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FHN-in Cənub Regional  
Mərkəzi praktiki təlim keçirib

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Cənub Regional 
Mərkəzi “Nəqliyyat qəzaları zamanı xilasetmə 
əməliyyatları” mövzusunda praktiki təlim keçirib.
Təlimin keçirilməsində məqsəd xilasetmə işlərinin təşkili və 

aparılması qaydaları, o cümlədən nəqliyyat qəzaları zamanı de-
formasiyaya uğramış avtomobildən zərərçəkmişlərin xilas edilməsi 
üzrə xilasedicilərin bilik və bacarıqlarının artırılması, həmçinin 
xilasetmə qrup komandirlərinin hadisə zamanı effektiv idarəetmə 
vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi olub.

Təlim zamanı şərti olaraq baş vermiş nəqliyyat qəzası ilə 
əlaqədar “hadisə yerinə” operativ çatan xilasedicilər avtomobildə 
yaranmış “yanğını” söndürüb, həmçinin xüsusi xilasetmə 
vasitələrindən istifadə etməklə “deformasiyaya uğramış 
avtomobillərdən zərərçəkmişləri xilas edərək onlara təxirəsalınmaz 
ilkin tibbi yardım göstəriblər”.

Uğurla icra olunan təlimdən sonra əldə edilmiş nəticələr 
müzakirə olunub, müvafiq tapşırıqlar verilib.

“Xalq qəzeti”

Cavidin yaradıcılığı ümumbəşəri təfəkkürün məhsuludur, 
onun ideyaları, fəlsəfəsi bəşəri xarakter daşıyır. Cavid 
poeziyasının da, dramaturgiyasının da bədii-estetik səviyyəsi 
ümumbəşəri poetikanın əldə etdiyi nailiyyətlərlə ölçülür. 
Bütün bunlarla bərabər, Cavid yaradıcılığı məhz Azərbaycan 
ədəbiyyatının, geniş mənada isə Azərbaycan mənəviyyatının 
milli faktıdır.

Cavidin yaradıcılıq miqyası, 
onun, hərgah belə demək olarsa, is-
tedadının diapazonu çox genişdir və 
buna görə də o, daim bədii, fəlsəfi 
və estetik axtarışlarda idi. Cavid bir 
tərəfdən həyati eşqin, məhəbbətin, 
həyati hiss-həyəcanların ucalığını, 
aliliyini qələmə alırdı. Məhz belə bir 
ucalığın, aliliyin təsiri nəticəsində  

Şeyx Sənan kimi mömin bir məxluq 
hətta donuz otarmağa belə ha-
zır idi. Digər tərəfdən isə Cavid 
həzrət Peyğəmbərin yüksək əqidəli, 
müqəddəs şəxsiyyətini qələmə alır-
dı və onun qələmi belə bir mövzu 
nəhəngliyi müqabilində sənət baxı-
mından özünü doğrulda bilirdi.

Bir tərəfdən Ömər Xəyyam 
fəlsəfəsinin ən dərin qatlarına va-
raraq, onun canlı, eyni zamanda, 
romantik ovqatlı surətini yaradırdı, 
digər tərəfdən isə, mən deyərdim ki, 
sərt bir realizmlə “Ana” pyesindəki 
Ananın iztirablarını, tərəddüdlərini, 
humanizmini yüksək bədii-estetik 
səviyyədə səhnəyə çıxarırdı.

Cavid humanizmi Ca-
vid bəşəriliyinin, olsun ki, ən 
mündərəcatlı göstəricisidir. Mən, 
vaxtilə Cavid dramaturgiyasını 
tədqiq edərkən gördüm ki, bu drama-
turgiya ilə Avropa intibahı arasında-
kı doğmalıq ilk növbədə humanizm 
ideyalarının bədii ifadəsindədir. Bu 
baxımdan “Ana” pyesində mövzu-
ya yanaşmada müəllifin fəlsəfi-etik 
mövqeyi çox əlamətdardır və mən 
bu barədə ayrıca məqalə də yaz-
mışdım.

Məlumdur ki, Avropa intibahın-
dan sonrakı dövrün bir sıra böyük 
yazıçılarının əsərlərinin süjet baxı-
mından ilkin mənbəyi İntibahın mey-
dana çıxardığı əsərlərə, xüsusən İn-
tibah novellalarına gedib çıxır. Mən, 
“Ana”nın məzmunu ilə Avropa inti-
bahının böyük nümayəndələrindən 
olan Cambatista Ciraldi Çintionun 
“Ekatommiti”sindəki novellalardan 
birinin (6-cı dekadanın 6-cı novella-
sı) məzmunu arasında qəribə bir ox-
şarlıqla rastlaşdım və mənim üçün 
bir daha məlum oldu ki, böyük düha-
ları böyük ideyalar, ilk növbədə isə 
böyük (və oxşar!) humanizm ideya-
ları birləşdirir. 

“Ana” ilə Ciraldinin novellası 
arasında yalnız süjet oxşarlığı yox, 
pyesin qəhrəmanı Səlmanın və no-
vellanın qəhrəmanı Liviyanın xarak-
ter və düşüncələrindəki, onların sar-
sıntı və tərəddüdlərindəki, Səlmanın 
oğlu Qanpoladla Liviyanın oğlu Şi-
pionenin talelərindəki eynilik də o 
dərəcədə idi ki, 1982-ci ildə mən elə 
həmin məqalədə ehtimal edərək ya-
zırdım: “Cavid bəlkə bu İntibah no-
vellasını rus dilində oxuyub? Bəlkə 
həmin novella türk dilinə tərcümə 
olunub və Cavid Türkiyədə olarkən 
bu novella ilə tanış olub?”.

 Ancaq sonralar –1980-ci illərin 
axırlarında mən yaddan çıxara 
bilmədiyim bu maraqlı və qəribə 

ədəbi hadisəni özüm üçün tam ay-
dınlaşdırmaq məqsədi ilə cürbəcür 
məxəzlərə müraciət etdim və məlum 
oldu ki, “Ekatommiti” ilk dəfə rus dilinə 
1957-ci ildə tərcümə edilərək nəşr 
olunub, türk dilinə isə, ümumiyyətlə, 
heç çevrilməyib. Və mənim üçün ta-
mam aydın oldu ki, “Ana” ilə “Eka-
tommiti” novellası arasındakı bu sü-

jet yaxınlığı, ayrı-ayrı məqamlarda 
isə eyniliyi bəşəri hisslərin, bəşəri 
düşüncələrin (və bəşəriyyət haq-
qındakı düşüncələrin!) heyrətamiz 
şəkildə üst-üstə düşən ifadəsidir.

Cavid dramaturgiyasının 
surətlər qalereyası etnoqrafik 
təsvirlərin, mənşə və məişət kolo-
ritinin fövqündədir, bu qalereya, ilk 
növbədə, insan xislətinin ən dərin 
qatlarındakı hiss-həyəcanların 
ifadəçisidir, bu surətlərin daxili 
aləmləri, ənənəvi ibarə ilə desək,  
mənfiliyindən, yaxud müsbətliyindən 
asılı olmayaraq heç vəchlə birmənalı 
yox, mürəkkəb və ziddiyyətlidir, 
mənəvi tərəddüdlərlə doludur.

Cavid yaradıcılığı Cavid istedadı 
sayəsində insanı bütün mürəkkəbliyi 
və ziddiyyəti ilə ehtiva etməyi baca-
rırdı və Cavid sənətinin bu cəhəti 
Böyük ədəbiyyat dediyimiz anla-
yışın çox mühüm tərkib hissəsidir. 
Azərbaycan ədəbiyyatında Cavid 
qədər ciddi, onun qədər şakadan, 
yumordan, adicə zarafatdan belə 
uzaq bir söz sahibi tapmaq çətindir. 
Yəqin elə buna görə də Azərbaycan 
teatrında romantik-fəlsəfi estetik 
məktəbin yaranması bilavasitə onun 
dramaturgiyası ilə bağlıdır.

Hələ öz sağlığında – ötən əsrin 
20–30-cu illərində Hüseyn Ca-
vidin əsərləri Azərbaycan teatrı-
nın və ümumiyyətlə, Azərbaycan 
mədəniyyətinin Abbas Mirzə 
Şərifzadə və Ülvi Rəcəb, Mərziyə 
Davudova və Yeva Olenskaya, 
Mirzəağa Əliyev və Sidqi Ru-
hulla, Kazım Ziya və Ağasadıq 
Gəraybəyli, İsmayıl Hidayətzadə və 
Rza Təhmasib və bir çox digər bö-
yük nümayəndələrinin bir sənətkar 
kimi formalaşmasında, onların iste-

dadlarının açılmasında çox ciddi rol 
oynamışdır. Aktyorlar Cavid yaradı-
cılığını sidq-ürəkdən sevirdilər. Bu 
yaradıcılıq onlar üçün bir məktəb 
idi və onların hamısı bu məktəbdə 
təhsil almağa, bu məktəbdə özlərini 
ifadə etməyə can atırdılar.

Mən bu yaxınlarda teatr tarixi-
mizin çox maraqlı və Cavid yaradı-
cılığı ilə bağlı əlamətdar bir faktına 
təsadüf etdim: düz 83 il bundan 
əvvəl, 1924-cü ildə yalnız bir tama-
şada – o zamankı Türk Dövlət Te-
atrosunun “İblis” tamaşasında  uni-
kal bir hadisə baş verir: tamaşanın 
birinci pərdəsində İblis rolunu Rza 
Təhmasib ifa edir, ikinci pərdədə bu 
rolu Kazım Ziya, üçüncü pərdədə 
İsmayıl Hidayətzadə, nəhayət, 
dördüncü pərdədə Abbas Mirzə 
Şərifzadə ifa edir.

Mən "unikal" sözünü işlətdim 
və elə bilirəm ki, bu hadisə - bir 
tamaşada eyni rolu dörd böyük 
sənətkarın ifası yanlız Azərbaycan 
teatr tarixində yox, ümumiyyətlə, 
dünya teatr tarixində, həqiqətən, 
unikal hadisələrdən biridir.

Cavid o nadir və xoşbəxt 
sənətkarlardandır ki, onun şəxsiyyəti 
də işıqlı bir varlığın xalqın yaddaşına 
hopmuş obrazına çevrilmişdir. Cavid 
xoşbəxt sənətkardır. Cavid həm də 
xoşbəxt şəxsiyyətdir. Olsun ki, Cavi-
din, onun ailəsinin taleyi müqabilində 
bu fikir – şəxsiyyətin xoşbəxtliyi fikri 
paradoks kimi səslənsin, ancaq gü-
man edirəm ki, heç bir real həyat 
müsibətlərinə, məşəqqətlərinə, 
real həyat faciələrinə baxmayaraq, 
hərgah şəxsiyyət xalqın yaddaşın-
da humanist, təmiz, pak bir obraz – 
Cavid Əfəndi obrazı kimi yaşayırsa, 
deməli, o xoşbəxt şəxsiyyətdir.

Cavidin İblisə verdiyi məşhur xa-
rakteristika belə idi:

 İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə 
bais!

Ya hər kəsə xain olan insan 
nədir? İblis!     

Və yaşadığı dövrün hakim ideolo-
giyası – Sistem Cavidin öz şəxsi tale-
yini də belə bir İblis müdaxiləsinə dü-
çar etdi. Bu İblis konkret olaraq 30-cu 
illərin real sumbatovları-topuridzeləri- 
markaryanları-qriqoryanları deyildi. 
Heç Nikolay Yejov, hətta konkret ola-
raq İosif Stalin də deyildi. İblis onların 
yaratdığı, dünyaya gətirdiyi Sistem  
idi və həmin müdhiş Sistem “xain 
olan insanların” əli ilə sənətkarı Sibir 
çöllərinə apardı və orada məhv etdi.

Burada təəccüblü bir şey yox idi: 
İstanbul Universitetində təhsil al-
mış, əsərlərində Anadolu ləhcəsinə 

üstünlük vermiş, Kazım Qarabəkir 
paşa kimi qatı anti-sovet məfkurəli 
bir hərbi xadimlə dostluq etmiş, 
adı Mustafa Kamal Atatürkün se-
vimli şairlərinin sırasında olan bir 
qələm sahibini Sistem nə etməli idi? 
Əlbəttə, məhv etməli idi. Sistem onu 
məhv etdi, ancaq bu sənətkara heç 
vəchlə qalib gələ bilmədi. Qalib Ca-
vid və Cavid sənəti oldu.

Mən 25 il bundan əvvəli – 1982-
ci ilin həmin unudulmaz 26 oktyabr 
gününü xatırlayıram. Həmin günü 
ki, Heydər Əliyevin böyük vətəndaş 
cəsarəti və bacarığı sayəsində 
SSRİ tarixində misli görünməmiş 
bir hadisə baş verdi: Hüseyn Cavid 
cismən doğma Azərbaycana qayıtdı 
və noyabrın 3-də doğma Naxçıvan 
torpağına tapşırıldı.

Bu hadisə Azərbaycanda xal-
qın milli mənliyinin dirçəlişində son 
dərəcə böyük rol oynadı və məhz 
bununla da Hüseyn Cavid nəinki 
Sistemə qalib gəldi, elə bil ki, o, 
Sistemdən özünün və mənsub ol-
duğu xalqın vətəndaş intiqamını 
aldı. Olsun ki, mənim işlətdiyim bu 
“intiqam” anlayışı ilə yuxarıda dedi-
yim “Cavid humanizmi” anlayışı ara-
sında bir uyğunsuzluq nüansı var. 
Bu, ilk baxışdan belə görünə bilər, 
əslində isə daha dərindən düşünsək, 
həmin “intiqam” elə həmin humaniz-
min ifadəsi idi.

1937-ci illə 1953–54-cü illər ara-
sında Sistem Cavid yaradıcılığını qa-
dağan etdi, Cavid haqqında olmazın 
təhqirlərini, böhtanlarını, iftiralarını 
mətbuat səhifələrinin, dərsliklərin, 
tədqiqatların əsas mövzularından 
birinə çevirdi, cidd-cəhdlə Cavidi 
“ifşa” edərək, özlərinə karyera qa-
zananlar üçün (İblis yardımçıları 
üçün!) münbit zəmin yaratdı. Ancaq 
burada da amansız bir məğlubiyyətə 
uğradı: cəmi 16–17 ildən sonra Ca-
vid yaradıcılığı yeni bir ehtirasla, 
şövqlə, inamla və son dərəcə təbii 
surətdə xalqın mənəviyyatında Sis-
temin unutdurmaq istədiyi, ancaq 
unutdura bilmədiyi yerinə qayıtdı.

Nəhayət, bir əlamətdar cəhəti də 
qeyd etmək istəyirəm. Hüseyn Cavid 
Azərbaycan ədəbiyyatının, ictimai 
fikrinin o böyük nümayəndələrindən 
biridir ki, Azərbaycan müstəqilliyinin 
iti addımları ilə həmahəng olaraq 
irəliyə gedir, milləti gələcəyin daha 
böyük inkişafına, daha böyük uğur-
larına, daha böyük qələbələrinə 
aparır.

ELÇİN,  
Xalq yazıçısı

Hüseyn Cavid – 140

Cavid humanizmi və Cavid intiqamı 

Pakistanlı jurnalist Keniyada öldürülüb
Pakistanlı jurnalist və televiziya şousunun aparıcısı Ərşad Şərif 

Keniyanın paytaxtı Nayrobidə naməlum şəxslərin silahlı hücumu 
nəticəsində öldürülüb.

“Xalq qəzeti” xəbər 
verir ki, jurnalist Şərifin 
həyat yoldaşı Javeria 
Siddiqui "Twitter" he-
sabından verdiyi açıq-
lamada məşhur aparı-
cının silahlı hücumda 
həyatını itirdiyini bildirib. 
Jurnalistin ölümündən 
sonra prezident Arif Alvi 
və baş nazir Şahbaz 
Şərif başda olmaqla 
bir çox insan başsağlı-
ğı mesajı yayıb. Şərifin 
bir çox həmkarları da 
jurnalistin qətlindən 
üzüntülərini sosial 
şəbəkədə bildiriblər. 

Bəzi jurnalistlər isə Şərifin ölümündə 
hökuməti və ordunu günahlandırıb. Keçmiş 
baş nazir İmran Xanın qatı tərəfdarı olan 
Şərif Şahbaz Şərif hökumətini və ordusunu 
sərt tənqid etməsi ilə tanınırdı. "ARY News" 
televiziyasında İmran Xanın rəhbərlik etdiyi 

"Pakistan Ədalət Hərəkatı" (PTI) partiyasının 
Baş Qərargah rəisi Şahbaz Gill ilə birlikdə 
hazırladığı proqrama görə mühakimə olunan 
Şərif bu hadisədən sonra avqust ayında Lon-
dona getmişdi.

Qeyd edək ki, Şərifin Londondan 
Keniyaya niyə getdiyi hələ ki, bəlli deyil.

Rişi Sunak Britaniyanın  
hind əsilli ilk baş naziri oldu

Dünən Böyük Britaniyanın yeni 
baş naziri məlum olub. Mühafizəkarlar 
Partiyasının lideri Rişi Sunak bu 
postdan istefa vermiş Liz Trassı əvəz 
edib.

İngiltərə mediası bildirib ki, Rişi Su-
nak Britaniyanın ilk hind əsilli baş naziridir. 
Hökumətə rəhbərlik üçün onunla yana-
şı mübarizə aparan Penni Mordaunt isə 
namizədliyini geri götürüb.

“Xalq qəzeti”

BMT–Azərbaycan tərəfdaşlığının  
30 illiyi münasibətilə 3 min ağac əkilib

Oktyabrın 24-də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, IDEA İctimai 
Birliyinin və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 
Müşfiqabad qəsəbəsində ağacəkmə aksiyası keçirilib.

BMT–Azərbaycan tərəfdaşlığının 30 illiyi 
və BMT Gününə həsr olunmuş aksiya za-
manı 3 hektardan çox ərazidə Eldar şamı və 
zeytun ağaclarından ibarət 3 min ağac əkilib.

Aksiyada Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər Nazirliyinin rəsmiləri, BMT-
nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin 
əməkdaşları, ekokönüllülər, IDEA İctimai 
Birliyinin könüllüləri, diplomatik korpusun 
nümayəndələri iştirak ediblər.

Ağacəkmə aksiyasında iştirak edən eko-
logiya və təbii sərvətlər nazirinin müavini 
Firdovsi Əliyev bildirib ki, əkilən ağaclar Ab-
şeronun torpaq-iqlim şəraitinə uyğun seçilib. 
Ərazi suvarma şəbəkəsi ilə təmin olunub. Bu 
da əkilən ağacların bitiş faizinin 98-100 faiz 
arasında olacağına əminlik yaradır.

Nazir müavininin sözlərinə görə, həmin 
ərazi bir il əvvəl boş sahə olub. Burada 
torpaq hazırlığı işləri aparılıb və əkinə ya-
rarlı vəziyyətə gətirilib. Builki payız əkini 
mövsümündə həmin ərazidə ağacəkmə ak-
siyaları keçirilir.

“Sevindirici haldır ki, Azərbaycanda 
müxtəlif qurumlar peşə bayramlarını təbiətin 
qoynunda keçirməyə üstünlük verir və daha 
çox ağacəkmə aksiyaları ilə qeyd edirlər. 

Təbiətə dost münasibətin formalaşmasında 
belə tədbirlərin çox böyük önəmi var. Pa-
yız əkin kampaniyası başlayıb. Fürsətdən 
istifadə edərək, dost tərəfdaşları və hər bir 
vətəndaşı belə aksiyalarda iştiraka dəvət 
edirik. Nə qədər çox ağac əksək, ətraf mü-
hitimiz bir o qədər sağlam olacaq. Belə ak-
siyalar Azərbaycanın götürdüyü beynəlxalq 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə töhfədir”, –
deyə F.Əliyev qeyd edib.

Bu tarixin çox əlamətdar gün olduğu-
nu bildirən BMT-nin ölkəmizdəki rezident-
əlaqələndiricisi Vladanka Andreeva deyib: 
“Bu gün biz BMT-nin yaradılmasının 77-ci, 
BMT ilə Azərbaycan arasındakı tərəfdaşlığın 
isə 30-cu ildönümünü qeyd edirik. Belə 
mötəbər günü ağacəkmə kampaniyası ilə 
qeyd etmək gözəl bir təşəbbüsdür. BMT ilə 
sıx tərəfdaşlıq qurduğu üçün Azərbaycan 
hökumətinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 
Bu günü bizimlə birlikdə belə gözəl aksiya 
ilə qeyd edən Azərbaycan Respublikasının 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, 
IDEA Ictimai Birliyinin könüllülərinə, o 
cümlədən ekokönüllülərə, diplomatik korpu-
sun nümayəndələrinə təşəkkür edirəm”.

Mir Cəlalın evində  
“Çillə gecəsinin nağılları”    

Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq 
fakültəsinin təşəbbüsü ilə “Ədibin evi”ndə 
Məhəmməd Mirkeyaninin “Çillə gecəsinin 
nağılları”kitabının müzakirəsi keçirilib . Qeyd 
edək ki, bu ünvan Azərbaycanın görkəmli 
yazıçısı, alim-pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin 
1920-1940-cı illərdə yaşadığı evdir. 

 Bildirildi ki, tədbirdə əsas 
məqsəd ədibin əsərlərini 
təhlil etməklə yanaşı, həm 
də Azərbaycanda mövcud 
olan multikultural dəyərləri 
gənclərə aşılamaq, 
tələbələri bu istiqamətdə 
maarifləndirməkdir. Bu 
mənada, Bakı Dövlət Uni-
versitetinin Şərqşünaslıq 
fakültəsinin belə silsilə 
tədbirlər keçirməsi  
 Prezident İlham Əliyevin 
“multikulturalizmin alter-
nativi yoxdur” kəlamından 
qaynaqlanır. Belə ki, 
dövlət başçımız hər za-
man gənclərin həm 
vətənpərvər ruhda, həm 
də milli-mənəvi və insani 
dəyərlərin üstünlük təşkil et-
diyi tərzdə yetişdirilməsinin 
Azərbaycanın gələcəyi 
üçün olduqca əhəmiyyətli 
olduğunu qeyd edir. 

Tədbirin təşkilatçısı– 
filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru, Bakı Dövlət Uni-
versitetinin Şərqşünaslıq 
fakültəsinin müəllimi 
Familə Nəcəfova əvvəlcə 
bu qəbildən olan layihələri 
həyata keçirmək üçün, 
tələbə və müəllim heyətinə 
şərait yaradan universite-

tin rektoru Elçin Babayevə 
təşəkkürünü bildirdi. Sonra 
xatırlatdı ki, ölkəmizdə mul-
tikultural dəyərlər tarixi və 
milli ənənəyə çevrilib. 

Dövlət başçımızın bu 
məqama xüsusi önəm ver-
diyini qeyd edən Familə 
xanım dedi ki, biz də 
əlimizdən gəldiyi qədər 
gənclərə insanpərvərlik, 
milli və mənəvi dəyərləri 

təlqin etməyə, onları 
Azərbaycanın gələcəyi 
üçün yetişdirməyə çalışırıq. 

Tədbirdə ədibin və 
müasirlərinin hekayələrini 
təhlil edən gənclər bu 
əsərlərdə oxuyucu-
ya təqdim edilən insani 

dəyərləri, eləcə də mənəvi 
keyfiyyətləri qabardaraq, 
bunlar ölkəmizdə həyata 
keçirilən humanist daxili 
siyasətlə əlaqələndirdilər 
və multikulturalizmin dünya 
üçün önəmini vurğuladılar.

Hazırladı:  
İmran ƏLİYEV,  

“Xalq qəzeti”
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