
İyu nun 23-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də Mə də niy yət Na zir li yi nin “Mə də niy yət 
na mi nə sülh” (Peace4 Cul tu re) qlo bal kam-
pa ni ya sı nın təq di mat mə ra si mi ke çi ril di. 
Təd bir də Azər bay can Res pub li ka sı nın 
mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, BMT-nin 
Si vi li za si ya lar Al yan sı nın ali nü ma yən də si 
Mi gel An gel Mo ra ti nos, öl kə miz də ki dip lo-
ma tik kor pu sun əmək daş la rı və ic ti maiy-
yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edir di lər.

Mə də niy yət Na zir li yi nin İn for ma si ya və 
ic ti maiy yət lə əla qə lər şö bə si nin mü di ri Mər-
yəm Qa far za də təd bir iş ti rak çı la rı nı sa-
lam la ya raq təq di ma tın proq ra mı haq qın da 
mə lu mat ver di. Bil dir di ki, 3 his sə dən iba-
rət təd bir də la yi hə haq qın da mə lu mat ve ri-
lə cək, bey nəl xalq təş ki lat la rın rəh bər lə ri nin 
vi deomü ra ciəti təq dim olu na caq və da ha 
son ra təd bir na zir Anar Kə ri mov və BMT-nin 
Si vi li za si ya lar Al yan sı nın ali nü ma yən də si 
Mi gel An gel Mo ra ti no sun iş ti ra kı ilə pa nel 
mü za ki rə lər lə da vam edə cək.

Mə də niy yət Na zir li yi nin Apa rat rəh bə ri Va-
sif Ey vaz za də nin mo de ra tor lu ğu ilə ke çən 
təd bir də əv vəl cə “Mə də niy yət na mi nə sülh” 
qlo bal kam pa ni ya sı nın məq sə di, hə dəfl  ə ri, 
fəaliy yət is ti qa mət lə ri ba rə də mə lu mat ve-
ril di.

Apa rat rəh bə ri bil dir di ki, kam pa ni ya nın 
əsas məq sə di Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə rin də möv cud və ziy yə tin, 
da ğı dıl mış inf rast ruk tu run və mə də niy yə tə 
qar şı tö rə dil miş soy qı rı mı nın dün ya ya çat-
dı rıl ma sı na nail ol maq dır. Həm çi nin dün ya-
nın müx tə lif mü na qi şə re gion la rın da mə də ni 
ir sin qo run ma sı nın ora da sülh ya ra dıl ma sı 
va si tə si lə müm kün ola bi lə cə yi nin, mə də-
ni hə ya tın can lan ma sın da sül hün mü hüm 
rol oy na dı ğı nın, ha be lə öl kə mi zin iş ğal dan 

azad olun muş əra zi lə rin də sül hün bər qə rar 
ol ma sı ilə mə də niy yə tin və hə ya tın dir çəl-
mə si nin baş qa re gion la ra da nü mu nə ola 
bi lə cə yi ni dün ya ya çat dır maq dır.

Son ra Bö yük Bri ta ni ya nın Sülh, Eti mad 
və So sial Mü na si bət lər İns ti tu tu İda rə He-
yə ti nin səd ri, pro fes sor Mayk Har di və 
İCES CO-nun Baş di rek to ru Sa lim bin Mə-
həm məd əl-Ma li kin vi deomü ra ciət lə ri din-
lə nil di.

davamı səh. 3-də

Mədəniyyət naminə sülh
Mədəniyyət Nazirliyinin irəli sürdüyü qlobal kampaniyanın təqdimatı keçirildi
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Hərbi qulluqçuların təltif olunması 
haqqında sərəncamlar imzalanıb

Pre zi dent İl ham Əli yev 26 İyun – Si lah lı Qüv və lər Gü nü ərə fə-
sin də Azər bay ca na ta ri xi Zə fər qa zan dır mış şan lı Or du mu zun 
za bit və əs gər he yə ti ni or den və me dal lar la təl tif edib.

Döv lət baş çı sı nın iyu nun 23-də im za la dı ğı sə rən cam lar la 
2020-ci ilin Və tən mü ha ri bə sin də dö yüş əmə liy yat la rın da iş ti rak 
edə rək şəx si igid lik və şü caət nü ma yiş et dir miş Azər bay can Res-
pub li ka sı Si lah lı Qüv və lə ri nin hər bi qul luq çu la rı “Fü zu li nin azad 
olun ma sı na gö rə”, “Xo ca vən din azad olun ma sı na gö rə”, “Zən gi-
la nın azad olun ma sı na gö rə”, “Cəb ra yı lın azad olun ma sı na gö-
rə”, “Qu bad lı nın azad olun ma sı na gö rə”, “Şu şa nın azad olun ma-
sı na gö rə”, “Ağ da mın azad olun ma sı na gö rə”, “Kəl bə cə rin azad 
olun ma sı na gö rə”, “La çı nın azad olun ma sı na gö rə”, “Su qo vu şa-
nın azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı ilə təl tif edi lib lər. 

Xa tır la daq ki, iş ğal dan azad olun muş əra zi lə ri mi zin adı ilə bağ-
lı olan bu me dal lar la hər bi qul luq çu la rın bö yük bir qru pu Və tən 
mü ha ri bə sin dən son ra, döv lət baş çı sı nın 2020-ci il 24, 25 və 29 
de kabr ta rix lə rin də im za la dı ğı sə rən cam lar la təl tif olun muş du.

Pre zi dent iyu nun 24-də həm çi nin Azər bay can Res pub li ka sı Si-
lah lı Qüv və lə ri nin hər bi qul luq çu la rı nın “Qa ra bağ” or de ni, “Azər-
bay can Bay ra ğı” or de ni, 3-cü də rə cə li “Rə şa dət” or de ni, 3-cü də-
rə cə li “Və tə nə xid mə tə gö rə” or de ni, “Və tən uğ run da”, “İgid li yə 
gö rə”, “Cə sur dö yüş çü”, “Dö yüş də fərq lən mə yə gö rə”  və “Hər bi 
xid mət lə rə gö rə” me dal la rı ilə təl tif olun ma sı haq qın da sə rən-
cam lar im za la yıb.

Kanadadan göndərilən xəncərlər
Silah ustası soydaşımız əl işlərini

Milli Xalça Muzeyinə hədiyyə edib
Ka na da da ya şa yan soy da şı mız, ta nın mış si lah us ta sı Emin 
Məm mə dov iki qiy mət li əl işi ni Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze-
yi nə ba ğış la yıb. İyu nun 24-də mu zey də məş hur si lah sa zın 
hə diy yə et di yi xən cər lərin təq di ma tı ke çi ril di. Mə ra sim 26 İyun 
– Si lah lı Qüv və lər Gü nü nə həsr olun muş du.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan Mil li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şi rin Mə li ko va təq dim olu nan nü mu-
nə lər lə bağ lı mə lu mat ver di. Bil dir di ki, Azər bay ca nın ənə nə vi 
bə dii si lah işi us ta sı Emin Məm mə do vun mu ze yə hə diy yə et di-
yi xən cər lər dən bi ri Şa ma xı si lah saz lıq ənə nə lə ri əsa sın da ha-
zır la nıb. Xən cə rin qı nı bö yük ma raq do ğu rur. Onun yu xa rı sın da 
iba dət edən za də gan ki şi, aşa ğı his sə sin də isə mil li ge yim li bəy 
və gə lin, həm çi nin zən gin nə ba ti na xış lar həkk olu nub. Xən cə rin 
ti yə si nin hər iki üzün də bir ədəd ox luq var. Bu ra da kə tə bə lə rin 
içə ri sin də ərəb əlif ba sı ilə xən cər us ta sı nın adı – “Emin Məm mə-
dov” və “Azər bay can” söz lə ri həkk olu nub.

davamı səh. 2-də

Kanadadan göndərilən xəncərlər

Türk Şurası turizm nazirlərinin növbəti görüşü Azərbaycanda keçiriləcək
İyu nun 24-də Öz bə kis ta nın 
Ko kand şə hə rin də Türk dil li 
Döv lət lə rin Əmək daş lıq Şu ra sı 
(Türk Şu ra sı) Tu rizm Na zir lə ri nin 
6-cı ic la sı və tu rizm üz rə iş çi 
qru pu nun 15-ci ic la sı ke çi ri lib.

İc las da Öz bə kis tan, Qır ğı zıs-
tan, Qa za xıs tan, Azər bay can və 
Tür ki yə nin tu rizm  sa hə si üz rə 
rəh bər şəxs lə ri, həm çi nin Türk 

Şu ra sı nın Baş ka ti bi Bağ dad Am-
re yev və təş ki lat da mü şa hi də çi 
sta tu sa ma lik Ma ca rıs ta nın Öz bə-
kis tan da kı sə fi  ri çı xış edib lər.

Döv lət Tu rizm Agent li yi nin 
səd ri Fuad Na ğı yev türk dil li döv-
lət lə rin or taq ta rix, dil, mə də-
niy yə tə ma lik ol ma sı nın tu rizm 
sa hə sin də əmək daş lı ğa zə min 
ya rat dı ğı nı söy lə yib. O, Azər-
bay ca nın iş ğal dan azad edil miş 

əra zi lə rin də qu ru cu luq iş lə ri nə 
baş la nıl dı ğı nı qeyd edə rək bu 
əra zi lə rin bö yük tu rizm po ten-
sialı ol du ğu nu vur ğu la yıb. Bil di-
rib ki, tez lik lə Qa ra bağ ye ni re-
gional tu rizm des ti na si ya sı ki mi 
dün ya ya təq dim olu na caq.

İc las iş ti rak çı la rı Azər bay ca-
nın bey nəl xalq hü quq la ta nı-
nan əra zi bü töv lü yü nün bər pa 
olun ma sı mü na si bə ti lə təb rik lə-

ri ni ifa də edə rək Qa ra ba ğın re-
gional tu rizm des ti na si ya sı ki mi 
in ki şaf et dir mə sin də öl kə mi zə 
uğur lar ar zu la yıb lar.

İc las da Türk Şu ra sı nın tu rizm 
na zir lə ri nin növ bə ti, 7-ci gö rü şü-
nün Azər bay can da ke çi ril mə si 
ba rə də qə rar qə bul olu nub.

Qeyd edək ki, 2015-ci il də Türk 
Şu ra sı Tu rizm Na zir lə ri nin 2-ci ic-
la sı öl kə miz də ke çi ri lib.

26 İyun Azər bay can Si lah lı 
Qüv və lər Gü nü dür. Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
Na zir lər Şu ra sı nın qə ra rı ilə 
1918-ci ilin 26 iyun ta ri xin də 
Mil li Or du nun əsa sı nı qo yan 
ilk qo şun bir ləş mə si – Əla hid-
də Azər bay can Kor pu su ya-
ra dı lıb. Möv cud ol du ğu qı sa 
müd dət də ilk res pub li ka mı zın 
su ve ren li yi nin, əra zi bü töv-
lü yü nün tə min olun ma sın da 
müs təs na rol oy na yan Mil li 
Or du 1920-ci ilin ap re lin də 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti bol şe vik Ru si ya sı tə rə-
fin dən sü qu ta uğ ra dı lan dan 
son ra ləğv edil di...

1991-ci il də Azər bay can müs-
tə qil li yi ni bər pa et dik dən son ra 
Mil li Or du nun ye ni dən qu rul ma-
sı pro se si baş lan dı. An caq ilk 
dövr də or du da ha çox pə ra kən-
də hər bi bir ləş mə lər dən iba rət 
idi və gənc res pub li ka nı xa ri ci 
mü da xi lə dən qo ru maq iq ti da rın-
da de yil di. Hə min dövr də əra zi-
lə ri mi zin 20 faizi nin Er mə nis tan 
tə rə fi n dən iş ğal olun ma sı da, 
təəs süf ki, bu nu təs diq lə di...

1993-cü il də ha ki miy yə tə gə-
lən bö yük döv lət xa di mi Hey dər 

Əli yev or du qu ru cu lu ğu nu xü su-
si lə diq qət mər kə zin də sax la dı. 
Azər bay ca nın hər bi qüd rə ti nin 
ar tı rıl ma sı, ni za mi or du nun ya-
ra dıl ma sı üçün tə xi rə sa lın maz 
ad dım lar atıl dı. Pre zi dent Hey-
dər Əli ye vin 22 may 1998-ci il 
ta rix li fər ma nı ilə 26 iyun Azər-
bay can Si lah lı Qüv və lə ri Gü nü 
elan edil di. 

Or du qu ru cu lu ğu nu da vam et-
di rən, ey ni za man da güc lü hər bi 
sə na ye nin ya ra dıl ma sı nı qar şı ya 
məq səd qo yan Pre zi dent, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin bu sa-

hə də ar dı cıl si ya sə ti Azər bay can-
da ye ni döv rün, XXI əs rin Si lah lı 
Qüv və lə ri nin ya ra dıl ma sı nı tə min 
et di. Or du nun mad di-tex ni ki ba-
za sı nın möh kəm lən di ril mə si ilə 
ya na şı, şəx si he yə tin dö yüş qa bi-
liy yə ti nin, və tən pər vər li yi nin yük-
sə dil mə si is ti qa mə tin də də mü-
tə şək kil iş apa rıl dı. Azər bay can 
Si lah lı Qüv və lə ri öz im kan la rı na 
gö rə dün ya nın 50 ən güc lü or du-
su sı ra sı na da xil ol du. Bu tək cə 
sta tis ti ka ola raq qal ma dı. 

Ta rix 2020-ci ilin 27 sent yab-
rı nı gös tə rən də Azər bay can Si-

lah lı Qüv və lə ri “Də mir yum ruq” 
ki mi Er mə nis tan iş ğal çı qüv və-
lə ri nin ba şı na ça xıl dı. Bu ağır 
zər bə ni tək mən fur düş mə nin 
özü yox, onun ya xın-uzaq ha va-
dar la rı da hiss elə di. Ali Baş Ko-
man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
al tın da Azər bay can Or du su XXI 
yü zil li yin bü tün dün ya ya səs sa-
la caq bən zər siz mü ha ri bə sin də 
qa li biy yət qa zan dı. Er mə nis ta nın 
haq qın da mifl  ər uy du ru lan iş ğal-
çı or du su 44 gün də tar-mar ol du.

davamı səh. 3-də

Kanadadan göndərilən xəncərlər

Ordumuz – qürur mənbəyimiz
26 İyun mil li if ti xar ün va nı mız olan şan lı 
Or du mu zun bay ra mı dır. Azər bay can Si-
lah lı Qüv və lə ri Gü nü bu il 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı mız Zə fər lə 
röv nəq lə nib. Böl gə lər də ki mə də niy yət 
müəs sisə  lə rin də əla mət dar gün lə bağ lı 
rən ga rəng təd bir lər ke çi ri lir.   

Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si Ma-
sal lı ra yon Mər kə zi ki tab xa na sın da Si lah lı 
Qüv və lər Gü nü ilə əla qə dar təd bir təş kil olu-
nub. Cə li la bad ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də 
“Və tən mə nə oğul de sə...” ad lı on layn kon sert 

proq ra mı ke çi ri lib. Təd bir də Ma sal lı Re gional 
Mə də niy yət İda rə si nin rəisi Bəx ti yar Qı lın cov 
və ida rə nin əmək daş la rı iş ti rak edib lər. Yar-
dım lı ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin mu si qi çi 
kol lek ti vi də Si lah lı Qüv və lə ri Gü nü mü na si bə-
ti lə on layn kon sert proq ra mı təş kil edib. 

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si Ağs-
ta fa ra yon MKS-nin Oxu cu la ra xid mət şö bə-
si açıq ha va da “Or du muz qü rur mən bə yi-
miz dir” baş lıq lı təd bir təş kil edib. 

Za qa ta la ra yon Dağ lı kənd Folk lor evin də 
əla mət dar gün lə bağ lı ke çi ri lən təd bir də Və tən 
mü ha ri bə si iş ti rak çı sı, şü caəti nə gö rə bir sı ra 

me dal la ra la yiq gö rü lən Ni had Yu su bov, hər-
bi xid mə tə ça ğı rıl mış gənc lər və mə də niy yət 
iş çi lə ri iş ti rak edib lər. Qəh rə man əs gər dö yüş 
yo lu və Zə fər pa ra dın da iş ti ra kın dan söz açıb.

bölgələrdən xəbərlər səh. 4-də

“Gülüstan” sarayı memarlıq üslubu 
saxlanılmaqla yenidən qurulub

Ba kı da kı əzə mət li “Gü lüs tan” sa ra yı özü nə məx sus me mar lıq 
üs lu bu sax la nıl maq la ye ni dən qu ru lub. Pre zi dent İl ham Əli yev 
və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va iyu nun 24-də “Gü lüs tan” 
sa ra yın da ye ni dən qur ma dan son ra ya ra dı lan şə rait lə ta nış 
olub lar.

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 1979-1980-ci 
il lər də in şa edi lən “Gü lüs tan” sa ra yı tək cə Azər bay can da de yil, 
keç miş So vet İt ti fa qın da ən gö zəl ar xi tek tu ra nü mu nə lə rin dən 
he sab olu nur du. Bu ra da ta ri xi əhə miy yət kəsb edən bir çox təd-
bir lər ke çi ri lib. 

Döv lət baş çı sı nın tap şı rı ğı ilə ye ni dən qu ru lan “Gü lüs tan” sa ra yın-
da 600 yer lik əsas zal, həm çi nin “Şərq” za lı və konf rans za lı müasir 
sə viy yə də ye ni dən qu ru lub. Sa ray ye ni lən miş gör kəm də, am ma öz 
ta ri xi ko lo ri ti ni sax la maq la qa pı la rı nı qo naq la rın üzü nə açır.

1918-ci il 2020-ci il

Zəfər  ruhlu  26  İyun
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Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşları 
təltif edilib

Hər il iyu nun 23-ü Azər bay can Res pub li ka sın da Döv lət qul luq-
çu la rı nın pe şə bay ra mı ki mi qeyd edi lir. Pre zi dent İl ham Əli yev 
bu mü na si bət lə iyu nun 23-də döv lət qul luq çu la rı nın təl tif edil-
mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

Dövlətqulluğundasəmərəlifəaliyyətinəgörətəltifedilənlərsı
rasındaMədəniyyətNazirliyinin əməkdaşları da var.Nazirliyin
RegionalsiyasətşöbəsininmüdiriMəmmədovVüqarRasimoğ
lu, Xalq yaradıcılığı vəmədənimarşrutların inkişafı şöbəsinin
müdiriCəfərovAslanQuluoğlu“Dövlətqulluğundafərqlənməyə
görə”medallarıilətəltifolunublar.

Teatr rəhbərləri ilə görüş keçirilib
Azər bay can Res pub li ka sı mə də niy yət na zi ri nin mü şa vi ri El nur 
Əli yev və na zir li yin İn cə sə nət şö bə si nin mü di ri Fə rəh Aca lo va 
iyu nun 24-də öl kə də fəaliy yət gös tə rən teatr müəs si sə lə ri nin 
rəh bər lə ri ilə gö rü şüb lər.

M.F.AxundzadəadınaAzərbaycanMilliKitabxanasındakeçirilən
görüşdəöncəAzərbaycanxalqının44günlükVətənmüharibəsin
dəqazandığışanlıZəfərdən,Qələbəyəaparanyoldanbəhsolunub.
Görüşmədəniyyət,xüsusiləteatrsahəsindəmövcudproblem

lərinmüzakirəsiilədavamedib.Busahədəhəyatakeçirilənisla
hatlarətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.
Sondamüəssisərəhbərlərinəqısazamandateatrsahəsində

mövcud olan problemlərin həlli istiqamətində təklifərin hazır
lanaraqznazirliyətəqdimedilməsitapşırılıb.

İraqla mədəni əlaqələr müzakirə olunub
Azər bay ca nın İraq da kı mü vəq qə ti iş lər və ki li Nə sir Məm mə-
dov bu öl kə nin par la men ti – Nü ma yən də lər Məc li si Mə də niy-
yət ko mi tə si nin səd ri xa nım Sa mia Al-Ga lab ilə gö rü şüb.

DiplomatİkinciQarabağmüharibəsibarədəətrafıməlumatverə
rəkişğaldanazadedilənərazilərdəmədəni,tarixivədiniabidələrə
dəymişzərər,Ermənistantərəfindənvandalizməməruzqalmışabi
dələr,məscidlərvəmuzeylərbarədəmateriallartəqdimedib.
SamiaAlGalabikitərəfiəlaqələrininkişafetdirilməsiüçünpoten

sialınolduğunuqeydedərək,2019cuildəBakıdakeçirilənUNES
COnunDünyaİrsKomitəsinin43cüsessiyasındaİraqərazisində
yerləşəntarixiBabilşəhərininDünyaİrsiSiyahısınasalınmasında
Azərbaycanıngöstərdiyidəstəyəgörəöztəşəkkürünüifadəedib.
Dahasonrao,Azərbaycanınişğaldanazadedilmişərazilərin

dəErmənistantərəfindəntörədilmişvəhşiliklər,mədənivədini
abidələrindağıdılmasıməsələsinətoxunaraq,buvandalizmak
tınıntəkAzərbaycanaqarşıdeyil,bütünİslamdünyasınaqarşı
olduğunuvurğulayıb.Komitəsədriİraqındabelətəcrübələrdən
keçdiyini,ölkəsinintarixiabidəvəşəhərlərininİŞİDterrorqrup
laşmasıtərəfindənvandalizməməruzqaldığınıxatırladıb.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğurandigərməsələlər ətrafında

dafikirmübadiləsiaparılıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev iyu nun 
23-də BMT-nin Si vi li za si ya lar 
Al yan sı nın ali nü ma yən də si 

Mi gel An gel Mo ra ti no su qə bul edib.

Ölkəmizəsəfərtəəssüratınıbölüşən
qonaqdeyib:
– Sizmənim nə qədər şad olduğu

mu, yenidən burada olmaqdan necə
məmnunolduğumuvəSizinənböyük
uğurlarınızdanbirinidünəngörməkdən
nədərəcədəşadolduğumutəsəvvürü
nüzəbeləgətirəbilməzsiniz.Düşünü
rəmki,günümçoxtəsirlikeçdi.

Pre zi dent İl ham Əli yev:Bəli,sizhər
şeyinşahidioldunuz.

Mi gel An gel Mo ra ti nos: Ağdam
da bəyanatımda, yekun bəyanatımda
dedim ki, mən bir növ qarışıq hisslər
keçirirəm. Birincisi, siyasi və peşəkar
həyatımda heç vaxt görmədiklərimin
şahidioldum.Heçnəyoxdur,tamami
lə dağıntıdır. İnsan kədərlənir ki, XXI
əsrdəbeləbirhalınnecəşahidiolmaq
olar? İkincisi, düşünürəm ki,Ağdama
səfərimyaxşıkeçdi,çünkiSizinxüsu
si nümayəndənizmənə gələcək üçün
planıgöstərdi.Bu,böyükbaxışdır,cə
nabPrezident.Yolları,insanlarınməş
ğul olduğunu, dinamikanı görmək im
kanıböyükqürurhissiverir.

Azərbaycan hər zaman inkişaf edib
vəbuinkişafdahadagüclənəcək.Mən
özümühərzamanAzərbaycanındostu
hesabetmişəm,budəfədəSizinləol
maqdanvəBMTSivilizasiyalarAlyan
sının ali nümayəndəsi qismində yeni
missiyamdaSizinsəylərinizi,Xariciİş
lərNazirliyini vəMədəniyyətNazirliyi
nizi dəstəkləməyə çalışmaqdan qürur
duyuram.
Məniqəbuletdiyinizəvəbirlikdəgö

rəbiləcəyimizişlərinəzərdənkeçirmək
imkanınagörətəşəkküredirəm.

Pre zi dent İl ham Əli yev de yib:
–Ölkəmizə,həmçininişğaldanazad

edilmiş ərazilərə səfər etdiyinizə gö
rə təşəkkür edirəm. Siz öz hissləriniz
barədədanışdınız.Düşünürəmki,hər
kəseynihisslərikeçirir.Mənmüharibə
dənsonrailkdəfəAğdamasəfəredən
də qəmginlik hissi, kədər hissi, eyni
zamanda, şəhərin yenidən qurulması
iləbağlıqətiyyəthissikeçirirdim.Yəqin
sizəməlumatverilibki,biraydandaaz
vaxtdabiz artıq yenidənqurmaprose
sinə başladıq. Siz gördünüz, hər şey
dağılıb. Eyni zamanda, təkcəAğdam
rayonunda97minminabasdırılıb.Biz
Ermənistandan yalnız Ağdam rayonu
üzrə mina xəritələrini ala bilmişik, di
gər rayonlarda yüzminlərləmina var.

Onlarxəritələribizəverməkdənimtina
edirlərvəbizdəartıq100dənçoxölən
vəyaralananoldu.Müharibəbaşaça
tandansonraminalardan,piyadaəley
hinəvətankəleyhinəminalardan30a
yaxın adam həlak oldu, 100dən çox
mülki şəxs yaralandı, o cümlədən bu
ayınəvvəlində2jurnalisthəlakoldu.
Bilirsiniz ki, onlar şəhərləri mühari

bəzamanı,BirinciQarabağmüharibəsi
zamanı deyiI, ondan sonra dağıdıblar.
OnlarbunuBirinciQarabağmüharibəsi
dayanandan sonra deməkolar ki, 30 il
ərzində sistematik şəkildə bir neçə sə

bəbdəndağıdıblar.Birincisi,bütüntikinti
materiallarınıgötürməküçün.Çünkiev
lər sökülmüş, daşlar aparılmışdır. Bu,
oğurluqidi. İkincisəbəbazərbaycanlıla
rageriqayıtmağa imkanverməmək idi.
Çünkionlardüşünürdülərki,totaldağın
tıdansonraheçkimqayıtmayacaq.Tək
cəşəhərlərdədeyil,kəndlərdədə, siz
digər istiqamətlərə gedəndə, məsələn
Cəbrayıla,sizFüzulidədəolmusunuz,
Zəngilanda,Qubadlıdavəziyyəteynidir.
Bütünkəndlər,bütünşəhərlərdağıdılıb.
İndi biz onları minalardan təmizləməli,
həmçininparalelolaraqyenidənqurmaya

başlamalıyıq.Bizartıqbütünsəylərimizi
toplamışıq,bütünresurslarımızısəfərbər
etmişik. Böyük infrastruktur layihələrinə
artıq başlanıb. Sizə bəlkə də bununla
bağlıməlumatverilib.Bizonlarıyenidən
quracağıqvədüşünürəmki,bumiqyas
dadağıntıdaninkişafa,insanlarüçünla
yiqliyaşayışstandartlarınadoğrudünya
danadirtəcrübənümayişetdirəcəyik.
Həminərazilərəsəfəretdiyinizəgörə

təşəkküredirəm.Bu,həqiqətəndə,si
zinmüharibədən,uzunmüddətdavam
edənişğaldanəziyyətçəkmişinsanla
rarəğbətinizin,dəstəyingöstəricisidir.

“Əbədilik” – Nizami sözündən musiqiyə

Da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə Azər bay can Dias-
po ru na Dəs tək Fon du nun ma liy yə 

dəs tə yi ilə ha zır lan mış “Eter nity” (“Əbə di-
lik”) mu si qi al bo mu ic ti maiy yə tə təq dim 
olu nub.

Ü.HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademi
yasından(BMA)verilənməlumatagörə,la
yihəninrəhbəriTürkiyədəyaşayansoydaşı
mız,MimarSinanİncəsənətUniversitetinin
doktorantı, musiqiçi VüqarQurbanov,mu
siqi redaktoru Əməkdar artist, beynəlxalq
müsabiqələrlaureatıİlhamNəzərov,prodü
seriBMAnınXaricitələbələrləişüzrəşöbə

müdiri, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
VüqarHümbətov,dizayneriSəbinəRəhim
zadədir.
Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ba

xımından aktual olan layihədə Azərbay
canın dahi şəxsiyyəti və böyük şairiNiza
mi Gəncəvinin sözlərinə Üzeyir Hacıbəyli,
Əfrasiyab Bədəlbəyli, Ağabacı Rzayeva,
TofiqQuliyev,CahangirCahangirov,Fikrət
Əmirov,SüleymanƏləsgərov,Sevda İbra
himova, Gülnaz Abdullazadə, Ceyhun Al
lahverdiyev,DilşadƏliyevatərəfindənbəs
tələnmişmahnıromanslaryeralıb.
AlbomdaNizamihaqqında,həmçinintəq

dimolunan ifalarlabağlı ingilisdilindəmə
lumatverilib.

Musiqialbomundatanınmışvokalifaçı
ları–XalqartistləriAzərZeynalov,Samir
Cəfərov,Gülnazİsmayılova,Əməkdarar
tistlərFəridəMəmmədova,AnarŞuşalıvə
İlhamNəzərovunifalarındamusiqinümu
nələriyeralıb.İfaçılarıfortepianodaXalq
artisti ÜlviyyəHacıbəyova, həmçininDil
şad Əliyeva, Svetlana Əhmədova, Təra
nəMəmmədova,ÜlviyyəKazımova,Bəbir
Bəbirlimüşayiətedib.XXIəsrAzərbaycan
vokalməktəbinümayəndələrinin ifasında
həminromanslarincəzövqlə,yüksəkpe
şəkarlıqlasəsləndirilibvəonlarınqəlbləri
oxşayan ifalarında Nizami poeziyasının
gözəlliyi, dərinliyi öz bütünlüyü ilə əks
olunub.

İyu nun 20-dən 23-dək Qır ğı zıs ta nın pay-
tax tı Biş kek də “Rə qəm sal dövr də ki tab 
və mü ta liə” möv zu sun da 2-ci bey nəl xalq 
konf rans ke çi ri lib. Ru si ya, Mol do va, Uk-
ray na, Öz bə kis tan, Qa za xıs tan və di gər 
öl kə lər dən nü ma yən də lə rin qa tıl dı ğı 
təd bir də Azər bay can dan Mə də niy yət 
Na zir li yi Ki tab döv riy yə si və nəş riy yat lar la 
iş şö bə si nin əmək da şı İs lam Hü sey nov 
iş ti rak edib.

KonfransiştirakçılarıilkgünAlıkulOsmo
novadınaBişkekMilliKitabxanasıilətanış
olublar. Növbəti gün elmipraktik konfrans
öz işini Karakol şəhərində, İssıkkul (İsti
göl)gölününsahilindədavametdirib.

İslam Hüseynov iyunun 22də “Pande
miya dövründə oxu” mövzulu məruzəsin
də qeyd edib ki, rəqəmsal kitabxanalar
istifadəçilərəənənəviolaraqkitablarınçap
şəklindəsaxlanılmasıəvəzinəelektronob
yektlərəvəyarəqəmsalformayadahaçox
diqqətayırmaqlaistədikləriməlumatlarıəl
dəetməyəimkanverir.Buradaməlumatlar
rəqəmsal formada saxlanılır, rabitə şəbə
kələrinə qoşulmaqla oxucu və tədqiqatçı
laralazımlımaterialları–qəzet,jurnalmə
qalələrini,kitabları,digər faylları,şəkilləri,
səsyazmalarıvəvideomateriallarıtapmaq,

çapetməkvəşəxsikompüterlərinəyüklə
məküçünəlverişlişəraityaradılır.
Nazirliyinnümayəndəsiçıxışınınsonunda

informasiyatexnologiyalarındanmüntəzəm
vəefektivistifadəedərəkrəqəmsaldünya
nın nizamları çərçivəsində sürətli inkişafa
nail olan insan üçün artıq kompüter istifa
dəçisideyil,“rəqəmsalvətəndaş”termininin
dahaçoxaktualolacağınıvurğulayıb.
Tədbirdə fəal iştirakına görə İslam Hü

seynovaQırğızıstanmədəniyyət,informasi
yavəturizmnaziriKayratOljobayevtərəfin
dənsertifikattəqdimedilib.

Sivilizasiyalar Alyansının nümayəndə heyəti Bakıdakı erməni kilsəsində olub
Xə bər ver di yi miz ki mi, BMT-
nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 
ali nü ma yən də si Mi gel An gel 
Mo ra ti nos öl kə miz də sə fər-
də dir. Ba kı da bir sı ra gö rüş lər 
ke çi rən nü ma yən də he yə ti iş-
ğal dan azad olun muş Ağ dam 
və Fü zu li ra yon la rı na sə fər 
edə rək, er mə ni lə rin iş ğal döv-
rün də tö rət di yi van da lizm lə 
ye rin də ta nış olub.

Nümayəndəheyətisəfərçərçivəsin
dəBakıdakıMüqəddəsQriqorierməni
kilsəsinədəbaşçəkib.Qonaqlarakil
səhaqqındaməlumatverilib.Bildirilib
ki, tolerantlığın yüksək səviyyədə tə
min olunduğuAzərbaycanda heç bir
ayrıseçkilik qoyulmadan bütün dini
abidələrvə ibadətyerləridövlət tərə
findənqorunur.
Qeydolunub ki, kilsədəerməni di

lində kitablar qorunub saxlanılır. Ki

tablarınarasındabirneçəyüzillik ta
rixiolannadirBibliyanüsxələridəvar.
Burada saxlanılan kitabların tədqiqat
üçünistifadəyəaçıqolduğudadiqqə
təçatdırılıb.
Vurğulanıb ki, Ermənistan öz ərazi

sində,eynizamandaotuziləyaxınişğal
altında saxladığı Azərbaycan torpaq
larındaxalqımızaməxsusbütün tarixi,
mədəni abidələri, o cümlədən 60dan
çox məscidi dağıdıb, talan edib, bir

çoxməscidbinalarındaheyvan
lar saxlanılıb. İşğalçılar bununla
təkcəAzərbaycan xalqına qarşı
deyil,ümumilikdəİslamsivilizasi
yasına,dinidəyərlərəbarbarmü
nasibətlərininümayişetdiriblər.
Ermənistandan fərqli olaraq,

Azərbaycanhəmişəbütündin
lərəvəmədəniyyətlərətolerant
münasibət göstərib. Bakının
mərkəzindəki erməni kilsəsinə
münasibətdəbunanümunədir.

Diqqətə çatdırılıb ki, kilsə Azərbay
canRespublikasıNazirlərKabinetinin
2001ciil2avqusttarixliQərarıilətəs
diqedilmişdövləttərəfindənmühafizə
olunandaşınmaztarixvəmədəniyyət
abidələrininsiyahısınadaxildir.
Sonraqonaqlar işğaldanazadolu

nanərazilərdəErmənistanınotuzilər
zindəməscidbinalarınaqarşıhəyata
keçirdiyibarbarlığıəksetdirənfotolar
danibarətsərgiyəbaxıblar.

Azərbaycan hər zaman inkişaf edib və 
bu inkişaf daha da güclənəcək 

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının ali nümayəndəsi 
Qarabağa səfər təəssüratını Prezident İlham Əliyevlə bölüşüb

“Rəqəmsal dövrdə kitab və mütaliə”

əvvəli səh. 1-də
İkinci xəncərin bədii quruluşu isəQacar

dövrününsilahlarıüçünxarakterikdir.Onun
qını və dəstəyi gümüşlə inkrustasiya olu
nub, zərif buta və digər nəbati naxışlarla
bəzədilib.Xəncərintiyəsininhərikiüzündə
üçədədoxluqvar.Buradazərvərəqləərəb
əlifbasıilə“Allahtürkləriqorusun”kəlməsi,
kətəbələrin içərisindəxəncərustasınınadı
və“Azərbaycan”yazısıhəkkolunub.
Muzeyin direktoru vurğuladı ki, hər iki

xəncərinhazırlanmasındaDəməşq(Suriya)
poladı, qızıl inkrustasiya, buynuz sümüyü
və s.materiallardan istifadə edilib.Müasir
dövrdəqədimsənətənənələrimizinyaşadı
ğınısübutedənbudəyərliəsərlərmuzeyin
“Bədiimetal” kolleksiyasına daxil edilib və
daimiekspozisiyadaözyerinitutur.
Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı, Əməkdar

incəsənətxadimi,polkovnikAbdullaQurbani
SilahlıQüvvələrGünümünasibətilətədbiriş
tirakçılarınıtəbriketdi.Bildirdiki,builSilahlı
QüvvələrGünüdahayüksəkəhvalruhiyyə
dəqeydolunur:“ÇünkiPrezidentİlhamƏli
yevinrəhbərliyi iləOrdumuz44gündavam
edənVətənmüharibəsindədoğmaQaraba
ğımızıdüşməndəntəmizlədivədüşmənika
pitulyasiyaaktınıimzalamağaməcburetdi”.
Sonramüğənni,ƏməkdarartistCahangir

Qurbanov“Qələbəyəgedənyollar”mahnı
sınıifaetdi.
AMEAnın Memarlıq və İncəsənət İns

titutunun aparıcı elmi işçisi, Azərbaycan
DövlətRəssamlıqAkademiyasınınprofes
soruTelmanİbrahimovçıxışındasilahsaz
lığın qədim sənət növü olduğunu bildirdi.

Söylədi ki, vaxtilə döyüşlərdə 5060minlik
orduvuruşurdu.Busavaşlardadöyüşçüləri
silahlarlaməhzsilahsazustalartəchizedirdi.
QafqazTarixiMərkəzinindirektoruRizvan

HüseynovxəncərlərinAzərbaycanMilliXalça
Muzeyindəsərgilənməsiniyüksəkqiymətlən
dirdi.Qeydetdiki,bizlərbucürsilahnövlərini
qoruyubgələcəknəsillərəçatdırmalıyıq.
DahasonraEminMəmmədovunqızıAy

sel Məmmədova çıxış edərək göstərilən
diqqətəgörə tədbir iştirakçılarına təşəkkü
rünübildirdi.
Sondamuzeyətəqdimolunanxəncərlərə

baxışkeçirildi.
MərasimdəPakistanvəMərakeşinölkə

mizdəkisəfirləriBilalHayevəMəhəmməd
Adil Embarş, İranın Azərbaycandakı Sə
firliyinin Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Əli
Purmərcan, “Rossotrudniçestvo” agentli
yinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin –

Bakıdakı Rusiya İnformasiyaMədəniyyət
Mərkəzinin (RİMM) rəhbəri İrek Zinnurov,
mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak
edirdi.
Qeyd edək ki, silahsaz Emin Məmmə

dovKanadada yaşayıb fəaliyyət göstərsə
də,Azərbaycanınbuqədimsənətənənə
lərini davam etdirir. O həm bu qəbildən
sənətkarlıqnümunələrihazırlayır,həmdə
tədqiqatı və təbliğatı iləməşğul olur. Sə
nətkar eyni zamandaAleksandrVoloviklə
birlikdənəfistərtibatıvəməlumatlarınzən
ginliyi iləmaraqdoğuran “TheAzerbaijan
Armourer’sArt” (“Azərbaycan silah sənə
ti”) kitabının müəllifidir. Emin Məmmədov
UNESCO tərəfindən bu ilin aprel ayında
Parisdətəşkilolunan“Sülhüçünmədəniy
yət”(CultureforPeace)müsabiqəsindəbi
rinciyerəlayiqgörülüb.

NURƏDDİN

Kanadadan göndərilən xəncərlər
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Panelmüzakirəsində əvvəlcə

nazir Anar Kərimov çıxış edə
rək bildirdi ki, “Mədəniyyət na
minə sülh” qlobal kampaniyası
sülh vasitəsiləmədəni irsin qo
runmasının, dinc və dayanıqlı
sülhsevər cəmiyyətlərin qurul
masınınvəbeynəlxalqsülhsis
temlərinin gücləndirilməsinin,
eləcədəsülhünəldəolunmasın
damədəniyyətinroluiləyanaşı,
mədəniyyətininkişafındasülhün
rolunun öyrənilməsini nəzərdə
tutur. Kampaniya çərçivəsində
dünyanın müxtəlif ölkələrindən
və beynəlxalq təşkilatlarından
diplomatların, ictimaisiyasi xa
dimlərin, görkəmli mədəniyyət
və incəsənət adamlarının, me
dia nümayəndələrinin, elm xa
dimlərininişğaldanazadedilmiş
ərazilərədəvətedilməsivəsülh
çağırışlarının bu ərazilərin fo
nunda səsləndirilməsi planlaş
dırılır.
Nazirqeydetdiki,dünyəvivə

multikultural ölkə kimiAzərbay
canınmövqeyininvəsadiqoldu
ğu dəyərlərin dünyaya düzgün
çatdırılması olduqca vacibdir:

“Bu kampaniya eyni zamanda
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev tərəfin
dən 2008ci ildə irəli sürülmüş
“Bakı Prosesi” təşəbbüsü və
2010cuildəBMTBaşAssamb
leyası çərçivəsində irəli sürül
müş Dünya Mədəniyyətlərarası

Dialoq Forumu təşəbbüsünün
qlobal miqyasda davamını və
onun əsas ideyalarına sadiqli
yimizi nümayiş etdirir. Təsadüfi
deyil ki,BirləşmişMillətlərTəş
kilatının Baş katibi 2017, 2018
və 2019cu illərdə BMT Baş
Assambleyasına təqdim etdiyi

məruzələrində “Bakı Prosesi”ni
xüsusivurğulayaraqDünyaMə
dəniyyətlərarasıDialoqForumu
numədəniyyətlərarasıvədinlə
rarasıdialoqsahəsindəBMTnin
əsas qlobal platformalarından
biri elan etmişdir. Bununla əla
qədar“Mədəniyyətnaminəsülh”
kampaniyasımədəniyyəti qoru
maqnaminəsülhütəşviqetmə
yinəhəmiyyətinibirdahabəyan
edərək dünyanı malik olduğu
mədəni müxtəlifiyə sahib çıx
mağa və onun təhlükəsizliyini
vaxtındatəminetməyəçağırır”.
AnarKərimovonudaəlavəet

di ki, “Mədəniyyət naminə sülh”
kampaniyası beynəlxalq qurum
ların və xarici ölkələrin, yerli və
beynəlxalq qeyrihökumət təş
kilatlarının, biznes qurumlarının
qoşulması üçün açıqdır: “Bu
qloballayihəçərçivəsindəmədə
ni irsin vəziyyətinə dair sərgilər,
sülhə çağırış aksiyaları, elmi və

ədəbimüsabiqələr,sosialmedia,
fotovəvideo,film,musiqivədi
gəraudiovizuallayihələrinhəya
takeçirilməsinəzərdətutulur”.
BMTninSivilizasiyalarAlyan

sı üzrə ali nümayəndəsi Migel
Angel Moratinos tədbirin əhə
miyyətindən danışdı, dünyada
sülhün,təhlükəsizliyinqorunma
sındabirgəçalışmağınzəruriliyi
niqeydetdi:“Dünyapandemiya
böhranıvəonuniqtisadinəticə
ləriiləüzləşdi.Bizgələcəküçün
yeniyoltapmalı,birgəyaşama
lıyıq.Azərbaycanbuyenitəşəb
büsləmüraciətetdivəmənbu
na dərhal reaksiya verdim. Biz
bugününreallığınavəproblem
lərinə cavab vermək üçün yeni
mexanizmvəalətlərtapmalıyıq.
Biz daha yaxşı cəmiyyət qura,
birgəsülhiçindəyaşayabilərik”.
Prezident İlhamƏliyevin rəh

bərliyi altındaAzərbaycanın in
kişafının şahidi olduğunu söy

ləyən Migel Angel Moratinos
dedi:“Bugünmənimüçünhəm
də xüsusi gündür, Azərbaycan
öz torpaqlarını azad etdikdən
sonra Prezident İlham Əliyevlə
görüşdüm. Mən ümid, ləyaqət,
sevinc hisslərinin şahidi oldum.
Azərbaycanındövlətbaşçısı ilə
konstruktiv müzakirəmiz, dialo
qumuz oldu.O, ölkənin tarixin
dəyenisəhifəninaçıldığınıdedi.
İnanıram ki, Azərbaycan üçün
yenisəhifə,gələcəkqarşıdadır”.
Sonra diplomatik korpus və

KİVnümayəndələrini,habelədi
gər tədbir iştirakçılarını maraq
landıransuallarcavablandırıldı.
SondaMədəniyyətNazirliyinin

AparatrəhbəriVasifEyvazzadə
təqdimatiştirakçılarınatəşəkkür
etdi,gələcəkdəlayihəninfəaliy
yət planının təqdim ediləcəyini
diqqətəçatdırdı.
Xatırladaqki,MədəniyyətNa

zirliyinin beynəlxalq tərəfdaş
larla birgə “Mədəniyyət naminə
sülh” (Peace4Culture) qlobal
kampaniyasına başlaması ba
rədə 2021ci ilin aprelində icti
maiyyətəməlumatverilmişdi.

LALƏ

əvvəli səh. 1-də
MüzəfərAzərbaycanOrdusu

30 illik işğala son qoydu, əra
zi bütövlüyümüzü bərpa etdi.
Minlərlə igid Vətən övladının
canıqanıbahasınadoğmaQa
rabağımıza,mədəniyyətbeşiyi,
qalaşəhərimiz Şuşaya qovuş
duq. 2020ci ilin 8Noyabr Zə
fəri şanşərəf tariximizə qızıl
hərfərlə yazıldı. Dekabrın 10
daAzadlıq meydanında Vətən
müharibəsində Qələbəyə həsr
olunmuş Zəfər paradına bütün
dünyaşahidoldu.Bakıdayara
dılanHərbiqənimətlərparkıda
Zəfərimizin tarixi nümayişinə
çevrildi.
Bu il xalqımız 26 İyun – Si

lahlıQüvvələrGününü ilkdəfə
Zəfər ruhu ilə qarşılayır. Ötən
illərdəQarabağnisgiliüzündən
Ordumuzun təlimlərdə, ənənə

vi paradlardanümayişetdirdiyi
gücə, peşəkarlığa ürəkdolusu
sevinə bilmirdik. 2016cı ilin
dördgünlük Aprel döyüşləri in
sanlardamüəyyən ümid işartı
larıyaratmışdı.Ammao,Zəfər
adlıəsərinilkcümləsiidi...Ata
larımızdemişkən,igidliyəmey
danlazımimiş.OrdumuzVətən
müharibəsində döyüş meyda
nındahərzamanhaqqındada
nışılacaq qeyriadi qəhrəman
lığa imza atdı, mümkünsüzü
bacardı.
Silahlı Qüvvələr Günü hər il

mədəniyyət müəssisələrində
müxtəlif layihələr, təqdimatlarla
qeydolunur.Əlamətdargünərə
fəsindəAzərbaycanMilli İstiqlal
Muzeyinə yollandıq. İstiqlalımı
zalayiqZəfərdənsonra26İyun
münasibətilə  muzeyin planları
iləmaraqlandıq.

165 şəhidin 
şəxsi əşyaları...

Muzeyin direktoru vəzifəsini
müvəqqətiicraedənSədiMirse
yibliqeydetdiki,SilahlıQüvvə
lərGünümünasibətiləməktəbli
lərüçünonlayndərskeçiriləcək.
Bundan başqa, bayram gü
nündə paytaxtımızda fəaliy
yət göstərən hərbi məktəblərin
kursantlarının muzeyə ziyarəti
gözlənilir.
Həmsöhbətim bildirdi ki, mu

zey tərəfindən bu tədbirlərlə
yanaşı,44günlükVətənmüha
ribəsindəşəhidlikzirvəsinəuca
lan igidlərimizin ailələri ilə gö
rüşlərdədavametdirilir:“Həmin
keçiriləngörüşlərdəşəhidailələ
ri tərəfindənqəhrəmanlarımızın
şəxsiəşyalarımuzeyimizətəhvil
verilir.Bugünəkimi165şəhidin

3500əyaxınşəxsiəşyası(hərbi
geyim,fotoşəkil,saat,telefonvə
s.)muzeyimizdə toplanılıb. Şə
hid ailələri ilə görüşlər və qəh
rəmanların şəxsi əşyalarının
qəbulubundansonradadavam
etdiriləcək”.
Müsahibimlə söhbət edəedə

muzeyin Şəhidlər zalına keçi
rik. Zalda 218AzərbaycanMilli
Qəhrəmanının fotoları nümayiş
olunur.Həmçininzalda35əya
xın Milli Qəhrəmanın şəxsi əş
yalarıyeralır.
Həmsöhbətim karantin döv

ründə muzeyləri də əhatə edən
yumşalmadansonramədəniyyət
ocağına gün ərzində ziyarətlərin
artdığını deyir. Bildirir ki, ziyarət
zamanı pandemiya şəraitinə uy
ğun olaraq Operativ Qərargahın
qərarvətövsiyələrinəriayətedilir.

“Tarix yazan 
qəhrəmanlar”

İstiqlal Muzeyindən ayrılıb
üz tuturuq tariximizin daha bir
möhtəşəmsaxlancyerinə.Artıq
AMEAnınMilliAzərbaycanTa
rixiMuzeyindəyik.Muzeyədaxil
olarkənilkolaraq“Ermənistanın
dövlətterrorizmiAzərbaycanfo
toqrafarının obyektivində” adlı
guşədə nümayiş olunan foto

şəkillər diqqətimizi çəkir. Yed
di azərbaycanlı fotoqrafın lentə
aldığıhəminşəkillərdəişğaldan
azad olunmuş rayonlarımızın
hazırkı vəziyyəti və Vətən mü
haribəsi zamanı düşmən tərə
findənGəncə şəhərinə vəBər
də rayonuna raket hücumları
zamanı yaşanan ağrıacı dolu
hadisələr təsvir olunub. Qeyd
edəkki,düşmən tərəfindənatı
lanhəminraketlərinqalıqlarıda
muzeydənümayişetdirilir.
MATMin elmi işçisi Sahibə

Ələkbərovabildirirki,muzeytə
rəfindən Vətən müharibəsi şə
hidlərinə həsr olunmuş “Tarix
yazan qəhrəmanlar” adlı layi
hə həyata keçirilir. Layihə çər
çivəsində Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Uni
versiteti, Azərbaycan Turizm
və Menecment Universitetinin
muzeyşünaslıq ixtisasında təh
silalantələbələrinşəhidailələri
iləgörüşlərigerçəkləşdirilir: “Bu
layihəyəmartayındanbaşlamı
şıq.Bugünəkimibirneçəşəhid
ailəsi ilə görüşlər reallaşıb. La
yihəninəsasməqsədigənclərin
vətənpərvərruhdaböyüməsivə
torpaqlarımızın azadlığı uğrun
daşəhadətşərbətiniiçənqəhrə
manlarımızıtanıtmaqdır”.

Həmsöhbətimvurğuladıki,Si
lahlıQüvvələrGünümünasibəti
ləApreldöyüşlərişəhidi,kapitan
Mühid Orucovun əkiz övladları
muzeyədəvətolunacaq.Görüş
də qəhrəman şəhid haqqında
videoçarx nümayiş etdiriləcək.
Sonda isə şəhidin övladlarına
hədiyyələrtəqdimediləcək.
Sahibə xanım muzeyin “Yo

lumuz Qarabağadır. Qarabağ
Azərbaycandır” layihəsi haqqın
dadaməlumatverdi.Qeydetdi
ki, layihəçərçivəsindəgəncmu
zeyşünaslarınQarabağın hələlik
qaçqıntaleyiyaşayanmuzeyləri
nəekskursiyasıtəşkilolunur:“La
yihəüzrəilkolaraqXocalırayon
Yalova kənd TarixDiyarşünaslıq
Muzeyinə yollandıq. Füzuli Ra
yon TarixDiyarşünaslıq Muzeyi,
muzeyinBalaBəhmənli vəQar
ğabazarkəndfiliallarındaekskur
siyadaolduq.Layihəmizbundan
sonradadavamedəcək”.

***
SənəyalnızZəfəryaraşdığını

sübut elədin, şanlı Ordum! Dil
lərdə dastan şücaətin gələcək
nəsillərüçünvətənsevərlik,qəh
rəmanlıq örnəyidir, Azərbaycan
Əsgəri! Qələbə soraqlı bayra
mınmübarək!

NURƏDDİN

Mədəniyyət naminə sülh
Mədəniyyət Nazirliyinin irəli sürdüyü qlobal kampaniyanın təqdimatı keçirildi

Zəlimxan Yaqubun “Qarabağ şikəstəsi” kitabının təqdimatı
İyunun24-dəXalqşairiZəlimxan
Yaqubun(1950-2016)“Qarabağ
şikəstəsi”kitabınınonlayntəqdi-
matıkeçirilib.TədbirMədəniyyət
Nazirliyi,MilliMəclisinMədəniy-
yətkomitəsivəBeynəlxalqTürk
Akademiyasınıntəşkilatçılığıilə
reallaşıb.

Təqdimatın aparıcısı, Milli Məcli
sinMədəniyyətkomitəsinineksperti
ƏkbərQoşalıQarabağdakıtarixiZə
fərimizdənsonraXalqşairiZəlimxan
YaqubunQarabağmövzuluçoxsaylı
şeirvəpoemalarınıntoplandığı“Qa
rabağşikəstəsi”kitabınınnəşrinişə
hidlərin,ustadınözününruhunadə
rinehtiramkimiqiymətləndirib.
MilliMəclisinMədəniyyətkomitə

sinin sədriQənirəPaşayeva ustad
şairin Azərbaycan poeziyasında,
ümumən mədəniyyətimizdəki ye
ri vəmövqeyi haqqında ətrafı söz
açıb:“ZəlimxanYaqubTürkdünya
sınınhəryerindətanınanvəsevilən
şairidi.OnunürəyiTürkdünyasıilə
döyünürdü.Çünkihələortaməktəb

də oxuduğum illərdən şairin iştirak
etdiyi ədəbiməclislərdə onu dinlə
mişəm.Jurnalistkimifəaliyyətgös
tərdiyimillərdəisəonunyaradıcılığı
ilə daha yaxından tanış olmuşam.
Onunlabağlıbirkitabasığmayacaq
qədərçoxluşirinxatirələrimvar”.
Millət vəkili deyib ki,Qarabağ ağ

rıacısıZəlimxanYaqubunyaradıcılı
ğındamühümyertuturdu:“Oinanır
dıki,xalqımızbuməğlubiyyətləheç
vaxtbarışmayacaq,torpaqlarımıziş
ğaldanazadolunacaq.Bumənada,
həmişənikbinidivəbunikbinlikyara
dıcılığındadaözəksini tapırdı.Artıq
onunarzularıgerçəkləşib”.
Qənirə Paşayeva ZəlimxanYaqu

bun Türk dünyası, türk coğrafiyası
mövzusundakı şeirlərinin də ayrıca
kitab halında hazırlanması təklifini
səsləndirib. “Milli Məclisin Mədəniy
yətkomitəsiolaraqbizdəbuişdəsi
zədəstəkolmağahazırıq.Zəlimxan
Yaqubunyaradıcılığınadövlətimizdə
hər zaman böyük diqqət yetirib və
inanıram ki, bundan sonra da belə
olacaq”,deyəmillətvəkiliəlavəedib.

Mədəniyyət Nazirliyi Kitab döv
riyyəsi və nəşriyyatlarla iş şöbəsi
ninmüdiriAkifMarifiqeydedibki,
ZəlimxanYaqubözdəstxəttiiləse
çilən şairdir. Onun yaradıcılığında
vətənpərvərliklə yanaşı, türkçülüyü
tərənnümvətəbliğedənşeirlərxü
susiyertutur.Budaözəllikləgənc
lərin vətənpərvərlik ruhunda tər
biyəsində mühüm rol oynayır: “Bu
kitab Zəlimxan Yaqubun Qarabağ
və Vətənin bütövlüyü uğrunda dö
yünənürəyininçırpıntılarıdır”.
Beynəlxalq Türk Akademiyası

prezidentininmüşaviriFüzuliMəcidli
deyibki,ZəlimxanYaqubunyaradı
cılığınınməhsuldardövrüAzərbay
canınmüstəqillik vəeyni zamanda
torpaqlarımızın işğalı ilə bağlı çox
çətinbirdövrətəsadüfedib.
Milli Məclisin deputatı, akade

mik Nizami Cəfərov yaxın dostu
olmuş Zəlimxan Yaqubun şəxsiy
yəti, yaradıcılığı haqqında danı
şıb.Qeydedibki,ZəlimxanYaqub
poeziyamızda, xalqımızın tarixin
də sınaqdan keçmiş ideyaları XX

əsrin sonlarında öz yaradıcılığın
da yaşadan, təbliğ edən şairdir.
ZəlimxanYaqubnəyazıbsa,Türk
dünyası üçün, Azərbaycan üçün
əhəmiyyətlidir.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin

katibi,“525ciqəzet”inbaşredakto
ruRəşadMəcidZəlimxanYaqubla
bağlı xatirələrini dilə gətirib, onun
Azərbaycan ədəbiyyatında rolunu
qeydedib.
Kitabınəşrəhazırlayanvəredak

toru, Əməkdar mədəniyyət işçisi
MusaNəbioğlulayihəninhəyatake
çirilməsindəonadəstəkolanNamiq
Yaqubovavəüzqabığınınrəssamı
AzərZiyadxanaminnətdarlığınıbil
dirib.
SonraaşıqlardanAltayMəmməd

li şairin “Qarabağ şikəstəsi” şeirini
“Qarabağı”, Elməddin Məmmədli
isə “Qələbə” şeirini “Misri” saz ha
valarıüstəifaediblər.
Tədbirdəustadşairinöz ifasında

məşhur “İlk andımız, son andımız
Turandı”şeirisəsləndirilib.
Zəlimxan Yaqubun oğlu Bəhlul

Yaqubov tədbirin təşkilində əməyi
olan bütün qurumlara, çıxışçılara
ailəsiadındantəşəkküredib.

Zəfər  ruhlu  26  İyun

İ
yunun23-də“Mədəniyyətnaminə
sülh”(Peace4Culture)qlobalkam-
paniyasınıntəqdimatmərasimindən
əvvəlmədəniyyətnaziriAnarKəri-
mov,BMT-ninSivilizasiyalarAlyan-
sınınalinümayəndəsiMigelAngel
MoratinosvəMədəniyyətNazirliyinin
AparatrəhbəriVasifEyvazzadəjur-
nalistlərəaçıqlamalarverdilər:

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov: 
 “Mədəniyyət naminə sülh” qlobal

kampaniyasınastartveririk.Bizimüçün
tarixi bir hadisədir. Bu tarixi hadisədə
bizə dəstək olacaq BMT Sivilizasiya
lar Alyansının ali nümayəndəsi Migel
AngelMoratinosölkəmizdəsəfərdədir.
O,FüzulivəAğdamasəfəretdi,orada
ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri gör
dü. Gördüklərindən çox təsirlənmişdi.
Təqdim etdiyimiz “Mədəniyyət nami
nə sülh” qlobal layihəmizin məqsədi
də mədəni irsin dirçəlməsi, insanların
doğma torpağına qayıdışı, yaşaması

vəsülhünbərqərarolmasıüçünbirça
ğırışdır.Azərbaycan bu kampaniya ilə
birdahadagöstərirki,baxmayaraqki,
Azərbaycanişğalaməruzqalıb,abidə
ləridağıdılıb,yenədədünyayasülhlə
çağırışedir. İnanırıqki,sülhəçağırışı
mızı beynəlxalq təşkilatlar dəstəkləyə
cəkvəbudünyadaqlobalbirhərəkata
çevriləcək.

BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 
ali nü ma yən də si Mi gel An gel Mo ra-
ti nos:
BugünhəmAzərbaycan,həmBMT,

həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün
vacib gündür. Çünki bu gün yeni bir
təşəbbüsə başlayırıq. Əlbəttə ki, yeni
təşəbbüslər həmişə önəmlidir. Bu gü
nün reallığına və problemlərinə cavab
verməküçünyenimexanizmvəalətlər
tapmalıyıq.Bu gün təqdimatı keçirilən

“Mədəniyyətnaminəsülh”layihəsidün
yadayenibir təşəbbüsdür.Bizbilməli
yikki,çətindövrlərinöhdəsindənnecə
gələbilərik.XXəsrelməsriidi,XXIəs
rin əvvəllərini isə yeni təşəbbüslər və
fərqli baxışlar, müsbət konsepsiyalar
dövrü adlandırmaq olar. Bu təşəbbüs
birplatformayaçevrilməlidir.Birnövbiz

sizə ehtiram göstərib, sizdən də ehti
ramgözləyirikmesajınıverməlidir.Ye
ni diplomatik təşəbbüslər beynəlxalq
gündəmyaradırvəmənbutəşəbbüsü
qlobal səviyyədə təqdim etməyi plan
laşdırıram.İnnovativkonsepsiyayagö
rəmədəniyyətnaziriAnarKərimovatə
şəkküredirəm.

Mə də niy yət Na zir li yi nin Apa rat rəh-
bə ri Va sif Ey vaz za də:
 BMT Sivilizasiyalar Alyansının ali

nümayəndəsi Migel Angel Moratinos
ölkəmizə səfəri çərçivəsindəAzərbay
canın təşəbbüsü, Azərbaycan Prezi
dentinin dəstəyi ilə “Mədəniyyət na
minəsülh” kampaniyasınastart verilir.
Layihənin əsas ideyası sülh tərəfdaş
ları olan beynəlxalq qurumları, ölkələ
ri,QHTlərisülhüçünsəfərbəredibbu
vasitəiləmədəniyyətinbərpasınıtəmin

etməkdir. Bilirsiniz ki, işğaldan azad
olunan ərazilərimizdə mədəni irsimiz,
tariximizməhvedilib.Bizhesabedirik
ki, bu ərazilərdə tarixi və mədəniyyə
tibərpaetmək,eynizamandamədəni
ruhugeriqaytarmaqüçünilköncəsül
hüqurmaqlazımdır.Buquruculuqpro
sesində dəAzərbaycan dünyada yeni
qlobalbir layihə iləçıxışedir.Hazırda
bu layihədə bir neçə tərəfdaşımız var
–  İCESCO, TÜRKSOY, Böyük Brita
niyanınSülh,EtimadvəSosialMüna
sibətlər İnstitutu, BMT Sivilizasiyalar
Alyansı.Təqdimatdansonradigərbey
nəlxalq təşkilatlarla da bu istiqamətdə
müzakirələr aparılacaq. Gələcəkdə
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaradılan
bulayihəpostmüharibədövründəolan
regionlardasülhprosesindərealfəaliy
yətləriözündəəksetdirəcək.

L.AZƏRİ

“Bu təşəbbüs bir platformaya çevrilməlidir”

“Zəfər yazanlar” 
ədəbi müsabiqəsi elan olunub

XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsi“Zəfərya-
zanlar”ədəbiyazımüsabiqəsielanedib.İyunun
21-dəbaşlayanmüsabiqədəiştiraketməkistə-
yən18yaşdanyuxarımüəlliflər31avqust2021-ci
iltarixinədəkşeir,hekayəvəpyesləriniidarənin
əhatəetdiyiQuba,Qusar,Xaçmaz,Şabranvə
SiyəzənrayonMərkəzləşdirilmişKitabxanaSis-
temlərinətəqdimetməlidir.

Həriştirakçıyalnızbirjanrüzrəəsərtəqdimedə
bilər.BədiimətnlərQuba,Qusar,Xaçmaz,Şabran
və Siyəzən rayonlarından olan, Vətənmüharibə
sindəiştirakedənqəhrəmanlarımızınşücaətiniəks
etdirməlidir.
Hərjanrüzrəiki1ciyer,iki2ciyer,üç3cüyer

müəyyənləşdiriləcək. Qaliblər Xaçmaz Regional
Mədəniyyət İdarəsi tərəfindəndiplomvəhədiyyə
lərləmükafatlandırılacaq.MüsabiqədəI,II,IIIyer
lərəlayiqgörülən,eləcədəhəvəsləndiricimükafat
qazananəsərlər“Zəfəryazanlar”ədəbitoplusuha
lındanəşrolunacaq.
8Noyabr–ZəfərGünündəmüsabiqəqaliblərinin

mükafatlandırmamərasimivə“Zəfəryazanlar”top
lusununtəqdimatıkeçiriləcək.



Cahangir Cahangirov yaradıcılığının 
daha geniş tədqiqata ehtiyacı var 

İyunun22-dəAzərbaycanMilliKonservatoriyasında(AMK)
görkəmlibəstəkar,XalqartistiCahangirCahangirovun100illi-
yinəhəsrolunmuşonlaynelmi-praktikkonfranskeçirilib.

OnlaynkonfransdaAMK-nınrektoru,XalqartistiSiyavuşKə-
rimisənətkarınyaradıcılığıbarədədanışıb.“1940-cıillərAzər-
baycandakımusiqiyaradıcılığımənimüçünhərzamanböyük
maraqkəsbetmişdirvəCahangirCahangirovmusiqisibuma-
raq içərisindəxüsusiyerəsahibdir.Onunəsərləridaimsəslə-
nir, eşidilir və əbədiyaşardır. Hesab edirəm ki, C.Cahangirov
yaradıcılığınındahaböyükdiqqətvətədqiqataehtiyacıvardır”,
-deyəosöyləyib.
MilliKonservatoriyanınelmiişlərüzrəprorektoru,Əməkdarin-

cəsənət xadimiLaləHüseynova “C.Cahangirovyaradıcılığında
Cənubsəhifələri”mövzusundaçıxışedib.O,bəstəkarın1941-
46-cı illərdəTəbriz şəhərindəki yaradıcılıq fəaliyyətindən danı-
şıb.Onunburadakıgenişyaradıcıfəaliyyəti,xorvədigərmusiqiçi
qruplarlaapardığıişlərdənsöhbətaçıb.MəruzəçiC.Cahangirov
tərəfindənTəbrizdəyazılmış “DemokratikAzərbaycanınHimni”
əsərihaqqındagenişməlumatverib,əsərinbirhissəsiniifaedə-
rəkkonfransiştirakçılarınındiqqətinəçatdırıb.C.Cahangirovkimi
böyükbəstəkarınyaradıcılığınıngeniştədqiqataehtiyacıolduğu
birdahavurğulanıbvəMilliKonservatoriyadabuyöndəaraşdır-
malaraparılacağıqeydedilib.
KonfransdaAMKəməkdaşlarınınçıxışlarıdadinlənilib.

Ustadlar ustadı
Aşıq Ələsgərə həsr olunmuş tədbir

AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsinintabeliyindəfəaliyyət
göstərənAğstafarayonMədəniyyətMərkəzivəAzərbaycan
AşıqlarBirliyinin(AAB)birgətəşkilatçılığıiləiyunun22-də“Aşıq
Ələsgər–200”adlıonlayntədbirkeçirilib.

TədbirdəçıxışedənregionalidarəninrəisiElbəyƏliAşıqƏləs-
gərinAzərbaycanaşıqsənətindəkiyerindənvərolundansöhbət
açıb, saz-söz sənəti ilə bağlı bu kimi tədbirlərin keçirilməsinin
əhəmiyyətinivurğulayıb.
AAB-ninsədri,Əməkdarelmxadimi,professorMəhərrəmQa-

sımlıAşıq Ələsgər sazının və sözünün qüdrətindən, yubileylə
bağlıAşıqlarBirliyininindiyədəkhəyatakeçirdiyitədbirlərdənsöz
açıb. O, yubiley tədbirlərinin ilin sonunadək davam edəcəyini,
Bakıdaustadsənətkarınabidəsininucaldılacağınıbildirib.
Tibbüzrəfəlsəfədoktoru,AşıqƏləsgərirsinintədqiqatçısıAb-

basBağırovvəAğstafarayonMədəniyyətMərkəzinindirektoru
Leylaİsayevadaçıxışlarındaustadaşığınsənətyoluhaqqında
danışıblar.
Sonrasözaşıqlaraverilib.AltayMəmmədliAşıqƏləsgərin

“Mərd”(“Osmanlıdivanisi”),tədbirəTürkiyədənqatılandövlət
sənətçisiAşıqMaksutKocaFəryadi“Yüküm”(“Anadoludiva-
nisi”),ƏməkdarmədəniyyətişçisiSolmazKosayeva“Yaylaq”
(“Ortasarıtel”),RaminQarayev“Güləndam”(“YüngülŞərili”),
ElbrusHüseynov“AyŞəkərxanım”(“İncəgülü”), təbrizliaşıq
İsaTəbrizli“Müşkünaz”(“Ovşarı”),ŞahniyarMikayıloğlu“Cil-
vələnibdi”(“Cəlili”),XavərZəngilanlı“Yetmədi”(“AğırŞərili”),
Vüqar Qurbanov “Öldürür” (“Mirzəcanı”) və Elçin Rəşidoğlu
“Gördüm” (“Ortaşəşəngi”)şeirləriüstündəsazhavalarını ifa
ediblər.
Sonda“AşıqƏləsgərOcağı”İctimaiBirliyininsədriXətaiƏləs-

gərtədbirintəşkilatçılarınavəçıxışedənlərəminnətdarlığınıbil-
dirib.

Nikbinlik və axıcı melodiyanın vəhdəti
Bəstəkarlar İttifaqında Cahangir Cahangirovun 100 illiyi münasibətilə elmi konfrans

Builgörkəmlibəstəkar,
pedaqoq,Xalqartisti
CahangirCahangiro-
vun(1921-1992)anadan

olmasının100illiyitamam
olur.Yubileyilindəsənətka-
rınxatirəsimüxtəliftədbir-
lərləyadedilir.İyunun18-də
AzərbaycanBəstəkarlar
İttifaqınınÜzeyirHacıbəyli
adınakonsertsalonunda
C.Cahangirovun100illiyi
münasibətiləelmikonfrans
keçirildi.

İttifaqınrəhbəri,XalqartistiFi-
rəngizƏlizadə tədbiri giriş sözü
ilə açaraq Cahangir Cahangi-
rovun yaradıcılığı haqqında da-
nışdı. Bildirdi ki, bəstəkarın irsi
zənginliyiiləseçilir.Onunxorvə
instrumental musiqiləri, opera-
ları, bir-birindən gözəl mahnıla-
rı var: “Xor musiqisi sahəsində
maraqlı əsərlərindən “Arazın o
tayında”poemasını,12hissədən
ibarət“Dostluqmahnısı”kompo-
zisiyasını, “Azad” və “Xanəndə-
nintaleyi”operalarınınxornöm-
rələrini, “Füzuli”, “Nəsimi”, “Aşıq
Alı” kantatalarını, “Sabir” orato-
riyasını, Süleyman Ələsgərovla
birlikdə yazdığı odanı, onlarla

xorminiatürlərinigöstərməkolar.
Adlarını qeyd etdiyimiz əsərlər-
dən xüsusilə “Füzuli” kantatası
Cahangir Cahangirova böyük
şöhrət gətirmişdir. O, kantatada
böyükşairinmöhtəşəmobrazını,
onun daxili aləmini özünəməx-
sus,təsirlivəqəlboxşayanmusi-
qidiliiləaçabilmişdir.Kantatanın
mətnəsasınıFüzulininüçqəzəli
təşkil edir. Hər bir qəzəl isə öz
növbəsində bir hissəni özündə
birləşdirir”.
FirəngizƏlizadəonudaqeyd

etdi ki,CahangirCahangirovun
xorsahəsindəkiyaradıcılığıəsa-

sı Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən
qoyulan Azərbaycan xor sənə-
tindəzirvəsayılır.Görkəmlibəs-
təkar 1949-cu ildən başlayaraq
Azərbaycan Radiosunun nəz-
dində yaradılan xora rəhbərlik
edib,15ildənartıqbukollektivlə
çalışıb.Yaratdığımahnılarınço-
xuilkdəfəhəminkollektivinifa-
sındasəslənib.Hazırdakollektiv
Cahangir Cahangirovun adını
daşıyır. Bununla yanaşı, bəs-
təkar Azərbaycan Dövlət Filar-
moniyası nəzdindəki Mahnı və
RəqsAnsamblınınbədiirəhbəri
vəzifəsindədəişləyib.

CahangirCahangirovunmusi-
qisiüçünnikbinlik,axıcımelodiya
səciyyəvidir.Lirikmahnıjanrının,
eləcə də opera və instrumental
musiqinin inkişafında da bəstə-
karınəvəzsizxidmətivar.
Daha sonra konfransda elmi

məruzələr dinlənildi. Əməkdar
mədəniyyətişçisi,dosentSəadət
Təhmirazqızı “Azərbaycan xor
kollektivlərinin fəaliyyətində Ca-
hangirCahangirovun rolu”möv-
zusundaməruzəsindəbildirdiki,
bəstəkarınmövzu dairəsi həmi-
şəgenişolub.Bumövzuvəjanr
müxtəlifiyini birləşdirən cəhət
bəstəkarınözfikri,zövqüvədü-
şüncəsi iləxalqınmənəvialəmi-
nə, onunmusiqi dühasına bağ-
lılığı və əsərlərində milli ruhun
güclütərənnümüdür.
DosentLeylaQuliyevanın“Ca-

hangir Cahangirovun yaradıcılı-
ğındaoperajanrı”,sənətşünaslıq
üzrəfəlsəfədoktoruHəbibəMəm-
mədovanın“CahangirCahangiro-
vunoperayaradıcılığındainqilabi
mövzu”,gəncmusiqişünasAysel
Kərimin“CahangirCahangirovun
xoryaradıcılığı–“Füzuli”kantata-
sı”mövzularındaməruzələri din-
lənildi.

Savalan FƏRƏCOV
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26iyun–NarkomaniyayavəNarko-
biznesəqarşıBeynəlxalqMübarizə
Günümünasibətiləbölgələrdəçe-
şidlitədbirlərkeçirilib,bəşəribəlanın
fəsadlarıbarədəsözaçılıb.

Gəncə RegionalMədəniyyət İdarəsi
Gəncə şəhər Heydər Əliyev Mərkəzi
vəMKS-nin16nömrəlikitabxanafilialı
“Narkomaniya bəşəri faciədir” mövzu-
sundaonlayn tədbirkeçirib.Goranboy
rayonHeydərƏliyevMərkəzivərayon
Tarix-DiyarşünaslıqMuzeyi birgə “Gə-
ləcəyimizi birlikdə düşünək, narkoma-
niyaya yox deyək!” adlı dəyirmimasa
reallaşdırıb.Samux rayonHeydərƏli-
yev Mərkəzinin təşəbbüsü ilə “Narko-
maniyanıninsanalverinətəsiri”mövzu-
sundaonlayntədbirtəşkiledilib.
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Bərdə rayon MKS-nin kənd kitabxa-
na filialları əlamətdar günlə bağlı vi-
deoçarxlarhazırlayıblar.

MasallıRegionalMədəniyyət İdarəsi
Masallı rayonHeydər ƏliyevMərkəzi-
nintəşkilatçılığıilə“Narkomaniyabəşə-
riyyətin bəlasıdır” mövzusunda tədbir
keçirilib.Yardımlı rayonHeydərƏliyev
MərkəzindərayonTəhsilşöbəsiiləbir-
gə “Narkomaniyabəşəribəladır”möv-
zusundatədbirkeçirilib.
Lənkəran Regional Mədəniyyət

İdarəsi Astara rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
videokonfransda narkomaniyanın tö-
rətdiyifəlakətlərədiqqətçəkilib.
AğstafaRegionalMədəniyyət İdarəsi

AğstafarayonHüseynArifinEv-Muzeyi
və rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi-
nin birgə təşkilatçılığı ilə “Gələcəyimizi
birlikdə düşünək, narkomaniyaya yox
deyək!”başlığıaltındaonlayntədbirke-
çirilib.TovuzrayonHeydərƏliyevMər-

kəzinin təşkilatçılığı ilə “Narkomaniya
bəşəriyyət üçün təhlükə mənbəyidir”
mövzusundagənclərin iştirakı ilə tədbir
gerçəkləşib. Tovuz rayonundakı Azər-
baycan Aşıq Sənəti Dövlət Muzeyinin
və Abulbəyli kənd Mədəniyyət evinin
birgətəşkilatçılığı ilə“Narkomaniyagü-
nümüzünbəlasıdır”mövzusundaonlayn
tədbirdə“ağölüm”üninsanlığıuçuruma
apardığıvurğulanıb. Tovuz rayonDüz
Qırıqlıkənd,Qovlarşəhəruşaqmusi-
qi məktəbləri, rayon MKS, rayondakı
AşıqƏsədRzayevadınaUşaqmusi-
qi məktəbində tədbirlər təşkil olunub,

TovuzDövlətRəsmQalereyasındadər-
nəküzvlərininəl işlərindən ibarət rəsm
sərgisi nümayiş etdirilib. Qazax rayon
M.P.VaqifvəM.V.VidadininXatirəMuze-
yidə“Cəmiyyətinbəlasınarkomaniyailə
mübarizə”adlıonlayntədbirkeçirib.

KürdəmirRegionalMədəniyyət İdarəsi
Kürdəmir rayon Mərkəzi kitabxanasında
“Gələcəyimizibirlikdədüşünək,narkoma-
niyayayoxdeyək!”adlıdəyirmimasatəş-
kiledilib.RayonHeydərƏliyevMərkəzin-
də “Narkomaniya bəşəriyyətin bəlasıdır”
mövzusundamühazirəkeçirilib.Beyləqan
rayonMKS-nin Oxuculara xidmət şöbə-
sində “Narkomaniyaya qarşı beynəlxalq
mübarizə” adlı tədbir gerçəkləşib. Füzuli
rayonAşağıYağlıvəndkəndUşaqmusi-
qi məktəbində də “Narkomaniyaya yox
deyək!”adlıtədbirgerçəkləşib.Beyləqan
Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində
“Narkomaniya gənc nəslin düşmənidir”
adlımühazirə,XocavəndrayonMədəniy-
yətevindəisə“Narkomaniyaəsrinbəlası-
dır”adlıdəyirmimasa təşkil edilib. İmişli
rayonMədəniyyətMərkəzində“Narkotik-
sizhəyatözəlindədir”adlıtədbirkeçirilib.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi
Şəki şəhərHeydərƏliyevMərkəzinin
təşkilatçılığı ilə “Narkomaniya - əsrin
bəlalarından biri kimi” mövzusunda
vebinarkeçirilib.BalakənrayonMKS-
nin Tülü kənd 28 saylı kitabxana fi-
lialında “Narkomaniyaya yox deyək!”
başlığıaltındainformasiyasaatıtəşkil
olunub.OğuzrayonMKS-ninBaşDa-
şağıl kənd kitabxana filialının təşəb-
büsü ilə Ə.Həbibullayev adına kənd
tamortaməktəbində“Narkomaniyaya
son!” mövzusunda informasiya saatı
gerçəkləşib.

XaçmazRegionalMədəniyyətİdarə-
siQubarayonMKS-ninMərkəzikitab-
xanasıUşaqşöbəsinin təşkilatçılığı ilə
“Sağlamlığımızıqoruyaq–narkomani-
yaya yox deyək!” adlı onlayn tədbirdə
bəşəribəlanınfəsadlarındansözaçılıb.
MKS-nin oxu zalında isə “Narkomani-
yabəşəriyyətüçüntəhlükəmənbəyidir”
adlımaarifəndiricitədbirkeçirilib.

Bəşəriyyət üçün təhlükə mənbəyiBölgələrdən xəbərlər

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

SabirabadRegionalMədəniyyətİdarəsinin
təşkilatçılığıilədahiAzərbaycanşairivə
mütəfəkkiriNizamiGəncəvinin880illikyu-
bileyimünasibətilə“Poeziyamızınnəhəng
günəşi”adlıonlaynkonfranskeçirilib.

KonfransıSaatlıRayonTarix-Diyarşünas-
lıqMuzeyinindirektoruSürəyyaZeynalova
açaraqşairinhəyatıvəyaradıcılığıhaqqın-
dadanışıb.DahasonraçıxışedənAMEA-
nın vitse-prezidenti,Ədəbiyyat İnstitutunun
direktoru, akademik İsa Həbibbəyli Nizami

Gəncəvininfenomenalbəşəriirsindənbəhs
edib. Milli Məclisin deputatı Əziz Ələkbər-
li çıxış edərək bildirib ki, Nizaminin ölməz
ədəbi irsihumanizm,yüksəkəxlaq, tərbiyə
və bilik mənbəyi, hikmət xəzinəsi olmaqla
bərabər,həmdəcanlıtariximizdir.
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi-

nin rəisi FəridQurbanzadə 2021-ci ilin “Ni-
zamiGəncəviİli”elanedilməsiniAzərbaycan
mədəniyyətinəehtiramıntəzahürüolduğunu
qeydedib,şairinümumbəşərimahiyyətda-
şıyan,ecazkarpoetikqüvvəyəmalikyaradı-
cılığının Şərq bədii təfəkkürünü elmi-fəlsəfi
fikirlərləzənginləşdirməsindənsözaçıb.
OnlaynkonfransdadahasonraAMEA-nın

Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun şöbə
müdiri,professorRənaMirzəzadə,Arxeolo-
giyavəEtnoqrafiyaİnstitutununşöbəmüdi-
ri,professorArifMəmmədov,MilliAzərbay-
can Tarixi Muzeyinin əməkdaşı, memarlıq
üzrə fəlsəfə doktoru Nardanə Yusifova və
digəriştirakçılarçıxışediblər.

***
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiAğs-

tafaDövlətRəsmQalereyasındarəsmdər-
nəyişagirdlərininəl işlərindən ibarət“Niza-
miGəncəviəsərlərigəncləringözüilə”rəsm
müsabiqəsitəşkiledilib.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGən-

cə şəhər MKS-nin Mərkəzi kitabxanasının
Uşaq şöbəsi “Mənəvi sərvətlər xəzinəsi –
NizamiGəncəvi”adlıonlaynədəbi-bədiige-
cəkeçirib.MKS-nin1saylıkitabxanafilialı
isə“NizamiGəncəvivəAvropamədəniyyə-
ti” başlıqlı tədbir təşkiledib.Samux rayon
MKS-ninMərkəzikitabxanası“Nizamilirika-
sı”adlıonlayngörüşkeçirib.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiZaqata-

la rayonHeydərƏliyevMərkəzi vəRayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin birgə təşki-
latçılığıilə“NizamiGəncəvizirvəsi”adlıon-
layngörüştəşkiledilib.ZaqatalarayonMKS
də“NizamiGəncəvilirikası”adlıvideokonf-
ranskeçirib.

“Poeziyamızın nəhəng günəşi” 

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsi
OğuzrayonMərkəzikitabxananın
Uşaqşöbəsi,Kərimli,XalxalvəBaş
Daşağılkəndkitabxanafilialları“Na-
ğılsaatı”təşkilediblər.Oğuzrayon
Şirvanlıkəndkitabxanasınınmüdi-
riTaliyəXəlilovanıntəşkilatçılığıilə
kitabxananınhəyətindəfəaloxucu-
larınəlişlərindənibarət“Bacarıqlıəl-
lər”başlığıaltındasərgitəşkiledilib.

Sumqayıt RegionalMədəniyyət İda-
rəsi Abşeron rayon Mehdiabad qəsə-

bəUşaqmusiqiməktəbinin fortepiano
ixtisasıüzrə şagirdiNəzrinŞükürzadə
Türkiyədə onlayn formatda keçirilən
7-ci beynəlxalq sənət müsabiqəsində
2-ciyerəlayiqgörülüb.
Sabirabad Regional Mədəniyyət İda-

rəsinin mədəniyyət könüllüləri Bakıda
Fəxrixiyabandagörkəmlioperamüğən-
nisi,peşəkarvokalsənətininbanisi,SSRİ
Xalq artisti Bülbülün (MurtuzaMəmmə-
dov;1897-1961)doğumgünü (22 iyun)
münasibətiləməzarınıziyarətediblər.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsi-

nin rəisiBəxtiyarQılıncovCəlilabadvə
Yardımlı rayonlarına səfəri zamanıVə-
tənmüharibəsişəhidləriSəyyadAğahü-
seynov,ArazCəfərov,ƏlikramXanışov,
TuralAslanovvəZahidZairlininailələri-
nəbaşçəkib.
MasallıRegionalMədəniyyət İdarəsi

MasallıRayonTarix-DiyarşünaslıqMu-

zeyində rayonunBöyükXocavarkənd
tam ortaməktəbinin 4-cü sinif şagird-
ləri üçün “Bölgənin sənətkarlıq nümu-
nələri və zəngin məişət ənənələrinin
təbliği” mövzusunda yay ekskursiyası
təşkil edilib.Masallı rayonMərkəzi ki-
tabxanasında 1941-1945-ci illər mü-
haribəsinin başlanmasının 80 illiyi ilə
əlaqədar tədbirkeçirilib.Masallı rayon
Heydər Əliyev Mərkəzində “Uşaqlara

dair strategiyanın həyata keçirilməsi
üzrə2020-2025-ciillərFəaliyyətPlanı”
çərçivəsində rayonun bir neçə ümum-
təhsilməktəblərininşagirdləriüçünyay
ekskursiyasıtəşkiledilib.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İda-

rəsiCabbarQaryağdıoğluadınaAğdam
şəhər 1 saylıUşaqmusiqiməktəbinin
müəllimvəşagirdləriuluöndərHeydər
Əliyevinanadanolmasının98-ci ildö-
nümünə həsr olunmuş “Zəfər” onlayn
musiqi müsabiqəsində iştirak edərək
uğurqazanıblar.AydanQuliyevaQran-
pri,VüsalNəbiliI,NərimanHümmətov
II,İsmayılHacıyevIIIyerlərəlayiqgörü-
lüblər.AnarÖmərovvəNihadQəbilov
isə müsabiqənin diplomantı adını qa-
zanıblar. Ağcabədi şəhər Ü.Hacıbəyli
adına Qarabağ Muğam Mərkəzi Səs
şöbəsinin2-cisinifşagirdiCavidƏliyev
Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilən

“Üçalov”adlıuşaqvəgənclərinonlayn
IIbeynəlxalq folklor,klassikvəmüasir
yaradıcılıqfestivalındaqalibolub.

ŞəmkirRegionalMədəniyyət İdarəsi
ŞəmkirrayonMKS-ninUşaqşöbəsitə-
rəfindən“Cannənə,birnağılsöylə”adlı
açıqhavadakitabsərgisitəşkilolunub.
Lənkəran Regional Mədəniyyət İda-

rəsinin əməkdaşları Vətənmüharibəsi
şəhidiTuralHümmətovunməzarınızi-
yarətediblər.

Sərgilər, görüşlər, ekskursiyalar... 
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Azər bay can mu si qi mə də niy-
yə tin də, klas sik mu si qi nin, 
aka de mik vo ka lın təb liğ və 
po pul yar laş ma sın da, söz-

süz ki, on la rın – tək rar sız Fi dan və 
Xu ra man Qa sı mo va ba cı la rı nın öz 
ye ri var. İs tər yük sək pe şə kar lıq və 
is te da da ma lik ope ra ifa çı sı, is tər sə 
də Azər bay can xa nı mı nın in cə lik-
lə ri ni bü tün lük də hə yat tərz lə ri nə 
çe vi rən in san lar ki mi bu qa dın lar 
mü kəm məl nü mu nə, ye ti şən ifa çı 
nəs li üçün əsl mək təb dir lər.

Tək rar sız səs və səh nə im kan lı ba cı-
lar dan res pub li ka nın Xalq ar tis ti, “Şöh-
rət”, “Şə rəf”, “İs tiq lal” or den li sə nət kar, 
pe da qoq Xu ra man Qa sı mo va nın bu il 
növ bə ti yu bi le yi dir.

Özü nü ru hu nun ya şın da hiss edən 
və hə lə də gənc li yi nin mə su miy yə ti ni 
qo ru yan mü ğən ni ilə bu də fə ki söh bə-
ti miz öl kə baş çı sı nın im za la dı ğı sə-
rən cam dan – “İs tiq lal” or de ni ilə təl tif 
olun ma sın dan (5 iyun) son ra ya tə sa-
düf et di.

Se vinc və duy ğu do lu ma raq lı söh bə-
ti miz də özün dən da ha çox sə nət dən, 
pe da qo ji fəaliy yət dən, klas sik mu si-
qi nin bu gü nün dən da nı şan Xu ra man 
xa nım ar zu la rı nı da bi zim lə bö lüş dü.

Kön lün də azad Şu şa nı gör mək, o 
mü qəd dəs tor paq lar da ta ma şa çı ilə 
gö rüş ke çir mək ar zu su na boy ve rən 
mü ğən ni düş mən üzə rin də ki şan lı Qə-
lə bə miz dən də ürək do lu su söz aç dı. 

– Bu ne çə gün də say sız təb rik lər al-
mı şam. Tə bii ki, öl kə baş çı sı, möh tə rəm 
Pre zi den ti mi zin be lə bö yük mü ka fa ta 
la yiq gör mə si, sə nət se vər lə rin, xal qı mı-
zın də yər li nü ma yən də lə ri nin şəx si mə 
ün van la dıq la rı xoş söz lər mə ni həd siz 
də rə cə də ruh lan dı rır. Ha mı nı za son suz 
tə şək kür edi rəm, əziz sə nət se vər lər. Bi-
zi al qış la yan xal qım bu gün də bi zə gö rə 
se vi nir sə, de mə li, hə ya tı bo şu na ya şa-
ma mı şıq. Bu gö zəl mü na si bət mə ni, Fi-
dan xa nı mı çox fə rəh lən di rir. 

– İn san ya şa dol duq ca hə ya ta ba xı-
şı da də yi şir. Hər ye ni il dən bir şey 
öy rə nir və hər za man ye ni ar zu la rın 
hə yə ca nı ilə ya şa yır, de yil mi?
– Bə li, ta ma mi lə düz dür. Bu, möh tə-

şəm hiss dir. Hə ya tı se və-se və, dol ğun 
ya şa maq la zım dır ki, nə isə öy rə nib 
ona qa ta bi lə sən. Hər ye ni yaş in san 
üçün zən gin lik dir. Bi rin ci si, mən hər 
gü nü mə, hər anı ma se vi ni rəm. Al la hın 
bəxş et di yi öm rü ona – Rəb bi mə min-
nət dar lıq la ya şa yı ram. Düz dür, yaş art-
dıq ca öm rün get di yi ni də an la yır san. 
Bu, öz ye rin də. Elə cə də za man keç-
dik cə nə lə ri sə, kim lə ri sə iti rir sən. Bu da 
hə ya tın qa nu nu dur. Ümu mən hər il dən 
mən nə isə bö yük mə nə vi xə zi nə qa-
za nır, da ha çox se vil di yi mi an la yı ram. 
Məhz bu hiss də mə ni xoş bəxt edir. 
Ba xın, bu ilim dən, bu yu bi le yim dən 
də unu dul maz xa ti rə lər da nı şa ca ğam. 
Həm döv lə ti min rəh bər li yi nin, həm də 
xal qı mın diq qə ti ni, hör mə ti ni, sev gi si ni 
gör düm. Bi zi se vən, dəs tək olan xal qı-
mı za min nət da rıq.

– Ya şı nı zın qeyd olun ma sı nı sev mə-
di yi ni zi bi li rəm və al qış la yı ram. Çün ki 
za ma na mey dan oxu mu suz.
– Çox sağ olun. Hiss et di yim ya şım-

da yam. Mə sə lən, mən özü mü hə lə də 
40-45 ya şın da hiss edi rəm. Əsas odur 
ki, hə ya tı, in san la rı, ar zu la rı, sə nə ti çox 
se vi rəm. Hər ye ni ya şım da da nə isə 
plan qu rur, proq ram tər tib edi rəm. Dü-
şün dü yün fi  kir lər plan üz rə get mə li dir 
de yə bir qa nun yox dur. Am ma bü tün 
hal lar da bu na cəhd et mək la zım dır. 
Al la hı ma şü kür edə-edə bu ya şı ma 
gəl mi şəm. Tan rı nın bi zi qo ru du ğu nu 
daima hiss et mi şəm.

– Sə nət də hər kəs üçün müəy yən 
olun muş zir və var və siz ar tıq ora-
da sı nız. Am ma ye nə də plan lar dan, 
ar zu lar dan, ye ni lik lər dən ürək lə, se-
vinc lə da nı şır sı nız. Çox dur plan la rı-
nız?
– Əl bət tə, var və ha mı sın dan ön də 

səh nə du rur. Gənc nə sil, tə lə bə lə rim, 
on la rın kar ye ra sı, sə nət də uğur qa-
zan ma sı mə ni da ha da hə vəs lən di rir, 
gör dü yüm işə, mə su liy yət li pe da qo ji 
fəaliy yə tə fa si lə siz da va ma sövq edir. 
Bil di yi niz ki mi, iki miz də Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sın da So lo oxu ma ka fed ra-
sı nın pro fes so ru yuq, xey li say da ye tir-
mə miz var. İfa çı lıq sə nə ti nə gə lən ye-
ni ad lar da bi zim də pa yı mız az de yil. 
Sə nət var və daim ya şa ya caq! De mə li, 
onu təm sil edən lər də art ma lı dır. Əsl is-
te da da ma lik olan lar yax şı ye ti şə rək bu 
yo lu da vam et dir mə li dir lər. Mə nim plan 
de di yim gə lə cək hə dəfl  ə rin əsa sın da 
da məhz bu du rur.

– Pe da qo ji iş ağır və uzun pro ses-
dir. Siz yo rul ma dan, il lər dir bu işi ic ra 
edir si niz.

– Ağır və gö zəl iş dir. Ümu mən öy rət-
mək, onun bəh rə si ni gör mək iza ho lun-
maz də rə cə də gö zəl hiss dir. Bu iş də də 
mə nim yol gös tə rə nim əziz ba cım Fi dan 
xa nım, elə cə də ya nım da çi yin-çi yi nə ça-
lı şan həm kar la rım, ka fed ra da, aka de mi-
ya da də yər li dost la rım dı. Ora da çox gö-
zəl mü hit, ya ra dı cı, məh sul dar he yət var. 
Biz bir lik də ən yax şı səs lə ri qo ru ya raq 
və aka de mik ifa sə viy yə si nə çat dı ra raq 
səh nə mi zə qa zan dır maq is tə yi rik.

– Gənc lər dən söz aç ma ğı nız yax şı ol-
du. Yə qin mü qa yi sə ni də ən yax şı siz 
apa ra bi lər si niz. Ümu mən aka de mik 
mu si qi yə ma raq var mı? Hər çənd tez 
po pul yar laş maq və pul qa zan maq əsl 
sə nə tə me yi lə də zi yan sız ötüş mə yib.
– Yax şı mə qa ma gəl dik. Mən bu mə-

sə lə yə bir az da ge niş bax ma ğa ça lı-
şa ca ğam. Ba xın, son il lər gənc lər da ha 
çox gə lir, səs, ifa çı lıq sə nə ti nə ma raq-
la rı nı ix ti sas ki mi seç mək lə gös tə rir lər. 
Am ma hə lə ki, bu sə nə tin nə qə dər mü-
rək kəb və çə tin ol du ğu nu dərk et mir lər. 

– Yə qin sə nə tin pa rıl tı və şöh rə ti ön 
pla na ke çir...
– Əv vəl cə dən də ri nə ge dib, on la rı 

qor xut maq is tə mi rəm. On la rın hə vəs-
lə ri ni qır ma yaq, ək si nə, da ha da sti mul-
laş dı raq. Am ma ilk ba xış dan ifa çı lı ğa nə 
üçün – yə ni siz de yən şöh rət, yox sa is te-
dad və sev gi ilə gəl dik lə ri ni bil mək olur. 
Mən ye nə də bü tün tə lə bə-
lə rə ey ni sev gi və diq qət lə 
ya na şır, on la ra bu sə nə ti 
də rin li yi nə dək öy rət mə yə 
ça lı şı ram. Za man öt dük cə 
gö rü nür ki, bu, asan mə sə-
lə de yil. Bi lik, sa vad, mu si qi 
du yu mu, is te dad va cib dir. 
Hə, bir də mü hit, o ifa çı nın 
for ma laş dı ğı mü hit bö yük 
önəm kəsb edir. Doğ ru dur, 
fi t ri is te dad lı in san lar olur 
və on la rın ən bö yük si la hı 
ila hi ver gi dir. Am ma onun la 
da təh sil lə ri ni, yo rul ma dan 
öy rən mək lə, ça lış maq la in-
ki şaf et dir mə li dir lər.

– Sə nə tin şöh rət və din dən sa va yı 
gör mə di yi miz, gör mək is tə mə di yi miz 
üzü də olur...
– Tə lə bə lə ri mi zə biz həm də bu nu təl-

qin edi rik. Səs dən doğ ru is ti fa də et mə-
sən, onu qo ru ma san, asan lıq la iti rə bi-
lər sən. De mi rəm ki, sə sin po zu lar və ya 
ta ma şa çı ya xoş tə sir ba ğış la maz. Mən 
on la ra tək cə pe da qoq, öy rə di ci ki mi yox, 
çə tin lik lər lə müəy yən yol keç miş ifa çı ki-
mi də məs lə hət lər ve ri rəm. Hə lə 6 ya şın-
dan ba let dərs lə ri alar kən dü şü nür düm 
ki, han sı sə nət sa hə si ilə məş ğul olu ram-
sa, onu sev mə li yəm və ən yax şı la rın dan 
ol ma ğa ça lış ma lı yam. Bi lir si niz, sə nət, 
əsl sə nət məhz mü ba riz və yo rul maz 
adam la rı se vir. Özü nə gü və nən, işi ni gö-
zəl bi lən in san hər za man güc lü dür. 

– Mü sa hi bə lə ri ni zin bi rin də ope ra ifa-
çı sı ol maq is tə mə di yi ni zi de miş di niz. 
Han sı pe şə si zi da ha çox cəlb edir di?
– 17 ya şın da ope ra mü ğən ni si ol-

maq ar zu su xə yal da ola bi lər di. Ni yə 
ki, is tə mə yim? Sə sim də var idi. Ona 
rəğ mən mən jur na list ol maq is tə yir-
dim. Ona gö rə də jur na list lə ri çox se vi-
rəm. Si zin də ağır işi niz var. Siz – KİV-
lər ol ma say dı nız, bi zi ge niş ta ma şa çı 
audi to ri ya sı ye tə ri qə dər ta nı maz dı. 
Mən bu gün tə lə bə lə ri mi zə də hə min 
sö zü de yi rəm: in di po pul yar ol maq 
da ha asan dır. İn ter net var, müx tə lif 
ka nal lar, say sız sayt lar, qə zet lər var. 
Am ma bi zim vax tı mız da bu im kan lar 
məh dud idi. Bu gün də iş ti rak et di yi-
miz mü sa bi qə lər dən, fes ti val lar dan, 
unu dul maz kon sert lər dən vi deoma te-
rial la rın ol ma ma sı na təəs süfl  ə ni rəm.

O vaxt be lə im kan lar, xü su si lə sə ni 
mü şa yiət edə cək ka me ra lar, ope ra tor-
lar yox idi. Elə öl kə lər də çı xış edir dik ki, 
heç ora da sə nin gəl di yin res pub li ka nı 
ta nı mır dı lar. Sa də cə, SSRİ-dən gə lən 
ifa çı ki mi qə bul edir di lər. Ba yaq çə tin lik-
lər dən da nış dım, bir ne çə ha di sə yad-
da şım dan gə lib keç di. Tə səv vür edin, 
elə öl kə lə rə ge di rik ki, ora da SSRİ-ni 
qə bul et mir, ora dan gə lən nü ma yən-
də lə rə də aq res siv mü na si bət gös tə rir-
di lər. Tə bii ki, bu re ji mə mü na si bət idi 
və onun dip lo ma ti ya sı da məhz sə nət 
üzə rin dən kör pü yə he sab lan mış dı. 
Odur ki, si ya sə tin yol tap ma dı ğı öl kə-
lə rə sə nət çi lər ge dir di. Əsl sə nə tin sər-
həd ta nı ma dı ğı nı da məhz o sə fər lər də 
gö rür və se vi nir dim. Xa tır la yı ram, elan 
olu nur və iki azər bay can lı qız səh nə-
yə çı xıb ital yan ca, is pan ca, fran sız ca, 
in gi lis cə mah nı lar, ro mans lar, ope ra-
lar dan par ça lar ifa edir. Zal ma raq la 
din lə yir, hey rət lə nir, al qış la yır. Onun 
ya şat dı ğı qü rur izah sız dır. Elə cə də 
mü sa bi qə lər, biz ba cı la rın cı ğır aç dı ğı, 
o çə tin yol lar la ge dib çıx dı ğı və qa lib 
ol du ğu mü sa bi qə lər də var. Və tə nə iş-
ti rak et di yi miz heç bir mü sa bi qə dən əli-
boş dön mə mi şik. İfa çı lıq təc rü bə si və 
ba ca rıq bi zim bö yük ope ra səh nə si nə 
gəl mə yi mi zə im kan lar aç dı. 

– Xu ra man xa nım, si zin sə nə tə gəl-
di yi niz dö nəm də də aka de mik ifa çı-
lıq ge niş ya yıl ma mış dı və daim təb liğ 
olun ma sı na eh ti yac var idi. Hə min 
vaxt lar bu nun la bağ lı döv lət sə viy-
yə sin də müəy yən iş lər də gö rü lür dü. 
Bu təb li ğa ta in di də eh ti yac var, yox-
sa klas sik, ope ra ifa çı lı ğı müəy yən 
züm rə yə he sab la nıb?

– Klas sik mu si qi nin daim təb li ğa ta 
eh ti ya cı var! Ümu mən, pe şə kar sə-
nət təb liğ olun ma lı dır. Ailə də, mü hit də, 
cə miy yət də mu si qi, pe şə kar, zövq lü, 
yük sək sə viy yə li mu si qi daim təb liğ 
olun ma lı dır. He sab edi rəm bi lik, mu si-

qi in sa nın da xi li alə mi ni zən gin ləş di rir, 
onun ru hu nu saf sax la yır. Zövq lər mü-
za ki rə olun mur, am ma yax şı, pe şə kar, 
zən gin mu si qi din lə mək, onu seç mək 
də bö yük ba ca rıq dır. Klas sik mu si qi nin 
audi to ri ya sı, ope ra la ra, sim fo nik mu-
si qi yə, ka me ra ifa çı lı ğı na, ba let əsər-
lə ri nə küt lə nin mü na si bə ti tək cə biz də 
yox, ümu mən dün ya da bö yük prob-
lem dir. Ye ni for ma lı est ra da, sin tez, 
bir növ ha zır mu si qi lər, yün gül ritm lər 
asan lıq la ön pla na ke çib, qu laq la ra yol 
tap dı. Xü su sən ye ni nə sil zöv qü nü bu 
yün gül, bə sit mu si qi yə təs lim et di. Biz-
də də o prob lem lər var. Tə səv vür edin, 
tə lə bə ol ma ğa, be lə əzə mət li mu si qi, 
sə nət təd ri si oca ğın da təh sil al ma ğa 
gə lən gənc dən han sı əsər dən par ça 
ifa edə cək sən so ru şur san və o da sə-
nə ca va bın da yox, mən əsər dən yox, 
bəs tə kar dan yox, fi  lan mü ğən ni nin re-
per tuarın dan bu mah nı nı oxu ya ca ğam 
de yir. Üzr is tə yi rəm, mən heç ki min 
zöv qü nə, da nı şıq mə də niy yə ti nə, dün-
ya gö rü şü nə şüb hə ilə ya naş mı ram. 
Sa də cə, bir az in saf, ay gənc. Axı sən 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da təh sil 
al ma ğa gə lir sən. Elə dir sə, sən bəs tə-
kar nə dir, əsər nə dir, yax şı bil mə li sən. 
Məhz be lə tə lə bə lər, ya xud tə lə bə ol-
ma ğa id dialı gənc lər nə qə dər is te dad lı 
ol sa lar da, il kin təəs sü ra tı mı zı çə tin də-
yi şə bi lir lər. Ya şın dan ası lı ol ma ya raq, 
hər kəs məş ğul ol du ğu sa hə ni sev mə-
li dir. Bu həm mək təb, həm də ver gi dir. 
Gö zəl ifa çı lar tək-tək ye ti şir. Ümum mil li 
li de ri miz Hey dər Əli yev de miş kən “Sə-
nət kar lar çox olar sa, on la rın qiy mə ti ol-
maz”. Be lə ifa çı lar, do ğur dan da, ör nək 
ol ma lı dır lar. 

– İn di pe da qo ji fəaliy yət lə məş ğul 
olan ifa çı la rın da sa yı çox dur. Ma raq-
lı dır, hər ifa çı dan yax şı pe da qoq olar?
– Müəl lim, pe da qoq, öy rət mən – 

bun lar çox də rin mə na lı an lam lar dır. 
Bu mü qəd dəs an la ma asan lıq la nail 
ol maq müm kün de yil. Bi zim vax tı mız-
da is tər fəx ri ad al maq, is tər sə də səh-
nə də özü nü təs diq lə mək elə də asan 
de yil di. Sağ ol sun döv lə ti miz, ifa çı la rı 
mü tə ma di qiy mət lən di rir. On lar qı sa 
za man da ta nı nır lar. Son ra da ke çir-
lər pe da qo ji işə. Əziz lə rim, pe da qo ji 
iş, öy rət mək çox çə tin, ağır bir iş dir. 
Gə rək sən o qə dər bi lik və təc rü bə yə 
ma lik ola san ki, sən dən nə isə öy rə nə 
bil sin lər. Bil mi rəm nə za rət mi, yox sa 
ko mis si ya mı, nə isə bir pe şə kar, cid di 
me xa nizm la zım dır. Bu nu bö yük, çə-
tin yol keç miş sə nət adam la rı ki mi də-
fə lər lə de yi rik. Yax şı olar ki, gənc lər 
nə qə dər im kan var, təc rü bə li sə nət-
kar lar dan nə isə öy rən sin lər. Bu gün 
isə pro ses bir az baş qa dır və an la-

şı lan de yil. Döv lət şə rait 
ya ra dır, ifa çı çox gənc 
ya şın da fəx ri adı nı alır, 
xa ric də təh si lə gön də ri-
lir, fes ti val və kon sert lə rə 
yol açı lır. Son da nə olur? 
On la rın ən bö yük səh-
nə si toy məc lis lə ri olur. 
Tez-tez Ame ri ka da, ay nə 
bi lim, İn gil tə rə də kon sert 
ver dim, fi  lan fes ti va la qa-
tıl dım xə bər lə ri ni eşi di rik. 
Ha nı afi  şan, ha nı kon-
ser ti nin lent ya zı sı, ha nı 
mü ka fa tın? Yox dur, çün ki 
ya lan da nı şır və xa ric də 
çı xış et di yi to yu, məc li si 
biz lə rə kon ser ti ki mi təq-

dim edir. Ol maz! Əl bət tə, bu ha mı ya 
aid de yil, la kin be lə hal lar olur. Bir vaxt-
lar toy məc lis lə rin də ifa et mək üçün 
xü su si “Az kon sert” ad lı bir lik var idi. 
Mə də niy yət Na zir li yi nəz din də idi. Hə-
min çı xış la rı da bu bir lik tə min edir di. 
Çün ki qu ru mun so list lər, mu si qi çi lər-
dən və s. təş kil olun muş ştat la rı var idi. 

Ora ya qə bul olu nan mu si qi çi lər, ifa çı lar 
da pe şə kar idi lər və bö yük re per tuar la 
toy məc lis lə ri ni ida rə edir di lər. Hə min 
kon sert bir li yi də ifa çı ya qo no rar ve rir 
və faiz alır dı. Bir çox ifa çı lar toy məc-
lis lə rin də po pul yar laş dı lar. Bu for ma 
toy sa hib lə ri ni də, ifa çı la rı da məm-
nun edir di. Mən cə, bu təc rü bə mən tiq li 
idi. Əv və la, müx tə lif janr lar da fəaliy yət 
gös tə rən, ba ca rı ğı olan mü ğən ni lər iş lə 
tə min olu nur du lar. Bun dan baş qa, di-
gər mu si qi kol lek tiv lə ri də var idi. Bu ki-
mi kol lek tiv lər də ça lış maq üçün mu si qi 
sa va dı çox önəm li idi. İn di də çox önəm-
li dir. La kin ora da ça lış maq üçün tə mi na-
tı ali təd ris oca ğı dip lom da qeyd edir di 
və ya xü su si mü sa bi qə elan olu nur du.

İn di çox hal da gənc lər dip lo mu toy 
məc lis lə rin də, res to ran lar da oxu maq 
üçün alır lar. Axı, mən sə ni res to ran 
üçün yox, bö yük sa lon lar da kon sert-
lər, fes ti val lar, mü sa bi qə lər, ope ra səh-
nə lə rin də əsas par ti ya la rın ifa çı sı ki mi 
ha zır la yı ram. Ara da ada mın əmə yi nə 
hey fi  gə lir. Xü su sən pan de mi ya vax tı 
təd ris pro se sin də. Tə səv vür edin, səs 
sə nə tin dən on layn dərs ke çir sən. Sən 
bu ra da bo ğu la raq, yük sək səs lə dərs 
apa rır san, tə lə bə ora da. Nə onun ne cə 
oxu du ğu nu bil mir sən, nə də han sı xır-
da lıq la ra var dı ğı nı ayırd et mir sən. Bu 
son biril lik təd ris lap bi zi yor du. Mik ro-
fo na alış qan lıq da gənc lə ri məhv edir. 
Səs lə ri ni iti rir lər. Tə lə bə lə ri mə hə mi şə 
de yi rəm ki, si zin sə si niz si zin ka pi ta lı-
nız dır və onu qə də rin də xərc lə mə li siz. 
Ta ma mən xərc lə sə niz, müfl  is olar sı nız. 
O ki qal dı pe da qoq, müəl lim ol maq – 
bu da mü rək kəb mə sə lə dir. Ba ca rıq, 
pe şə kar lıq, bi lik, də rin təc rü bə la zım dır 
ki, əs lin də, bu da ver gi dir. Bə zən yax şı 
ifa çı nın da pe da qo ji fəaliy yə ti zəif olur. 

– Ça lış dım ki, si zin lə yu bi ley söh bə ti 
edim. Am ma alın ma dı. Təəs sü bü nüz 
və pe şə sev gi niz ye nə ön pla na keç di.
– Ək si müm kün de yil. Çün ki mə nim 

adım da, hə diy yəm də, yu bi ley söh bə-
tim də məhz sev di yim işim, sə nə tim dir. 
Ar tıq elə yaş və sta tus da yam ki, bu və 
di gər prob lem lə ri oxu cu, ta ma şa çı mə-
nim də di lim dən eşit mə li dir. Çox sağ 
ol sun lar bi zim mu si qi se vər lər. On suz 
da Fi dan və Xu ra man Qa sı mo va ba cı-
la rı nı çox dan qə bul edib lər, də yər lən-
di rib lər. Mən də öz və tən daş, sə nət kar 
möv qe yi mi be lə bil dir mə li idim. Gör dü-
yü mü, gör mək is tə di yi mi bö lüş mə liy-
dim. Sual la rı nı zı bü tün sə mi miy yə tim lə 
ca vab lan dır maq is tə dim. Dü şü nü rəm 
ki, oxu cu lar bu nu hiss edə cək lər. 

– Nos tal gi ya ilə ya şa yır sı nız?
– Bə li, mən onun la ya şa yı ram. Onu 

de yim ki, mən yaş lan dıq ca da xi lən 
san ki bö yü mə mi şəm. Uşaq ki mi saf, 
hər şe yə ina nan, köv rək və həs sas Xu-
ra ma nam. Yə qin bu da gen dən, ailə-
dən gə lir. Mən keç mi şin xa ti rə lə ri ilə 
ya şa yır, va li deyn lə ri mi, uşaq lı ğı mı, o 
döv rün sə nət mü hi ti ni xa tır la yır və se vi-
ni rəm ki, nə yax şı ki bu be lə olub. Bi zim 
də hə ya tı mız, ma raq lı ol sa da, yal nız 
gül-çi çək dən iba rət ol ma yıb. Ağır, kə-
dər li gün lə ri miz də olub və bun lar dan 
da mərd lik lə, qü rur la çıx ma ğa ça lış-
mı şıq. Ələl xü sus da ba cım la, ailə miz-
lə bir li yi miz, həm rəy li yi miz heç za man 
sar sıl ma yıb.

– Ope ra səh nə miz də, ki no muz-
da ma raq lı, yad da qa lan çı xış la rı nız 
olub. Han sı qəh rə ma nı nız si zə da ha 
ya xın dır? Ya xud han sı əsər də, mah-
nı da ru hu nuz ra hat lıq ta pır?
– Mə nim bü tün qəh rə man la rım 

mü ba riz və zə rif dir. On la rın hər bi ri-
ni də se və-se və ya rat mı şam. Ümu-
mən iri li-xır da lı bü tün rol la rım mə nim 
üçün çox də yər li dir, doğ ma dır. Çün ki 
hə rə si nin bir ta le yi, bir ta rix çə si, bir 
səh nə öm rü var. Mu si qi lər də həm-
çi nin. Da ha çox xalq mah nı la rı mız, 
xü su sən də “Kü çə lə rə su səp mi şəm” 
ru hu mu dil lən di rir. Söz lər də ki gö zəl-
li yə ba xın: “Kü çə lə rə su səp mi şəm, 
yar gə lən də toz ol ma sın”... Də rin 
sev gi və say ğı ilə.

Həmidə NİZAMİQIZI

Səhnəmizin  gözəl  səsi
“Tələbələrimə həmişə deyirəm ki, sizin səsiniz sizin kapitalınızdır,

tamamən xərcləsəniz, müflis olarsınız”

Xatırlayıram, elan olunur və 
iki azərbaycanlı qız səhnəyə 

çıxıb italyanca, ispanca, 
fransızca, ingiliscə mahnılar, 

romanslar, operalardan parçalar 
ifa edir. Zal maraqla dinləyir, 
heyrətlənir, alqışlayır. Onun 
yaşatdığı qürur izahsızdır.

Tez-tez Amerikada, ay nə 
bilim, İngiltərədə konsert 

verdim, filan festivala qatıldım 
xəbərlərini eşidirik. Hanı afişan, 
hanı konsertinin lent yazısı, hanı 
mükafatın? Yoxdur, çünki yalan 
danışır  və xaricdə çıxış etdiyi 
toyu, məclisi bizlərə konserti 

kimi təqdim edir.

Bakı Musiqi Akademiyasının 100 illiyi ərəfəsində
Onlayn görüş və konsert

İyu nun 22-də Üze yir Ha cı bəy li adı-
na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı (BMA) 
və Es to ni ya Mu si qi və Teatr Aka de-
mi ya sı nın təş ki lat çı lı ğı ilə BMA-nın 
100 il li yi mü na si bə ti lə on layn  bağ-
lan tı və kon sert ke çi ri lib.

Əv vəl cə Xalq ar tis ti, pro fes sor Ye-
ga nə Axun do va çı xış edə rək Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin 2021-ci il 26 may 
ta ri xin də Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu-
si qi Aka de mi ya sı nın 100 il li yi nin qeyd 
edil mə si ilə əla qə dar sə rən cam im-
za la dı ğı nı və yu bi ley mü na si bə ti lə bir 
sı ra təd bir lə rin ke çi ril di yi ni və bun dan 
son ra da da vam edə cə yi ni bil di rib.

Son ra Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı-
nın rek to ru, SS Rİ Xalq ar tis ti, pro-
fes sor Fər had Bə dəl bəy li, Es to ni-
ya Mu si qi və Teatr Aka de mi ya sı nın 
rek to ru, pro fes sor İva ri İl ja vi deofor-
mat la çı xış edib lər. Hər iki rek tor Es-

to ni ya və Azər bay ca nın dost öl kə lər 
ola raq daim bir-bi ri nin mə də niy yə ti-
nə hör mət lə ya naş dıq la rı nı vur ğu la-
yıb lar. 

Pro fes sor İva ri İl ja Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə 
təb rik söz lə ri ni çat dı ra raq, bu təh sil 
oca ğı nın mu si qi ta ri xin də bö yük rol 
oy na ma sı nı və dün ya ca məş hur, gör-
kəm li mu si qi çi lər ye tiş dir di yi ni, bö yük 
nailiy yət lər əl də et di yi ni bil di rib.

Xoş söz lə rə və təb rik lə rə gö rə Es to-
ni ya Mu si qi və Teatr Aka de mi ya sı nın 
rek to ru na və bü tün kol lek ti vi nə də rin 
tə şək kür lə ri ni bil di rən F.Bə dəl bəy li öz 
növ bə sin də İva ri İl ja nın is te dad lı bir 
ifa çı ol du ğu nu vur ğu la yıb, həm ka rı nı 
Azər bay ca na də vət edib.

Çı xış lar dan son ra Es to ni ya Mu si qi 
və Teatr Aka de mi ya sı nın və BMA-nın 
tə lə bə lə ri ge niş kon sert proq ra mı ilə 
çı xış edib lər.
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XIX əs rin bi rin ci ya rı sın da Azər bay-
can maarif çi-ədə bi mü hi tin də də rin 
iz qo yan şair, alim və ic ti mai xa dim 
Ab bas qu lu ağa Ba kı xa nov bü tün 
dövr lər də xa tır la na caq zən gin irs ya-
ra dıb. O, də rin zə ka sı, en sik lo pe dik 
bi li yi ilə öz döv rün də rus və Av ro pa 
alim lə ri, söz, fi kir adam la rı ilə bir sı-
ra da da ya nıb.

Ab bas qu lu ağa II Mir zə Mə həm məd 
xan oğ lu Ba kı xa nov 21 iyun 1794-cü 
il də Ba kı nın Xi lə (in di ki Əmir can) kən-
din də dün ya ya göz açıb. Sək kiz ya-
şı na qə dər Ba kı da ya şa yıb. II Mir zə 
Mə həm məd 1802-ci il də xan lıq tax tı 
uğ run da mü ba ri zə də əmi si oğ lu Hü-
seyn qu lu xa na məğ lub olur. Bun dan 
son ra məc bu rən Qu ba ya, vax ti lə Fə tə li 
xa nın ona ba ğış la dı ğı Əm sar kən di nə 
kö çür. Gənc Ab bas qu lu ağa ya rım çıq 
qa lan təh si li ni bu ra da ba şa vu rur. Ərəb, 
fars dil lə ri ni, ədə biy ya tı və ila hiy ya tı də-
rin dən öy rə nir. Qaf qaz ca ni şi ni ge ne ral 
Yer mo lov 1819-cu il də onu Tifl  is şə hə ri-
nə – Qaf qaz Baş Hər bi İda rə sin də Şərq 
dil lə ri tər cü mə çi si və zi fə si nə də vət edir. 
O, 26 il bu və zi fə də ça lı şır.

Ab bas qu lu ağa Ba kı xa nov mə mur ol-
maq la bə ra bər, 20 il dən çox sə mə rə li 
el mi və bə dii ya ra dı cı lıq la məş ğul olub. 
O həm də Azər bay can da maarif çi realiz-
min in ki şa fın da mü hüm rol oy na mış 
mü tə fək kir ədib lə ri miz dən dir. Müx tə lif 
il lər də yaz dı ğı “Qa nu ni-Qüd si”, “Əs ra-
rül-mə lə küt”, “Təh zi bül-əx laq”, “Ey nül-
mi zan”, “Gü lüs ta ni-İrəm” ki mi əsər lə ri 
onun en sik lo pe dik zə ka sa hi bi ol du ğu nu 
gös tə rir.

Ba kı xa no vun bi rin ci el mi əsə ri fars di li-
nin qram ma ti ka sı na aid “Qa nu ni-Qüd si” 
(“Mü qəd dəs qa nun lar”) ki ta bı dır. Əsər 
ki çik, an caq də rin məz mun lu gi riş dən, 
“Hərfl  ər”, “Kəl mə lər” və “Cüm lə” ad lı üç 
fə sil dən iba rət dir. Gi riş də müəl lif di lin 
yığ cam el mi tə ri fi  ni ve rib. Son ra əsə ri nə 
üçün, nə ki mi şə rait də və han sı prin sip-
lər əsa sın da yaz dı ğı nı bil di rib.

Gör kəm li alim coğ ra fi  ya və ast ro no-
mi ya elm lə ri ilə də ma raq la nıb. Coğ-
ra fi  ya el mi nə aid fars di lin də “Kəş fül-
qə raib” (“Qə ri bə kəşfl  ər”) və “Ümu mi 
coğ ra fi  ya” ad lı iki ki tab ər sə yə gə ti rib. 
İki fə sil dən iba rət olan “Kəş fül-qə raib” 
Ame ri ka nın Xris to for Ko lumb (1446-
1506) tə rə fi n dən kəşf olunm sın dan və 
Yer kü rə si nin qərb his sə si ni təş kil edən 
bu qi tə nin və ziy yə tin dən bəhs edir. 

Pe da qo ji mə sə lə lər lə də məş ğul olan 
Ba kı xa nov uşaq və gənc lə rin tər bi yə si 
ilə bağ lı mü la hi zə lə ri ni “Təh zi bül-əx laq” 
(“Əx la qın tər bi yə si”) əsə rin də qə lə mə 
alıb. Cə miy yət haq qın da kı fi  kir lə ri ni sis-
tem li şə kil də şərh edən müəl lif gənc lər 
ara sın da la zı mi əx laq nor ma la rın dan söz 
açıb. Ədi bin ikin ci pe da qo ji əsə ri “Ki ta-
bi-nə si hət” və ya “Nə si hət na mə”dir. 102 
nə si hə tin yer al dı ğı əsər müəl li fi n ki çik 
mü qəd di mə sin dən son ra di ni nə si hət lər-
lə baş la nır. Son ra döv lət baş çı sı na, ata-
ana ya, bö yük lə rə eh ti ra mın va cib li yin dən 
söz açı lır, hə yat və məişət mə sə lə lə ri ilə 
əla qə dar əx la qi nə si hət lər ve ri lir. 

Ba kı xa no vun ta rix el mi mi zə bəxş et-
di yi ən də yər li hə diy yə si isə uzun il lər 

üzə rin də iş lə di yi, 1841-ci il də ba şa çat-
dır dı ğı “Gü lüs ta ni-İrəm” (“Cən nət gü-
lüs ta nı”) əsə ri dir. Məhz bu əsə rə gö rə 
müəl lif Azər bay ca nın ilk ta rix çi ali mi he-
sab edi lir. Aka de mik Nailə Və li xan lı gör-
kəm li alim lə bağ lı mə qa lə sin də ya zır ki, 
A.Ba kı xa nov bu qiy mət li təd qi qa tı nın 
fars di li va rian tı nı 1841-ci il də ba şa çat-
dı rıb. 1844-cü il də isə onun rus va rian-
tı nı ha zır la yıb. Nəş ri nin ica zə si üçün 
rus əl yaz ma sı nı Sankt-Pe ter bur qa gön-
də rir. Çar I Ni ko lay müəl li fi n 800 ma nat 
gü müş pul də yə rin də bril yant üzük lə 
mü ka fat lan dı rıl ma sı, əsə ri nin isə Ru si-
ya Elm lər Aka de mi ya sı na rə yə gön də-
ril mə si ba rə də əmr ve rir. Aka de mik lər 
M.Bros se və B.Dor nun müs bət rə yi nə 
bax ma ya raq, əsə rin döv lət he sa bı na 
de yil, müəl li fi n şəx si və saiti he sa bı na 
çap edil mə si nə ica zə ve ri lir... 

Azər bay can və Da ğıs tan xalq la rı nın 
ta ri xin dən bəhs edən “Gü lüs ta ni-İrəm” 
əsə ri ol duq ca zən gin mən bə dir. Müəl-
lif əsə ri ya zar kən ta ri xi abi də lə ri, qə dim 
sik kə lə ri, pad şah və xan la rın fər man la rı-
nı, di ni ki tab la rı, “Aves ta”nı, səy yah la rın 
yol qeyd lə ri ni və s. də rin dən araş dı rıb. 
O, həm çi nin gür cü və ləz gi sal na mə lə-
ri nə, qə dim yu nan, Ro ma, Azər bay can, 
rus alim lə ri nin əsər lə ri nə is ti nad edib. 
Əsə rin mü qəd di mə sin də Azər bay can və 
Da ğıs tan əra zi lə ri nin qı sa coğ ra fi  təs vi-
ri də ve ri lib. Qə dim yu nan, ərəb və rus 
mən bə lə ri nə is ti na dən bu öl kə lə rin xalq-
la rı nın mən şə yi, di li və din lə ri haq da ma-
raq lı mə lu mat lar təq dim olu nub. Əsər də 

Nu hun tu fa nı, Yə cuc və Mə cuc, skifl  ər, 
mas sa get lər, xə zər lər, Sa sa ni hökm-
dar la rı nın Azər bay can da kı ha ki miy yə ti, 
İs lam di ni nin ya ran ma sı, ərəb qo şun la rı-
nın Azər bay ca na gəl mə si və s. yer alıb. 
Ru si ya ilə İran ara sın da bağ la nan Türk-
mən çay (1828) mü qa vi lə si nin bağ lan-
ma sı na qə dər olan bö yük bir ta ri xi dövr 
əsər də əha tə olu nub. Ye ri gəl miş kən 
qeyd edək ki, A.Ba kı xa nov Türk mən çay 
mü qa vi lə si nin im za lan ma sı mə ra si min-
də tər cü mə çi ki mi iş ti rak edib.

Qu ba da “Gü lüs tan” ad lı el mi-ədə bi 
məc li sin (1835) təş ki lat çı la rın dan olan 
A.Ba kı xa nov “Qüd si” tə xəl lü sü ilə Azər-
bay can, ərəb və fars dil lə rin də şeir lər 
ya zıb. Ya ra dı cı lı ğı na diq qət ye tir dik də 
mə lum olur ki, şairin və ziy yə ti heç də 
yax şı ol ma yıb. Onun şeir lə rin də zə ma-
nə dən acı-acı şi ka yət lər də ək si ni ta-
pıb. Müəl lif “Bə ya ni-hal” şeirin də ya zır:

Gü nəş Şərq dən tu lu edib
 çı xan za man sə hər lər, 
Ürə yi mi min əza ba dü çar edir
 qəm, kə dər. 
Sübh ki mi köy nə yi mi
 par ça-par ça edib mən, 
Od lu ah lar çə ki rəm hey
 bu ya nıq lı ürək dən... 

Baş qa bir şeirin də isə ic ti mai əda lət-
siz li yə qar şı çı xır. Çox şe yin öz ye rin-
də ol ma dı ğı nı bil di rir. “Xə ya lın uçu şu” 
poema sın da isə xoş bəxt li yi uzaq lar da 
de yil, doğ ma və tən də ax tar maq qə ra-
rı na gə lir. 

Ba kı xa nov “Yer siz if ti xar”, “Qurd və ib-
liz”, “Tül kü və qo yun” ad lı al le qo rik əsər lər 
də ya zıb, rus şairi İvan Krı lo vun “Eş şək və 
bül bül” təm si li ni di li mi zə tər cü mə edib. 

Azər bay can el mi-ədə bi fi k ri nin gör-
kəm li nü ma yən də lə rin dən olan Ab-
bas qu lu ağa Ba kı xa nov 1847-ci il də 
Mək kə dən Mə di nə yə ge dər kən və ba 
xəs tə li yi nə tu tu la raq və fat edib, Va di yi-
Fa ti mə ad la nan yer də dəfn olu nub. 

2014-cü il də döv lət baş çı sı nın sə rən-
ca mı ilə bö yük alim, mü tə fək kir və ədi-
bin 220 il lik yu bi le yi ge niş şə kil də qeyd 
edi lib. 

Savalan FƏRƏCOV

Azərbaycan tarixşünaslığının banisi

Bayrağımızı öpüb dərsə girərdi...

Otuz ilə ya xın iş ğal al tın-
da qa lan tor paq la rı mı-
zın azad edil mə si ilə 
nə ti cə lə nən 2020-ci ilin 

Və tən mü ha ri bə sin də Si yə zən 
ra yo nun dan da on lar la qəh-
rə man oğul şə hid lik zir və si nə 
uca lıb. On lar dan bi ri də Mət-
ləb Ək bə rov dur.

Mət ləb Zül fi  qar oğ lu Ək bə rov 
2001-ci ilin 21 yan va rın da Si yə-
zən ra yo nu nun Ye ni kənd kən-
din də dün ya ya göz açıb. 2007-
2018-ci il lər də kənd də ki Vü qar 
Qa sı mov adı na tam or ta mək-
tə bin də təh sil alıb. 2019-cu il də 
hər bi xid mə tə yol la nıb. Ni zam-in-
ti za mı na, uğur lu xid mə ti nə gö rə 
bir ne çə də fə tə şək kür na mə ilə 
təl tif olu nub. 2020-ci il də əs gə ri 
xid mə ti ni ba şa vur sa da, hər bə 
olan ma ra ğı onu ye ni dən or du 
sı ra la rı na qay ta rır. Müd dət dən 
ar tıq hə qi qi hər bi xid mət qul luq-
çu su ola raq fəaliy yə ti ni da vam 
et di rir.

Sent yab rın 27-də Və tən mü ha-
ri bə si baş la yan da Mət ləb də ön 
cəb hə də idi. Dö yüş lər də si lah-
daş la rı ilə bir lik də şü caət gös tə rir. 

Düş mə nin il lər dir möh kəm lən dir-
di yi möv qe lə ri qəh rə man lıq la ke-
çə rək in ti zar da olan Və tən tor pa-
ğı nı azad edir lər. 

Okt yab rın 8-i Mət ləb so nun cu 
dö yü şü nə atı lır. Hal bu ki o da di-
gər dö yüş yol daş la rı ki mi ya ğı nın 
aya ğı nı yur du muz dan ta ma mi lə 
kəs mək üçün axı ra qə dər get mə-
yi ar zu la yır dı. Onun da hə də fi  Şu-
şa nın azad olun ma sı idi. An caq 
hə min gün Fü zu li ra yo nu is ti qa-
mə tin də ge dən ağır dö yüş də qəh-
rə man ca sı na şə hid olur.

Ata sı Zül fi  qar Ək bə rov qeyd 
edir ki, Mət ləb uşaq lıq dan mil li 
rəq sə, gim nas ti ka ya ma raq gös-
tə rib: “Hər də fə iş dən evə gə lən-
də gö rür düm ki, hə yət də id man la 
məş ğul olur. Mət ləb mə nim tək 
oğ lan öv la dım idi. Onun la bağ lı 
çox lu ar zu la rı mız var idi. An caq 
o, şə hid ola raq öz ar zu su na çat dı. 
Və tən sağ ol sun”. 

Ana sı İra də Ək bə ro va de yir ki, 
Mət lə bin hərb sa hə si nə olan is tə-
yi, Və tə nə olan sev gi si hər şey dən 
üs tün idi: “Mən ona de dim ki, sən 
mə nim tək oğ lum san. Hər bi xid-
mə ti ni ba şa vu rub baş qa sa hə də 
iş lə yər sən. An caq o, ra zı ol ma dı. 

Mət ləb uşaq lıq dan Və tə nə bağ-
lı idi. Hər gün mək tə bə ge dən də 
üç rəng li bay ra ğı mı zı öpə rək dər-
sə gi rər di. Müəl li mi nə də hərb çi 
ola ca ğı nı, şə ha dət şər bə ti ni içə-
cə yi ni söy lə yir di”. 

Mət ləb Ək bə rov okt yab rın 9-da 
do ğul du ğu kənd də tor pa ğa tap-
şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın mü va fi q 
sə rən cam la rı ilə ölü mün dən son-
ra “Və tən uğ run da” və “Fü zu li nin 
azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı 
ilə təl tif olu nub.

Ru hu şad ol sun.
NURƏDDİN

“Ba kı Bey nəl xalq Də niz Ti ca rət Li ma nı” QSC tə rə fin dən ha zır lan-
mış “Ba kı li ma nı” ki ta bı zən gin bir ta ri xə işıq sa lır. Azər bay can və 
in gi lis dil lə rin də çap edil miş ki tab beş bö lüm dən iba rət dir. 

Ki ta bın ilk bö lü mün də Ba kı li-
ma nı nın qə dim və Or ta əsr lər 
döv rün dən bəhs olu nur.  Azər-
bay ca nın qə dim ya şa yış yer-
lə rin dən olan Qo bus ta nın üst 
ter ra sın da era mız dan əv vəl VI 
mi nil li yə aid ma ğa ra ya xın lı ğın-
da aş kar lan mış daş löv hə lər və 
qa ya lar üzə rin də ki qa yıq təs vir-
lə ri hə min yer də qə dim li ma nın 
ol du ğu nun sü bu tu ki mi gös tə-
ri lir. Era mız dan əv vəl IX əs rə 
aid As su ri ya mi xi ya zı la rı olan 
gil löv hə lər, Mi sir mən bə lə ri, 
qə dim yu nan müəl lifl  ə ri Mi let-
li He ka tey (e.ə.VI əsr), He ro dot 
(e.ə. V əsr), Aris to tel (e.ə. IV 
əsr), St ra bon (e.ə. I əsr), ro ma-
lı müəl lif Pli nin (I əsr) qeyd lə ri, 
ha be lə Ho mer və ar qo navt lar 
döv rü nə aid ma te rial lar Ba kı li-
ma nı nın əhə miy yə ti ni gös tə rən 
mən bə lər dir. Era mız dan əv vəl 
285-ci il də Sə ləv ki lər döv lə ti nin 
sər kər də və də niz çi si Pat rok lun 
rəh bər li yi ilə tər tib edil miş “Xə-
zər də ni zi nin pe rip li” (Xə zər də-
ni zi nin sa hil lə ri nin təs vi ri) əsə ri-
nin Xə zə rin ilk xü su si təd qi qa tı 
ol du ğu diq qə tə çat dı rı lır.

Nəşr də yer alan mən bə lər – X 
əsr ərəb səy yah la rı İbn Həv qə-

lin və əl-Mü qəd də si nin qeyd-
lə ri, Xə zə rin “Ba kı də ni zi” ki mi 
qeyd olun du ğu Av ro pa xə ri tə lə ri 
(1375-ci ilə aid ka ta lon xə ri tə si), 
azər bay can lı coğ ra fi  ya şü nas 
alim Əb dür rə şid Ba ku vi nin, ha-
be lə Mar ko Po lo (XIII əsr), Adam 
Oleari (XVII əsr), Afa na si Ni ki tin 
(XV əsr), Öv li ya Çə lə bi (XVII) və 
baş qa müəl lifl  ə rin qeyd lə ri Ba kı 
li ma nı nın bey nəl xalq əla qə lə ri 
haq qın da tə səv vür ya ra dır. Ba-
kı nın əsas li man ola raq müx tə-
lif döv lət lər lə ti ca rət əla qə lə ri bir 
çox ta ri xi sə nəd və fakt lar la da 
təs diq lə nir. Bu ba xım dan Sə fə vi 
hökm da rı I Təh ma si bin 1564-cü 
il də Şeyx Za hi di Ba kı li ma nı na 
bi rin ci na zir tə yin et mə si haq-
qın da fər ma nı na, Bö yük Bri ta ni-
ya nın “Ru si ya kam pa ni ya sı”nın 
Ru si ya dan Vol qa – Xə zər yo lu 
ilə İran və Azər bay can la bağ la-
nan mü qa vi lə si nə diq qət çə ki lir. 
Ey ni za man da I Pyot run Ba kı nı 
iş ğal et mək niy yə ti ilə Xə zər sa-
hil lə ri nə yü rü şü xa tır la dı lır. Ba kı 
bux ta sı nın ilk xə ri tə si nin ta nın-
mış rus na vi qa tor və hid roq ra fı 
Fyo dor Soy mo nov tə rə fi n dən 
1719-cu il də “Ba kı kör fə zi” adı 
ilə tər tib edil di yi bil di ri lir.

“Ba kı li ma nı: ki çik li man dan 
Ru si ya im pe ri ya sı nın ən bö yük 
li ma nı na dək (XIX əsr və XX əs-
rin əv vəl lə ri)” ad lı ikin ci bö lüm də 
Xə zər də su yun sə viy yə si nin də-
yiş mə si nin təd qi qi məq sə di lə aka-
de mik Emi liy Len sin 1830-cu il də 
bu ra ya ezam olun ma sı, im pe ra tor 
I Ni ko la yın fər ma nı na (1854-cü il 
17 sent yabr) əsa sən Ba yıl bur-
nun da hər bi li ma nın fəaliy yə tə 
baş la ma sı, 1859-cu il də Ba kı li-
ma nı nın döv rün tə ləb lə ri nə uy ğun 
ti kin ti si nə start ve ril mə si, 60-cı il-
lər də Xə zər də ni zin də ma yak lar 
sis te mi nin qu rul ma sı, “Xə zər də-
ni zi nin At la sı”nın tər tib edil mə si və 
di gər ma raq lı ta ri xi fakt lar ək si ni 
ta pır. Mə lum olur ki, dün ya da neft 
sə na ye sin də bir çox ilk lər Ba kı li-
ma nın da hə ya ta ke çi ri lib. 1911-ci 
il də Ru si ya do nan ma sın da möv-
cud ol muş 9 tep lo xod dan 8-i Ba kı 
li ma nın da idi. Həm çi nin 1902-ci 
il iyu lun 21-dən rəs mi fəaliy yə tə 
baş la yan Ba kı Ti ca rət Li ma nı İda-
rə si nin fəaliy yə ti haq qın da mə lu-
mat ve ri lir.

Bu bö lüm də Xə zər də ni zin də 
li man la rın qu rul ma sın da, gə mi-
çi li yin təş ki lin də ilk azər bay can-
lı pe şə kar mü hən dis Fə tə li bəy 
Nə cəf qu lu bəy oğ lu Sul ta no vun 
(1845-1910) xid mət lə rin dən də 
bəhs olu nur.

“Ba kı li ma nı 1914-1968-ci il-
lər də” ad la nan üçün cü bö lüm də 
I Dün ya mü ha ri bə si və Azər bay-
can Xalq Cüm hu riy yə ti dövr lə rin-
də, ha be lə so vet ha ki miy yə ti nin 
1920-1960-cı il lə rin də li ma nın 
fəaliy yə ti ni əks et di rən zən gin 
ma te rial lar top la nıb. Ba kı li ma nı 
Xə zər də əsas, SS Rİ-nin isə ən 
iri li man la rın dan bi ri olub. Onun 
tər ki bi nə Ba kı kör fə zi, ye ni ti kil-

miş Ab şe ron li man mən tə qə si, 
Pi ral la hı (Art yom) ada sın da yer-
lə şən ma ye da şı ma li man mən-

tə qə si, Lök ba tan ya nal ma kör-
pü sü, As ta ra, Lən kə ran, Port-İliç 
li man mən tə qə lə ri, Ələt kör pü sü 

da xil idi. Neft Daş la rı nın ya ra dıl-
ma sı, Ba kı-Kras no vodsk (in di ki 
Türk mən ba şı) bə rə xət ti nin açıl-
ma sı ilə Ba kı li ma nı nın qu ru lu şu 
də yi şib.

Ki ta bın so nun cu bö lü mü “Ba kı 
li ma nı XX əs rin so nu – XXI əs rin 
əv vəl lə rin də” ad la nır. Oxu cu ki-
tab da bey nəl xalq nəq liy yat dəh-
liz lə rin də Ba kı li ma nı nın ro lu və 
po ten sialı ba rə də də ge niş mə lu-
mat ala bi lər. Nəşr də Ba kı li ma nı-
nın xro no lo ji ta ri xi də  ve ri lib. 

La yi hə nin rəh bə ri “Ba kı Bey-
nəl xalq Də niz Ti ca rət Li ma nı” 
QSC-nin baş di rek to ru, si ya si 
elm lər üz rə fəl sə fə dok to ru Ta-
leh Zi ya dov, re dak to ru və koor-
di na to ru hü quq elm lə ri üz rə 
fəl sə fə dok to ru Pər vi nə İs ma yı-
lo va dır. Mət nin müəl lifl  ə ri Na zim 
Ərə bov, ta rix elm lə ri üz rə fəl sə fə 
dok to ru, do sent Sə bu hi Əh mə-
dov dur.

Bir şəhər, bir liman, bir də tarix...
Bakı limanı keçmişdən bu günə

Vətən sevdalıların ömür yolu od-alovdan keçər
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də Və tən tor paq-
la rı uğ run da özü nü fə da edib adı nı Azər bay-
ca nın Zə fər ta ri xi nə ya zan igid lər dən bi ri də 
Ca hid Şa hiq oğ lu Qə ni yev dir.

Və tən sev gi sin dən güc alan, onun şə rə fi -
ni uca tu tan, uyu du ğu tor paq in san la rın and 
ye ri nə çev ri lən qəh rə ma nı mız 1994-cü il də 
Le rik ra yo nu nun Sors kən din də dün ya ya göz 
aç mış dı. Son ra lar ailə si Bi lə su var ra yo nu na 
kö çür. Or ta mək tə bi bi ti rən Ca hid mü qəd dəs 
amal lar işı ğın da müs tə qil hə ya ta qə dəm qo-
yur. Əs gər li yə ge dir. Düş mən lə üz-üzə, ön 
xət də xid mət edir. İgid, cə sur Və tən ke şik çi-
si nin və tən pər vər li yi, tor pa ğa sev gi si, dos ta 
sə da qə ti əs gər lə rə nü mu nə gös tə ri lir. Doğ ma 
Azər bay ca nı na oğul luq bor cu nu şə rəfl  ə, ye ri-
nə ye ti rib üzüağ evi nə qa yı dır. Am ma Və tən 
tor paq la rı nın iş ğal al tın da ol ma sı ona ra hat lıq 
ver mir di. 2014-cü il də ye ni dən əy ni nə əs gər 
pal ta rı ge yi nir, düş mə nə la yiq li ca vab ver-
mək dən öt rü si la ha sa rı lır.

Ca hid Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri Tə lim və 
Təd ris Mər kə zi nin gi zir ha zır lıq kur su nu bi ti rir. 
Tank ko man di ri olur. İda rə et di yi hər bi tex ni ka-
nın sir lə ri ni də rin dən mə nim sə yir, tə lim lər za-
ma nı çə tin və ziy yət lər dən ba ca rıq la çı xır. Gi zir 
Ca hid Qə ni yev 2016-ci ilin Ap rel dö yüş lə rin də 
şü caət lə iş ti rak edir, ağır dö yüş lər də be lə düş-
mə nin bağ rı na çat sa lır. İkin ci Qa ra bağ mü-
ha ri bə sin də də cə sur tank çı ön cər gə də idi. 

Haqq sa va şı mı zın qəh rə ma nı Su qo vu şan, Ta lış 
kənd lə ri is ti qa mə tin də iş ğal çı la ra sar sı dı cı zər-
bə lər en di rir, Və tən tor pa ğı nın hər qa rı şı uğ run-
da əzm lə vu ru şur. Sent yab rın 31-də od-alo vun 
için də 26 ya şın da şə hid lik zir və si nə uca lır. Ya-
şa dı ğı şə rəfl  i ömür yo lu Və tə ni nə, xal qı na sə da-
qət sim vo lu na dö nüb əbə di lə şir. 

Ca hid ailə li idi, hə lə bir ya şı ta mam ol ma yan 
Fə rid ad lı oğ lu Və tə nə əma nət qa lıb. Son da nı-
şı ğı za man ailə si nə de yir: “Oğ lum si zə əma nət, 
haq qı nı zı ha lal edin”. 

Sa vaş mey da nın da şü caət gös tə rən gi zir Ca-
hi din ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da” me da lı-
na la yiq gö rül mə si həm də onun Və tə ni nə ürək-
dən bağ lı lı ğı na bir ni şa nə dir...

Zəfər ORUCOĞLU
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

1881-ci ilə zəng...
Aparatda “Nobel qardaşları”nın

baş mühəndisidir
Bu il Azər bay can da te le fon ra bi tə si nin ya ra dıl-
ma sı nın 140 il li yi ta mam olur. Nəq liy yat, Ra bi tə 
və Yük sək Tex no lo gi ya lar Na zir li yin dən bil di ri lib 
ki, yu bi ley lə bağ lı “Azər bay can Te le fon Ra bi tə si 
140” lo qo ti pi ha zır la nıb. Yu bi ley ili ər zin də sil si lə 
təd bir lər hə ya ta ke çi ri lə cək.

O cüm lə dən jur na list lər ara sın da möv zu ilə 
bağ lı mü sa bi qə nin ke çi ril mə si, İKT-də xü su si ro-
lu olan qa dın la rın mü ka fat lan dı rıl ma sı, ra bi tə nin 
140 il li yi nə həsr edil miş mar ka nın, zər fi n və xa ti-
rə ni şa nı nın ha zır lan ma sı nə zər də tu tu lur. Ra bi-
tə nin ta ri xi ba rə də sə nəd li fi l min çə ki li şi də gö rü-
lə cək iş lər sı ra sın da dır.

Ra bi tə çi şə hid ailə lə ri, qo ca man ra bi tə çi lər ev-
lə rin də zi ya rət edi lə cək, ra bi tə sa hə sin də uzun 
müd dət ça lı şan əmək daş lar təl tif olu na caq.

Xa tır la daq ki, Azər bay can da ilk te le fon xət ti 
1880-ci ilin de kabr ayın da “Qaf qaz və Mer ku ri” 

Pa ro xod Cə miy yə ti tə rə fi n dən in şa edi lib. Xətt cə-
miy yə tin “Na be rej na ya” kü çə sin də yer lə şən baş 
kon to ru ilə Ba kı li ma nın da yer lə şən “Kas pi” neft 
cə miy yə ti nin kon to ru nu bir ləş di rib. 1881-ci ilin 
yan var ayın da “No bel qar daş la rı cə miy yə ti” te le-
fon çə ki li şi nə ica zə al maq məq sə di lə Ba kı qu ber-
na to ru ge ne ral-ley te nant Po ze nə mü ra ciət edib 
və fev ra lın 18-də ica zə ve ri lib. Hə min il no yabr 
ayı nın 23-də uzun lu ğu 6 ki lo metr olan və “No-
bel qar daş la rı cə miy yə ti”nin baş kon to ru ilə sədr 
və baş mü hən di sin ev lə ri ni bir ləş di rən ilk te le fon 
xət ti is tis ma ra ve ri lib. Rəs mi ola raq bu xətt Azər-
bay can da ilk te le fon xət ti he sab olu nur və te le fon 
ra bi tə si nin ya ra dıl ma sı 1881-ci il dən he sab la nır.



Azərbaycan
26 iyun 1922 – Əmək dar me mar Şə fi  qə Mi ka yıl qı zı Zey na lo va 

(1922-1979) ana dan olub.
26 iyun 1929 – Əmək dar elm xa di mi, hə kim-ya zı çı Nu rəd din 

Məm məd ba ğır oğ lu Rza yev (1929 – 17.10.2011) Gə də bəy ra yo-
nun da do ğu lub. Tür ko lo gi ya, ta rix, ədə biy yat və s. möv zu lar da el-
mi-pub li sis tik mə qa lə lə rin müəl li fi  dir.

26 iyun 1939 – Mu si qi şü nas alim, fəl sə fə elm lə ri dok to ru, pro fes-
sor Ba bək Os man oğ lu Qur ba nov (1939 – 28.3.2019) Qa zax ra yo-
nun da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də, Tür ki yə də Qa zian tep Ata türk Uni ver si te ti nin Türk 
Mu si qi si Döv lət Kon ser va to ri ya sın da ça lı şıb.

26 iyun 1945 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor Va le ri 
Sul tan oğ lu Kə ri mov (1945 – 9.3.1998) Ba kı da do ğu lub. 1974-cü 
il dən “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da iş lə yib. Çək di yi fi lm lər: “Al-
ma al ma ya bən zər”,  “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Qı zıl uçu rum”, “Si zi 
dün ya lar qə dər se vir dim” və s.

26 iyun 1946 – Əmək dar ar tist Əli Məm məd oğ lu Sa lah lı (Sa-
la yev; 1946-2005) Ma sal lı ra yo nun da do ğu lub. Lən kə ran Döv lət 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

27 iyun 1951 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq Əsəd Əh məd 
(Mə həm məd) oğ lu Rza yev (1874, To vuz - 1951) və fat edib.

27 iyun 2013 – Xalq ar tis ti Si ya vuş Məm mə da ğa oğ lu As lan 
(5.9.1935 – 2013) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, Aka de mik Mil li 
Dram teatr la rın da ça lı şıb, ki no da (“Yol əh va la tı”, “O dün ya dan sa lam” 
və s.), te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar qa le re ya sı ya ra dıb.

28 iyun 1842 – Maarif çi, tə biət şü nas alim, pub li sist Hə sən bəy 
Zər da bi (Mə li kov; 1842 – 28.11.1907) ana dan olub. 1875-ci il iyu lun 
22-də “Əkin çi” qə ze ti ilə Azər bay can da mil li mət buatın əsa sı nı qo-
yub. Mosk va Uni ver si te ti ni na mi zəd lik dip lo mu ilə bi ti rən ilk mü səl-
man, Ba kı gim na zi ya sı nın ilk mü səl man müəl li mi olub.

28 iyun 1914 – Xalq ar tis ti Ba rat Hə bib qı zı Şə kins ka ya (1914 
– 13.1.1999) Şu şa da do ğu lub. 1935-ci il dən Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı olub, bir müd dət Gən cə teat rın da ça lı şıb. “Gö-
rüş”, “O ol ma sın, bu ol sun”, “Onun bə la lı sev gi si” və s. fi lm lər də 
ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

28 iyun 1925 – Xalq ar tis ti Gü la ğa Al lah ver di oğ lu Məm mə dov 
(1925 – 7.6.1994) ana dan olub. 40 il dən çox Azər bay can Te le vi zi ya 
və Ra diosu Səid Rüs tə mov adı na xalq çal ğı alət lə ri an samb lı nın so lis ti 
olub. “Də li Kür”, “Sən ni yə su sur san” və s. fi lm lər də mah nı la rı ifa edib.

28 iyun 1971 – Məş hur ope ra mü ğən ni si El dar To fi q oğ lu Əli yev 
(1971 – 4.8.2020) Ba kı da ana dan olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın-
da və İta li ya da vo kal təh si li alıb. 1994-cü il dən 2005-ci ilə dək Mi lan-
da “La Ska la” teat rı nın  so lis ti olub, Av ro pa nın bir çox teatr la rı nın 
səh nə sin də çı xış edib.

29 iyun 1913 – Xalq şairi, tər cü mə çi Ni gar Xu da dat bəy qı zı Rə-
fi  bəy li (1913 – 7.10.1981) Gən cə də ana dan olub. Li rik şeir lə ri ilə 
Azər bay can poezi ya sı nı zən gin ləş di rib, xa ri ci dil lər dən ədə bi nü-
mu nə lə ri (F.Şil ler – “Məkr və mə həb bət”, A.P.Çe xov – “Al ba lı ba ğı”, 
E.L.Voy niç – “Ovod”, A.Puş kin, M.Ler mon tov və b. şair lə rin şeir lə ri) 
Azər bay can di li nə çe vi rib.

29 iyun 1958 – Əmək dar ar tist El çin Qə zən fər oğ lu Hə mi dov 
(1958 – 4.3.2011) Ba kı da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt-
yo ru olub.

Dünya
26 iyun 1763 – İn gi lis rəs sa mı Corc Mor land (Geor ge Mor land; 

1763-1804) ana dan olub.
26 iyun 1892 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-

tı laureatı (1938) Perl Bak (Pearl Sy denst ric ker Buck; 1892-1973) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Şərq kü lə yi, qərb kü lə yi”, “Da ğı lan ev”, “Bö-
yük dal ğa” və s.

 
27 iyun 1940 – Akt yor, mü ğən ni, Ru si ya nın Xalq ar tis ti Bo ris 

Xmel nis ki (1940-2008) ana dan olub. “Ro bin Qu dun ox la rı”, “İgid 
cən ga vər Ay ven qo” və s. fi lm lər də çə ki lib.

27 iyun 1941 – Pol şa ki no re jis so ru Kşiş tof Kes lovs ki (1941-1996) 
ana dan olub. “Hə ya tın rəng lə ri”, “De ka loq” və s. fi lm lə rin müəl li fi  dir.

28 iyun 1577 – Ni der land (fl a mand) rəs sa mı Pi ter Paul Ru bens 
(Pe ter Paul Ru bens; 1577-1640) ana dan olub. Mi fo lo ji və di ni möv-
zu da bir çox əsər lə rin müəl li fi  dir. Port ret və pey zaj us ta sı ki mi də 
ta nı nıb.

28 iyun 1712 – Fran sız ya zı çı sı və mü tə fək ki ri, maarif çi Jan-Jak 
Rus so (Jean-Jac ques Rous seau; 1712-1778) ana dan olub. “Ye ni 
Eloiza”, “Emil” ro man la rı, fəl sə fi  əsər lə rin müəl li fi  dir.

28 iyun 1867 – İtal yan ya zı çı-dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı laureatı (1934) Luici Pi ran del lo (Luigi Pi ran del lo; 1867-1936) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Mər hum Mat tia Pas kal”, “Qo ca lar və ca van lar” 
(ro man lar), “Liola” , “Hər kəs özü nə gö rə”, “IV Hen rix” (pyes lər).

29 iyun 1798 – İtal yan şairi, fi  lo sof Ca ko mo (Giaco mo) Leopar di 
(1798-1837) ana dan olub.

29 iyun 1900 – Fran sız ya zı çı sı, şair An tuan de Sent-Ek zü pe ri 
(An toine Ma rie Ro ger Vi com te de Saint-Exu pery; 1900-1944) ana-
dan olub. Pe şə kar təy ya rə çi olub. “Ge cə uçu şu”, “Ba la ca şah za də”, 
“Qəsr” ro man la rı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.
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Azər bay can təs vi ri sə-
nə ti nin XIX əs rin so nu 
– XX əs rin əv vəl lə rin də 
in ki şaf mən zə rə si ni 

for ma laş dı ran rəs sam la rın 
ya ra dı cı lı ğı ye ni bə dii-es-
te tik xü su siy yət lər lə zən-
gin ol muş dur. On la rın bu 
dövr də Av ro pa və rus təs vi ri 
sə nət ənə nə lə ri ilə ta nış lı ğı 
Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin 
realizm bə dii prin sip lə ri ilə 
in ki şa fı na cid di tə sir gös-
tər miş ol du. Bu mə na da 
Qey sər Ka şi ye va-Se yid bəy li, 
Bəh ruz bəy Kən gər li, Ab bas 
Hü seyn, İb ra him Sə fi, Ək-
bər Ka zım (Mu ğan), Əzim 
Əzim za də və Nə cəf Ra si min 
ad la rı nı çək mək olar. 

Haq qın da söz aça ca ğı mız 
döv rün adı ic ti maiy yə tə az mə-
lum olan rəs sam la rın dan bi ri də 
Nə cəf Ra sim (Nə cəf qu lu Məm-
mə də li oğ lu Nə zər li) ol muş dur. 

Nə cəf Ra sim (1899–1929) haq-
qın da mə lu mat, de mək olar ki, 
yox də rə cə sin də dir. Oxu cu la ra 
təq dim et di yi miz qı sa in for ma si-
ya isə sə nət şü nas M.Nə cə fo vun 
vax ti lə çə tin lik lə top la ya bil di yi 
fakt la ra əsas la nır. Elə rəs sa mın 
bi zim döv rə gə lib çat mış bə dii 
ir si də bir o qə dər zən gin de yil. 
Sa yı on be şə ça tan qra fi k mən-
zə rə lər ha zır da Azər bay can Mil li 
İn cə sə nət Mu ze yin də qo ru nur... 

Xı zı da dün ya ya göz açan 
və ilk təh si li ni ailə si nin son ra-
dan kö çüb gəl di yi Ba kı da mol-
la mək tə bin də və “Nəşr-maarif” 
cə miy yə ti nin təş kil et di yi “Üsu-
li-cə did” mək tə bin də alan Nə-
cəf qu lu 1910-cu il də rəs sam lıq 
sa hə sin də təh sil al maq üçün 
Pe ter bur qa get miş dir. İki  il ora-
da sə nə tin sir lə ri nə yi yə lən miş-
dir. Onun Ru si ya nın “Şi mal pay-
tax tı”nda han sı təh sil oca ğın da, 
ya xud şəx si stu di ya da oxu du ğu 
ba rə də də mə lu ma tı mız yox dur. 

Am ma bəl li dir ki, mad di çə tin lik-
lər üzün dən 1912-ci il də təh si li-
ni ya rım çıq qo yub və tə nə dö nən 
gənc rəs sam əv vəl cə Ba kı da, 
son ra isə Xı zı da müəl lim iş lə-
miş dir. O za man fa na tiz min tə-
si rin də olan in san lar in cə sə nət 
və maarif sa hə sin də ki fəaliy yə-

ti nə gö rə Nə cəf qu lu nu Xı zı dan 
qov ma ğa cəhd gös tər sə lər də, 
bu, öl kə nin so vet ləş mə si döv-
rün də  Xalq Maarif Ko mis sar lı-
ğı nın ke çir di yi təd bir lər də onun 

ya xın dan iş ti ra kı na və bir rəs-
sam ki mi ya ra dı cı po ten sialı nın 
əya ni ləş mə si nə, əs lin də, kö mək 
et miş dir. O, Ba kı da tər ti bat iş lə-
rin də, təb li ğat tram vay la rı nın, 
ti ki li lə rin in ter ye ri nin və eks ter-
ye ri nin bə zə dil mə sin də əhə miy-

yət li fəaliy yə ti olan lar dan bi ri idi. 
Onun so vet dö nə min də məş hur 
“İs mailiy yə” bi na sı nın fa sa dı 
üçün or na men tal ya zı bə zək-
lə ri ni iş lə mə si də mə lum olan 
fakt lar dan dır. Müasir lə ri Nə cəf-
qu lu nun çək di yi mən zə rə lə ri 
dost-ta nış la rı ara sın da yay dı ğı-
nı da bil di rir lər. Rəs sam öm rü-
nün son il lə ri ni Qu ba da ya şa mış 
və ora da da və fat et miş dir.

Bəh ruz Kən gər li ki mi qı sa 
ömür sü rən Nə cəf Ra sim yağ-
lı və su lu bo ya ilə çək di yi əsər-
lər lə təs vi ri sə nət ta ri xi miz də 
qal ma ğa haqq qa zan dı ğı nı təs-
diq lə miş rəs sam lar dan dır. Ək-
sə riy yə ti etüd xa rak ter li olan bu 
mən zə rə lər də gənc rəs sa mın in-
cə mü şa hi də qa bi liy yə ti nə ma lik 
ol du ğu gö rün mək də dir. “Yel kən li 
qa yıq”, “Gü nəş li ha va”, “Çay kə-
na rın da”, “Kənd də”, “Ay lı ge cə”, 

“Məs cid”, “Də niz sa hi li”, “Kənd 
yo lu”, “Pa yız”, “Dağ lar”, “Kən din 
pa yı zı”, “Ar zu” və s. əsər lə rin də 
onun su lu bo ya tex ni ka sı nın in-
cə li yi nə bə ləd li yi də qiq du yu lur. 

Hər bir qra fi k löv hə də rəs sa-
mın rəng lə rin par laq lı ğı nı və tə-
ra və ti ni qo ru yub sax la ya bil mə-
si ni də bu nun gös tə ri ci si say maq 
olar. “Yel kən li qa yıq”, “Ay lı ge cə” 
və “Gü nəş li ha va” əsər lə rin də 
də niz mo ti vi nə mü ra ciət edən 

müəl lif kom po zi si ya ya da xil et di-
yi ay rın tı lar – su, ha va və qa yıq-
lar ara sın da axı cı bir bə dii əla qə 
ya ra da bil di yin dən gö rün tü yə 
gə ti ri lən lər ki fa yət qə dər cəl be-
di ci və duy ğu lan dı rı cı tə sir ba-
ğış la yır. Rəs sa mın gö zü müz də 
bir qə dər də adi lə şən mə kan la ra 
xü su si diq qət ye tir mə si nin nə ti-
cə si dir ki, hə min yer lə rin bə lən-
di yi gö zəl lik işar tı la rı yad da qa lan 
tu tum da bə dii gör kəm al mış dır...

Hə ya tı nın çox his sə si ni kənd-
də – tə biətin qoy nun da ke çi rən 
Nə cəf Ra si min ya ra dı cı lı ğın da 
gə zib gör dü yü və hey ran lıq la ta-
ma şa et di yi yer lə rin bə diiləş di-
ril mə si ge niş yer tu tur. Yə qin ki, 
bu nu da tə bii he sab et mək olar. 

Rəs sa mın yur dun pa yı zı na, 
kən də uza nan do lan bac yo la, 
onu ya rı bö lən ça ya, di ni ti ki li-
yə, sa hi li dağ lı-bağ lı də ni zə hey-
ran lı ğı nın ifa də si olan müx tə lif 
tu tum lu mən zə rə lər də in san la rı 
ne cə bir bir gö zəl lik lə əha tə lən-
dik lə ri ilə bağ lı xə bər dar et mək 
is tə yi du yu lur. “Pa yız”, “Kənd 
yo lu”, “Məs cid”, “Kənd də”, “Dağ-
lar”, “Çay kə na rın da” və s. qra fi k 
löv hə lə ri bu qə bil dən dir. 

Qə naəti miz cə, bu mən zə rə lə-
rin tə sir li gö rün mə si nin kö kün də 
on la rın hər bi ri nin es te ti ka sın da 
rəng lər lə ta ma şa çı sı nı duy ğu-
lan dı ra bi lə cək ov qat ya rat maq 
gü cü nün möv cud lu ğu du rur. Ya-
ra dı cı lı ğın da realizm es te ti ka sı-
na ta pı nan rəs sa mın yu xa rı da 
ad la rı nı çək di yi miz əsər lə rin bə-
dii şər hin də mo tiv lə rin inan dı rı cı 
təs vi ri nə üs tün lük ver mə si həm 

də mü şa hi də et di yi tə biət gö zəl-
lik lə ri nin yad da qa lan ob ra zı nı 
ya rat maq is tə yin dən qay naq la-
nır...

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

“Təsadüf” nəticəsində heykəltəraş olan istedad

Müasir Azər bay can 
hey kəl tə raş lı ğın da 
öz yo lu nu ta pan 
gənc ti şə us ta la rın-

dan bi ri də El xan İsa oğ lu 
Zey na lov dur.  O, 11 ap rel 
1996-cı il də Gən cə şə hə rin-
də ana dan olub. Şə hər də ki  
M.Müş fiq adı na 14 say lı 
tam or ta mək təb də oxu yub. 
Ki çik yaş la rın dan in cə sə nə-
tə olan ma ra ğı və onu di gər 
uşaq lar dan fərq lən di rən 
is te da dı ya ra dı cı şəxs ki mi 
for ma laş ma sın da əsas 
amil lər dən bi ri olur. 5-ci 
si nif dən Gən cə şə hər Uşaq 
ya ra dı cı lıq mər kə zi nə ge dir, 
8-ci si nif dən isə rəs sam Yu sif 
Hü sey no vun ema lat xa na sın-
da sə nə tin sir lə ri ni öy rə nir. 

2014-cü il də or ta mək tə bi bi-
ti rən El xan İsa oğ lu Zey na lov 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı na rəng kar lıq ix ti-
sa sı üz rə im ta han ve rir. Bö yük 
uğur la nə ti cə lə nən im ta han son-
ra sı ix ti sas se çi min də ya ra nan 
yan lış lıq nə ti cə sin də hə min fa-
kül tə də təh sil ala bil mir və hey-
kəl tə raş lıq ix ti sa sı na qə bul olur. 
Be lə lik lə, hə yat El xan Zey na lo vu 
tə sa düfl  ər nə ti cə sin də gə lə cək-
də ki uğur və nailiy yət lər lə do lu 
fəaliy yə ti nə ad dım-ad dım apa rır. 

İlk baş da ona çə tin ola ca ğı nı 
dü şün sə də, bu sa hə yə on da ya-
ra nan ma raq, is tək və ina mı sa-
yə sin də uğur lar əl də edir. Gənc 
hey kəl tə raş ba ka lavr təh si li ni 
Xalq rəs sa mı, pro fes sor To kay 
Məm mə do vun ema lat xa na sın-
da alır. To kay Məm mə dov dan 
sa va yı, Əmək dar rəs sam Azad 
Zey na lov, gənc hey kəl tə raş Nur-
lan Məm mə dov dan dərs lər alır, 
bir çox sər gi lər də uğur la iş ti rak 
edir. Ba ka lavr təh si li ni ba şa vu-
ran hey kəl tə raş dip lom işi ola raq 
“İma dəd din Nə si mi” ob ra zı nı se-
çir. El xan Zey na lov da hi şairi mi-
zin hey kə li ni ya ra dar kən üzə rin-

də ne cə bö yük mə su liy yət his si 
ol du ğu nu dərk edə rək, müx tə lif 
es kiz lər ha zır la yıb təq dim edir. 
Ha zır la dı ğı es kiz lər dən  bi ri 
təs diq lə nə rək se çi lir. O, da hi 
şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın 
kul mi na si ya anı nı se çə rək, 
Nə si mi ni əl lə ri bağ lı şə kil də 
edam kür sü sü nə ge dər kən təs-
vir edir. Mü kəm məl plas ti ka ilə 
ha zır la nan ob ra zın si ma sın da 
onun hə ya tı nın bü tün mər hə lə-
lə ri ni əks et di rən tə sir li bir sü-
jet ər sə yə gə ti rir. Şairin ob ra zı 
gər gin di na mi ka, eksp res si ya 
ilə ta ma şa çı ya təq dim olu nub.  
Bu da gənc hey kəl tə ra şın is te-
da dı nın gös tə ri ci si dir.

El xan Zey na lov 2018-ci il də 
ba ka lavr təh si li ni ba şa vu ra raq 
ma gist ra tu ra ya da xil olur. Elə 
hə min il dən pe da qo ji fəaliy yət-
lə də məş ğul olan hey kəl tə ra-
şın ya ra dı cı lı ğın da ye ni bir mər-
hə lə baş la yır. Ma gistr təh si li nə 
Xalq rəs sa mı, aka de mik Ömər 
El da rov, Akif Əs gə rov ki mi gör-
kəm li hey kəl tə raş lar dan dərs 
ala raq da vam edir. Azər bay ca-
nın gör kəm li şəx siy yət lə ri nin, 
tor paq la rı mı zın azad lı ğı uğ run da 
qəh rə man ca sı na hə lak olan şə-
hid lə ri mi zin ob raz la rı nı ya rat ma ğı 
qə ra ra alır. Dip lom mü da fi əsin də 
Azər bay ca nın Mil li Qəh rə ma-
nı, Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di 

Al lah ver di Ba ğı ro vun hey kə li ni 
ha zır la yır. Hey kəl tə raş bu ob ra-
zı ər sə yə gə ti rər kən qəh rə ma nı 
ya xın dan ta nı yan bi rin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə si qa zi si İl ham Hə-
sə nov la məs lə hət lə şir. Be lə lik lə 
o, məğ rur qəh rə man ob ra zı ya-
ra dır. Hey kə lin Ağ dam şə hə rin də 
ucal dıl ma sı nə zər də tu tu lur. 

Ma gistr dip lo mu mü da fi əsin dən 
son ra əsas məq sə di Mil li Qəh rə-
man la rın, şə hid lə ri mi zin xa ti rə si ni 
əbə di ləş dir mək olur. Bu möv zu da 
2016-cı ilin Ap rel dö yüş lə ri şə hi-
di Pən cə li Tey mu ro vun, Bəx ti yar 
Hü sey no vun, Və tən mü ha ri bə-
sin də şə hid olan ka pi tan Hə mid 
Cə fər li nin, Cə lil Ca va do vun, Mil li 
Qəh rə man Çin giz Qur ba nov və 
Mil li Qəh rə man, ge ne ral Po lad 
Hə şi mo vun büst lə ri ni ha zır la yıb. 
Gənc ti şə us ta sı bu möv zu ilə 
ya na şı, Xan Şu şins ki, Ha cı İs ma-
yı lov ki mi ta nın mış sə nət kar la rın 
port ret hey kəl lə ri ni də ər sə yə gə-
ti rib. Ha zır da gənc hey kəl tə raş 
Əd liy yə Na zir li yi nin Pe ni ten siar 
Xid mə ti nin tər bi yə müəs si sə sin-
də və Ba kı İs tan bul li se yin də pe-
da qo ji fəaliy yət gös tə rə rək ya ra-
dı cı lı ğı na da da vam edir. 

Ziyarət CABAROVA 
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı

Azərbaycan Rəngkarlıq Muzeyində 
ödənişsiz ustad dərsləri

Azər bay can Rəng kar lıq Mu ze yin də rəs sam lı-
ğa hə və si olan 16 yaş dan yu xa rı gənc lər üçün 
“Özü nü kəşf et” ad lı us tad dərs lə ri da vam edir.

Növ bə ti dərs iyu nun 23-də Gül na rə Ələk bər-
li nin rəh bər li yi ilə “Li noq ra vür” möv zu su na həsr 
edi lib. So nun cu dərs isə iyu nun 30-da Mu se yib 
Əmi ro vun rəh bər li yi ilə “Ba kı – Mə nim şə hə rim” 
möv zu la rı na həsr olu na caq.

Qeyd edək ki, us tad dərs lə ri ödə niş siz dir. Təc-
rü bə sin dən ası lı ol ma ya raq hər kəs dərs lər də iş-
ti rak edə bi lər. Bü tün lə va zi mat lar mu zey tə rə fi n-
dən qar şı la nır. 

Yer lər məh dud ol du ğun dan qey diy yat dan keç-
mək zə ru ri dir. Qey diy yat çər şən bə ax şa mı – ba-
zar gü nü saat 12:00-dan 20:00-dək apa rı lır.

“Nizami və Nəvai irsinin
mif və folklor qaynaqları”

Elmi konfransda 60-dək məruzə dinlənilib
AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu nun təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za mi və Nə vai 
ir si nin mif və folk lor qay naq la rı” möv zu sun da bey nəl xalq on-
layn el mi konf rans ke çi ri lib.

Konf ran sın açı lı şın da Folk lor İns ti tu tu nun di rek to ru, aka de mik 
Mux tar İma nov, AMEA-nın vit se-pre zi den ti, Ni za mi Gən cə vi adı-
na Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru, aka de mik İsa Hə bib bəy li 
çı xış edə rək Türk dün ya sı nın iki bö yük söz us ta dı nın ya ra dı cı lı-
ğın dan söz açıb lar.

Folk lor İns ti tu tu nun Folk lor və ya zı lı ədə biy yat şö bə si nin mü-
di ri, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Cə lal Qa sı mov “Ni za mi 
Gən cə vi nin mil li və ədə bi kim li yi”, Də də Qor qud şö bə si nin mü di-
ri, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru Ra ma zan Qa far lı “Ni za mi və Nə vai 
“Xəm sə”lə rin də za man və mə kan vəh də ti”, Mi fo lo gi ya şö bə si nin 
mü di ri, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Sey fəd din Rza soy 
“Ni za mi və Nə vai ya ra dı cı lı ğın da folk lor ənə nə lə ri” möv zu la rın-
da mə ru zə edib lər. 

Öz bə kis tan Sə mər qənd Döv lət Xa ri ci Dil lər İns ti tu tun dan qa-
tı lan fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Di la ram Sa lo hiy “Şeyx 
Ni za mi və Əmir Nə vai epik şeirin də folk lor ele ment lə ri nin ye ri”, 
Öz bə kis tan Elm lər Aka de mi ya sı Əli şir Nə vai adı na Dil və Ədə-
biy yat İns ti tu tu nun Folk lor şö bə si nin mü di ri, pro fes sor Ma mat kul 
Ju ra yev “Əli şir Nə vainin əsər lə rin də “gül” və “ən qa” ob raz la rı nın 
mi fo poetik şər hi” möv zu sun da çı xış edib lər. 

“Dörd da hi xəm sə nə vis: Ni za mi, Dəh lə vi, Ca mi və Nə vai” möv-
zu sun da çı xış edən Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin pro fes so ru Ra miz 
Əs kər bil di rib ki, Şərq ədə biy ya tın da bir çox is te dad lı şair “Xəm-
sə”, hət ta “Sə ba” ya zıb. La kin bu işi ən mü kəm məl şə kil də ye ri-
nə ye ti rən dörd da hi xəm sə nə vis var dır. Bun lar Ni za mi Gən cə vi, 
Əmir Xos rov Dəh lə vi, Əb dür rəh man Ca mi və Əli şir Nə vaidir. 

İki gün da vam edən konf rans da 5 böl mə də 60-a ya xın mə ru zə 
din lə ni lib.

Nəcəf Rasimin sənət dünyası
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Animasiya Film Festivalında təmsil olunub
Azərbaycandünyanınənböyükanimasiyakinosumüsabi
qəsində–FransanınAnsi(Annecy)şəhərindəkeçirilən45ci
BeynəlxalqAnimasiyaFilmFestivalında(Annecyİnternational
AnimatedFilmFestivalandMarket–MİFA)təmsilolunub.

Beş gün (14-19 iyun) da vam edən fes ti val da “Ani ma film”in 
(Azər bay can da  2018-ci  il dən ke çi ri lən fes ti val) di rek to ru Rə şid 
Ağa ma lı yev, 3-cü “Ani ma film”in qa li bi ol muş Fi dan Axun do va və 
re jis sor Dur na Sə fə ro va iş ti rak edib lər. 

Fi dan Axun do va nın Fran sa ya sə fə ri və Mİ FA akk re di ta si ya-
sı onun ötə nil ki “Ani ma film” fes ti va lı nın “Ən yax şı Azər bay can 
qı sa met raj lı ani ma si ya fil mi” mü ka fa tı nı qa zan ma sı sa yə sin də 
müm kün olub. Xa tır la daq ki, hə min mü ka fa tın spon sor la rı Azər-
bay can da kı Fran sız İns ti tu tu (IFA), Fran sa nın öl kə miz də ki sə fir-
li yi və An necy Bey nəl xalq Ani ma si ya Film Fes ti va lı olub.

“Azər bay can ki no su ta ri xin də ilk də fə ani ma si ya fil mi miz An-
necy Fes ti va lın da mü sa bi qə proq ra mın da iş ti rak et di. Dur na Sə-
və ro va nın “Faina nın sir ri” fil mi fes ti va lın mü sa bi qə proq ra mın da 
ya rış dı. Onu da qeyd edim ki, “Ani ma film” fes ti va lı ar tıq ikin ci də-
fə dir ki, Mİ FA ani ma si ya ba za rın da təm sil olu nur. Biz Azər bay can 
və Fran sa ara sın da çox önəm li ani ma si ya proq ram la rı ha zır la-
mı şıq. Bu ba rə də ge niş mə lu mat ve ri lə cək”, – de yə “Ani ma film” 
Bey nəl xalq Ani ma si ya Fes ti va lı nın di rek to ru R.Ağa ma lı yev de yib.

Xa tır la daq ki, 2021-ci il də “Ani ma film” fes ti va lı Fran sa nın 
Azər bay can da kı Sə fir li yi və Fran sız İns ti tu tu nun (İFA) tə rəf daş lı-
ğı və An necy Bey nəl xalq Ani ma si ya Film Fes ti va lı nın dəs tə yi ilə 
“Ən yax şı Azər bay can qı sa met raj lı ani ma si ya fil mi” ka te qo ri ya sı 
üz rə mü ka fat təq dim edir. Bu ka te qo ri ya da “Ani ma film” fes ti va-
lı nın qa li bi 2022-ci il də Fran sa da ke çi ri lə cək An necy Fes ti va lı na 
sə ya hət edə cək və Mİ FA pe şə kar akk re di ta si ya sı əl də edə cək. 

Ba kı da IV “Anı̇ ma fı̇lm” Bey nəl xalq Ani ma si ya Fes ti va lı okt yab-
rın 20-dən 24-dək keç i ri lə cək. Fes ti val da uşaq lar və bö yük lər 
üçün çə kil miş on lar la yer li və xa ri ci ani ma si ya film lə ri təq dim edi-
lə cək. Buil ki fes ti va lın möv zu su “Əlil lik” ola caq.

“Xurmalar yetişən vaxt” mükafat qazanıb
AzərbaycanlıkinorejissorHilalBaydarovun“Xurmalaryetişən
vaxt”filmiiyunun16dan22dəkMisirinİsmailiyyəşəhərindəke
çirilən22ciBeynəlxalqSənədlivəQısametrajlıFilmlərFestivalının
“Ənyaxşısənədlifilm”nominasiyasındamükafatalayiqgörülüb.

Sü veyş ka na lı nın sa hi lin də ke çi-
ri lən mü ka fat la rın təq di ma tı mə ra-
si min də Mi sir, Su ri ya, İta li ya ki no 
tən qid çi lə ri nin müs bət rə yi ni qa-
zan mış fil mə gö rə mü ka fat öl kə mi-
zin Mi sir də ki sə fir li yi nin əmək da şı 
Emil Rə him li yə təq dim edi lib.

Mə ra sim də İs mailiy yə va li si Şə-
rif Fəh mi Bi şa ra, Mi sir Mə də niy yət 
Na zir li yi nin mü şa vi ri Xa lid Əb del 
Cə lil, ta nın mış ki noakt yor lar və re-
jis sor lar iş ti rak edib lər. Ərəb dün ya-
sın da sə nəd li və qı sa met raj lı film lər 
üz rə ilk bey nəl xalq mü sa bi qə olan İs mailiy yə ki no fes ti va lın da bu 
il 44 öl kə dən ek ran əsər lə ri nü ma yiş et di ri lib. On la rın 8-i müx tə lif 
no mi na si ya lar da mü ka fat la ra la yiq gö rü lüb.

Qeyd edək ki, Hi lal Bay da ro vun “Xur ma lar ye ti şən vaxt” sə nəd li fil-
mi in di yə dək bir ne çə fes ti val da iş ti rak edib. Re jis so run “Sə pə lən miş 
ölüm lər ara sın da” bə dii fil mi isə 2020-ci il də 77-ci Ve ne si ya Film Fes-
ti va lın da nü ma yiş olu nub. Bu, müs tə qil Azər bay ca nın ki no ta ri xin də 
A ka te qo ri ya lı fes ti va lın əsas mü sa bi qə sin də yer alan ilk bə dii film dir.

Üzünü göstərməsə...
Müəlliflik hüququ da olmayacaq

BritaniyalırəssamBenksinövbətidəfəsimasınıcəmiyyətə
göstərmədiyiüçünçəkdiyiəsərlərinintellektualmüəlliflikhü
ququndanməhrumolub.

Bu ba rə də “The Daily Te leg raph” qə ze ti Av ro pa İt ti fa qı nın Əq li Mül-
kiy yət İda rə si nin (EUİPO) iki qə ra rı na is ti nad edə rək xə bər ve rib.

Mə lu mat da qeyd olu nub ki, bu də fə ki mü ba hi sə lə rin sə bə bi iki 
mo nox rom qra fit ti əsə ri – “Bom ba ilə qu caq laş ma” və “Aşiq ol-
muş si çan” olub. Be lə lik lə, son 10 ay da Benk si ya rat dı ğı 6 əsə-
rin əq li müəl lif ik hü qu qun dan məh rum olub. Rəs sam ar tıq “İn di 
gü lüm sə”, “Əlin də ra dar tu tan si çan”, “Əlin də çə tir tu tan qız” və 
“Gül tul la yan” rəsm lə rin şək siz sa hi bi sa yıl mır. Yə ni Av ro pa İt ti fa qı 
əra zi sin də is tə ni lən şəxs bu rəsm lər dən pul suz is ti fa də edə bi lər.
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MƏDƏNİYYƏT

BakıMüasirİncəsənətMu
zeyindəBakıHöteMərkəzi
(GoetheZentrumBaku),Lat
viyaRespublikasınınvəİsveç
Krallığınınölkəmizdəkisəfirlik
lərivə“PlatformArt”təşkilatı
nınbirgədəstəyiiləƏməkdar
rəssamSəbinəŞıxlinskayanın
“Yaxından”adlıfərdisərgisi
ninaçılışıolub.

Müasir İn cə sə nət Mu ze yi nin 
di rek to ru Xəy yam Ab di nov təd-
bir də iş ti rak edən lə rə min nət dar-
lı ğı nı bil di rib və Sə bi nə Şıx lins-
ka ya nın ya ra dı cı lı ğın dan söh bət 
açıb. “Sə bi nə Şıx lins ka ya rəs-
sam lıq da öz üs lu bu ilə se çi lir. 
Biz şa dıq ki, bu gün onun bu ra da 
sər gi si açı lır”, – de yə o bil di rib. 

Sə bi nə Şıx lins ka ya Müasir İn-
cə sə nət Mu ze yi nin di rek to ru na, 
mu ze yin əmək daş la rı na və sər-
gi nin təş ki lin də əmə yi olan hər 
kə sə tə şək kür edib: “Bu gün mən 

şa dam ki, siz bu sər gi də iş ti rak 
edir si niz. Mən bu gün kü sər gi ni 
tək Azər bay can de yil, bü tün dün-
ya neft çi lə ri nə həsr et mi şəm”.

İs veç rə nin Azər bay can da kı sə-
fi ri Mü riel Pe ne vey re çı xış edə rək 
bil di rib ki, pan de mi ya şə raitin də 
be lə bir sər gi nin açı lı şı heç də 

asan de yil. Neft hə ya tı mı zın mü-
hüm his sə si ni təş kil et di yin dən bu 
sər gi yə ma raq ol duq ca bö yük dür.

Təd bir də çı xış edən Lat vi ya-
nın öl kə miz də ki sə fi ri Day nis 
Qa rançs, İs veç sə fi ri Kris tian Ka-
mill rəs sa mın pe şə kar lı ğı nı vur-
ğu la ya raq sər gi ni təq dir edib lər.

Son ra qo naq lar nü ma yiş olu-
nan əsər lər lə ta nış olub lar.

“Ya xın dan” la yi hə si müasir in-
cə sə nət əsər lə ri nin mul ti me dia 
sər gi si dir. Sər gi nin əsas möv zu su 
neft sa hə si nə və neft çi lə rin hə ya-
tı na həsr olu nub. Sər gi də mo nu-
men tal rəsm əsər lə ri, vi deo və səs 
ins tal ya si ya la rı təq dim olu nub.

Sər gi iyu lun 27-dək da vam 
edə cək.

TürkiyəninKastamonuşəhərindəBeynəlxalqTürkMədəniyyə
tiTəşkilatı–TÜRKSOYtərəfindənQazaxıstanıntanınmışşairi,
yazıçıvətərcüməçiMukagaliMakatayevin(1931–1976)anadan
olmasının90cıildönümüqeydedilib.Kastamonudaşairin“Son

durnalargedərkən”kitabınıntəqdimatıvə“Türkdünyasınınmədə
niyyətpaytaxtları”fotosərgisininaçılışmərasimikeçirilib.

Me mar Ve dat Tek Mə də niy yət, 
Tu rizm və Sə nət Mər kə zin də ke-
çi ri lən təd bir də TÜRK SOY-un Baş 
ka ti bi Dü sen Ka seinov, Kas ta mo-
nu va li si Av ni Ça kır, bə lə diy yə 
baş qa nı Rə him Qa lib Vi din lioğ lu 
və di gər rəs mi lər iş ti rak edib lər.

Açı lış nit qi söy lə yən Dü sen Ka-
seinov TÜRK SOY Daimi Şu ra-
sı tə rə fin dən 2018-ci il də “Türk 
dün ya sı nın mə də niy yət pay tax tı” 

se çi lən Kas ta mo nu da ke çir dik lə ri 
mə də ni təd bir lə rə da ha bi ri ni əla və 
et mək və do ğu mu nun 90-cı il dö-
nü mü mü na si bə ti lə Qa za xıs ta nın 
ta nın mış şairi Mu ka ga li Ma ka ta-
ye vi an maq üçün bir ara ya gəl dik-
lə ri ni vur ğu la yıb. Bil di rib ki, şeir lə ri 
türk dil lə ri nə çev ri lən Mu ka ga li Ma-
ka ta yev ədə biy yat dün ya sın da ol-
du ğu qə dər qar daş ədə biy yat la rın 
da qar şı lıq lı tə si ri nə töh fə lər ve rib. 

Açı lış nitq lə rin dən son ra ki ta-
bın təq di mat pa ne li ke çi ri lib. Pa-
nel də “Son dur na lar ge dər kən” 
ki ta bı nın re dak to ru, Qır ğı zıs ta nın 
TÜRK SOY-da kı təm sil çi si, Xalq 
şairi Ko ca gel di Kul te gin, Qa za-
xıs ta nın Al ma tı Vi la yə ti Mə də-
niy yət ida rə si nin rəh bə ri Mar len 

Kö le ba yev, şair və ya zı çı Kə nan 
Çar bo ğa, Mu ka ga li Ma ka ta ye-
vin oğ lu Cul dız Ma ka ta yev şairin 
hə ya tın dan, ya ra dı cı lı ğın dan və 
ədə bi yo lun dan bəhs edib lər. 

Təd bir Ma ka ta ye vin şeir lə ri-
nin oxun ma sı və Al ma tı Döv lət 
Sü yin bay Fi lar mo ni ya sı nın so-
lis ti Bey bit Mu sa yev tə rə fin dən 

şairin şeir lə ri nə ya zıl mış mah nı-
la rın ifa edil mə si ilə ba şa ça tıb. 

Qeyd edək ki, “Son dur na lar 
ge dər kən” ki ta bın da şairin şeir-
lə ri yed di dil də ve ri lib. Dü sen 
Ka seino vun ön söz yaz dı ğı ki ta-
bın Azər bay can di li böl mə si şair 
Ək bər Qo şa lı tə rə fin dən tər cü-
mə olu nub və nəş rə ha zır la nıb.

Ki ta bın təq di ma tın dan son-
ra Kas ta mo nu Uni ver si te tin də 
“Türk dün ya sı nın mə də niy yət 
pay taxt la rı” fo to sər gi si nin açı lış 
mə ra si mi olub. Sər gi də 2012-

ci il dən TÜRK SOY tə rə fin dən 
“mə də niy yət pay tax tı” elan edi-
lən şə hər lər lə bağ lı fo to lar yer 
alıb. Bu sı ra da 2016-cı il də “Türk 
dün ya sı nın mə də niy yət pay tax tı” 
ol muş Azər bay ca nın Şə ki şə hə ri 
də var.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Beynəlxalq fotoqrafiya müsabiqələri
BirləşmişƏrəbƏmirliklərininŞərca(Sharjah)MediaBü
rosununtəşkilatçılığıilə“XposureBeynəlxalqFotoqrafi
yavəFilmMükafatları2021”müsabiqəsielanolunub.

İş ti rak çı lar mü sa bi qə də me mar lıq fo toq ra fi ya sı, 
dron fo toq ra fi ya sı, mən zə rə fo toq ra fi ya sı, fo to jur na-
lis ti ka, port ret, qı sa film və hə rə kət li gö rün tü, sə ya hət 
fo toq ra fi ya sı və tə biət fo toq ra fi ya sı ka te qo ri ya la rı üz-
rə ya rı şa caq lar.

Əsas qa lib üçün 3 min dol lar və rə qəm sal ka me ra, ka-
te qo ri ya qa lib lə ri üçün 1500 dol lar və rə qəm sal ka me ra, 
ka te qo ri ya üz rə ikin ci yer lə ri tu tan lar üçün isə 750 dol lar 
mü ka fat tə yin olu nub.

***
Da ha bir bey nəl xalq fo to mü sa bi qə İta li ya nın Triest 

şə hə rin də yer lə şən “do tART” mə də niy yət as so siasi ya sı 
tə rə fin dən elan olu nub.

 “Triest Fo to Gən ci 2021 Fo toq ra fi ya Mü sa bi qə-
si”nin iş ti rak çı la rı fo to se çi min də sər bəst dir lər. Kü çə 
fo toq ra fi ya sı, me mar lıq fo toq raf ı ğı və so sial re por taj-
la ra üs tün lük ve ri lir, ey ni za man da şə hər mü hi ti nə ori-
ji nal və fər di ba xış lar ilə xa rak te ri zə olu nan key fiy yət li 
fo to lar da ar zuolu nan dır.

Mü sa bi qə nin dörd ya rım fi nal çı sı fi na la qa tıl maq üçün 
3 gün Triest şə hə rin də qo naq ola caq. Qa li bə 500 av ro 
məb lə ğin də “Ama zon” ku po nu ve ri lə cək.

Dünyanın ən yaşamalı şəhəri
YeniZelandiyanınOklend
şəhəri2021ciildədünyanın
həyatüçünənyararlıyaşayış
məskəniadınıqazanıb.Böyük
Britaniyanın“TheEconomist”
jurnalınınnəzdindəfəaliyyət
göstərən“EconomistIntelli
genceUnit”(EİU)analitikböl
məsininapardığıaraşdırma
nəticəsindəOklend“Global
Liveabilityİndex2021”reytin
qindəbirinciolub.

140 şə hə rin yer al dı ğı rey tin qin də 
2-3-cü yer lər Ya po ni ya nın Osa ka və 
Avst ra li ya nın Ade laida şə hər lə ri tu tub.

Mü tə xəs sis lər dün ya şə hər lə ri ara-
sın da hə ya tın key fiy yə ti ni bir ne çə 
gös tə ri ci əsa sın da müəy yən edib lər. 
Bu ra ya sa bit in ki şaf, mə də niy yət, 
eko lo gi ya, sə hiy yə, təh sil və inf rast-
ruk tur ki mi gös tə ri ci lər da xil dir. Ok-
lend 96 bal top la yıb. Glo bal Li veabi-
lity İn dex 2021” rey tin qin də dün ya nın 
10 ən yax şı şə hə ri si ya hı sı na Vel linq-
ton (Ye ni Ze lan di ya) və To kio (Ya-
po ni ya), Pert (Avst ra li ya), Sü rix və 

Ce nev rə (İs veç rə), Mel burn və Bris-
ben (Avst ra li ya) də da xil edi lib. 

Rey tinq müəl lif ə ri nin qə naəti nə 
gö rə, ko ro na vi rus pan de mi ya sı sə bə-
bin dən tət biq edi lən məh du diy yət lər 
Asi ya-Sa kit okean re gionu şə hər lə-
ri nin Av ro pa və Ka na da me qa po lis-
lə ri ni üs tə lə mə si nə im kan ya ra dıb. 
Ok lend şə hə ri nin bi rin ci ye rə yük səl-
mə si nin əsas sə bə bi yer li ha ki miy yə-
tin CO VİD-19-la mü ba ri zə də qa zan-
dı ğı uğur lar olub.

Si ya hı da so nun cu ye ri Də məşq 
(Su ri ya) şə hə ri tu tub.

CAVİD

“Son durnalar gedərkən” 
TÜRKSOY Kastamonuda qazax şairin kitabının təqdimatını keçirib

Nizaminin hikmətli kəlamları 
Salvador və Meksika portallarında

SalvadorRespublikası
nın“Literaturaypoesía”
(“Ədəbiyyatvəpoezi
ya”),Meksikanın“Más
Literatura”(“Dahaçox
ədəbiyyat”)ədəbiyyat
portallarının“Facebook”
səhifələriDövlətTərcü
məMərkəziiləəmək
daşlıqçərçivəsindədahi
AzərbaycanşairiNizami
Gəncəvininhikmətli
kəlamlarınınyayımına
başlayıb.

Por tal lar da mü tə fək kir şairin ümum bə şə ri də yər lə ri 
əks et di rən müd rik söz lə ri, cə sa rət, dost luq, xe yir xah-
lıq, zülm və əda lət haq qın da kə lam la rı oxu cu la ra təq dim 
edi lir.

Döv lət Tər cü mə Mər kə zin dən bil di ri lib ki, Ni za mi Gən-
cə vi nin 880 il lik yu bi le yi nə töh fə ola raq ha zır lan mış ma-
te rialı is pan di li nə mər kə zin is pan di li mü tə xəs si si Ay sel 
Əli ye va tər cü mə edib.

“Yağ kimi”
Bakı komandası Ukraynanın yumor şousunda 

Ukraynanın“ЛігаСміху”
(“GülüşLiqası”)televiziya
yumorşousundaBakı
şəhərinitəmsiledən“Как
помаслу”(“Yağkimi”)ko
mandasıdaiştirakedir.

La yi hə nin 8-ci möv sü-
mün də ilk tur da qey diy ya-
ta alı nan 109 ko man da dan 
25-i ikin ci tu ra ke çib. On la-
rın ara sın da Ba kı ko man da-
sı da var. Bu,  2018-ci il dən 
bə ri Azər bay ca nı bey nəl-
xalq yu mor are na sın da təm sil edən 
ye ga nə kol lek tiv dir.

“Ko man da mız güc lən di, ye ni dən 
for ma laş dı və ye ni möv sü mə ye-
ni ümid lər lə ge dir. Ko man da mı zın 
tər ki bi nə təc rü bə li müəl lif və “Pla-
net Par ni iz Ba ku” teat rı nın akt yo ru 
Ələk bər Əli yev, həm çi nin gənc is te-
dad lı blo ger Mark Kim da xil ol du lar. 

Ko man da nın “sü tun”la rın dan olan 
Sə mən dər Rza yev, Va leh Da ya nov 
və Emil Da li va lov da ye ni lən miş 
kol lek tiv də dir. İna nı ram ki, mü va fiq 
dəs tək lə ko man da nın öl kə mi zi yük-
sək sə viy yə də təm sil et mək şan-
sı var. Ha zır da növ bə ti mər hə lə də 
ikin ci tur da uğur la keç mək va cib dir”, 
- de yə ko man da nın ka pi ta nı Ca vid 
Şah baz bə yov bil di rib.

Neftçilərin həyatına “Yaxından” baxış
Səbinə Şıxlinskayanın rəsm və instalyasiya sərgisi
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