6.

USER 2
Машинописный текст




