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Mingəçevir: Hər addımda abadlıq, hər küçədə yenilik...

... Mən bütün bu gözəlliklərin 
fərqində olarkən, sən demə, köhnə 
dostum, tələbə yoldaşım, “Mingəçevir” 
qəzetinin baş redaktoru Mirsədi 
Daşdəmirov mənim “nur şəhəri”ni ilk 
dəfə görən adam kimi maraqla boy-
landığımı sezibmiş: “Eh, “vəfasız 
dost”, bir zamanlar ürəkdən sevdiyin 
bu şəhərin daimi sakini olmadığına 
görə Mingəçevir indi səni hər addımda 
heyran edir”.

Salamlaşdıq. Mirsədi bu sözləri 
təsadüfən demirdi. Onun eyham vur-
duğu tarixçəni bir daha yada salıb, 
ötənləri xatırladıq. Söhbət ondan ge-
dirdi ki, 1981-ci ildə – universitetin 
jurnalistika fakültəsini bitirəndə mən 
Mingəçevirə təyinat almaq istəsəm də, 
baş tutmadı. Əslən Mingəçevirdən olan 
tələbə yoldaşımız Zümrüd Bayramova 
məni qabaqladı. Mingəçevirə gəldi, 
lakin işləmədi və... bir müddətdən 
sonra Bakıya qayıtdı. Nəticədə mən 
41 il əvvəlki həmin fakta görə taleyimi 
Mingəçüvirə bağlaya bilmədim. Heyf... 

Amma Mingəçevir haqqında ən 
çox yazan jurnalistlərdən biri olmu-
şam. Həmişə də qeyd etmişəm ki, 
Mingəçevir hər il, hər ay deyil, hər 
gün yenilənir, dəyişir, müasirləşir. 
Sakinlərin bu quruculuq, abadlıq 

işlərində daim və həvəslə iştirak 
etməsinin bir səbəbi dövlət başçı-
sının bu şəhərə göstərdiyi qayğı və 
diqqətdirsə, digər səbəbi də, onların 
əksəriyyətinin məhz Mingəçeviri qu-
rub-yaradanların nəvə-nəticələri ol-
masıdır. Odur ki, Mingəçeviri daha 
da inkişaf etdirmək istəyi nəinki azal-
mır, əksinə artır, abadlığın miqya-
sı genişlənir, yeni parklar yaradılır, 
istirahət zonaları salınır. 

Mingəçevirlilər çox məmnundurlar 
ki, Prezident İlham Əliyev bu şəhərin 
daha da inkişaf etdirilməsi məsələsini 
daim diqqət mərkəzində saxlayır. 
Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı 
 İlham İsmayılov taleyini bu şəhərə 
bağlayan adamdır. Son illər onun 
gündəliyində üç mühüm məsələ 
vardır: şəhid ailələri və qazilərin 
bütün problemlərinin həlli, şəhər 
sakinləri ilə səyyar görüş, qəbulların 
intensivləşdirilməsi və abadlıq işlərinin 
davam etdirilməsi. 

İcra hakimiyyətinin başçısı de-
yir ki, Azərbaycan Respublikasının 
 Prezidenti İlham Əliyevin Regionların 

sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqram-
larının həyata keçirilməsi məqsədi 
ilə imzaladığı müvafiq fərmanlara 
əsasən, ölkənin hər yerində olduğu 
kimi, Mingəçevir şəhərində də tikinti-
quruculuq işləri uğurla həyata keçirilir. 
Yeri gəlmişkən, mən özüm də şəhər 
rəhbərinin dediyi faktların əksərinin 
şahidi, bir neçəsinin isə iştirakçısı 
olmuşam. Şəhərin Bayraq meyda-
nı, Xətai və Nərimanov küçələrində, 
“Energetiklər” və “Bağlar” yaşayış 
massivlərində aparılan işləri görəndə 
sevinməyə bilmirsən.

Mingəçevirə hər dəfə gələndə 
şəhərin Bayraq meydanı ərazisi ya-
xınlığında yeni salınmış istirahət zo-
nasına getməyi özümə borc bilirəm. 
Bu maraq təkcə dövlət bayrağımıza 
olan sevgi və ehtiramdan qaynaq-
lanmır, həm də orada, sözün həqiqi 
mənasında, böyük həcmli bərpa-
quruculuq işləri yerinə yetirilib. Uzun-
luğu bir kilometr, ərazisi 2,1 hektara 
yaxın olan bu istirahət zonasına 12 
min kubmetrdən çox torpaq tökülüb, 
3 min kvadratmetrədək səki daşları 

döşənib və bordürlər düzülüb. Burada, 
eyni zamanda, 10 ədəd söhbətgah, 25 
ədəd oturacaq və 120-yə yaxın işıq 
dirəyi quraşdırılıb.

Maraqlıdır, nə vaxt bura gəlsəm, 
görürəm ki, istirahət zonasında gərgin 
iş gedir. Söhbət zamanı bağbanlar 
dedilər ki, burada əlavə gül-çiçək kol-
ları və dekorativ ağacların əkilməsi 
nəzərdə tutulur.

Eyni zamanda, bildirim ki, bu-
radakı bərpa-quruculuq işləri Zəfər 
Gününə qədər yekunlaşdırılacaq. 
Heydər Əliyev prospektinin sağ və sol 
tərəflərində də ayrı-ayrılıqda çoxsaylı 
işlər görülür. Hər iki tərəfdə fəvvarənin 
qoyulması xüsusi diqqət çəkir. Hər bir 
iş səliqə ilə yerinə yetirilir, göz oxşayır. 

Abadlıq işlərinin sürətlə getməsi 
üçün maşın və texnikalardan da 
istifadə olunur. Bütün işçilər sübh 
tezdən işə başlayaraq üzərlərinə 
düşən vəzifəni məsuliyyətlə yerinə 
yetirir, şəhər sakinlərinin istirahəti 
üçün yaradılan bu məkanlarda gözəl 
şəraitin yaradılması məqsədi ilə 
ürəkdən çalışırlar. 

Şəhərə əlavə su xəttinin 
çəkilməsinə başlanılıb. Belə ki, “Az-
neftemaş” zavodunun yaxınlığında 
1700 metrlik ərazidə 114 millimetrlik 
su xəttinin çəkilişi davam etdirilir. 

Abadlıq-quruculuq işlərinin böyük 
bir qismi də “Energetiklər” yaşayış 
massivi ərazisində həyata keçirilir. Ya-
şayış binalarının əsaslı təmir olunması 
işləri ilə yanaşı, nümunəvi məhəllənin 
salınmasına diqqət yetirilir. Cəmil 
Əliyev küçəsindəki 13 nömrəli binanın 
dam örtüyünün yenilənməsi, fasadının 
qaydaya salınması, dəhlizlərdə əsaslı 
təmir işlərinin görülməsi, seyf qapıla-
rının, eləcə də müasir plastik pəncərə 
çərçivələrinin qoyulması sakinlərin 
ürəyincədir. 

Mingəçevirdə “abad həyət” və 
“nümunəvi küçə” layihələrinin ya-
radılmasına da start verilib. İndi bu 
şəhərdə yaşayış binalarının ərazisində 
nümunəvi məhəllə salınacaq, otu-
racaqlar, söhbətgahlar qoyulacaq, 
işıqlandırma sistemi müasir formaya 
salınacaqdır. Sakinlərin arzusuna uy-
ğun olaraq, ərazidə idman qurğuları, 
uşaq əyləncə vasitələri də qoyulacaq, 
yeniyetmə və gənclərin fiziki sağlam-
lıqlarının təmin olunması məqsədi ilə 
futbol, voleybol meydançaları yaradı-
lacaqdır. Bir sözlə, “Energetiklər” ya-
şayış massivi gözəlləşir.

Şəhər icra hakimiyyətində bildi-
rildi ki, İlham İsmayılovun bilavasitə 
rəhbərliyi və xüsusi nəzarəti ilə 
 “Bağlar” massivində həyata keçirilən 
bərpa-quruculuq işləri yaxın vaxtlar-
da yekunlaşacaq. Yaşayış massivinin 
Babək, Dədə Qorqud, Bakı, Almas İl-
dırım, Rüstəm Əhmədov, Rəşid Beh-
budov və sair küçələrində artıq bu işlər 
yekunlaşdırılıb. Asfaltlanma işləri isə 
digər ərazilərdə davam etdirilir. 

Jurnalist dostumla Kürün sahilində 
oturmuşam. Hamı onu “Dəli Kür” 
adlandırsa da, adam ona baxanda 
ruhu dincəlir. Artıq hava qaralmağa 
başlayıb. Bir azdan Mingəçevir işığa 
bürünəcək. Şair dostum Adil Cəmilin 
bu misralarını xatırlayıram: 

Harda bir yanımlıq işıq görmüşəm, 
Sanmışam bir parça Mingəçevirdir.
Şair haqlıdır. Mingəçevirin nuru, 

işığı yetən hər yer elə Mingəçevirdir.

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri 

Bozdağın üstündəki buludlar neçə həftədən bəri davam edən isti 
günlərin başa çatmaqda olduğundan xəbər verirdi. Batmaqda 
olan Günəşin Kürün sularında bərq vuran əksi işıq körpüsünü 

xatırladırdı. Sanki quşlar həmin körpüdən keçirdilər. Axşam istirahətinə 
gələnlərin sayı artdıqca sahil boyu uzanan küçə və prospektlərin 
yeni təmtərağı başlanırdı. Uzaqda, lap uzaqda qayıq gəzintisinə çıxan 
gənclərin şux gülüşləri lövhənin rənglərini daha da çoxçalarlı edirdi. 

Türk dünyasını ortaq hədəflərə 
yönləndirən Ərzincan məclisi

Qardaş Türkiyənin Ərzincan vilayətində “Türk dünyası Ərzincanda görüşür” mövzusunda 
beynəlxalq simpozium keçirilir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin birinci 
müavini, Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırımın 
rəhbərliyi və Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin himayəsi ilə ərsəyə gələn bu 
nüfuzlu türkoloji məclisdə Azərbaycan geniş heyətlə təmsil olunur.

 Simpoziumun açılış mərasimində Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakçı-
lara ünvanladığı məktubda deyilir: “Türk dün-
yasının birlik və həmrəyliyi sülh və rifahımı-
zın təminatıdır. Önümüzdəki dövrdə həyata 
keçirəcəyimiz layihələr və tədbirlər geniş 
bir coğrafiyanı və 300 milyondan çox insanı 
əhatə edən ailəmizi daha da gücləndirmək 
üçün yeni imkanlar yaradacaq”.

Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi 
Bağdad  Amreyev bu qurumun yaradılması ilə 
türk dövlətləri ailəsinin daha da gücləndiyini 
söylədi. O bildirdi ki, Türk dünyasının gücü 
birlikdədir və qarşıdan gələn zirvə toplantı-
ları birgə hədəflərimiz baxımından olduqca 
əhəmiyyətlidir. Türk Dövlətləri Təşkilatının 
Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldı-
rım isə İstanbul Zirvəsindən sonra türkdilli 
ölkələrimizin yeni dövrə qədəm qoyduğunu, 
üzv ölkələrin ümumi ticarət həcminin 700 mil-
yard ABŞ dollarına çatdığını, bunun sadəcə, 
18 milyard dollarının bu ölkələr arasında ol-
duğunu bildirdi. Binəli Yıldırım Universitetinin 
rektoru, professor Akın Levent, Şimali Kipr 
Türk Respublikasının Prezidenti Ersin Tatar 
çıxışlarında türk birliyinin əhəmiyyətini xüsu-
si vurğuladılar.

Türk Dövlətləri Təşkilatının Ağsaqqal-
lar Şurasının Azərbaycan üzrə sədri Həsən 
Həsənov iştirakçılara Azərbaycan  Prezidenti 
İlham Əliyevin salamını çatdırdı, məclisin 
işinə uğurlar dilədi. Türk dövlətlərinin 
müstəqilliyi və birliyinin ölkələrimizin 
gələcəyi baxımından ən önəmli hədəflərdən 
biri olduğunu vurğulayan H.Həsənov 
Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsi 
və şanlı Zəfərimizdən fəxrlə söz açdı, bu 
savaş dövründə başda Türkiyə  Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan olmaqla qardaş 
dövlətin və dost xalqın daim Azərbaycanın 
yanında olduğunu minnətdarlıqla yada sal-
dı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 
vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı, aka-
demik İsa Həbibbəyli AMEA-nın hədiyyəsini 
məclisin təşkilat komitəsinə təqdim etdi.

Simpoziumun ilk günü Beynəlxalq Re-
faiye Gənclik Festivalının açılışı oldu. Daha 
sonra Erqan dağında türk gənclərinin tonqalı 
yandırıldı, “2023-cü ilə doğru Türkiyə və Türk 
dünyasının dünəni, bu günü və gələcəyi” 
mövzusunda toplantı keçirildi.

Simpoziumun ikinci günündən başla-
yaraq, panel iclaslarında türkdilli dövlətləri 
və toplumları əhatə edən çoxsaylı möv-
zuların sırasında “Qarabağ Zəfəri və 
Azərbaycan Ordusunun Tarixi Qələbəsi 
Türkiyə mətbuatında”, “Qarabağ Zəfəri 
və Qars–İğdır–Naxçıvan dəmir yolunun 
əhəmiyyəti”, “Zəngəzur dəhlizi və onun 
strateji əhəmiyyəti”, “Xocalı soyqırımı”, 
“Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında 
muğamın rəngləri”, “Əhməd Ağaoğlu”, “Üze-
yir Hacıbəyli”, “Hüseyn Cavid”, “Həsən Bəy 
Zərdabi” kimi məruzələr də səslənir.

Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri, 
Milli Məclisin deputatı, filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru Əziz Ələkbərli bizimlə 
qısa müsahibəsində bildirdi:

– Ərzincan Binəli Yıldırım Universitetində 
təşkil edilən 4 günlük simpoziumun əsas 
məqsədi türk dünyasının dil, ədəbiyyat, tarix, 
sənət, enerji, diaspora, ticarət, beynəlxalq 
münasibətlər kimi bir çox sahələr üzrə elmi 
araşdırmalara ortaq platforma yaratmaqdır. 
Əhatə dairəsinə və önəminə görə 1926-cı 
ildə Bakıda keçirilmiş I Türkoloji Qurultayda 
əsası qoyulmuş yolun davamı sayıla biləcək 
bu nüfuzlu elmi toplantıda Azərbaycanı Mil-
li Məclisin deputatları, akademiklər, elm 
adamları olmaqla, ümumilikdə, 35-ə yaxın 
nümayəndədən ibarət heyət təmsil edir. 

Bu simpozium Türk dünyasının birliyi ba-
xımından irəliyə atılan böyük bir addımdır. 
Demək olar ki, tədbir çərçivəsində keçirilən 
bütün panel iclaslarda Azərbaycanın 44 
günlük Vətən müharibəsində qazandığı 
şanlı Zəfər təntənə ilə xatırlanır. Türkdilli 
dövlətlərdə böyük ruh yüksəkliyinə səbəb 
olan və ölkələrimizin birliyi baxımından bö-
yük əhəmiyyətə malik bu Zəfər bütün Türk 
dünyasının qələbəsi kimi qiymətləndirilir.

Türk dövlətlərinin hər birindən çox sayda 
elm və sənət adamının iştirak etdiyi simpo-
ziumda dinlənilən məruzələrdə türk tarixi və 
mədəniyyəti, eləcə də onun keçmişi, bu günü 
və perspektivləri ilə bağlı dəyərli məlumatlar 
verilir, fikirlər irəli sürülür. Simpoziumun 
xalqlarımızın tarixi və gələcəyi baxımından 
səmərəli olacağına inanıram.

Namiq ƏHMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Ərzincan (Türkiyə)

Bahar ovqatlı əsərlərin sərgisi
...Qızılı payız günündə birdən-

birə al-əlvan bahar çəmənliyinə 
düşmüşdüm. Təbiətin ilahi rəngləri 
ilə bəzənmiş çərçivə-çərçivə tablolar, 
çiçəklərin “qolboyun” mehribanlığı, 
xalı timsallı, göz oxşayan naxışların 
qeyri-adi “əriş-arğac”ı, ilmə-ilmə 
güllər sanki ətir saçırdı. 

Bu duyğuları tək mən yox, Rəssamlar 
İttifaqı nəzdində yerləşən Vəcihə 
Səmədova adına Sərgi Salonunda Suğ-
ra Bağırzadənin növbəti sərgisinə gələn 
hər kəsin yaşadığına əminəm. Salon 
boyu sıralanmış əsərlər və reproduksi-
yalar oranın divarlarını cana gətirmişdi. 
Rəssam fantaziyasının bəhrələri olan 
rəsmlər səssiz bahar nəğmələri oxuyur-
du. Bu “xor”da yerinə düşməyən boya 
yox idi.

Söhbət hələ 12 yaşında ikən 
“Cücələrim” uşaq mahnısını Moskva-
da solo ifası ilə dünyaca məşhur etmiş, 
daha sonra “Azərbaycanfilm” kinostu-
diyasının istehsalı olan “Ulduz” filmində 
Yetər, “Alma almaya bənzər”də tele-
fonçu qız, “Şir evdən getdi”də aeroport 
işçisi rollarının mahir ifaçısı, eyni za-
manda, rəssamlığın floristika janrında 
gözəl əsərlər yaratmış Əməkdar artist, 
aktrisa və rəssam Suğra Bağırzadənin 
heyrətamiz yaradıcılığından gedir. Onun 
bu sərgisi seyrçilər üçün sanki bir təbiət 
səyahəti idi. Hamı bu canlı, dekora-
tiv təsviri sənət nümunələrinə baxaraq 
heyrətlənir, bəziləri bir addım aralan-
dıqdan sonra təzədən qayıdıb bu və ya 
digər möcüzənin qarşısında dayanırdılar.

Bir müddət əvvəl, güllü-çiçəkli may-
da İçərişəhərdə onun eynilə bu cür 
gözəl sərgisinə tamaşa etmişdik. Onda 
çöldəki güllər içəridəkilərlə səsləşirdi. 
İndi isə növbəti fürsət bizi sanki yaz 
seyrangahına qovuşdururdu. Suğ-
ra xanım bu barədə dedi: “Bu, mənim 
yubiley ilimdə – 75 yaşımda üçün-
cü sərgimdir. İl ərzində silsilə sərgilər 
keçirməyi hədəfləmişdim, buna da əməl 

edirəm. İzləyicilərdən başqa, burada 
mənim rəssam dostlarım da əsərlərimi 
qiymətləndiriblər. Bugünkü sərgimdə 
yeni əsərlərim də var. Bu baxımdan nar, 
çəmənliklər, daha sonra canlı güllərdən 
hazırladığım payız əhval-ruhiyyəsi və 
s. işləri qeyd etmək olar. Bunlardan 
əsasən yaz əhvalı duyulur. 

Onu da əlavə edək ki, sərgidə 
rəssamın yeni əsərləri də var. Payız 
əhval-ruhiyyəli xonça-xonça dekorativ 
nümunələr, xüsusi maddədən ucaltdığı 
dağ, Abşeron üzümünün salxımları, üstü 
nar dolu ağac buna misal ola bilər. “Əski 
güllər”, “Sevgi dolu güllər”, “Həyat yolu”, 
“Cənnət yolu”, “Zəriflik və nəhənglik”, 
“Küknar” adlı sənət əsərlərinin yaratdığı 
təəssürat uzun müddət tamaşaçını tərk 
etmir. 

Suğra xanımın sərgisi barədə Xalq 
rəssamı Fərhad Xəlilov, Milli Məclisin 
Mədəniyyət Komitəsinin sədri Qənirə Pa-
şayeva, Xalq rəssamı Aydın Rəcəbov, 
sənətşünas Ziyadxan Əliyev və başqaları 
ürək sözlərini söylədilər, onun yaradıcılığın-
dakı novatorluqdan, özünəməxsusluqdan 
sevə-sevə söhbət açdılar. 

Əsərlərində təbiətin nəfəsi duyulan, 
yaz ovqatı boy göstərən Suğra xanım 
bəzi yaradıcılıq sirlərini bizimlə bölüşdü: 
“İndi payız olduğuna görə, bu əsərləri 
xüsusi olaraq meşələrdən yığdığım sarı 
güllərdən, həmçinin dibçək güllərindən 
böyük sevgi ilə yaratmışam. Gülləri, 
çəmənləri tapdalayıb məhv edən insan-
lara xatırlatmaq istəyirəm ki, bu gözəl 
bitkilər də canlıdır, onlara qıymaq olmaz”.

Sərgiyə gələn hər kəsi heyrətləndirən 
bir də o idi ki, 75 yaşı olmasına baxmaya-
raq, Suğra xanım xeyli cavan və təravətli 
görünürdü. Ondan bu barədə soruşanda 
gülərək dedi: “Qadın özünə daim fikir 
verməlidir, ürəyində kin-küdurət daşıma-
malıdır. Digər şərtlər də var. Məsələn, 
mən hər səhər axşamdan dəmlədiyim 
zəfəranı içirəm, onunla gözümü yuyu-
ram”.

Bəlli oldu ki, güllər, çiçəklər təkcə 
onun rəssam kimi yaradıcılığının ma-
yasını təşkil etmir, həm də, sən demə, 
cavan qalması üçün möcüzəli iksir rolu 
oynayırmış. 

Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Sumqayıt salnaməsini yazan qəzet
Düz 70 il öncə – oktyabrın 13-də ilk nömrəsi çapdan çıxmış “Sumqayıt” 
qəzetinin yubileyini keçirmək barədə şəhər icra hakimiyyəti başçısının 
sərəncamını oxuyunca xəyal məni qanadlarına alıb uzaq yeniyetməlik 
çağlarıma qaytardı. Həyəcanla qapısından içəri keçib ilk yazılarımı təqdim 
etdiyim redaksiyanın yaradıcı ab-havası, xəbər, reportaj və oçerklərimin 
çapına hər dəfə hədsiz sevinməyim yadıma düşdü.

…Onda 9-cu sinifdə oxuyurdum. 
Məktəbimizdə bədii söz ustası Xa-
say Rüstəmzadə ilə görüş olmuşdu. 
Ədəbiyyat müəllimim, sonralar tanın-
mış tənqidçi Nadir Cabbarlı mənə bu 
barədə qəzetə xəbər yazmağı tapşırdı. 
Yazıb redaksiyaya apardım. Jurtnalist 
Sevil Bayramova məni çox səmimi qar-
şıladı, həyəcanım yox oldu. Qəzetin 
növbəti nömrəsində 2-3 cümləlik xəbərim 
dərc olunanda fərəhdən qanadlandım. 
Sonra Pionerlər Sarayında jurnalist 
Ələsgər Qurbanovun rəhbərlik etdiyi 
“Gənc müxbirlər” dərnəyinə yazıldım, bu 
gözəl peşənin incəliklərini öyrəndim. Biz 
gənclər “Sumqayıt” qəzetinin redaksiya-
sına məbədgah kimi üz tuturduq.

İlk dəfə “Sumqayıt”da qəzetin, sö-
zün ovsununa düşmüş, adamları tanıda- 

tanıda özüm də az-çox tanınmağa başla-
dım. Sevgi etiraflı ilk şeirlərim də, kəkilli 
şəkillərim də məhz bu qəzetdə işıq üzü 
görüb. 

Qəzetlə əməkdaşlığım uzun illər da-
vam etdi. Heç vaxt ştatlı işçisi olmasam 
da, özümü məhz “Sumqayıt” qəzetinin 
“şinel”indən çıxanlardan sayıram. Ali 
məktəb müəllimlərim Nəsir İmanquli-
yev, Nurəddin Babayev, Famil Meh-
di, Qulu Xəlilov, Tofiq Rüstəmov, Nəsir 
Əhmədovla bərabər, sumqayıtlı ustadla-
rımın da üzərində zəhməti çox olub. Xa-
say Cahangirov, Sevil Bayramova, Kam-
ran Hacıyev və Feyzi Mustafayevdən 
öyrəndiklərim indi də karıma gəlir. 

“Sumqayıt” qəzetinin ilk redakto-
ru Məmmədyar Ağayev olub. Sonra-
kı dövrlərdə Əlisafa Məmmədov, Hü-

seyn Mehrəliyev, Əyyub Məmmədov, 
Həsən Hüseynov, Zərifə Təhməzova, 
Fikrət Arixov, Kamran Hacıyev, Qüdrət 
Məlikov qəzetə rəhbərlik ediblər. Onla-
rın sayəsində qəzet öz dəst-xətti ilə bö-
yük nüfuz qazanıb, sayılıb-seçilib. Mətbu 
nəşrin ağırlığını çiyinlərində daşıyan 
Seyfulla Cəfərov, Hafiz Baxış, Şakir Ab-
dullayev, Zakir Axundov, Cəlil Rəfiyev, 
Çingiz Süleymanzadə, Xasay Cahangi-
rov, Tofiq Məmmədov, Sevil Bayramova, 
İldırım Qasımlı, Feyzi Mustafayev, Mika-
yıl Məmmədov, Ramiz Tapdıqov, Oktay 
Cəfərov, Məqsəd Quliyev... daim anılırlar. 

Hazırda həmkarımız Sübhan Quliye-
vin rəhbərlik etdiyi kiçik kollektiv “Sum-
qayıt” qəzetini də, onun ənənələrini də 
fədakarlıqla, layiqincə yaşadır. Əvvəllər 
həftədə üç dəfə çıxan qəzet indi 7 gündə 
bir dəfə oxucuları ilə görüşür. Dövlətçiliyin 
təbliği, daxili və xarici siyasətimizin uğur-
ları, Sumqayıtda baş verən yeniliklər 
qəzetin əsas mövzularıdır. Qırx dörd 
günlük “Zəfər yürüşü”nün sevinci, 
qəhrəmanların rəşadəti, şəhər ziyalıları-
nın uğurları, Sumqayıtın bu və ya digər 
ərazisindəki yenidənqurma tədbirləri də 
yüksək peşəkarlıqla işıqlandırılır.

Baş redaktor Sübhan Quliyevin 
dedikləri:

–Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin 
başçısı Zakir Fərəcovun qəzetimizin 70 
illik yubileyinin qeyd edilməsi barədə 
sərəncamı redaksiyanın kollektivi, yaradı-
cı insanlar və çoxsaylı oxucular tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanıb. Sərəncamda nəzərdə 
tutulan tədbirlərin icrası ilə əlaqədar 
olaraq sənaye, elm, təhsil, səhiyyə və 
mədəniyyət müəssisələrində redaksi-
ya əməkdaşları ilə görüşlər təşkil edilir. 
"Qəzet vaxtilə nədən yazırdı" rubrikası 
altında ötən illərin ən mühüm hadisələrini 
əks etdirən maraqlı yazılar isə yaddaşı-
mızı təzələyir. Yeni planlarımız da var.

Çağdaş Azərbaycanın mətbuat 
tarixinə 70 illik təcrübəsi ilə dəyərli töhfələr 
verən "Sumqayıt” qəzetinin yaradıcı kol-
lektivini təbrik edir, həmkarlarımıza yeni 
uğurlar diləyirik.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”
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