
6 oktyabr 2022-ci il, cümə axşamı 7
Qədim dövrlərdən indiyədək müxtəlif millətlərin nümayəndələri öz 

mədəni dəyərlərini və adət-ənənələrini bərqərar etməyə çalışır, 
həmçinin digər xalqların xüsusiyyətlərini və kimliyini, onların 

fərdi həyat tərzini öyrənirlər. Bu proses texnoloji innovasiyaların, 
kəşflərin və tədqiqatların, fikir, təcrübə və nailiyyətlərin mübadiləsi 
üçün müvafiq mədəni və kommunikasiya məkanının yaradılmasını 
şərtləndirir. Kitab sərgiləri də məhz belə vacib rolu oynayır. 

Azərbaycanda kitab sərgisi 
sahəsində uğurlar göz önündədir. Okt-
yabrın 5-dən işə başlayan 8-ci Bakı 
Beynəlxalq Kitab Sərgisinin miqyası 
və iştirakçı sayı belə deməyə əsas ve-
rir. 10-dan çox naşirin Bakıya gəlməsi 
sərgiyə marağı artırmışdır. Kitab bay-
ramında, həmçinin Azərbaycanın ta-
nınmış yazıçı və şairləri, gənc yazar-
lar, eləcə də məşhur xarici müəlliflər, 
sənətçilər iştirak edirlər. Sərgiyə 
maraq böyükdür. Kitab mağazala-
rının, universitetlərin, mədəniyyət 
mərkəzlərinin, muzeylərin və digər qu-

rumların da iştirakı sərgini kitab bayra-
mına çevirmişdir.

Sərginin açılış mərasimində çıxış 
edən Mədəniyyət naziri Anar Kərimov 
bildirdi ki, Azərbaycanda kitaba, kitab 
nəşrinə diqqət həmişə olub. Xalqımız 
hər zaman ədəbiyyata, şairlərə, yazı-
çılara böyük hörmətlə yanaşıb. 

Baş nazirin müavini Əli Əhmədov 
vurğuladı ki, kitab çapı, onun təbliği 
hər zaman dövlətin diqqətindədir: 
"Mən əminəm ki, bugünkü tədbir də 
kitab nəşrinə, kitabın yayılmasına öz 

töhfəsini verəcək. Mən bu münasibətlə 
bütün kitabsevərləri təbrik edirəm”. 

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 
sədri, Xalq yazıçısı Anar Rzayev 
sərginin kitab bayramı olduğunu bil-
dirdi: "Bu bayram xalqın bayramıdır. 
Əsrlər boyu həm əlyazma, həm də 
çap formasından kitablar nəsildən-
nəslə ötürülüb. Tövsiyə edirəm ki, ki-
tabı sevək, kitabı oxuyaq, kitabla ya-
şayaq”.

Ümumiyyətlə, kitab sərgisinin 
sistemli təşkili kitab sənayesindəki 
proseslərin inkişaf dinamikasına 

müsbət təsir göstərir. Belə ki, sərgi 
çərçivəsində keçirilən müsabiqələr, 
təqdim olunan mükafatlar ədəbi 
ifadənin bütün üsullarını həvəsləndirir. 
Bundan başqa, müxtəlif sahələrdə 
ən yaxşı əsərlərin seçilməsi və 
qiymətləndirilməsi, mütaliənin təşviqi, 
kitab sənayesinin əsas problemlərinin 
həlli və onların müxtəlif kateqori-
yalardan olan oxucularına müsbət 
təsiri  kitabxanalara və kitab ma-
ğazalarına dəstək göstərilməsinə 
təkan verir. Dünən sərgidə məhz bu 

mənzərənin şahidi olmaq mümkün idi. 
Müzakirələr, müsabiqələr, stend qarşı-
sında söhbətlər sərginin kommunika-
tiv mahiyyətini üzə çıxarmışdı. 

Builki sərgidə ilk dəfə olaraq az-
yaşlı oxucular üçün spesifik formada 
“Uşaq dünyası” adlı stend quraşdı-
rılmışdı. Yazıçı, professor Solmaz 
Amanova Şuşa şəhərinin tarixi, onun 
görkəmli nümayəndələri haqqında 
məktəblilərə məlumat verirdi. Sualların 
cavablarını tapan şagirdlərə kitab və 
suvenirlər təqdim olunurdu. Müəllim 
günündə şagirdlərinin doğru cavab-
larından razı qalmaları pedaqoqların 
təbəssümündən hiss olunurdu.

8-ci Bakı Beynəlxalq Kitab 
Sərgisinin “fəxri qonaq ölkəsi” 
Türkiyədir. Sərgidə Türkiyənin dün-
ya şöhrətli yazarları, tarixçiləri, elm 
adamları və aktyorları da iştirak 
edirdilər. Sərgi iştirakçıları arasında 
tarixçi, professor İlbər Ortaylının çıxışı 
sərgiyə təşrif buyurmuş kitabsevərlər 
tərəfindən  böyük maraqla qarşılandı. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın 
böyük dəyər verdiyi multikultura-
lizm ab-havası sərgidə də özünü 
göstərirdi. Xüsusilə də yanaşı daya-
nan Türkiyə və Rusiya stendlərindən 
eşidilən türk və rus nitqlərinin  havada 
titrəməsi yaradıcı atmosferi xeyli 

zənginləşdirmişdi. Rusiyanın sərgidə 
iştirak edən nümayəndə heyətinin 
rəhbəri Yevgeni Rezniçenko bizimlə 
söhbətində sərginin bu özəlliyinə to-
xundu. Rusiyalı qonaq sərgidə yara-
dılmış rahatlıqdan razılığını bildirdi. 
Onun sözlərinə görə, tələsmədən 
kitabla tanış olmaq imkanının ya-
radılması sərginin üstünlüklərindən 
biridir və təəssüratı çox yaxşıdır. 
Y.Rezniçenko bildirdi ki, uzun zaman-
dır belə böyük formatda sərgilərdə 
iştirak etməmişdir. On üç rus yazıçısı-
nın Azərbaycana təşrif buyurduğunu 
və sərgidə iştirak etdiyini vurğulayan 
Y.Rezniçenko Azərbaycanın kitab 
bazarında yer tutmaq istədiklərini də 
gizlətmədi. 

Xatırladaq ki, kitab sərgisi oktyab-
rın 10-dək fəaliyyət göstərəcək.

Səbuhi MƏMMƏDOV,
Elşən AĞALAR (foto),

“Xalq qəzeti”

Bakıda kitab bayramına start verildi

Şahmat Olimpiadası uğurla davam edir 
Naxçıvanda keçirilən 16 yaşadək yeniyetmələr arasında Ümumdünya 

Şahmat Olimpiadası uğurla davam edir.

23 ölkədən 200-ə yaxın şahmatçının iş-
tirakı ilə keçirilən Olimpiada İsveçrə sistemi 
üzrə 9 turdan ibarətdir. Ölkəmiz bu nüfuz-
lu yarışda “Azərbaycan-1”, “Azərbaycan-2”, 
“Azərbaycan-3”, “Azərbaycan-4” “Sumqayıt” 
və “Azərbaycan–Naxçıvan” komandaları ilə 
təmsil olunur. Turnirdə 50 titullu şahmatçı iş-
tirak edir. Olimpiadanın reqlamentinə əsasən, 
hər bir komanda üzvünə ilk 40 gedişə 1 saat 30 
dəqiqə, sonra oyunun sonunadək 30 dəqiqə 

əlavə vaxt verilir. Birinci gedişdən başlayaraq, 
hər gedişdən sonra 30 saniyə əlavə olunur. 
Heç-heçəyə razılaşmağa yalnız qaraların 40-
cı gedişindən sonra icazə verilir. Olimpiadada 
yerlər komanda üzvlərinin topladığı xalların 
cəminə görə müəyyən edilir.

Olimpiadanın 3-cü turunda “Azərbaycan–
Naxçıvan” komandası Moldova komandası ilə 
üz-üzə gəlib. Komandamızın heyətində Nazlı 
Hümbətova Savva Sustova, Rza Həsənli isə 
Stanislav Çebotariyə məğlub olub. Rəcəb 
Abdullabəyli isə Viktoriya Barqan üzərində 
parlaq qələbə qazanıb. Hüseyn Seyid Alek-
sandr Barançiusla görüşdə ağ-qara taxtanı 
qələbə ilə tərk edərək hesabı bərabərləşdirib 
– 2:2. Yarışın favoriti “Azərbaycan-1” ko-
mandası bu turda Kuba komandasını  sınağa 

çəkib. Çətin keçən görüş komandamı-
zın 2,5:1,5 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. 
Eyni uğura “ Sumqayıt” komandası da imza 
atıb. Onlar İngiltərə komandası ilə görüşdə 
aktivlərinə qələbə yazdırmağa müvəffəq olub-
lar – 2,5:1,5. “Azərbaycan-2” komandası isə 
eyni hesabla Latviya yığmasını məğlub edib 
– 2,5:1,5. “Azərbaycan-3” və “Azərbaycan-4” 
komandaları bu turu heç-heçə ilə başa vu-
rublar. Belə ki, birincilər CAR-3-lə, ikincilər 
isə Monqolustan komandası ilə görüşlərdə 
şahmat taxtasını “sülh”lə tərk ediblər. Liderlər 
cədvəlində qərarlaşan İran və Hindistan ko-
mandaları 3-cü turda xal itkisi ilə üzləşiblər. 
Qonşu ölkənin təmsilçiləri “Gürcüstan-1” ko-
mandası ilə oyunda heç-heçəyə razılaşıblar 
– 2:2. Tejas Bakrenin kapitanı olduğu hindis-
tanlılar isə “Qazaxıstan” komandasına 1,5:2,5 
hesabı ilə məğlub olublar. Bu turda Türkiyə 
komandaları qarşılaşıblar. “Türkiyə-White” 
komandası “Türkiyə-Anatolia” komandası ilə 
qarşı görüşdə məğlubiyyət olub. – 1:3. 

Üçüncü turda keçirilən digər qarşılaşmalar-
da aşağıdakı nəticələr qeydə alınıb: “Türkiyə-
Red”–“Özbəkistan-1” 2,5:1,5, “Özbəkistan-2”–
Meksika 3:1, Qırğızıstan–Panama 3,5:0,5, 
Banqladeş–Malaziya 1:3, Şri-Lanka–“CAR-1” 
2,5:1,5, Kanada – Livan 2,5:1,5, Honkonq–Mi-
sir 2:2, Gürcüstan-2– “CAR-2” 1:3.

Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlinə 
“Azərbaycan-1”, “Qazaxıstan” və “Türkiyə-
Red” komandaları 6 xalla başçılıq edir. 
“Azərbaycan–Naxçıvan” komandası isə 3 xal-
la 17-ci pillədə qərarlaşıb. 

Xatırladaq ki, olimpiadaya oktyabrın 10-da 
yekun vurulacaq.

A.ELÇIN, 
“Xalq qəzeti”

“Qarabağ” azarkeşlərini yenə sevindirə  biləcəkmi?
Bu gün  Ağdamın “Qarabağ”  futbol 
klubu Yunanıstanda “Georgios 
Karaiskakis” stadionunda 
“Olimpiakos”un qonağı olacaq. UEFA 
Avropa Liqasının qrup mərhələsinin 
üçüncü turu çərçivəsində keçiriləcək 
matç Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da 
başlayacaq.
UEFA-nın qərarına əsasən, qarşılaşmada 

“Arema” və “Persebaya” komandaları arasın-
da İndoneziya çempionatının XI tur matçında 
iğtişaşlardan sonra dünyasını dəyişənlərin 
xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla anılacaq. 

Bu qərar, həmçinin Çempionlar Liqası, Av-
ropa Liqası, Konfrans Liqası və qadınlar ara-
sında dünya çempionatının pley-off oyunları-
na da şamil ediləcək.

Uğurlu çıxışları ilə ölkə futbolsevərlərinin 
rəğbətini qazanmış  “Qarabağ” klubu UEFA 
turnir cədvəlində “G” qrupunda çıxış edir. Al-
maniyanın “Frayburq” klubunun 6 xalla lider 
olduğu bu qrupda “Qarabağ” 3 xalla ikinci 
pillədə qərarlaşıb. Qrupun digər üzvü–Fran-
sanın “Nant” komandası isə 3 xalla üçüncü, 
“Qarabağ”ın bugünkü rəqibi “Olimpiakos” isə  
doğma meydanda “Frayburq”a, səfərdə isə 
“Nant” komandasına məğlub olduğu üçün iki 
turdan sonra sonuncu pillədədir. 

Əgər bu axşam Ağdam təmsilçisi 
ümidlərimizi doğruldub “Olimpiakos”u məğlub 
etməyi bacararsa, eyni zamanda, “Nant” ko-

mandası “Frayburq”la “sülh bağlayarsa” və 
yaxud da qələbə qazanarsa, “Qarabağ”ın 
qrup liderliyinə yüksəlməsi üçün şansı xeyli 
artacaq.  

Ağdamlı futbolçuların qələbəsi elə də çətin 
görünmür. “Olimpiakos” klubunun iki görüşün 
nəticəsinə əsasən “Nant” və “Frayburq”un 
qapısına bir dəfə yol tapa bilməsini nəzərə 
alsaq, deyə bilərik ki, “Qarabağ”ın bir həftə 
sonra Bakıda keçiriləcək matçda Yunanıstan 
təmsilçisindən xal almaq şansı da real görü-
nür.  Nəzərə alsaq ki, doğma meydanda ağ-
damlılar  “Nant” komandasına 3:0 hesabı ilə 
qalib gəlib, o zaman əminliklə demək olar ki, 
“Qarabağ”ın səfərdə də Fransa təmsilçisindən 
xal almaq şansları böyükdür. 

Elçin ABBASOV, “Xalq qəzeti”

Siyasi ekspert: Cənubi Qafqazda 
sülhün olmamasına görə məsuliyyət 

daşıyan tərəf Ermənistandır 
Sülh müqaviləsinə 

uyğun olaraq dövlət 
sərhədi dəqiq müəyyən 
edilməsə, Ermənistanla 
Azərbaycan arasında hərbi 
toqquşma davam edəcək.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu 
fikirləri azərbaycanlı siyasi eks-
pert, analitik Orxan Amaşov okt-
yabrın 4-də ATƏT-in Demokratik 
Təsisatlar və İnsan Haqları Büro-
sunun (DTİHB) dəstəyi, ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan Sədrliyinin təşkilatçılığı ilə ke-
çirilmiş İnsan Ölçüsü üzrə Varşava Konfran-
sında çıxışı zamanı səsləndirib.

“Azərbaycan–Ermənistan dövlət sərhədi 
delimitasiya olunmayıb. Təmas xəttində bö-
yük boz məhdudiyyətsiz zona var. Qənaətim 
budur ki, dövlət sərhədi sülh müqaviləsinə uy-
ğun olaraq dəqiq müəyyən edilməsə, gərginlik 
davam edəcək. Üstəlik, sülh danışıqlarının 
sürəti azalarsa, gərgin vəziyyət daha tez-tez 
yaranacaq”, – deyə O.Amaşov fikrinə aydınlıq 
gətirib.

Cənubi Qafqazda sülh perspektivləri 
ilə bağlı söz açan siyasi ekspert diqqəti 
Ermənistan və Azərbaycan arasındakı 
münaqişəli duruma çəkib: “Bu gün, təəssüf 
ki, bizdə – Cənubi Qafqazda sülh yoxdur. Re-

gion münaqişələrlə doludur. Ümumi inkişafa 
əsas maneə isə 2020-ci ildə qanlı müharibə 
aparan Ermənistanla Azərbaycan arasında 
sülhün olmamasıdır. 2020-ci il noyabrın 10-da 
üçtərəfli Bəyanat imzalanıb, lakin Azərbaycan 
və Ermənistan arasında bütün münaqişə 
məqamlarına son qoyan sülh müqaviləsi hələ 
də imzalanmayıb. Buna görə məsuliyyət daşı-
yan tərəf Ermənistandır”.

O.Amaşov əlavə edib ki, sülh və 
təhlükəsizliyin olmaması qeyri-obyektiv ya-
naşma, dezinformasiya şəraiti və bəzən 
çirkin yalanlar mühiti formalaşdırır. Bu isə 
vəziyyətin dəyişmə perspektivinin labüdlüyü, 
hər an gözlənilməzliyin meydana çıxa bilməsi 
deməkdir.

Yardımlıda kitab bayramı
Paytaxt Bakıda ötən həftə düzənlənmiş 4-cü Milli Ki-

tab Sərgisindən sonra dağlar diyarı Yardımlıda da 
gənclərin təşəbbüsü ilə ilk kitab sərgisi keçirilib. 

Bundan əvvəl “Qanun” Nəşrlər Evinin təşəbbüsü ilə ra-
yonun Hamarkənd kəndində kitab qovşağı yaradılmışdı. 
Bu sərginin rayon səviyyəsində təşkili maraq doğurub. 

Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əfsanə 
Məmmədova, Əməkdar müəllim Həbib Qənbərov, şairlər Sakit 
İlkin, Fikrət Şahbazlı, İqbal Nəhmət və başqaları sərgidə ürək 
sözlərini söyləyib, belə tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıblar.  

Qeyri-rəsmi olaraq “Kitabı tək qoymayaq”  devizi ilə keçirilən 
sərgidə rayonun kitab sevdalıları bir yerə toplaşıblar. Tədbirə 
həmçinin şəhid ailələrinin üzvləri də qatılıblar. Ən çox sevinən 
isə məktəbli gənclər olub. Simvolik qiymətə satılan kitablardan 
toplanan vəsaitlə yeni hədiyyəlik kitablar alınacağı nəzərdə 
tutulur. Sərgi çərçivəsində bilik yarışması keçirilib və qaliblərə 
kitablar hədiyyə edilib. Könüllülər oxucuların kitab seçməsinə 
yardımçı olublar.    

Tədbirin əsas  təşəbbüskarı A.Bağırov adına Vərgədüz 
kənd tam orta məktəbinin Azərbaycan dili-ədəbiyyat müəllimi 

Türkel Tağızadə sərgi 
haqqında fikirlərini 
çatdıraraq deyib: 
“Məqsədimiz kitab sat-
maq, pul qazanmaq 
yox, oxucu qazan-
maq, kitab mübadiləsi 
etmək və rayonumuz-
da kitab adına gözəl 
bir ənənə yaratmaqdır. 
Dörd dildə elmi, bədii, 
şəxsi inkişaf kitabla-
rı, müxtəlif jurnallar 
seçim üçün təqdim 
olundu.  Müxtəlif test 
vəsaitləri pulsuz pay-
lanıldı. Müəyyən kitab-
ları məktəblilərə oxu-
yub qaytarmaq üçün 

verdik.  Mən öz kitabxanamdan 300-dən çox nümunəni bu 
sərgidə oxucuların seçiminə təqdim etdim. Ümumilikdə, 100-ə 
qədər hədiyyəlik kitab paylandı”. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin  bölgə müxbiri

“Champan Taylor” şirkətinin direktoru: 
Azad edilmiş ərazilərdə bərpa-tikinti 

işlərinin sürətinə heyran qalmışıq
Şirkətimiz Şuşanın Baş planının 

hazırlanmasında iştirak edib. Hazırda 
Şuşada restoranlar, otellər, mağazalar 
tikilir, rekonstruksiya işləri davam edir. 

Bu sözləri “Champan Taylor” şirkətinin di-
rektoru Marselina Zielinska deyib.

“Azad edilmiş ərazilərdə bərpa-tikinti 
işləri sürətlə gedir və biz buna heyran qalmı-
şıq. Sanki Azərbaycan xalqı yenidənqurma 
işlərinə səfərbər olub”, – deyə o, bildirib.

AZƏRTAC

BMT-nin Məskunlaşma Proqramının icraçı 
direktoru: Ölkəniz bu ərazilərə həyat gətirir

Milli Şəhərsalma Forumu Azərbaycanın bu ərazilərdə texniki təcrübəsini 
öyrənmək baxımından əhəmiyyətli rol oynayır.

Bu sözləri BMT-nin Məskunlaşma 
Proqramının (UN-HABITAT) icraçı direktoru 
xanım Maimuna Mohd Şərif işğaldan azad 
olunan Ağdamda jurnalistlərə açıqlamasında 
deyib.

“Milli Şəhərsalma Forumu Azərbaycanın 
bu ərazilərdə aparacağı işləri, texniki 
təcrübəsini, həyata keçirilən layihələri 
öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. Ölkəniz 
bu ərazilərə həyat gətirir, bu istiqamətdə 
intensiv işlər görür", – deyə Maimuna Mohd 
Şərif vurğulayıb.

AZƏRTAC

Kəlbəcər və Daşkəsəndə aşkar olunan 
növbəti minalar zərərsizləşdirilib
Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatı zamanı basdırılan 

minaların aşkar edilərək zərərsizləşdirilməsi istiqamətində görülən işlər 
davam etdirilir.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, erməni diversiya 
qruplarının Kəlbəcər rayonu ərazisində bas-
dırdığı növbəti 118 ədəd PMN-Э tipli piyada 
əleyhinə və 4 ədəd TM-62M tipli tank əleyhinə 
mina, həmçinin Daşkəsən rayonu ərazisində 
108 ədəd PMN-Э tipli piyada əleyhinə mina 
aşkar olunub.

Aşkar edilən bütün minalar mühəndis-
istehkamçılarımız tərəfindən təhlükəsizlik qay-
dalarına riayət olunmaqla zərərsizləşdirilib.

Azərbaycan Ordusunun mühəndis-
istehkam bölmələri ərazilərimizin minalar-
dan təmizlənməsi üzrə fəaliyyətlərini yüksək 
peşəkarlıqla icra edir.
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