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Azərbaycan jurnalistləri növbəti ali 

məclislərinə milli maraqlara sədaqət və 
yüksək peşəkarlıq fəaliyyəti ilə gedirlər

Ötən günlərdə təşkilat komitəsi 
kimi fəaliyyət göstərən AMŞ İdarə 
Heyəti qurultaya hazırlıq işlərini davam 
etdirir. Təşkilat komitəsinin üzv qurum-
lara ünvanladığı məlumatda bildirilir 
ki, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinə 
namizədlərin müəyyənləşdirilməsi 
məqsədilə onlara ünvanlanan 2 
anketdən birində gündəlik qəzet və 
informasiya agentlikləri üçün 2, yerdə 
qalan yayımlar üçün isə 1 qurultay 
nümayəndəsinin müəyyən edilməsi 
nəzərdə tutulur. Üzv təşkilatların 
nümayəndələrinin adları qurultay 
iştirakçılarının vahid siyahısına daxil 
ediləcək. Qurultay nümayəndələri ali 
məclisdə səsvermə hüququ qazana-
caqlar. 

İkinci anketdə isə AMŞ İdarə 
Heyətinin yeni tərkibinə seçilmək 
üçün üzv təşkilatlar 11 jurnalistin, 7 
ictimaiyyət nümayəndəsinin, 5 inter-
net informasiya resursu təmsilçisinin 
adını təklif edəcək. Bu anketə verilən 
cavablar təşkilat komitəsi tərəfindən 
araşdırılacaq, ən çox səs toplayan 
namizədlərin adları qurultay günü 
iştirakçılara paylanacaq yekun seçki 
bülleteninə daxil ediləcək. Qurultayda 
yeni İdarə Heyətinin üzvləri onların 
arasından seçiləcək. İdarə Heyəti 
seçildikdən sonra yeni tərkibdə yer 
alanların sırasından Mətbuat Şura-
sının sədrinin seçilməsi üçün ayrıca 
səsvermə keçiriləcək.

Azərbaycan jurnalistlərinin 
özünüidarə və özünü tənzimləmə 
qurumu olan Azərbaycan Mətbuat 
Şurası ətrafında birləşmiş qəzet-jurnal 
redaksiyaları, informasiya agentlikləri, 
elektron media yayımları və jurnalist 
təşkilatlarında bugünlərdə keçirilən 
toplantı və müzakirələrdə qurulta-
ya nümayəndələr müəyyən edilir, 
jurnalistlərin növbəti ali məclisində 
Azərbaycan Mətbuat Şuirasının yeni 
rəhbərliyinin formalaşdırılması üçün 
namizədlər irəli sürülür. Xatırladırıq ki, 
Azərbaycan jurnalistlərinin VIII qurulta-
yı 24 sentyabr 2022-ci ildə keçiriləcək. 

Təşkilat komitəsinin məlumatında 
qeyd edilir ki, hazırda Azərbaycan 
Mətbuat Şurasına 290-a yaxın üzv 
təşkilat qeydə alınıb. Onların müəyyən 
hissəsi fəaliyyətini dayandırıb, bəziləri 
isə AMŞ ilə əlaqələrini itirib. Hər 
bir üzv təşkilatın şura ilə bağlılığı-
nı təsdiqləyən başlıca tələb üzvlük 
haqqının ödənməsidir. Buna görə TK 
bütün üzv təşkilatları göstərilən tələbi 
müvafiq qaydada yerinə yetirməyə ça-
ğırır. Tələbə tam etinasız yanaşanların 
ali məclisdə nümayəndə ilə təmsilçilik 
hüququ məhdudlaşdırılacaq.

Təşkilat Komitəsi xatırladır ki, 
Azərbaycan jurnalistlərinin VIII 
qurultayında AMŞ-yə üzv olmayan 
təşkilatların nümayəndələrinin iştirak 
edərək səsvermə hüququ qazanma-
ları Nizamnamə tələblərinə ziddir və 
buna yol verilməyəcək. Qurultayda 
fərdi qaydada iştirak da yolverilməzdir. 
AMŞ-nin Nizamnamə tələblərinə 
uyğun olaraq Mətbuat Şurasının 
İdarə Heyətinin hazırkı tərkibi birbaşa 
qurultay nümayəndəsi statusundadır. 
Onlara məxsus üzv təşkilatlardan 
qurultayda nümayəndə kimi həmin 
təşkilatın müəyyənləşdirdiyi şəxs işti-
rak edə bilər.

Azərbaycan jurnalistlərinin VIII 
qurultayının keçirilməsi üzrə Təşkilat 
Komitəsi ölkənin media həyatında, 
ümumilikdə ictimai mühitində 
müstəsna əhəmiyyət daşıyan top-
lantı olmaq ənənəsinə malik qurul-

tayın səmərəli təşkili, planlaşdırılmış 
fəaliyyətin vaxtında icrasının təmin 
olunması üçün Azərbaycan Mətbuat 
Şurasına üzv təşkilatlardan 2022-ci 
il sentyabr ayının 20-dək yuxarıda 
göstərilən proseduru yerinə yetirməyə 
çağırır.

Qurultaya hazırlığın prosedur 
məlumatına əlavə olaraq bildirək ki, 
bu məclislərin keçirilməsi Azərbaycan 
jurnalistlərinin təşkilatlanması və 
özünüidarə vəzifələrini yerinə yetirməsi 
missiyasının gerçəkləşdirilməsi 
yönündə tarixi addımlardır.  Xatırladaq 
ki, ötən əsrin 30-cu illərindən baş-
layaraq, Azərbaycanın ədəbi-bədii 
təşkilatlarının və yaradıcılıq qurumları-
nın yardılması və fəaliyyəti tarixində ilk 
jurnalist təşkilatının meydana gəlməsi 
xeyli sonra – 1959-cu ildə baş ver-
mişdir. Bu onunla bağlı olmuşdur ki, 
sovet kommunist rejimi jurnalistikanı 
partiya-ideoloji işin tərkib hissəsi sydı-
ğından uzun illər bu yardıcılıq sahəsi 
ciddi nəzarət və göstərişlər əsasında 
fəaliyyət göstərmişdir. Ötən əsrin 50-ci 
illərinin sonunda Stalin rejimi nisbətən 
yumşaldığından jurnalistika sahəsində 
də sərbəst yaradıcılıq meyllərinin 
önəmi artmış və yalnız bu zaman 
jurnalist yaradıcılıq təşkilatına ehtiyac 
duyulmuşdur.

Müstəqillik illərində ölkəmizdə 
müxtəlif jurnalistika qurumları yara-
dılmış, onların sayı 30-u ötmüşdür. 
Ölkəmizin Avropa Şurasına qəbulu ilə 
bağlı mətbuatın dövlət idarəçiliyindən 
imtina edərək özünütənzimləmə və 
özünüidarə mexanizminə keçməsi 
tələbi aktuallaşmışdır. Bu zaman 
praktik mətbuat qurumları ilə yanaşı, 
müxtəlif jurnalist yaradıcılıq qurumları-
nın vahid bir platformada birləşməsi də 
zəruriləşmişdir. Bu tələbdən  2003-cü 
ilin martında çağırılan Azərbaycan 
Jurnalistlərinin I Qurultayında idarə 

heyətində Azərbaycanın aparıcı 
informasiya redaksiyalarının və jur-
nalist təşkilatlarının təmsil olunduğu 
Azərtbaycan Mətbuat Şurası formalaş-
dırılmışdır. 

O vaxtdan Azərbaycan 
Mətbuat Şurası 8-ci dəfədir ki, ölkə 
jurnalistlərinin ali məclislərini təşkil 
edib keçirir və media məkanında 
ictimai özünüidarəni uğurla 
gerçəkləşdirilir. Əlavə edək ki, postso-
vet məkanında ilk dəfə Azərbaycanda 
formalaşdırılan Azərbaycan Mətbuat 
Şurasının fəaliyyətini Avropa Şurası 
keçmiş sovet respublikaları üçün mo-
del nümunə kimi tövsiyyə etmişdir.

Xatırladaq ki, Azərbaycan 
Jurnalistlərinin 2018-ci ildə keçirilmiş 
sonuncu qurultayında indiki dövrdə 
ölkə mediasının çağdaş aləmin ça-
ğırışlarını çevik və səmərəli şəkildə 
cavablandırması üçün aparılan 
islahatın hədəf və mahiyyəti barədə 
fəal diskussiya aparılmış, xalqın söz 
azadlığına verdiyi misilsiz önəmi, jur-
nalistikamızın “dördüncü hakimiyyət” 
statusunun səmərəli surətdə 
gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı ölkə audi-
toriyasının növbəti gözləntiləri əsas 
götürülmüşdür. Bildirilmişdir ki, tarixən 
dövlət müstəqilliyimizin bərpasında 
aparıcı rol oynamış jurnalistikamız 
suverenlyimizin möhkəmləndirilməsi 
və dönməz edilməsi uğrunda ümum-
xalq mübarizəsində də informasiya 
təminatçısı və təşviqedici vasitə kimi 
cəmiyyətin qurucu gücünü toparlayır 
və yönləndirir.

Günümüzdə medianın  texnoloji 
bazasının sürətlə müasirləşməsi, inter-
netin geniş yayılması dünya mediasın-
da olduğu kimi, Azərbaycan jurnalis-
tikasında da yeni dövrün tələblərinin 
təxirəsalınmadan cavablandırılmasını 
tələb edir. Elektron medianın geniş 
yayılması, “sosial media” deyilən 

şəbəkənin yaratdığı problemlərlə 
yanaşı, onun danılmaz gerçəkliyə 
çevrilməsi ənənəvi jurnalistikanı çətin 
imtahan qarşısında qoymuşdur. Belə 
bir şəraitdə ölkəmizdə dövlət media 
siyasətinin yenilənməsi də zərurətə 
çevrilmişdir. Dövlət media siyasətinin 
müasirləşdirilməsi və çevikləşdirilməsi 
bu sahədə normativ-hüquqi aktların, 
inkişaf konsepsiyalarının və məqsədli 
proqramların hazırlanmasını və həyata 
keçirilməsini tələb edir.

Bütün bunların nəzərə alınması ilə 
Azərbaycanda medianın inkişafının 
dəstəklənməsi, bu sahədə institusional 
quruculuq işlərinin davam etdirilməsi, 
yeni informasiya-kommunikasiya 
texnologiyalarının və innovasiyaların 
tətbiqinin stimullaşdırılması, bir sözlə, 
ölkəmizdə dövlət media siyasətinin 
demokratik əsaslarla daha çevik və 
səmərəli qurulması üçün ötən ilin 
əvvəlində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev “Azərbaycan 
Respublikasında media sahəsində 
islahatların dərinləşməsi haqqında” 
12 yanvar 2021-ci il tarixli Fərman 
imzalamışdır. Proqram səciyyəli bu 
sənəddə qeyd edildiyi kimi: “Həyata 
keçirilmiş köklü islahatlar nəticəsində 
ölkədə senzura, söz və məlumat 
azadlığını məhdudlaşdıran digər süni 
maneələr aradan qaldırılmış, media-
nın fəaliyyətini tənzimləyən mütərəqqi 
qanunvericilik bazası formalaşdırılmış, 
redaksiyaların davamlı inkişafı, onların 
iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirilməsi, 
jurnalistlərin sərbəst fəaliyyətinin təmin 
edilməsi məqsədilə ardıcıl tədbirlər 
görülmüşdür”.

Prezidentin məlum fərmanına 
əsasən yaradılmış Azərbaycan Res-
publikası Medianın İnkişafı Agentliyi 
medianın inkişafının dəstəklənməsi, 
media sahəsində mütəxəssislər ha-
zırlanması və onların əlavə təhsilinin 
təşkili, audiovizual, çap, onlayn 
media subyektlərinin və informasiya 
agentliklərinin, habelə jurnalistlərin və 
digər media işçilərinin fəaliyyətinin, 
eləcə də media sahəsində yeni infor-
masiya-kommunikasiya texnologiyala-
rının və innovasiyaların tətbiqinin sti-
mullaşdırılması istiqamətində fəaliyyət 
göstərən publik hüquqi şəxsdir. 
Agentliyin fəal iştirakı ilə yaradılmış və 
bu ilin əvvəlində qəbul edilmiş “Media 
haqqında qanun” Azərbaycan jurnalis-
tikasının tarixi uğurları üzərində ərsəyə 
gəlmiş və çağdaş demokratik tələbləri 
əks etdirən mükəmməl media fəaliyyəti 
sənədidir.

Bu islahatlar dövlət media 
siyasətinin davamı olaraq Azərbaycan 
jurnalistikasının öz tarixində qazandığı 
uğurlu yolla daha da irəliləməsini, me-
dia ilə yayılan azad sözün cəmiyyətin 
demoktaratik inkişafına töhfəsini artır-
masını təmin edir. Azərbaycan Res-
publikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
vurğuladığı kimi, indiki mərhələdə: 
“Jurnalistlərin vətənpərvərliyi çox 
böyük əhəmiyyətə malik olan bir 
məsələdir. Dövlətçilik prinsipləri üstün-
lük təşkil etməlidir. İlk növbədə, dövlət 
maraqları müdafiə edilməlidir”.

Şübhəsiz, Azərbaycan 
Jurnalistlərinin VIII Qurultayı da bu ali 
tələblər baxımından milli mediamızın 
son uğurları barədə öyünclü hesabata 
çevriləcək, çağdaş demokratik çağırış-
ların çevik və əhatəli cavablandırılması 
vəzifələrinin aydın və konkret şəkildə 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlamətdar 
olacaq.

Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Nizami” filmi 40 ildir ki, ekrandadır
Əslində, “Nizami” filminə Həsən Seyidbəyli 

quruluş verəcəkdi. Çünki filmin çəkilişini ideya 
şəklində irəli sürən, ssenarinin yazılışında ya-
xından iştirak edən və kinossenari üzərində son 
hazırlıq işləri ilə məşğul olan Həsən Seyidbəyli 
olmuşdur. Ancaq onun qəflətən dünyasını 
dəyişməsi filmin çəkilişini yarımçıq qoyur. Son-
radan filmin çəkilişlərini rejissor Eldar Quliyev 
davam etdirir.

Bu film mütəfəkkir şairin mənəvi dünya-
sına bir növ səyahətdir. Vətənpərvərlik, öz 
torpağına, xalqına məhəbbət, qadına hörmət, 
tərəqqiyə, sülhə meyil, poeziyanın qüdrəti – 
Nizami əsərlərinin bu motivlərindən müəlliflər 
bütünlüklə istifadə edərək, orijinal və mü-
asir təfsirli, dərin fikirli, genişmiqyaslı əsər 
 yaratmışlar.

Filmdə Nizami roluna SSRİ Xalq artisti, 
görkəmli müğənni Müslüm Maqomayevin 
çəkilməsində qeyri-adi bir cəhd olduğunu 
düşünənlər var. Kifayət qədər praqmatik insan 
olan Eldar Quliyev bu faktı etiraf edib. Qəribəsi 
də budur ki, Eldar Quliyev Moskvanın birinci 
kanalına verdiyi müsahibədə film çəkilərkən 
XII əsr şairi dahi Nizami Gəncəvinin ruhu ilə 
“məsləhətləşdiyini” bildirib. Rejissor yaxın dostu, 
müğənni Müslüm Maqomayevi filmə cəlb edir 
və onu birtəhər razı salır. Çünki o zaman Maqo-
mayevi bütün SSRİ tanıyırdı və İttifaq miqyasın-
da filmə böyük maraq yaradacağını bilirdi. Digər 
tərəfdən isə məşhur aktyor Hamlet Xanızadə 
də rol üçün sınaqlara dəvət edilmişdi və 
bəyənilmişdi də. O zaman gənc rejissor Nizami 
roluna kimi çəkəcəyini yəqin edə bilmirdi. Bu 
məqamda filmdə Qivami Müzəffəri rolunda çıxış 
edən Xalq artisti Həsən Turabov ona qəribə bir 
təklif edib: “Biz tərəflərdə ruhçağıran var, bəlkə, 
ondan kömək istəyək. Nizaminin öz ruhu desin 
ki, filmdə əsas rolda kim çıxış etsin.

Rejissorun sözlərinə görə, o adam, sözün 
həqiqi mənasında, cəmiyyətin tanıdığı məşhur, 
ziyalı bir şəxs olub. Heç bir falçılıq işi ilə məşğul 
olmayıb, sadəcə, ruhlarla dialoqa girirmiş. 
Elə bu məşhurluğuna görə də Eldar Quliyev 
onun adını çəkmirdi. Həmin şəxsin dediyi vaxt 
yanına gedirlər. Heç məsələnin nə olduğunu da 
demirlər. Qeyd edək ki, kifayət qədər rasional 
şəxs olan, mistikaya inanmayan Eldar Quliyev 
Moskvanın əsas televiziya kanalında bunları 
danışarkən tamaşaçıların inamsız, birmənalı 
olmayan reaksiyası ilə üzləşib. Lakin rejissorun 
dediyinə görə, həmin gün ruhçağıran Nizami 
ilə “danışıb” və ondan filmə kimin çəkilməsini 
fotolar vasitəsilə soruşub. Rejissorun sözlərinə 
görə, Nizami Gəncəvinin ruhu Müslüm Ma-
qomayevi seçib. Bu, Eldar Quliyevdə qəti 
əminlik yaradıb. Elə sabahısı gün Müslüm 
Maqomayevlə qəti söhbət edərək onu filmə 
çəkməyə başlayıb.

Parlaq fərdi yaradıcılığı olan M.Maqomayev 
Nizaminin dövrünü və ölməz misralarını dönə-
dönə mütaliə edib, onu öz istedad və yaradıcılıq 

prizmasından keçirərək, şairin fərdi obrazını 
yarada bilib.

Bəstəkar və müğənni M.Maqomayev 
müsahibələrinin birində bu barədə demişdir: 
“Bu əqidədə idim ki, müğənni oxumalıdır. 
Elə buna görə də təkcə musiqili filmlərdə 
deyil, başqa janrlarda yaradılan filmlərdə də 
çəkilmək barəsində bir neçə münasib təklifi 
rədd etmişəm. Lakin rejissor E.Quliyevin təklifi 
o qədər qeyri-adi, o qədər cəzbedici oldu ki, 
məni düşünməyə vadar etdi. Film hazır olandan 
sonra isə Eldar Quliyev yuxarıda bəhs etdiyi-
miz məsələ, ruhla söhbət barəsində bir neçə 
yerə, eləcə də Rusiya kanalına müsahibə verib, 
həmçinin Müslüm Maqomayevə də bu haqda 
danışıb”.

Nizami mühitinin mahiyyətinə vardıqda , 
şairlə ictimai mühit arasında necə böyük dərin 
uçurum olduğunu aydın görmək mümkündür. 
Nizami düşüncələrinin dərin fəlsəfi mənası, 
ölməz əsərlərinin bəşəri ideallarla zənginliyi 
filmdə əsas xətt kimi keçir.

Film üzərində məşhur sənət adamları 
işləmişlər – operator Arif Nərimanbəyov, rəssam 
Mais Ağabəyov, bəstəkar Qara Qarayev. Rol-
larda Həmidə Ömərova (Pəri, Afaq), Həsənağa 
Turabov (Müzəffəri), Ələddin Abbasov (Xaqani 
Şirvani), Hacımurad Yegizarov (Qızıl Arslan) və 
digər aktyorlar çəkilmişlər.

Onu da qeyd edək ki, film 1983-cü ildə 
Leninqradda ( indiki Sankt-Peterburq) XVI 
Ümumittifaq kinofestivalının, 1984-cü ildə 
Daşkənddə Asiya, Afrika və Latın Amerikası 
ölkələrinin beynəlxalq kinofestivalının müka-
fatlarına, eyni zamanda, Özbəkistan Yazıçılar 
İttifaqının və Nazirlər Sovetinin diplomlarına 
layiq görülmüşdür.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Ustad poliqrafçı-naşirin 
miniatür kitabları

İçərişəhərdəki Miniatür Kitab Muzeyində 
Azərbaycanın ilk poliqrafçı alimi və ustad  naşir 
Şəddat Cəfərovun “Kitab gözəlliyinin elmi mahiyyəti” 
miniatür kitabının, alimin həyat və fəaliyyətinə həsr  
edilmiş 4 eyni həcmli nəşr dəstinin təqdimatı keçirilib. 

Mərasimdə Şəddat 
Cəfərov ictimaiyyət 
nümayəndələrinə təqdim 
edilən miniatur kitabların 
ərsəyə gəlməsi barədə 
məlumat verərək deyib: “Kitab 
mədəniyyəti bizim xalqımı-
zın canlı yazılı tarixidir. Bu 
gün təqdim olunan miniatür 
nəşrlərin birincisi mərhum 
Fatma Həsənqızının “Acılı-
şirinli günlər” kitabıdır. O, 
burada ilk dəfə Azərbaycan 
oxucularına mənim haq-
qımda ətraflı söhbət açıb. 
Sonra mənim ömür yolum və 
peşə fəaliyyətim tədqiqatçı-
jurnalistlar Sevda Əlibəylinin  
“İlk poliqrafçı alim” və  İsaq 
Əmənullayevin “Mənalı 
poliqrafçı ömrü” kitablarında 
əksini tapıb. Şair Elşad Səfərli 
isə “Qiymət” poemasında 
ölkənin ilk poliqrafçı alimi kimi 
mənim poetik obrazımı yara-
dıb. Təqdim edilən “miniatur 
kitablar beşliyi”ni mənim kitab 
sevgimi və bilgilərimi əhatə 
edən “Kitab gözəlliyinin elmi 
mahiyyəti” kitabı tamamlayır”.

Xalq şairi, Milli Məclisin 
deputatı Sabir Rüstəmxanlı 
Şəddat Cəfərovun oxu-
culara hədiyyə etdiyi 
müniatür nəşrləri çağdaş 

kitab mədəniyyətimiz 
barədə qiymətli mənbə kimi 
qiymətləndirərək bildirib ki, 
Miniatür Kitab Muzeyində 
dünyanın müxtəlif yerlərindən 
olan müəlliflərin miniatür 
kitabları və hətta dini kitab-
lar qorunub saxlanılır və 
sərgilənir: “Şəddat Cəfərovun 
da miniatür kitabı və onun 
haqqında yazılan digər mi-
niatür kitablar bu gün burda 
təqdim olunur. Hər yazarın 
taleyinə miniatür kitabların sı-
rasına düşmək qismət olmur. 
Şəddat müəllim özünü ölkə 
ictimaiyyətinə və onun hü-
dudlarından kənarda istedadlı 
poliqrafçı alim, ictimai xadim, 
səmimi və qayğıkeş dost, 
gözəl ziyalı kimi tanıdıb”. 

 “Söz” jurnalının baş re-
daktoru Sevda Əlibəyli qeyd 
edib ki, Şəddat Cəfərov işinin 
peşəkarı olmaqla yanaşı, 
həm də xeyirxah insandır. 
Peşəkarlıqla xeyirxahlıq 
birləşəndə daha çox faydalı 
olur. Onun zəngin və mənalı 
ömür yolu haqqında bundan 
sonra da yazılacaq. Fəxr 
edirəm ki, belə bir poliqrafçı 
alimin adı anıldıqca mənim 
də onun haqqında qələmə al-
dığım, burada təqdim olunan 

“İlk poliqrafçı alim” kitabım 
yada düşəcək”.

“Xalq qəzeti”nin 
əməkdaşı, Əməkdar 
jurnalist Tahir  Aydınoğlu 
təqdim olunan kitablar və 
onun qəhrəmanı barədə 
deyib: “Akademik səviyyəli 
naşir Şəddat Cəfərov 
peşəsinə bağlı, sənətinin 
əsl bilicisi, gənc nəslin 
mənəvi tərbiyəsinə dəstək 
baxımından böyük əhəmiyyət 
kəsb edən insanlardandır. 
15 yaşından mətbəə işində 
çalışır. Respublikada bu 
sahədə ilk və yeganə alimdir. 
Lakin bununla heç vaxt 
öyünmür, çox təvazökar 
insandır”.

“Şuşa” qəzetinin baş 
redaktoru, tədqiqatçı-jurnalist 
Vasif Quliyevin deyilənlərə 
əlavə edib ki, Şəddat Cəfərov 
təkcə doğma Azərbaycanda 
deyil, keçmiş SSRİ-də poliq-
rafiyanın kamil mütəxəssisi 
kimi tanınıb. Uzaq və yaxın 
xaricdə Vətənimizin başını 
daim uca edib. Sonradan Ba-
kıya qayıdan Şəddat Cəfərov 
müxtəlif məsul vəzifələrdə 
çalışıb.

Şəddat Cəfərovum 
yetirməsi jurnalist-naşir 
Hacı Mehman Fərzəliyev 
öz üstadı barədə sevgi 
ilə söz açaraq söyləyib ki, 
Şəddat Cəfərov poliqrafiya 
sahəsində yenilikləri ilkin 
olaraq mənimsəyib yayma-
sı ilə həmkarlarını həmişə 
heyrətə salıb. Ali poliqrafçı 
təhsili alandan sonra Moskva-
da aspiranturaya qəbul olub 
və namizədlik dissertasiyasını 
müdafiə edib. O, həm gözəl 
insan, həm də misilsiz poliq-
raçı və naşirdir”.

Sonda Şəddat Cəfərov 
təqdim etdiyi miniatur 
nəşrlərin dəstlərini Miniatür 
Kitab Muzeyininin ekspo-
zisiyasına və iştirakçılara 
hədiyyə edib.

“Xalq qəzeti”

Xəbər verildiyi kimi, Azərbaycan Mətbuat Şurasının İdarə 
Heyətinin 6 sentyabr 2022-ci il tarixli iclasında Nizamnamə tələblərinə 
uyğun olaraq, Azərbaycan Jurnalistlərinin VIII Qurultayının 
keçirilməsi qərara alınıb. İclasda Azərbaycan jurnalistlərinin növbəti 
qurultayının keçirilməsi üzrə təşkilat komitəsi yaradılıb. 

“Nizami” filmi dahi şairin həyatına həsr olunmuş ilk bədii filmdir. Bu film 40 ildir 
ki, ekranlarımızda nümayiş olunur. Filmdə şairin obrazı, o uzaq illərdə Azərbaycan 
xalqının siyasi və sosial həyatının ab-havası, insan münasibətlərinin mürəkkəb 
dünyası öz əksini tapmışdır. Bu film insanın tarixdə rolu, onun adamlar qarşısında 
borcu haqqında düşüncələrdir.

Çitalar 70 ildən sonra Hindistanın 
cəngəlliklərinə qayıdırlar

Dünyanın ən sürətli quru heyvanı kimi tanınan və 1952-ci ildə Hindistanda 
nəsli kəsilmiş elan edilən çitalar 70 ildən sonra ölkəyə gətirilib. Bu barədə 
“Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.

Ən çox çita populyasiyasına malik Afrika 
ölkələrindən biri olan Namibiyadan götürülən 
8 çita Hindistanın baş naziri Modinin 72-ci 
doğum günü münasibətilə şəxsi təyyarə ilə 
Hindistanın Madhya Pradeş əyalətinin  
Qvalior bölgəsinə aparılıb.

Modi ölkənin mərkəzi hissəsindəki 
Çambal bölgəsindəki Qvaliordan Kuno 
Milli Parkına iki helikopterdə çitalar bura-
xıb. Modi “Twitter” hesabında paylaşdığı 
videoda “Onilliklər sonra çitalar mənim 
torpağıma qayıtdı” deyib. O, töhfələrinə 
görə Namibiya hökumətinə təşəkkür 
edib.

Qeyd olunub ki, çitalar təbiətə buraxıl-
mazdan əvvəl bir ay Kuno Milli Parkında 
saxlanılacaq və təbiətə buraxıldıqdan 
sonra onlara nəzarət ediləcək.
Xatırladaq ki, brakonyerlik səbəbindən 

Hindistan 1952-ci ildə çitanın nəslinin 
kəsildiyini elan edib.

Rövşən TOĞRUL,  
“Xalq qəzeti”

Erhan Akdoğan:  
TURKOVAC Azərbaycanda 

da istehsal oluna bilər  
 Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyi yanında Türkiyə 

Sağlamlıq Qurumları İdarəsinin (TÜSEB) rəhbəri Erhan 
Akdoğan Trend-ə bildirib ki, TURKOVAC Azərbaycanda 
da istehsal oluna bilər.

Erhan Akdoğan qeyd edib ki, 
TURKOVAC-ın sınaqları ilə əlaqəli 
Azərbaycanla sıx təmasdadırlar: 
“Onlayn formatda iclaslarımız ke-
çirilir, məlumat mübadiləsi aparılır. 
Dünyada pandemiya səngiyib. 
Virusun yeni növlərinin ortaya 
çıxmasına baxmayaraq, artıq 
əvvəlki qədər təsiriedici sayılmır, 
ölüm sayı azalır. Biz artıq virusun 
yeni növləri əsasında müəyyən 
işlər aparırıq. Bu sahədə də 
Azərbaycanla əməkdaşlığımıza davam edirik. Protokol əsasında 
Azərbaycana 1200 doza TURKOVAC vaksini göndərilib. Ehti-
yac yaranarsa, əlavə dozalar da göndərə bilərik. Tələb olarsa, 
 TURKOVAC Azərbaycanda da istehsal oluna bilər”. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanda TURKOVAC-ın 3-cü faza klinik 
sınaqları ilə bağlı martın 9-da Erhan Akdoğanla Bakı Sağlamlıq 
Mərkəzinin direktoru Asiman Həsənov arasında protokol imzala-
nıb. Sınaqlar 15 ay ərzində davam edəcək.
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