
27 oktyabr 2022-ci il, cümə axşamı6
Qalib ölkənin qələm əhlinin möhtəşəm ali məclisi

Azərbaycan Yazıçılarının XIII qurultayından qeydlər   

Dünən Bakıda, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 
öz işinə başlayan  AYB-nin növbəti – XIII qurultayının yüzlərlə 
nümayəndəsindən heç birinin qarşıdakı meydanda ulu məhəbbət  

şairimiz Məhəmməd Füzulinin  əzəmətli abidəsinə baş əymədən 
ötüb keçdiyini görmədik.  Sanki hər kəs Füzuli babamıza yaradıcılıq 
hesabatına gəlmişdi. 

Bu sətirlərin müəllifi həm qurultay 
nümayəndəsi, həm də “Xalq qəzeti”nin 
müxbiri kimi orada idi. İştirakçılarla 
bərabər binaya daxil olmaq istəyərkən 
orada sıra ilə qoyulmuş teatr afişaların-
dan biri nədənsə diqqətimi daha çox 
cəlb elədi. Həmin afişa  dramaturq Əli 
Əmirlinin nakam taleli şairimiz Mikayıl 
Müşfiqə həsr olunmuş “Ah, bu uzun 
sevda yolu” əsərinin yenidən tamaşaya 
qoyulması barədə idi. İstər-istəməz dü-
şündüm ki, buraya qurultaya gələnlər 
də elə  özünəməxsus, uzun bir sevda 
yolunun yolçularıdırlar. Tamaşa baş-
qa bir vaxt üçün nəzərdə tutulur.  Bu 
günsə ədəbiyyat adlı ecazkar bir dün-
yanın sakinləri öz yaradıcılıq qayğı-
larını sərf-nəzər eləmək, Füzulinin, 
Cavidin, Müşfiqin xələfləri kimi, bədii 
duyğu və düşüncələrini ortaya qoymaq 
məramı ilə teatrın binasına toplaşırlar.

Elə oradaca Milli Məclisin de-
putatı, yazıçı Aqil Abbasdan qurul-
tay barədə fikirlərini soruşdum və 
dediklərini dəftərçəmə qeyd elədim.  

– Sovet rejimi dağılandan son-
ra bəzi müttəfiq respublikalarda Ya-
zıçılar birlikləri ləğvə məruz qalsa 
da, Azərbaycanda ədəbi yaradıcı-
lıq təşkilatı qorunub saxlana bildi. 
Hörmətli Anar müəllimin rəhbərliyi ilə 
AYB əvvəlkindən də məhsuldar çalış-
maqdadır. Yazıçılarımızın milli ruhu 
sarsılmağa qoymadığının nəticəsidir 
ki, düşmən tapdağında inləyən əzəli 
torpaqlarımız azad edildi, Şuşaya 
qələbə bayrağımız sancıldı. Doğrudur, 
müəyyən səbəblərdən qurultayımız 
bir qədər gecikdi, amma bu da xoş bir 
qanunauyğunluqdur ki, iki həftədən 
sonra bayram edəcəyimiz Zəfər Günü 
ərəfəsinə təsadüf edir.

Qələmdaşlarımızdan bəziləri də 
qurultayla bağlı ürək sözlərini bizimlə 
bölüşdülər. 

Şair, Əməkdar incəsənət xadimi 
Baba Vəziroğlu:

– Bu gün bir amal, bir ideya ətrafında 
cəmləşmişik. AYB elə bir qurumdur 
ki, hamımız ora üz tutur, bir-birimizlə 
əlaqə saxlayır, ədəbi proseslərdə iş-
tirak edə bilirik. Sevinirik ki, bizim 
ədəbiyyat gəmimiz 90-cı illərin burul-
ğanlı dənizindən salamat çıxa bilib. 

Burada böyük ziyalı şəxsiyyətlərimizin, 
ədəbiyyat naminə fədakarlıq göstərən, 
həmrəyliyimizi pozulmağa qoyma-
yan Anar kimi ünlü sənətkarlarımızın 
xidməti danılmazdır. Belə də davam 
edək!

Şair, Şahmar Əkbərzadə mükafatı 
laureatı Musa Ələkbərli:

– Qurultaya təkcə AYB rəhbərliyin 
deyil, hər birimiz hesabat veririk. 
Ölkəmizdə sözə lazımi dəyər verilir, 
yaradıcılıq üçün münbit şərait var. İlahi 
nəsnə olan sözə tapınan hər bir qələm 
sahibi xalqa və Vətənə  layiqincə 
xidmət göstərməlidir. İnişil mənim 
“Ürəyimin qapısından keçənlər”, ötən il 
isə “Bakı Təbrizsiz deyil” adlı irihəcmli 
kitablarım işıq üzü görüb. Hazırda “Sən 

elə bir sevdasan ki” adlı növbəti kitabı-
mı çapa hazırlayıram. Elə bilirəm ki, bu 
qurultay yaradıcılıq əzmimizi daha da 
artıracaq. 

Müsahiblərimin hər birinə ovxarlı 
qələm, çağlar ilham və tükənməz oxu-
cu sevgisi  dilədim...   

Qurultaya dövlət və hökumət 
nümayəndələri, görkəmli elm və 
mədəniyyət xadimləri, xarici ölkələrdən 
qonaqlar da qatılmışdılar. AYB sədri, 
Xalq yazıçısı Anar qurultayı açıq elan 
etdi. Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət Himni səsləndirildi. Ötən forum-
dan sonra dünyasını dəyişmiş yazarla-
rın adları çəkildi və xatirələri sükutla yad 
edildi. Sonra pandemiya səbəbindən 
qurultayın bir qədər gec keçirildiyini 
söyləyən Anar dedi ki, əslində, bu, bizə 
qurultayımızı Qarabağ savaşında zəfər 
çalmış bir ölkənin yazıçıları kimi yüksək 

ovqatda keçirmək üçün şərait yaradıb. 
Necə deyərlər, gec oldu, güc oldu. 
Artıq öz ali məclisimizə Şuşada keçi-
rilmiş Vaqif və Natəvan poeziya bay-
ramları ilə gəlmişik. Bu xoşbəxtliyi və 
başıucalığı bizə bəxş etmiş möhtərəm 
Prezidentimizə, müzəffər Ali Baş Ko-
mandanımıza minnətdarıq.

Prezident Administrasiyasının Hu-
manitar siyasət, diaspor, multikultura-
lizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri 
Fərəh Əliyeva Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin qurulta-
ya ünvanladığı təbrik məktubunu oxu-
du. Dövlət rəhbərinin ədəbiyyata və 
ədəbiyyat adamlarına yüksək dəyər 
verməsi və uğurlar diləməsi qurultay 
nümayəndələrində ən xoş duyğular ya-
ratdı.

Tarixi ali məclisin bölmə hesabat-
ları əvvəlcədən “Ədəbiyyat” qəzetində 
dərc edildiyinə və qurultay ərəfəsində 
ayrıca kitab halında nəşr olunaraq 
nümayəndələrə paylandığına görə 
bir ümumi məruzə ilə kifayətlənmək 
qərarı verildi. Məruzə bir gün öncə 
AMEA-ya prezident seçilmiş akademik, 
AYB Ağsaqqallar Şurasının üzvü İsa 
Həbibbəyliyə həvalə edildi. Həmçinin 
vurğulandı ki, AYB üzvünün akademi-
yaya prezident seçilməsi də bir ilkdir və 
İsa müəllimin həmin vəzifədə ilk çıxışı 
elə yazıçıların qurultayına təsadüf edir.     

Akademik, filologiya elmləri dok-
toru, professor, Əməkdar elm xadimi 
İsa Həbibbəyli məruzəsində ulu öndər 
Heydər Əliyevin ədəbiyyata diqqət və 
qayğısından konkret faktlar əsasında 
bəhs etdi. Bildirdi ki, gələn il “Heydər 
Əliyev İli” elan olunub və bu ərəfədə 
keçirilən qurultayı da bir növ unudul-
maz dahi şəxsiyyətin ruhu qarşısında 
hesabat saymaq olar. Məruzəçi ölkə 
ədəbi həyatının ümumi mənzərəsini 
əhatə etməklə bərabər, xüsusi olaraq 
vurğuladı ki, forumun ölkəmizin ərazi 

bütövlüyü şəraitində keçməsi özünün 
böyük sərkərdəlik məharətini dünyaya 
göstərmiş cənab İlham Əliyevin tari-
xi xidmətidir. Qırx dörd günlük “Zəfər 
yürüşü”nün nəticəsi olaraq qazanılmış 
möhtəşəm qələbədə yazarların da bö-
yük rolu olub. Onlar öz əsərləri ilə çox 

güclü vətənpərvər nəslin yetişməsinə 
nail olublar. Bədii ədəbiyyatdan 
bəhrələnib mənəvi güc alan, haqq 
savaşına atılan igidlərimiz ölümün 
gözünə dik baxıblar, yalçın qayalara 
dırmaşmaqla mədəniyyət paytaxtımız, 
qeyrət qalamız Şuşanı düşməndən 
birdəfəlik azad ediblər.

Akademik İsa Həbibbəyli hazırkı 
ədəbi atmosferi dəyərləndirərək qeyd 
etdi ki, ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan 
sonra sovet ideologiyasının sərt buzu-
nu sındıran, milli məfkurədə özgürlük 
düşüncəsini ehtiva edən indiki nəsil  
ədəbiyyatda da parlaq uğurlar qazan-
maqdadır. Çeşidli ədəbi cərəyanlarla 
ifadə olunan yaradıcılıq metodunun 
təzahürü ilə yeni tipli ədəbiyyat forma-
laşıb. Əlbəttə, milli-tarixi ənənələrin  
saxlanması çoxsəsli, çoxvektorlu, 
çoxrəngli  ədəbiyyatın bünövrə daşı 
olaraq qalmışdır.

Məruzəçi, həmçinin 1987-ci ildən 
bəri yaradıcılıq təşkilatına layiqincə 
rəhbərlik edən Xalq yazıçısı Anarın 
ən çətin dövrlərdə belə, birliyi qoruyub 
saxladığını söylədi və sonda bütün 
qələm sahiblərinə yeni nailiyyətlər ar-
zuladı. 

Qurultay nümayəndələri adından 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti İlham Əliyevə müraciət qəbul olundu. 
Sonra dünya şöhrətli qazax yazıçısı 
Oljas Süleymenovun qurultaya təbrik 
məktubu səsləndirildi. Forum iştirakçı-
larının və qonaqların çıxışları maraqla 
dinlənildi.

Birliyin Ağsaqqallar Şurasının 
sədri, Xalq şairi Nəriman Həsənzadə 
dedi ki, qurultayımızın “Qarabağ 
Azərbaycandır!” epiqrafı ilə keçirilməsi 
böyük fərəh doğurur. Mədəniyyət na-
ziri Anar Kərimov burada yaradıcılıq 
atmosferinin daha da gücləndirilməsi 
üçün önəmli qərarların qəbul 
ediləcəyinə inamını ifadə etdi. Xalq 
şairi Sabir Rüstəmxanlı qurultayı 
xalq mənəviyyatının hesabatı adlan-
dırdı və ölkəmizdəki zəfər ovqatının 
ədəbiyyat havasını əbədiyyət havasına 
çevirəcəyinə inamını dilə gətirdi.

Türkiyənin sabiq Mədəniyyət naziri, 
qələm adamı Namiq Kamal Zeybək çı-
xışını Azərbaycanla bağlı maraqlı de-
tallar üzərində qurdu, “Bir dövlət – iki 
millət” ideyasının pərvərişindən bəhs 

etdi. Onun salondakılara sevgi ilə “Qar-
daşlar və qandaşlar!” deyə müraciət 
etməsi çox təbii alındı. Türkiyəli qonaq 
azadlıq carçısı Xəlil Rza Ulutürkün 
“Ana dili” şeirini əzbərdən söyləməsi 
ilə də gözəl aura yaratdı və çıxışını 
“Zəfəriniz qutlu olsun!” deyərək ta-

mamladı. Yeri gəlmişkən, türk birliyi 
haqqında 20-dən çox kitabın müəllifi 
olan Namiq Kamal Zeybək elə qurul-
taydaca alqış sədaları altında AYB-nin 
fəxri üzvü seçildi.    

Rusiya Federasiyasının keçmiş 
Mədəniyyət naziri, ədəbiyyatşünas Yev- 
geni Sidorov milli-mədəni əlaqələrimizin 
tarix köklərindən, özünün Azərbaycan 
yazıçıları ilə dostluğundan danışdı və 
sınaqlarla dolu olan çağdaş dünyada 
sözün daim üstün mövqedə qalacağı-
na inamını ifadə etdi.

Qurultayda maraqlı təkliflər də oldu. 
Məsələn, AMEA-nın həqiqi üzvü, Milli 
Məclisin deputatı, Əməkdar elm xa-
dimi Nizami Cəfərov Xalq yazıçısı İsa 
Muğannanın yaşadığı evə ev-muzeyi 
rəsmi statusu verilməsi təklifini irəli 
sürdü.  Xalq şairi Vahid Əziz yazıçı və 
şairlərə aid Prezident sərəncamlarının 
icrasında AYB-yə yeni səlahiyyətlər 
verilməsini təklif etdi və dedi ki, AYB bir 
növ yazıçı və şairlərin nazirliyidir. AYB-
nin katibi, yazıçı-dramaturq, Əməkdar 
incəsənət xadimi Elçin Hüseynbəyli 
qurumin Şuşada və Cəbrayılda Şərqi 
Zəngəzur ofisinin açılması zərurətini 
vurğuladı. 

Qurultayda AYB-nin rəhbər orqan-
ları seçildi, qarşıda duran vəzifələr 
müəyyənləşdirildi. Səsvermə nəticə- 
sində  Anar Rzayev yenidən 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri 
seçildi.

Əli NƏCƏFXANLI,  
Elşən AĞALAR (foto), 

“Xalq qəzeti”  

Türkiyənin keçmiş 
Mədəniyyət naziri  Namiq Kamal 
Zeybək:

– Səmimi sözümdür, mən 
düşünürəm ki, elə özüm də sizlərdən 
biriyəm, azərbaycanlıyam. Kön-
lüm can Azərbaycana möhkəm 

tellərlə bağlıdır. Ona görə çı-
xışımda Azərbaycanın keçmiş 
mütəfəkkirlərinə və hazırkı böyük 
ziyalılarına yüksək dəyər verməyi 
özümə borc bildim. Qurultay çox 
gözəl bir məclis oldu, dəyərli çıxış-
lar, görüşlər ən xoş təəssüratlar 
yaratdı. Anar bəyin işi də çox geniş 
əhatəlidir. O, sadəcə bir yazar deyil, 
bir bilgi adamıdır, filosofdur. Neçə-
neçə kitabını sevə-sevə oxumuşam. 
Ümumiyyətlə, mən Azərbaycan 
ədəbiyyatına müəyyən qədər bələd 
adamam. Ona görə də Azərbaycanı 
sevirəm desəm, bu sanki kənar bir 
adamın fikri olar. 

Mənim Azərbaycana ilk gəlişim 
30 il əvvəl olub. O zaman ictimai-si-
yasi təbəddülatlar çox idi. Bu dəfə isə 
Zəfər Gününə hazırlıqlar gedən bir 
vaxtda gəldim. Hamının üzü gülür, 
şən ovqat var. Uğurlarınız bol olsun!

Qonaqlarımızın ürək sözləri

AZƏRTAC səs çoxluğu ilə yenidən OANA-nın vitse-prezidenti seçilib
Asiya və Sakit Okean Ölkələri İnformasiya Agentlikləri Təşkilatının (OANA) Tehranda 

keçirilən XVIII Baş Assambleyasında təşkilati məsələlərə baxılıb. AZƏRTAC gizli səsvermə 
yolu ilə keçirilən seçkidə səs çoxluğu ilə yenidən OANA-nın vitse-prezidenti seçilib.  

Baş Assambleyada təşkilatın üzvü olan 22 
agentliyin nümayəndələri, həmçinin digər regi-
onal xəbər agentlikləri assosiasiyalarını təmsil 
edən müşahidəçilər qismində dəvət olunmuş 
fəxri qonaqlar iştirak ediblər. 

Təşkilatın Nizamnaməsinə OANA-nın 
İcraiyyə Komitəsi tərəfindən təklif edilmiş 
dəyişikliklər qəbul olunub. 

OANA-da sədrlik müddəti başa çatan 
Cənubi Koreyanın "Yonhap" xəbər agentliyi 
Nizamnaməyə müvafiq olaraq növbəti üçil-
lik müddətə OANA-nın dörd vitse-prezidenti 
mövqelərindən birini tutub. Budəfəki foruma 
ev sahibliyi edən İRNA agentliyi növbəti üçillik 
müddətə təşkilatın prezidenti vəzifəsinə seçi-
lib. 

Gizli səsvermə yolu ilə keçirilən seçkilərin bi-
rinci turunda Azərbaycanın AZƏRTAC və Rusi-
yanın TASS agentlikləri səs çoxluğu ilə (hərəyə 
18 səs) yenidən vitse-prezident seçiliblər. Çinin 
"Sinxua" və Türkiyənin  "Anadolu" agentlikləri 
isə səsvermənin birinci turunda hərəyə 14 səs 

əldə ediblər. İkinci turda da "Sinxua" və "Ana-
dolu" yenidən eyni miqdarda – 22 səs topladıq-
ları üçün Baş Assambleya iştirakçılarının kon-
sensusu əsasında, qaydalara istisna kimi, hər 
iki agentliyin vitse-prezident seçilməsi qərara 
alınıb. Beləliklə, "Yonhap" agentliyi də daxil ol-
maqla OANA-nın vitse-prezidentlərinin sayı 5-ə 
yüksəlib. 

Növbəti Baş Assambleyanı keçirmək hü-
ququ uğrunda gizli səsvermə yolu ilə keçirilən 
müsabiqədə TASS agentliyi 6 səsə qarşı 
16 səslə "Sinxua" agentliyindən üstün olub. 
Beləliklə, XIX Baş Assambleya 2025-ci ildə Ru-
siya Federasiyasında keçiriləcək. 

Sonda OANA-nın foto müsabiqəsində 
qaliblərin adları elan edilib. Birinci yerə TASS 
agentliyi, ikinci yerə isə "Anadolu" agentliyi la-
yiq görülüb. 

Bununla OANA-nın XVIII Baş Assambleya-
sı işini tamamlayıb. 

Ən böyük regional media qurumu olan Asiya 
və Sakit Okean Ölkələri İnformasiya Agentlikləri 

Təşkilatı (OANA) 1961-ci ildə UNESCO-nun 
təşəbbüsü ilə yaradılıb. Qurumun üzvü olan 
agentliklər dünyada bütün informasiya axınının 
üçdə iki hissəsini təmin edir.

OANA-nın məqsədi region ölkələrində infor-
masiya axınına təkan vermək, inkişaf etmiş və 
inkişafda olan dövlətlər arasındakı informasiya 
fərqini aradan qaldırmaq, xəbər agentliklərinin 

redaktə, təlim, kommunikasiya və texniki im-
kanlarını təkmilləşdirməkdir. 

Təşkilatın XVI Baş Assambleyası 2016-
cı ildə Bakıda Dünya Xəbər Agentliklərinin V 
Konqresi ilə eyni vaxtda keçirilib. AZƏRTAC 
hər iki beynəlxalq media qurumunun rəhbəri 
seçilib, 2016–2019-cu illərdə OANA-ya sədrlik 
edib.

Ağalıda 40-dan  
çox sakin işlə təmin olunub

İşğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonunun Ağalı 
kəndində sakinlərin məşğulluğunun təmin edilməsinə 
yönəlmiş tədbirlər davam etdirilir. 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki 
DOST İş Mərkəzi və “Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunda 1 
saylı Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidməti” publik hüquqi şəxs 
arasındakı əməkdaşlıq çərçivəsində Ağalı kəndində sosial 
iş yerlərinin yaradılması və əhalinin məşğulluğunun təmin 
edilməsi məqsədilə yeni layihəyə başlanıb.

Layihə çərçivəsində DOST İş Mərkəzi tərəfindən Ağa-
lı kəndində 4 vakant yer elan edilib, daha 30 vakant yerin 
açılması üçün son tamamlama işləri aparılır. Bundan əlavə, 
nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən 
işəgötürənlərlə əməkdaşlıq həyata keçirilərək 40-dan çox sa-
kin işlə təmin olunub, 12 nəfər peşə hazırlığına cəlb olunub.

Həmçinin kəndin 3 sakininə özünüməşğulluq proqramı 
çərçivəsində kiçik təsərrüfatlarını yaratmaları üçün aktivlər 
verilib, daha 8 sakinin bu proqrama cəlb edilməsi nəzərdə 
tutulub.  

Z.HÜSEYNOVA, “Xalq qəzeti”

Rusiya Federasiyasının  keçmiş 
Mədəniyyət naziri Yevqeni  Sidorov:

–Azərbaycan yazıçılarının ardıcıl 
ikinci qurultayıdır ki, iştirak edirəm.  
Burada zəmanəmizin böyük yazıçı-
sı Anarla, digər dostlarımla, Maksim 
Qorki adına dünya Ədəbiyyatı İnstitu-
tunda dərs dediyim zaman tələbəm ol-
muş gənclərlə görüşməyimdən hədsiz 
məmnunam. 

Biz 30 il olar ki, bir növ ayrı-ayrı 
ölkələrdə yaşayırıq. Ancaq bu, ara-
mızdakı bağları qıra bilməz. Mən 
UNESCO-da səfir vəzifəsində ça-
lışdığım zaman da azərbaycanlı 
həmkarlarımla sıx əlaqələrim olub. 

Mən Anarın yaradıcılığı haqqın-
da bir qədər öncə “Literaturnaya 
qazeta”da  “Anarı oxuyarkən” adlı 
irihəcmli məqalə yazmışam. Fikrət 
Qoca haqqında da yazım Moskva 
mətbuatında dərc olunub. Bu günə 
qədər də Azərbaycanla əlaqələrim da-
vam edir.

Onu deyim ki, Azərbaycan xal-
qına sevgilərim var. Siz qədim, 
zəngin tarixə və mədəniyyətə ma-

liksiniz. Qafqazın ən aborigen xal-
qısınız. Özünüz də çox sülhpərvər, 
dostluğa sədaqətli insanlarsınız.  
Prezidentiniz İlham Heydər oğlu bu 
gün dünyada tanınan bir dövlət baş-
çısıdır. Ayrı-ayrı ziyalılarınız bu diyarın 
şöhrət taclarıdır. Azərbaycanlı yazıçı-
ların əsərlərində milli adət-ənənələr, 
əsrlər öncədən gələn diri bir ruh hiss 
olunur. 

Nəhayət, bugünkü qurultayın bü-
tün iştirakçılarına ən xoş diləklərimi 
yetirir, hər birinə yeni yaradıcılıq 
sevincləri arzu edirəm. 
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