
Azər bay can 30 il lik mü-
na qi şə yə son qoy du, 
hər bi-si ya si yol lar la 
özü nün əra zi bü töv-

lü yü nü və ta ri xi əda lə ti 
bər pa et di. Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si ta ri xə qo vuş du. 
Azər bay ca nın şan lı Qə lə-
bə si bey nəl xalq hü qu qun, 
əda lə tin və Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı də yər lə ri nin tən tə-
nə si dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz-
lə ri iyu lun 13-də Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı xa ri ci iş lər na zir lə ri nin 
on layn for mat da ara lıq konf ran-
sın da çı xı şı za ma nı de yib.

Bu il BMT Baş As samb le ya-
sın dan son ra ikin ci ən bö yük 
si ya si tə si sat olan Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın ya ra dıl ma sı nın 60 
il li yi nin ta mam ol du ğu nu bil di-
rən döv lət baş çı sı qeyd edib ki, 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın bü tün 
öl kə lə rin su ve ren li yi nə və əra zi 
bü töv lü yü nə hör mə ti, öl kə lə rin 
da xi li iş lə ri nə qa rış ma ma ğı təş-
viq edən “Ban dunq prin sip lə ri” 
Azər bay ca nın xa ri ci si ya sə ti nin 
priori tet lə ri ilə tam uy ğun dur. Bu 
sə bəb dən 10 il əv vəl Azər bay-
can Qo şul ma ma Hə rə ka tı ailə-
si nin üz vü ol du. Qı sa müd dət 
ər zin də öl kə miz bu təş ki lat da 
bö yük nü fuz və eti mad qa zan dı 

və 2016-cı il də üzv döv lət lə rin 
yek dil qə ra rı ilə 2019-2022-ci 
il lər üçün Qo şul ma ma Hə rə ka tı-
na sədr lik Azər bay ca na hə va lə 
edil di.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, Azər-
bay can özü nün sədr li yi döv rü 
üçün mü fəs səl və am bi si ya-
lı fəaliy yət pla nı qə bul et miş di: 
“Təəs süf ki, CO VİD-19 pan de-
mi ya sı dün ya nı bü rü dü, ye ni 
real lıq lar və çə tin lik lər ya rat dı. 
La kin biz ye ni və ziy yə tə çe vik 
və adek vat reak si ya ve rə bil-
dik. Biz səy lə ri mi zi pan de mi ya-
nın ya rat dı ğı mi sil siz çə tin lik lə rə 
qar şı Hə rə ka tın bey nəl xalq sə-
viy yə də sə mə rə li və bir gə ca va-
bı nın for ma laş dı rıl ma sı üzə rin-
də cəm ləş dir dik”.

Hə rə ka tın səd ri qis min də 
Azər bay ca nın pan de mi ya ya 
qar şı qlo bal səy lə rin sə fər bər 
edil mə si üçün bir sı ra bey nəl-
xalq tə şəb büs lər lə çı xış et di yi-
ni de yən İl ham Əli yev 2020-ci 
il ma yın 4-də öl kə mi zin tə şəb-
bü sü ilə Qo şul ma ma Hə rə ka tı 
Tə mas Qru pu öl kə lə ri nin on-
layn Zir və gö rü şü nün, 2020-ci 
il de kab rın 3-4-də BMT Baş 
As samb le ya sı nın döv lət və hö-
ku mət baş çı la rı sə viy yə sin də 
ko ro na vi rus la mü ba ri zə yə həsr 
edil miş Xü su si ses si ya sı nın ke-
çi ril di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Döv lət baş çı sı onu da bil di-
rib ki, Azər bay can pan de mi ya 
ilə mü ba ri zə sa hə sin də Qo şul-
ma ma Hə rə ka tı öl kə lə ri də da-
xil ol maq la, 30-dan çox öl kə yə 
hu ma ni tar və ma liy yə yar dı mı 
edib. Azər bay can Ümum dün ya 
Sə hiy yə Təş ki la tı na 10 mil yon 
dol lar həc min də kö nül lü ma liy yə 
töh fə si edib ki, bu nun da ya rı sı 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın üzv 
döv lət lə ri üçün nə zər də tu tu lub.

Pre zi dent da ha son ra de yib: 
“2020-ci il Azər bay can üçün 
əla mət dar il olub, çün ki Hə rə-
ka tın gün də li yin də da ya nan va-

cib möv zu lar dan bi ri uğur la həll 
edi lib. Bil di yi niz ki mi, 30 ilə ya-
xın idi ki, Er mə nis tan əra zi mi zin 
təq ri bən 20 faizi ni iş ğal al tın da 
sax la yır dı. Er mə nis tan azər-
bay can lı la ra qar şı et nik tə miz-
lə mə apa rıb. Bir mil yon dan çox 
azər bay can lı qaç qın və məc bu-
ri köç kü nə çev ri lib. Er mə nis tan 
1992-ci ilin fev ra lın da Xo ca lı 
soy qı rı mı nı tö rə dib, 106-sı qa-
dın, 63-ü uşaq ol maq la, yüz lər lə 
dinc in sa nı qət lə ye ti rib. Xo ca lı 
soy qı rı mı 13 öl kə tə rə fi n dən ta-
nı nıb.

davamı səh. 2-də

Azərbaycanın Qələbəsi beynəlxalq hüququn təntənəsidir
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Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində
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səh. 8

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Prezident Rusiya Baş nazirinin
müavinini qəbul edib  

Üçtərəfli İşçi qrupunun fəaliyyəti ilə bağlı 
məsələlər müzakirə olunub

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev iyu lun 
13-də Ru si ya Fe de ra si ya sı Baş na zi ri nin müavi ni Alek sey Over-
çu ku qə bul edib. 

Alek sey Over çuk Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu ti nin sa lam la-
rı nı döv lə ti mi zin baş çı sı na çat dı rıb. Pre zi dent İl ham Əli yev Ru si-
ya nın döv lət baş çı sı nın sa lam la rı na gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rib, 
onun da sa lam la rı nı Vla di mir Pu ti nə çat dır ma ğı xa hiş edib.

Söh bət za ma nı Azər bay can, Ru si ya və Er mə nis tan baş na zir-
lə ri müavin lə ri nin sədr li yi ilə üç tə rəfl  i İş çi qru pu nun fəaliy yə ti ilə 
bağ lı mə sə lə lər mü za ki rə edi lib.

Gö rüş də Azər bay can-Ru si ya iki tə rəfl  i əla qə lə ri nə to xu nu lub, 
sər həd-ke çid mən tə qə lə ri nin fəaliy yə ti nin da ha da tək mil ləş di-
ril mə si ilə bağ lı mə sə lə lər mü za ki rə olu nub, ti ca rət, iq ti sa diy yat, 
nəq liy yat və di gər sa hə lər də əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri ət ra fın-
da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Diplomatların peşə bayramında 
Qarabağda

Azər bay can da dip lo ma tik xid mət or qan la rı əmək daş la rı nın 
pe şə bay ra mı gü nü – iyu lun 9-da öl kə miz də fəaliy yət gös-
tə rən dip lo ma tik kor pu sun nü ma yən də lə ri üçün Qa ra ba ğa 
sə fər proq ra mı təş kil edi lib.

Əla mət dar gün də döv lət baş çı sı nın tap şı rı ğı na əsa sən təş-
kil edi lən sə fə rin iş ti rak çı la rı Fü zu li ra yo nun da və Şu şa şə-
hə rin də olub lar. Xa ri ci dip lo ma tik kor pu sun nü ma yən də lə ri ni 
sə fər də Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin kö mək çi si 
– Pre zi dent  Ad mi nist ra si ya sı Xa ri ci si ya sət mə sə lə lə ri şö bə-
si nin mü di ri Hik mət Ha cı yev və Azər bay can Res pub li ka sı Bi-
rin ci vit se-pre zi den ti nin kö mək çi si El çin Əmir bə yov mü şa yiət 
edib lər.

səh. 4

Mədəni irsin və tarixi abidələrin
bərpası ilə bağlı əməkdaşlıq

Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
Türk Əmək daş lıq və Koor di na si ya Agent li yi nin (Tİ KA) baş qa nı 
Ser kan Ka ya la rın rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
edib. 

Gö rüş za ma nı mə də ni ir sin mü ha fi  zə si, ta ri xi-mə də ni abi də-
lə rin bər pa və kon ser va si ya sı sa hə sin də əmək daş lıq mə sə lə lə ri 
ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

səh. 3

Ermənistanın tarixi və
mədəni irsimizi mənimsəməsi

Hesabat hazırlanıb
Bey nəl xalq Mü na si bət lə rin Təh li li Mər kə zi “Er mə nis ta nın Azər-
bay ca nın ta ri xi və mə də ni ir si ni mə nim sə mə si” ad lı he sa bat 
ha zır la yıb.

He sa bat da həm iş ğal dan azad olun muş Azər bay can əra zi lə rin-
də, həm də Er mə nis tan əra zi sin də Azər bay ca na məx sus ta ri xi və 
mə də ni ir sin Er mə nis tan tə rə fi n dən mə nim sə nil mə si si ya sə ti nin 
müx tə lif tə rəfl  ə ri araş dı rı lır. 

səh. 2

General Polad Həşimov haqqında sənədli fi lm təqdim olundu
İyu lun 12-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin-
də şə hid ge ne ral-ma yor, Azər bay ca nın Mil li 
Qəh rə ma nı Po lad Hə şi mo vun (1975-2020) 
xa ti rə si nə həsr olu nan “Port ret 3293” sə nəd li 
fil mi və ge ne ra lın port re ti nin təq di mat mə ra si-
mi ke çi ril di. 

Mə ra sim də Mil li Məc li sin de pu tat la rı, Mə də-
niy yət Na zir li yi nin nü ma yən də lə ri, mə də niy yət 
və elm xa dim lə ri, Po lad Hə şi mo vun ailə üzv lə ri 
və hərb çi dost la rı iş ti rak edir di.

La yi hə nin rəh bə ri və ide ya müəl li fi  Nu ra na Ba-
ba ye va fi lm haq qın da mə lu mat ver di. Bil dir di ki, 
ötən ilin iyu lun da xain düş mən tə rə fi n dən To vuz 
ha di sə lə ri nin tö rə dil mə si və ge ne ral-ma yor Po-
lad Hə şi mo vun şə hid ol ma sın dan çox sar sı lıb: 
“2020-ci ilin iyul ayın dan ema lat xa nam da ge ne ra-
lın port re ti ni iş lə mə yə baş la dım. Şə hid ge ne ra lın 
port re ti mə nim bu janr da ilk işim dir. Ey ni za man-
da bu sə nəd li fi l mi ər sə yə gə tir mə yə nail ol duq”.

Fil min adı ilə bağ lı fi  kir lə ri ni bö lü şən N.Ba ba-
ye va söy lə di ki, 3293 rə qə mi Po lad Hə şi mo vun 

düş mən dən al dı ğı pos tun adı dır və ha di sə lə rin 
baş ver di yi ye ri əks et di rir: “Za bit və əs gər he yə ti 
hə min pos tu həm də “Po lad pos tu” ad lan dı rıb. 
Fil mi ha zır la maq da əsas məq sə dim onu ta nı-
yan la rın sev gi və hör mət bəs lə di yi Po lad Hə şi-
mo vun xa ti rə si ni ya şat maq dır”.

davamı səh. 2-də

Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şuraya seçkilər 
Təkrar səsvermə keçiriləcək

İ
yu lun 13-də Mə də niy yət Na-
zir li yi ya nın da İc ti mai Şu ra ya 
seç ki lər təş kil edi lib. Mə-
də niy yət Na zir li yi ya nın da 
İc ti mai Şu ra nın fəaliy yə ti nin 
tə min edil mə si ilə əla qə dar 
ya ra dıl mış Seç ki Ko mis si-
ya sı tə rə fin dən Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də təş kil 
olu nan seç ki lə rin ge di şi ni 
me dia mən sub la rı da iz lə-
yib.

Seç ki lər “İc ti mai iş ti rak çı lıq 
haq qın da” 2013-cü il 22 no yabr 
ta rix li Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Qa nu nu na və Azər bay can 
Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne-
ti nin 2014-cü il 30 may ta rix li 
Qə ra rı ilə təs diq edil miş “İc ti mai 
şu ra nın və tən daş cə miy yə ti ins-
ti tut la rı tə rə fi n dən se çil mə si nə 
dair Əsas na mə”yə uy ğun ola-
raq  ke çi ri lib.

Qeyd edək ki, İc ti mai Şu ra-
nın 9 nə fər dən iba rət tər kib-
də se çil mə si nə zər də tu tu lub. 

Ümu mi lik də 49 qey ri-hö ku mət 
təş ki la tı nın rəh bər və ya təm-
sil çi si İc ti mai Şu ra üzv lü yü nə 
na mi zəd gös tə ril miş di. Se çi ci 
qis min də 250-dən çox ic ti mai 
təş ki lat nü ma yən də si qey diy-
yat dan keç miş di.

Səs ver mə dən əv vəl çı xış 
edən mə də niy yət na zi ri nin 
müavi ni Sev da Məm mə də li ye va 
bil di rib ki, na zir lik ya nın da ilk də-
fə ya ra na caq şu ra nın fəaliy yə ti 
mə də niy yət sis te mi nə nə za rə ti 
güc lən di rə cək, ey ni za man da 
na zir lik və onun ta be li yin də olan 
qu rum lar la qey ri-hö ku mət təş ki-
lat la rı ara sın da sə mə rə li əmək-
daş lı ğın qu rul ma sı na yar dım çı 
ola caq.

Mə də niy yət Na zir li yi Apa ra-
tı nın rəh bə ri Va sif Ey vaz za də 
qeyd edib ki, mə də niy yət ümu-
mi lik də öl kə nin bü tün in san la-
rı nı ma raq lan dı ran sa hə dir. O, 
ümid var ol du ğu nu bil di ri b ki, 
İc ti mai Şu ra ya se çi lə cək üzv-
lər na zir li yin ic ti mai təş ki lat lar la 

mü na si bət lə ri nin sə mə rə li qu-
rul ma sı na öz töh fə si ni ve rə cək 
və bu sa hə də həm şəff  afl  ı ğın 
tə min edil mə si, həm də key fi y-
yə tin art ma sı na yar dım çı ola-
caq lar.

Son ra İc ti mai Şu ra ya seç ki 
pro se si baş la yıb. Səs ver mə nə-
ti cə sin də, qa nun ve ri ci li yə mü-
va fi q ola raq tə ləb olu nan səs 
çox lu ğu nu top la mış 1 na mi zəd 
– Əli bə yov Gə ray Ayaz oğ lu 
(“Mə də ni İn ki şaf Mər kə zi” İc ti-

mai Bir li yi) İc ti mai Şu ra nın üz vü 
se çi lib.

Qa lan 8 ye rə 16 iyul 2021-ci 
il ta rix də saat 10:00-dan 14:00-
dək Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə-
zin də na mi zəd li yi qey də alın mış 
şəxs lər (48 nə fər) ara sın da tək-
rar seç ki lər ke çi ri lə cək.

Tək rar seç ki də qey diy ya-
ta alın mış və tən daş cə miy yə ti 
ins ti tut la rı təm sil çi lə ri nin se çi ci 
qis min də iş ti ra kı nə zər də tu tu-
lub.

Nağıl kimi həyat...
Uşaq lar, elə bö yük lər üçün də 
sehr li adam təəs sü ra tı ya ra-
dan Əmək dar ar tist, se vi lən 
akt yor, pe şə kar kuk la çı Ələk-
bər Hü sey nov ilə səh nə dən 
son gö rü şüm dən ke çən bu 15 
il ər zin də bir hə qi qət heç vaxt 
də yiş mə di. O, səh nə mö cü-
zə si idi...

İs te dad lı akt yor və re jis sor 
uşaq la rı tə mən na sız sev mə yi 
ba ca ran bö yük ürək sa hi bi idi. 
Bü tün uşaq la rı ətir li çi çək ol-
duq la rı na inan dı ran (il lər lə “Hər  
bi ri miz bir çi çək” ve ri li şi nin apa-
rı cı sı olub), on la rın son suz sev-
gi sin də ağ rı-acı la rı nı unu dan 
bən zər siz teatr, səh nə ada mı 
ya şa say dı, bu gün lər də 60 il lik 
yu bi le yi ni qeyd edə cək di.

səh. 6



Azərbaycanın Qələbəsi 
beynəlxalq hüququn təntənəsidir

əvvəli səh. 1-də
1993-cü il də BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı Er mə nis tan si lah lı 

qüv və lə ri nin Azər bay ca nın iş ğal olun muş əra zi lə rin dən dər hal, 
tam və qeyd-şərt siz çı xa rıl ma sı nı tə ləb edən dörd qət na mə qə-
bul edib. Qo şul ma ma Hə rə ka tı, İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı və 
ATƏT da xil ol maq la, bir sı ra nü fuz lu bey nəl xalq təş ki lat lar da 
bu na bən zər qə rar və qət na mə lər qə bul edib. La kin Er mə nis-
tan apa rı cı bey nəl xalq təş ki lat la rın tə ləb lə ri nə mə həl qoy ma yıb. 
Be lə lik lə, Er mə nis ta nın ye ga nə məq sə di sta tus-kvo nun sax la-
nıl ma sın dan və iş ğa lın möh kəm lən di ril mə sin dən iba rət olub.

Son il lər ər zin də Er mə nis tan da nı şıq lar pro se si ni məq səd li şə-
kil də məhv edir, Azər bay ca nı ye ni əra zi lər uğ run da ye ni mü ha-
ri bə ilə hə də lə yir di. 2020-ci il də Er mə nis tan döv lət sər hə di və 
keç miş tə mas xət ti bo yu üç də fə hər bi təx ri bat la ra əl at dı və nə-
ti cə də hərb çi lə ri miz və mül ki və tən daş la rı mız hə lak ol du lar.

Ötən ilin sent yab rın da Er mə nis tan Azər bay ca na qar şı iri miq-
yas lı hər bi hü cu ma keç di. Bu tə ca vü zə ca vab ola raq, Azər bay-
can Or du su əks-hü cum əmə liy ya tı na baş la dı və iş ğal al tın da kı 
əra zi lə rin bö yük his sə si ni azad et di.

Qırx dörd gün lük mü ha ri bə nə ti cə sin də tam məğ lu biy yə tə uğ-
ra yan Er mə nis tan 2020-ci il no yab rın 10-da ka pi tul ya si ya ak tı-
na im za ata raq, Azər bay ca nın iş ğal al tın da kı di gər əra zi lə rin dən 
qo şun la rı nı çı xar ma ğa məc bur ol du. Azər bay can özü BMT Təh-
lü kə siz lik Şu ra sı nın yu xa rı da qeyd olu nan qət na mə lə ri nin ic ra-
sı nı tə min et di”.

“Biz Qo şul ma ma Hə rə ka tı öl kə lə ri nin bey nəl xalq hü qu qa 
və BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın qət na mə lə ri nə uy ğun ola raq, 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nə və su ve ren li yi nə mün tə zəm 
dəs tə yi ni yük sək qiy mət lən di ri rik” de yən döv lət baş çı sı onu 
da xa tır la dıb ki, 2020-ci ilin iyu lun da Qo şul ma ma Hə rə ka tı Er-
mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin döv lət sər hə din də tö rət di yi hər bi 
təx ri bat la bağ lı kom mü ni ke qə bul edib. Bun dan əla və, Və tən 
mü ha ri bə si za ma nı – 2020-ci ilin okt yab rın da na zir lər sə viy yə-
sin də ke çi ri lən on layn ic las çər çi və sin də xü su si bə ya nat qə bul 
olu nub. Bu sə nəd lər də Qo şul ma ma Hə rə ka tı öl kə lə ri Azər bay-
ca nın əda lət li möv qe yi ni dəs tək lə yib və əra zi bü töv lü yü nün 
bər pa sı na yö nəl miş səy lə ri nə dair Azər bay can la həm rəy li yi ni 
ifa də edib.

“Bu mə qam da mən Və tən mü ha ri bə si za ma nı baş ver miş 
konk ret bir ha di sə ni vur ğu la maq is tər dim. BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı nın bə zi üzv lə ri 1993-cü il də qə bul edil miş BMT Təh lü kə-
siz lik Şu ra sı nın qət na mə lə ri ni nə zə rə al ma dan, qə rəz li bə ya nat 
qə bul et dir mək cəhd lə ri gös tər di lər. La kin Təh lü kə siz lik Şu ra sın-
da kı mü za ki rə lər za ma nı Azər bay ca nın möv qe yi ni dəs tək lə yən 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın yed di üz vü tə kid et di ki, mü za ki rə edi-
lən mət nə Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın yu xa rı da qeyd olu nan qət na-
mə lə ri nə is ti nad əla və edil sin.

Qo şul ma ma Hə rə ka tı öl kə lə ri nin be lə qə tiy yət li möv qe yi on la-
rın “Ban dunq prin sip lə ri”nə və Hə rə ka tın də yər lə ri nə sa diq li yi ni 
nü ma yiş et dir di. Biz on la rın bu möv qe yi ni iki tə rəf i mü na si bət lə-
ri miz də ta ri xi dost luq jes ti ki mi qə bul et dik”, – de yə İl ham Əli yev 
vur ğu la yıb.

Pre zi dent qeyd edib ki, iş ğal döv rün də Er mə nis tan Azər bay-
ca nın iş ğal edil miş əra zi lə rin də şə hər və kənd lə ri, bü tün mə də-
ni və di ni abi də lə ri qəs dən da ğı dıb: “Hət ta qə bi ris tan lıq lar yer lə 
yek san edi lib. Er mə nis ta nın məq sə di əsr lər bo yu hə min əra zi-
lər də ya şa mış azər bay can lı la rın izi ni sil mək olub”. 

Xa ri ci dip lo mat la rın və jur na list lə rin azad olun muş əra zi lə rə 
mün tə zəm sə fər lə ri nin təş kil edil di yi ni de yən döv lət baş çı sı bil-
di rib ki, bey nəl xalq me dia Azər bay can xal qı na məx sus mə də ni 
və di ni ir sin məq səd li şə kil də da ğı dıl ma sı və təh qir olun ma sı, 
şə hər və kənd lə rin dar ma da ğın edil mə si fakt la rı nı sə nəd ləş di rib 
və on la rı işıq lan dı rıb.

Azər bay can Pre zi den ti həm kar la rı na öl kə mi zin şə hər və kənd-
lə ri nin iş ğal dan əv vəl və son ra kı və ziy yə ti ilə bağ lı qı sa mə lu mat 
və fo to şə kil lər dən iba rət təs vi re di ci ki tab gön də rə cə yi ni də de-
yib. Bil di rib ki, ki tab da Azər bay ca nın di ni və ta ri xi abi də lə ri nin 
ta ma mi lə məhv edil mə si öz ək si ni ta pıb.

Azad olun muş əra zi lər də ye ni dən qur ma iş lə ri nin baş lan dı ğı-
nı de yən döv lət baş çı sı bil di rib ki, Azər bay ca nın növ bə ti onil lik 
üçün so sial-iq ti sa di in ki şa fı na dair müəy yən olu nan beş mil li 
priori tet dən bi ri yüz min lər lə məc bu ri köç kü nün doğ ma yurd la rı-
na lə ya qət li və təh lü kə siz qa yı dı şı dır.

“La kin əsas çə tin lik Er mə nis tan tə rə fin dən bas dı rıl mış çox say-
lı mi na lar dır” de yən Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd edib ki, mü ha-
ri bə dən son ra mi na part la ma sı nə ti cə sin də 30-a ya xın Azər bay-
can və tən da şı hə lak olub, 100 nə fər dən çox in san ya ra la nıb. 
Mi na lar azad olun muş əra zi lər də ye ni dən qur ma pro se si ni və 
məc bu ri köç kün lə rin ev lə ri nə qa yı dı şı nı lən gi dir.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, be lə ge niş əra zi lə rin mi na lar dan tə-
miz lən mə si ol duq ca bö yük za man və re surs tə ləb edir. Er mə-
nis tan mi na xə ri tə lə ri ni ver mək dən bo yun qa çı rır. Bey nəl xalq ic-
ti maiy yət Er mə nis ta nı məc bur et mə li dir ki, azad olun muş bü tün 
əra zi lə rin mi na xə ri tə lə ri ni Azər bay ca na ver sin.

Ermənistanın tarixi və mədəni irsimizi 
mənimsəməsi haqqında hesabat

BeynəlxalqMünasibətlərinTəhliliMərkəzi“ErmənistanınAzər
baycanıntarixivəmədəniirsinimənimsəməsi”adlıhesabat
hazırlayıb.

Mər kəz dən ve ri lən mə lu ma-
ta gö rə, he sa bat da həm iş ğal-
dan azad olun muş Azər bay can 
əra zi lə rin də, həm də Er mə nis-
tan əra zi sin də Azər bay ca na 
məx sus ta ri xi və mə də ni ir sin 
Er mə nis tan tə rə fin dən mə nim-
sə nil mə si si ya sə ti nin müx tə lif 
tə rəf ə ri araş dı rı lır.

İki his sə dən iba rət olan he sa ba tın bi rin ci his sə sin də Qa ra-
ba ğın mə də ni və ta ri xi ir si nin, o cüm lə dən mu zey və mə də-
niy yət abi də lə ri nin ta lan edil mə si, həm çi nin əra zi də qa nun suz 
ar xeolo ji qa zın tı la rın apa rıl ma sı araş dı rı lır. Ma te rialın ikin ci 
his sə sin də abi də lə rin “er mə ni ləş di ril mə si” və azər bay can lı la ra 
məx sus ir sin sax ta laş dı rıl ma sı təh lil edi lir. He sa ba tın bir qis mi 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən təq dim olu nan mən bə lə rə əsa-
sən ha zır la nıb.

He sa bat da Al ma ni ya nın Boc hum Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Hans-Yoac him Heint ze tə rə fin dən ya zıl mış “Si lah lı qar şı dur ma-
lar za ma nı mə də ni ir sin qo run ma sı” ad lı ma te rial da təs bit olun-
muş hü qu qi qiy mət lən dir mə dən də is ti fa də edi lib.

Bey nəl xalq Mü na si bət lə rin Təh li li Mər kə zi (“AİR Cen ter” – 
Cen ter of Analy sis of In ter na tional Re la tions) Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin 6 fev ral 2019-cu il ta rix li fər ma nı ilə ya ra-
dıl mış pub lik hü qu qi şəxs dir.

2 gündəm www.medeniyyet.az

№52 (1829)
14 iyul 2021

Düşmənə onun yerinin göstərildiyi gün... 
Tovuz döyüşlərindən bir il ötür

1214iyultarixiErmənistan
Azərbaycansərhədindəhərbi
toqquşmanın–ermənisilahlı
qüvvələrinintörətdiyitəxribata
AzərbaycanOrdusununhis
sələritərəfindənlayiqlicava
bınverildiyiTovuzdöyüşlərinin
ildönümüdür.

2020-ci il iyu lun 12-də gü nor-
ta saat la rın da Er mə nis tan tə rə-
fi sər həd də növ bə ti də fə hər bi 
təx ri bat tö rə də rək To vuz ra yo-
nu is ti qa mə tin də Azər bay can 
möv qe lə ri ni ələ ke çir mə yə cəhd 
gös tə rib. Düş mə nin bu cəhd lə-
ri nin qar şı sı hər bi qüv və lə ri miz 
tə rə fin dən alı nıb.  

İyu lun 12-də gü nün ikin ci ya-
rı sı, elə cə də iyu lun 13-də və 
14-də sər həd də ge dən şid dət li 
dö yüş lər də hərb çi lə ri miz bö yük 
rə şa dət və qəh rə man lıq gös tə-
rə rək düş mə nə möv qe lə ri mi zə 
doğ ru irə li lə mə yə im kan ver-
mə yib lər. Düş mə nin qar şı sı nın 
alın ma sı məq sə di lə gö rü lən 
cə za təd bir lə ri nə ti cə sin də ona 
məx sus müx tə lif tə yi nat lı hər bi 
tex ni ka, dö yüş va si tə lə ri, ko-
man da mən tə qə si, mü da fiəsi nin 
də rin li yin də ki eh ti yat lar və yüz-
lər lə can lı qüv və si məhv edi lib.

Dö yüş lər də Azər bay can Or-
du su da it ki lər ve rib. Dö yüş za-
ma nı mü da fiənin ön xət tin də 
olan ge ne ral-ma yor Po lad Hə-
şi mov, pol kov nik İl qar Mir zə yev, 
ma yor lar Na miq Əh mə dov, Anar 
Nov ru zov qəh rə man ca sı na şə-
hid olub lar. Həm çi nin 12-14 iyul 
ta ri xin də sər həd də düş mə nin 
hü cu mu nun qar şı sı nın alın ma sı 
za ma nı da ha 8 hərb çi miz – baş 
ley te nant Rə şad Mah mu dov, gi-
zir İl qar Zey nal lı, gi zir Ya şar Ba-

ba yev, müd dət dən ar tıq hər bi 
xid mət qul luq çu la rı – əs gər El-
çin Mus ta fa za də, ça vuş Vü qar 
Sa dı qov, əs gər Na zim İs ma yı-
lov, baş əs gər El şad Məm mə-
dov və əs gər Xəy yam Daş də-
mi rov qəh rə man ca sı na hə lak 
olub lar.

Er mə ni lə rin at dı ğı mər mi nin 
To vuz ra yo nu nun  Ağ dam kən-
din də ev lər dən bi ri nə düş mə si 
nə ti cə sin də 76 yaş lı Əziz Əli yev 
də şə hid ol muş du. Ra yo nun bir 
ne çə kən din də ev lə rə, in zi ba ti 
bi na la ra, mül ki ob yekt lə rə cid di 
zi yan dəy miş di.

Bu nun la be lə, igid Və tən oğul-
la rı sər hə di mi zi can la rı ba ha sı-
na qo ru ya raq düş mə nin is tə yi ni 
qur sa ğın da qoy du lar.

“Düş mə nə ağır zər bə vu ru-
lub, hə lak olan hərb çi lə ri mi zin 
qi sa sı alı nıb və bun dan son ra 
da alı na caq. Şə hid lə ri mi zin qa-
nı yer də qal ma ya caq” – bu fik ri 
2020-ci il iyu lun 13-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti, 
Ali Baş Ko man dan İl ham Əli yev 
Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın ic la sın-
da çı xı şı za ma nı bə yan et miş di.

Ali Baş Ko man dan vur ğu la-
mış dı ki, sər həd də da vam edən 
və ziy yə tin bü tün mə su liy yə ti ni 
Er mə nis ta nın hər bi-si ya si rəh-
bər li yi da şı yır: “Çün ki məhz 
Er mə nis tan rəh bər li yi nin ikiüz-
lü və ri ya kar fəaliy yə ti nə gö-
rə be lə ha di sə lər baş ve rir. Bir 
tə rəf dən, bey nəl xalq ic ti maiy-
yə tə mü ra ciət edir və Er mə nis-
tan-Azər bay can qo şun la rı nın 
tə mas xət tin də atəş kəs re ji mi-
nin möh kəm lən di ril mə si üçün 
kö mək xa hiş edir. Di gər tə rəf-
dən, hər bi təx ri bat lar tö rə də rək 
Azər bay can əra zi si nə bas qın 

et mək is tə yir, möv qe lə ri mi zi 
zəbt et mək is tə yir, mül ki əha-
li ni, kənd lə ri mi zi atə şə tu tur. 
Bu çir kin və məkr li si ya sət Er-
mə nis ta nı uçu ru ma apa ra caq. 
Bü tün mə su liy yət Er mə nis ta nın 
rəh bər li yi üzə ri nə dü şür. Azər-
bay can öz əra zi bü töv lü yü nü 
bun dan son ra da qo ru ya caq, 
öz sər həd lə ri mi zi qo ru ya caq... 
Mən də fə lər lə de mi şəm, bir 
da ha de mək is tə yi rəm ki, Azər-
bay can heç vaxt iş ğal edil miş 
tor paq la rı nın bu və ziy yət də 
qal ma sı ilə ba rış ma ya caq, iş-
ğal la ba rış ma ya caq və əlin dən 
gə lə ni edə cək ki, öz əra zi bü-
töv lü yü nü bər pa et sin... Biz bü-
tün im kan lar dan is ti fa də edib 
özü mü zü qo ru ya ca ğıq və düş-
mə nə ye ni dən onun öz ye ri ni 
gös tə rə cə yik”.

Hə qi qə tən də, 2020-ci ilin 
iyu lun da kı To vuz dö yüş lə rin də 
Azər bay can Or du su düş mə nə 
ye ri ni gös tər di. To vuz dö yüş lə ri 
fak ti ki ola raq 2020-ci ilin şan lı 
Və tən mü ha ri bə si nin mü qəd di-
mə si idi. Bu dö yüş lər dən nə ti cə 
çı xar ma yan iş ğal çı döv lə tin rəh-
bər li yi sent yab rın 27-də cəb hə 
xət tin də – bu də fə Qa ra bağ da 

hər bi təx ri bat tö rət di və bun-
dan son ra Azər bay ca nın “Də mir 
yum ru ğu”nu gör dü. 44 gün lük 
mü ha ri bə də rə şa dət li Si lah lı 
Qüv və lə ri miz iş ğal çı ya ta rix bo-
yu unut ma ya ca ğı dərs ver di...

***
İyu lun 12-də Mü da fiə Na zir li-

yi nin rəh bər li yi To vuz dö yüş lə ri-
nin il dö nü mü mü na si bə ti lə İkin ci 
Şə hid lər xi ya ba nı nı zi ya rət edib.

Mü da fiə Na zir li yi nin mət buat 
xid mə tin dən bil di rib lər ki, öl-
kə mi zin müs tə qil li yi və əra zi 
bü töv lü yü nün tə min edil mə si 
uğ run da şə hid olan Və tən öv-
lad la rı nın xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la anı lıb və ruh la rı na dua-
lar oxu nub. 2020-ci ilin iyu lun da 
Er mə nis tan-Azər bay can döv lət 
sər hə di nin To vuz ra yo nu sa hə-
sin də Er mə nis tan si lah lı qüv-
və lə ri nin təx ri bat la rı nın qar şı sı-
nı alar kən can la rı nı fə da et miş 
şə hid lə ri mi zin, elə cə də bu ra da 
uyu yan bü tün şə hid lə rin mə zar-
la rı zi ya rət edi lə rək üzə ri lə ri nə 
gül dəs tə lə ri dü zü lüb.

Na zir lik tə rə fin dən To vuz dö-
yüş lə ri nin il dö nü mü nə həsr olu-
nan sil si lə təd bir lər təş kil edi lib.

General Polad Həşimov haqqında 
sənədli film təqdim olundu

əvvəli səh. 1-də
Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-

mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye-
va qeyd et di ki, To vuz dö yüş lə ri 
bi zi Zə fə rə apa ran bir ha di sə 
ol du: “O in sa na yax şı öv lad, 
hə yat yol da şı de yir lər ki, va li-
deyn lə ri nə, ailə si nə qay ğı ilə 
ya na şır. An caq elə sev gi var ki, 
heç dü şün mə dən sev dik lə ri mi zi 
ar xa mız da qo ya raq yo lun da ca-
nı mı zı fə da edi rik. Bu uca sev-
gi nin adı ana Və tən dir! Po lad 
Hə şi mov be lə oğul lar dan idi. O, 
sa də cə, Sə ma yə xa nı mın de yil, 
bü tün ana la rı mı zın öv la dı dır. 
Onun ən bö yük ar zu su ailə si ilə 
de yil, Və tən lə bağ lı idi. Po lad 
Hə şi mo vun ta be li yin də çox lu 
say da əs gər lə ri var idi. Məhz 
on lar Po lad Hə şi mo vun adı çə-
ki lən də “mə nim ko man di rim” 
de yir di lər. Ali Baş Ko man da nı-
mız İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al-
tın da Or du muz 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də tor paq la rı mı zı 
iş ğal dan azad et di. Bu nun la 
həm ge ne ra lı mı zın qi sa sı alın-
dı, həm də 30 ilə ya xın həs rə ti ni 

çək di yi miz doğ ma Qa ra ba ğı-
mı za qo vuş duq. Mən bir da ha 
Po lad Hə şi mo va və tor paq la rı-
mı zın azad lı ğı uğ run da ca nı nı 
fə da edən bü tün şə hid lə ri mi zə 
Al lah dan rəh mət di lə yi rəm”.

Mil lət və ki li Cey hun Məm mə-
dov bil dir di ki, bu gün Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin və 
qüd rət li Or du mu zun sa yə sin-
də Azər bay can xal qı ta ri xi nin ən 
şan lı gün lə rin dən bi ri ni ya şa yır: 

“Bu Zə fər do lu gün lə ri bi zə ya-
şat maq dan öt rü min lər lə qəh-
rə ma nı mız Və tən yo lun da öz 
ca nı nı fə da et di. Şə hid lik in sa-
nın hə yat da ça ta bi lə cə yi ən 
uca mə qam dır. Şə hid va li dey ni 
adı nı da şı maq isə bö yük fəxr 
və qü rur dur. Hə yat da ən çə tin 
iş lər dən bi ri kim lə rə sə nü mu nə 
ol ma ğı ba car maq dır. Po lad Hə-
şi mov öz əs gər lə ri nə nü mu nə 
idi. Mən Sə ma yə xa nım baş da 

ol maq la bü tün şə hid ana la rı nın 
qar şı sın da baş əyi rəm”.

Çı xış lar dan son ra “Port ret 
3293” sə nəd li fil mi nü ma yiş et-
di ril di.

Son da şə hid ge ne ra lın ana sı 
Sə ma yə Hə şi mo va çı xış edə rək 
oğ lu nun xa ti rə si nə gös tə ri lən 
diq qə tə gö rə öl kə baş çı sı İl ham 
Əli ye və və təd bir iş ti rak çı la rı na 
tə şək kü rü nü bil dir di.

Qeyd edək ki, “Che le bi Me dia 
Group” tə rə fin dən len tə alı nan 
fil min pro dü se ri Mə la hət Qur ba-
no va dır. Sə nəd li fil min çə ki liş lə ri 
Azər bay can Hərb Ta ri xi Mu ze yi, 
II Fəx ri xi ya ban, Po lad Hə şi mo-
vun Sum qa yıt şə hə rin də ki evi 
və Hey dər Əli yev adı na Ali Hər-
bi Mək təb də apa rı lıb.

Xa tır la daq ki, ge ne ral-ma yor 
Po lad Hə şi mov 14 iyul 2020-ci 
il də To vuz ra yo nu is ti qa mə tin də 
baş ve rən şid dət li dö yüş lər za-
ma nı düş mə nin hü cum cəh di nin 
qar şı sı nı alar kən şə ha də tə ye tib. 
To vuz dö yüş lə rin də 12 hərb çi miz 
hə lak olub. Öl kə baş çı sı nın 9 de-
kabr 2020-ci il ta rix li sə rən ca mı 
ilə ge ne ral-ma yor Po lad Hə şi mov 
ölü mün dən son ra “Azər bay ca nın 
Mil li Qəh rə ma nı” fəx ri adı na la yiq 
gö rü lüb.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Bakı və Tbilisi qardaş oldu...

GürcüstanpaytaxtınınmeriKaxaKalad
zeninrəhbərliketdiyinümayəndəheyəti
iyulun13dəBakıyagəlib.

Sə fə rin ilk gü nün də qo naq lar İçə ri şə hər lə 
ta nış olub, Fəv va rə lər mey da nı nı gə zib lər. 

“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru-
ğu İda rə si İda rə He yə ti nin səd ri Əs gər Ələk-
bə rov tə rə fin dən qar şı la nan qo naq lar Ba kı 
Xan Sa ra yı Komp lek si və Ye ral tı ha mam la 
ta nış olub lar. On la ra əra zi də apa rı lan kon-
ser va si ya və bər pa iş lə ri haq qın da mə lu mat 
ve ri lib.

Tbi li si me ri nin rəh bər lik et di yi he yət “İçə-
ri şə hər” Ənə nə vi İn cə sə nət Mər kə zin də də 
olub.  Həm çi nin eks kur si ya za ma nı qo naq-
la ra Qız qa la sı, Qa la di var la rı ki mi abi də lə-
rin ta ri xi və me mar lıq xü su siy yət lə ri ba rə də 
də mə lu mat ve ri lib.

Hə min gün Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
El dar Əzi zov və Tbi li si şə hə-
ri nin me ri Ka xa Ka lad ze nin 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də 
he yə ti nin gö rü şü ke çi ri lib. 

El dar Əzi zov öl kə lə ri miz 
ara sın da qə dim dost luq və 
qon şu luq mü na si bət lə ri nin 
ol du ğu nu qeyd edə rək Azər-
bay can-Gür cüs tan mü na si-
bət lə ri nin st ra te ji tə rəf daş lıq 
sə viy yə si nə yük səl di yi ni vur-
ğu la yıb. Bil di rib ki, iki öl kə 
ara sın da mü na si bət lər bir 
çox sa hə lər də in ki şaf edir. 

Qar şı lıq lı sə fər lər bu əla qə lə rin da ha da in-
ki şaf et di ril mə si üçün ye ni im kan lar açır. 

Azər bay can və gür cü xalq la rı nın uzun 
əsr lər dən bə ri sülh və dost luq şə raitin də ya-
şa dıq la rı nı söy lə yən Tbi li si me ri Ka xa Ka-
lad ze bil di rib ki, öl kə sin də Azər bay can ilə 
mü na si bət lə rə xü su si önəm ve ri lir. O, ümid-
var ol du ğu nu bil di rib ki, bu sə fər Ba kı və Tbi-
li si ara sın da əla qə lə rin  möh kəm lən mə si nə 
mü hüm töh fə ola caq.

Son ra Ba kı və Tbi li si şə hər lə ri ara sın da qar-
daş laş ma haq qın da me mo ran dum im za la nıb 
və qar şı lıq lı xa ti rə hə diy yə lə ri təq dim olu nub.

Qeyd edək ki, Ba kı Tbi li si nin qar daş lıq 
mü na si bət lə ri qur du ğu 21-ci şə hər dir.

Gö rüş də Azər bay ca nın Gür cüs tan da kı sə-
fi ri Faiq Qu li yev və Gür cüs ta nın Azər bay can-
da kı sə fi ri Zu rab Pa ta rad ze iş ti rak edib lər.

Milli İncəsənət Muzeyində 
uşaqlar üçün ustad dərsləri
AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyi
yenidənhəftəsonlarıuşaqlarüçün
ustaddərslərikeçirəcək.

Mu zey dən bil di ri lib ki, dərs lər “Bə dii 
löv hə lər” və “Mil li mo tiv lər” ad lı iki fərq li 
proq ram üz rə real la şa caq. 

İlk də fə “Bə dii löv hə lər” ad lı us tad 
dər si nin iş ti rak çı la rı gör kəm li rəs sam 
Ta hir Sa la ho vun mu ze yin fon dun da 
sax la nı lan “Çi çək lə yən nar” tab lo su ilə 
ya xın dan ta nış ola caq və əsə rin “step 
by step” (ad dım-ad dım) imi ta si ya sı nı 
ya rat maq für sə ti qa za na caq lar. Uşaq lar 
“Mil li mo tiv lər” ad lı us tad dər sin də iş ti rak 
edə rək mad di mə də ni ir si mi zə ya xın dan 
bə ləd ola caq lar.

Maarif ən di ri ci və əy lən cə li proq ram lar 
uşaq la rın dün ya gö rü şü, zöv qü və sə nət 
du yu mu nu for ma laş dır maq məq sə di da-
şı yır.
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Mədəni irsin və tarixi abidələrin 
bərpası ilə bağlı əməkdaşlıq davam edəcək

Mədəniyyət Nazirliyində TİKA-nın nümayəndə heyəti ilə görüş

AzərbaycanRespub
likasınınmədəniyyət
naziriAnarKərimov
iyulun9daTürk

ƏməkdaşlıqvəKoordi
nasiyaAgentliyinin(TİKA)
başqanıSerkanKayaların
rəhbərliketdiyinümayəndə
heyətiniqəbuledib.

Görüşdə TİKA-nın Bakı proq-
ramkoordinatoruTeomanTiryaki,
agentliyinprotokolmüdiriSamet
Kapısız,TİKA-nınBakı proqram
koordinasiya ofisinin assistenti
AbbasHümmətov,həmçininMə-
dəniyyət Nazirliyi yanında Mə-
dəniİrsinQorunması,İnkişafıvə
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin
rəisiAzadCəfərliiştirakediblər.

Nazir qonaqları səmimi sa-
lamlayaraq Azərbaycanla Tür-
kiyə arasında tarixən mövcud
olan dostluq və qardaşlıq mü-

nasibətlərininmədəniyyətsahə-
sindəəməkdaşlıqdadaönplan-
da olduğunu vurğulayıb. Anar
Kərimov ölkələrimizin mədəni

əlaqələrinin gündən-günə inki-
şaf edərək genişlənməsindən
məmnunluğunuifadəedib.
Görüş zamanı mədəni irsin

mühafizəsi, tarixi-mədəni abi-
dələrinibərpavəkonservasiya-
sı sahəsində əməkdaşlıq mə-
sələləriiləbağlıfikirmübadiləsi
aparılıb.
Serkan Kayalar görüşə görə

təşəkküredərəkmədəniirsinvə
tarixiabidələrinbərpasıiləbağlı
TİKA-nınbundansonradaölkə-
mizləbirgəlayihələrinin,eyniza-
manda beynəlxalq əməkdaşlıq
sahəsindəişlərindavametdirilə-
cəyinəəminliyinivurğulayıb.
Görüşdə həmçinin iki ölkə

arasında mədəniyyət sahəsin-
dəəlaqələringələcəkinkişafı,o
cümlədənmədəniirssahəsində
təcrübə mübadiləsi məsələləri
müzakirəolunub.

XaçmazRegionalMədəniyyətİdarə
siQubarayonMKSMərkəziKitab
xanasınınOxucularaxidmətşöbə
sinintəşkilatçılığıilətanınmışyazıçı,
publisist,“Gülüstan”ədəbiməclisinin
sədriŞıxəmmədSeyidməmmədovun
Vətənmüharibəsişəhidlərinəithaf
etdiyi“44günlüktariximöcüzə”adlı
kitabıntəqdimatmərasimikeçirilib.
MKSninQəçrəşkəndkitabxanası
nınəməkdaşları,fəaloxucularvə
kəndsakinləritərəfindənIQarabağ
müharibəsişəhidiİbrahimŞahmər
danovunməzarıziyarətolunub.

Masallı Regional Mədəniyyət İda-
rəsi R.Tağıyev adına Masallı Rayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində Tovuz
döyüşlərinin ildönümü ilə əlaqədar

“Unudulmaz tarix” adlı tədbir keçirilib.
Masallı rayonMərkəzi Kitabxanasının
əməkdaşları Vətən müharibəsi qazisi
FikrətYaqubzadə iləgörüşüblər.Qazi
kitabxanaya abunə yazılıb və maraq
dairəsinəuyğunkitablarıalıb.

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarə-
siAbşeronrayonMədəniyyətMərkəzinin
kollektivi Vətən müharibəsi şəhidi Ca-
vanşir Əhmədovun ailəsinə baş çəkib.
İdarənin Xızı rayon üzrə nümayəndəli-
yininəməkdaşlarıvəMKS-ninoxucula-
rı şəhidlər Elnur Ağəhmədov, Əlabbas
Ələkbərov, Elməddin Cəfərov, Ravil
Novruzov, VidadiAllahverdiyev, Xaspo-
lad Qasımov və Rafiq Məcidovun mə-
zarlarınıziyarətediblər.QubadlıRayon
MədəniyyətİşçiləriHəmkarlarKomitəsi-
nin təşəbbüsü iləVətənmüharibəsişə-
hidiRamilQuliyevinailəsiiləgörüşolub.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İda-

rəsi Ağstafa rayon MKS-nin Xətai və
Yenigün kənd kitabxana filiallarının

əməkdaşları Vətən müharibəsi şəhidi
RusifQuliyevinailəsiniziyarətediblər.
MKS-ninAşağıGöycəli kənd kitabxa-
nafilialınınəməkdaşlarıVətənmühari-
bəsiqazisiElməddinGülməmmədovla
görüşüblər. Tovuz rayon Mədəniyyət
Mərkəzivəfiliallarınınəməkdaşlarıisə
TovuzdöyüşlərişəhidiİlqarZeynallının
məzarınıziyarətediblər.
BiləsuvarRegionalMədəniyyət İda-

rəsiSalyanrayonHeydərƏliyevMər-
kəziTovuzdöyüşlərinin ildönümümü-
nasibətiləvideoçarxhazırlayıb.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiZa-

qatala rayon MKS-nin təşkilatçılığı ilə
Vətən müharibəsi qaziləri Məhəmməd
Şəfiyev, Kamal Məmmədov, Ceyhun

Abdullayev, Maksim Voskresenski və
MəhəmmədOrucovlagörüşkeçirilib.
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Mingəçevir şəhər Azər Niftəliyev adı-

na Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaş-
ları Vətən müharibəsi şəhidi Şahmar
Məmmədovundoğumgünümünasibə-
tiləməzarınıziyarətediblər.

Bölgələrdən xəbərlər

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarə
siSumqayıtDövlətRəsmQalereyası
nınəməkdaşlarıvəbirqruprəssam
paytaxtınSabunçurayonununBala
xanıqəsəbəsindəolub.Rəssamlar
ötənilqədimqəsəbədəaparılanbər
pavəquruculuqişləriiləmaraqlanıb,
tarixivəmemarlıqnümunələriniyağlı
boyailəkətanüzərinəköçürüblər.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi-
ninrəisiMirvariZeynalova,Şəkişəhər
3nömrəliUşaqmusiqiməktəbinindi-
rektoruŞəmsiyyətƏsgərova vəUşaq
incəsənət məktəbinin direktoru Eldar
Rəcəbov mədəni irsin qorunmasında
xidmətlərinəgörəşəhər İcraHakimiy-
yətinin başçısı Elxan Usubov tərəfin-
dənfəxrifərmanlatəltifolunublar.Fəxri
fərmanlarŞəkiXansarayı və şəhərin
mərkəzihissəsininUNESCO-nunDün-
ya İrsi Siyahısına daxil edilməsinin il-
dönümümünasibətiləkeçirilmiştədbir-
dətəqdimolunub.Şəkişəhər2nömrəli
Uşaq musiqi məktəbinin müəllim və
şagirdləriBalakənşəhərindəyeni isti-
fadəyəverilmişUşaqincəsənətməktə-
bindəhesabatkonsertiiləçıxışediblər.

Şəhər3nömrəliUşaqmusiqiməktəbi-
ninşagirdləri–MelisaMəcidova,Əfsa-
nə Lətifova, Nübar Əbdürrəhmanova,
GünelNəsiblivəAişəFətəliyevaBakı
Musiqi Akademiyası məktəb-studiya-
sının 40 illik yubileyinə həsr olunmuş
“Müxtəlif ölkələrinmusiqi ədəbiyyatını
öyrənirik” adlı müsabiqədə laureat və
diplomantadınıqazanıblar.
LənkəranRegionalMədəniyyət İda-

rəsiLənkəranşəhərMərkəziKitabxa-
nasındaAşıqƏləsgərin200illiyimüna-
sibətilətədbirkeçirilib.
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarə-

siQubarayonMKS-ninZərdabiqəsə-
bəkitabxanasıAşıqƏləsgərin200illik
yubileyinə həsr olunmuş “Ələsgər ya-
radıcılığı”adlıtədbirkeçirib.

Zaqatala rayonMKS-ninKəpənəkçi
kənd kitabxanasının həyətində “açıq
kitabxana günü” keçirilib.Qax rayonu
Əmbərçay kənd kitabxanası və Oğuz
rayon MKS-nin Böyük Söyüdlü kənd
kitabxanasıisə“nağılsaatı”təşkiledib.

Gəncə Regional Mədəniyyət İda-
rəsi Gəncə şəhər MKS-nin Mərkə-
zi Kitabxanasının oxu zalı “Yüksək
mədəniyyətli insan vəAzərbaycanın
gələcəyi” mövzusunda kulturoloq
FuadMəmmədovlaonlayngörüşke-
çirib.MKS-nin7saylıkitabxanafilialı
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İda-
rəsi Kürdəmir rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinə “Muzeyləri tanıyaq və ta-
nıdaq” layihəsi çərçivəsində onlayn
ekskursiya təşkil edib.Goranboy ra-
yon Mərkəzi Kitabxanasının Uşaq
şöbəsikiçikyaşlıuşaqların iştirakı ilə
“Balacaların nağıl dünyası” adlı “na-
ğılsaatı”təşkiledib.
AğstafaRegionalMədəniyyət İdarə-

siTovuzrayonMərkəziKitabxanasının
Uşaq şöbəsi “Nağıllar aləminə səya-
hət”adlısəyyarsərgitəşkiledib.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur

Müxtəlif səpkili tədbirlər

MədəniyyətNazirliyi
vəGəncəRegional
Mədəniyyətİdarəsi
nintəşkilatidəs

təyiiləGəncəşəhərindəki
MəhsətiGəncəviMərkəzin
dəYARATMüasirİncəsənət
Məkanının“Dumanlarba
şımdadastanadöndü”adlı
qrupsərgisiaçılıb.Sərgidə
yerlirəssamvəfotoqrafların
əsərlərinümayişolunur.

Sərgi Azərbaycanın Vətən
müharibəsində tarixi Zəfərinə,
ümumilikdə Qarabağ münaqi-

şəsinə, eləcə də erməni silahlı
qüvvələrinin müharibə cinayət-
lərinəhəsrolunub.
YARAT-ınİctimaiyyətləəlaqə-

lərdepartamentininrəhbəriHö-
küməKərimovavəkuratorZəh-
raMəmmədovasərgihaqqında
məlumatveriblər.
Gəncə Regional Mədəniyyət

İdarəsinin rəisi Vasif Cənnə-
tov sərginin əhəmiyyətini yük-
sək qiymətləndirib. O, 44 gün-
lük Vətən müharibəsi zamanı
cəbhə bölgəsindən uzaq olan
qədim Gəncənin Ermənistanın
raket hücumlarından əziyyət

çəkdiyini, çoxsaylı insan tələ-
fatı olduğunu və infrastruktura
ciddiziyandəydiyiniqeydedib:
“Çox şükürlər olsun ki,Ali Baş
Komandanımızın rəhbərliyi ilə
rəşadətliOrdumuzişğalaltında
olanata-babayurdlarımızıdüş-
məndənxilasedərəkxalqımıza
şanlıQələbəqazandırdı”.
Açılış mərasimində Gəncə

Şəhər İcra Hakimiyyətinin mə-
sulişçisiYadigarBədəlov,şəhər
Gənclər və İdmanBaş İdarəsi-
nin rəisiHəmidNəsirov,AMEA
Gəncə Bölməsinin əməkda-
şı Elnur Həsənov və “Gənclər

evi”nindirektoruAmilQurbanov
daçıxışedib.
Qeydedəkki,sərgininadıVə-

tənmüharibəsindəşəhidolmuş
gizirXudayarYusifzadəninözü-
nəməxsus ifasında səslənən,
görkəmli xanəndə, Xalq artisti
Əlibaba Məmmədovun Əliağa
Vahidin sözlərinə yazdığı “Və-
tən yaxşıdır” (hazırda “Xuda-
yar təsnifi” adlanır) təsnifindən
götürülüb. Bu mahnı həmçinin
sərgidənümayişolunanRəşad
Ələkbərovun instalyasiyasının
tərkibhissəsidir.
Sərgidə Ağababa Bağırov,

Elnur Babayev, İlqar Cəfərov,
ŞahvələdEyvazov,ErkinƏlək-
bərli, Rəşad Ələkbərov, Xalid
Əsgərov, Mirnaib Həsənoğlu,
Əli Qafarov, Cavid Qurbanov,
Oleq Litvin, Əli Rza vəNurəh-
mədVəliyevkimirəssamvəfo-
toqrafarıninstalyasiya,fotoqra-
fiyavə rəqəmsalsənətəsərləri
nümayiş olunur. Ekspozisiyaya
YARAT-ın və Azərbaycan Fo-
toqrafar Birliyinin fondlarında
saxlanılanəsərlərvə fotomate-
riallardaxiledilib.
Sərgi sentyabrın 25-dək da-

vamedəcək.

Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun 
Ev-Muzeyinin açılışı keçirilib

BiləsuvarrayonununƏliabadkəndindəAzərbaycanınMilli
QəhrəmanıMübarizİbrahimovunEvMuzeyininaçılışmərasi
mikeçirilib.TədbirdəMilliMəclisinvitsespikeriFəzailİbrahim
li,BiləsuvarRayonİcraHakimiyyətininbaşçısıFaiqQürbətov,
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiƏlisultanSadı
xov,şəhidvalideynləri,kəndsakinləriiştirakediblər.

Tədbirdə çıxış edənlər Mübariz İbrahimovun qəhrəmanlığı
haqqındadanışaraqşəhidvəqazilərimizinonuözlərinəbirör-
nəkaldıqlarını qeydediblər.Bildirilib ki,Türkdünyasınınqəh-
rəmanoğluMübariz İbrahimovözhünəri iləadınıAzərbaycan
xalqınınqəhrəmanlıqtarixinəəbədiolaraqyazdırıb.
ÇıxışçılarMilliQəhrəma-

nınadınıdaşıyanqardaşı
oğlu, balaca Mübarizi 3
yaşınıntamamolmasımü-
nasibətilədətəbrikediblər.
Milli Qəhrəmanın ata-

sı Ağakərim İbrahimov
oğlunun xatirəsinə gös-
təriləndiqqətəgörəölkə
rəhbərliyinə minnətdarlı-
ğınıbildirib,tədbiriştirak-
çılarınatəşəkküredib.
Sonraev-muzeyinaçılışınıbildirənrəmziqırmızı lentkəsilib,

tədbiriştirakçılarımuzeylətanışolublar.
MuzeyinbirmərtəbəlibinasıPrezidentİlhamƏliyevin2018-ciil

sentyabrın18-dəBiləsuvarrayonunasəfərizamanıverdiyitap-
şırıqəsasındatikilib.BuradaMübarizİbrahimovunşəxsiəşyala-
rı,ömüryolunuəksetdirəneksponatlaryeralıb.
Qeydedəkki,Mübariz İbrahimov1988-ci il fevralın7-dəBi-

ləsuvarrayonununƏliabadkəndindəanadanolub.2005-ciildə
şəhidM.PiriyevadınaƏliabadkəndortaməktəbinibitirib.Həmin
ilhəqiqihərbixidmətəçağırılıb.HərbixidmətiniDaxiliQoşunla-
rınN saylı hərbi hissəsininXüsusiTəyinatlı Bölüyündə keçib.
Hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurub.Bir
müddətmüxtəlifmülkiişlərdəçalışdıqdansonra2009-cuilinav-
qustundagizirrütbəsindəhərbixidmətəbaşlayıb.
MübarizİbrahimovVətəntorpağınınişğalıiləheçcürəbarışa

bilmirdi.Yağıdanintiqamalmaqhissiiləyaşayırdı.Təkrarordu-
daxidmətəqayıtmasıdabununlabağlıidi.
2010-cuildəiyunun19-nakeçəngecəMübarizİbrahimovTər-

tərinÇaylıkəndiistiqamətindətəxminənbirkilometrlikminalan-
mış sahəni keçərək işğalçı Ermənistan ordusunun çox sayda
hərbçisinibirincihəmlədəməhvedib.Düşmənləbirneçəsaat
təkbaşına döyüşüb. Səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə
misilsizqəhrəmanlıqgöstərərəkşəhidlikzirvəsinəyüksəlib.
ÖlkəbaşçısınınmüvafiqsərəncamıiləölümündənsonraMü-

barizİbrahimova“AzərbaycanınMilliQəhrəmanı”adıverilib.
BugünMübarizİbrahimovunruhuşaddır.Çünkionundaqəh-

rəmanlığındanilhamalanigidoğullarımız2020-ciilin44günlük
Vətənmüharibəsində torpaqlarımızı düşməndən azad edərək
şanlıQələbəqazandılar.

NURƏDDİN

Kəndlərdə mədəniyyət günləri
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsinintəşəbbüsüilə“Kənd
lərdəmədəniyyətgünləri”layihəsinəbaşlanılıb.Layihənin
məqsədikəndlərinadətənənələrinin,mətbəxininyaşadılma
sı,insanlarınasudəvaxtınınsəmərəlitəşkiledilməsi,gənclərə
vətənpərvərlikruhununaşılanmasındanibarətdir.

İlk tədbir Siyəzən ra-
yonunun Balaca Həm-
yə kəndində gerçəklə-
şib. “Çiçəklənən yurdum
mənim” adlı tədbirdə
Xaçmaz Regional Mə-
dəniyyət İdarəsinin rəisi
Vüsal Hüseynov, idarə-
nin əməkdaşları, mədə-
niyyətişçilərivəkəndsa-
kinləriiştirakediblər.
Çıxışlardansonravətənpərvərlikmövzusundamahnılarsəs-

ləndirilib, Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasından
“Kərpickəsən kişinin dastanı” hekayəti əsasında səhnəcik nü-
mayişetdirilib.Tədbirgəncmüğənnilərin ifasında“Yaşa,Azər-
baycan!”mahnısıiləbaşaçatıb.
“Kəndlərdəmədəniyyətgünləri”layihəsiçərçivəsindədahabir

tədbirQubarayonununBağbanlıqəsəbəsində“TarixiZəfərimi-
zinincəsənətdətərənnümü”mövzusundakeçirilib.

KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsinin
təşkilatçılığıilə“NizamiGəncəvivəYunus
Əmrəirsi:tarixilikvəmüasirlik”mövzu
sundadəyirmimasakeçirilib.AMEAnın
NizamiGəncəviadınaMilliAzərbaycan
ƏdəbiyyatıMuzeyininXaqaniŞirvaniadına
Aranregionalfilialındatəşkilolunantəd
birdəregionalidarənindəvətiiləİstanbul
Universitetininmüəllimləridəiştirakediblər.

Qonaqlarmuzeylətanışolduqdansonra
İmişlirayonMədəniyyətMərkəzinindirekto-
ruSərvərŞirinov,xanəndəBaxışBabaşov
və tarzən Fərrux Xəmmədovun ifasında
Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı əsasında
ədəbi-musiqiliproqramtəqdimedilib.
Dəyirmi masaya moderatorluq edən re-

gionalidarəninrəisiFaiqXudanlıqonaqları
təqdimedibvəmüzakirəolunacaqmövzu-
larhaqqındaməlumatverib.

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
Aranregionalfilialınınmüdiri,filologiyaüzrə
fəlsəfədoktoruYaqutBahadurqızı “Nizami
Gəncəvi yaradıcılığının Azərbaycan mə-
dəniyyətinə təsiri”, İstanbul Universitetinin

dosenti, türkologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Məhməd Samsakçı “Türk ədəbiyyatında
YunusƏmrə:dünənvəbugün”,regional
idarəninXocavəndrayonuüzrəbaşməs-
ləhətçisi, yazıçı, ədəbiyyatşünas Ramil
Əhmədov “Modern dünya ədəbiyyatında
Nizami Gəncəvi təsiri” mövzularda çıxış
ediblər.
Yazıçı ƏlisəfaAzayev və İstanbul Uni-

versitetininmüəllimi,elmlərdoktoruKaan
KapanNizamiGəncəvivəYunusƏmrənin
zəngin yaradıcılıqları haqqında fikirlərini
bölüşüblər.
Sonda rayonun mədəni həyatında fəal

iştirakına görə İmişli Mədəniyyət Mərkəzi-
ninəməkdaşı,xanəndəBaxışBabaşovre-
gionalidarəninfəxrifərmanıilətəltifolunub.

Nizami Gəncəvi və Yunus Əmrə irsi: tarixilik və müasirlik

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Gəncədə “Dumanlar başımda dastana döndü” adlı sərgi 



Azərbaycandadiplomatikxid
mətorqanlarıəməkdaşlarının
peşəbayramıgünü–iyulun
9daölkəmizdəfəaliyyətgös

tərəndiplomatikkorpusunnüma
yəndələriüçünQarabağasəfər
proqramıtəşkiledilib.

Xatırladaq ki, 9 iyul 1919-cu ildə
AzərbaycanXalqCümhuriyyətininXa-
rici İşlər Nazirliyi diplomatik fəaliyyət
haqqındanormativaktı–XİN-inkatib-
liyihaqqındamüvəqqətitəlimatıtəsdiq
edib.Bu,Azərbaycandapeşəkardiplo-
matiyafəaliyyətinitənzimləyənilknor-
mativ-hüquqi sənəd sayılır. Prezident
İlhamƏliyevin24avqust2007-ciilsə-
rəncamıilə9iyulAzərbaycandadiplo-
matikxidmətorqanlarıəməkdaşlarının
peşəbayramıgünüelanedilib.
Əlamətdar gündə dövlət başçısı-

nın tapşırığına əsasən təşkil edilən
səfərin iştirakçıları Füzuli rayonun-
da və Şuşa şəhərində olublar. Xarici
diplomatik korpusun nümayəndələri-
ni səfərdə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi – Prezident
AdministrasiyasıXaricisiyasətməsə-
lələrişöbəsininmüdiriHikmətHacıyev
və Azərbaycan Respublikası Birinci
vitse-prezidentinin köməkçisi Elçin
Əmirbəyovmüşayiətediblər.
Öncə Füzuli rayonuna gələn diplo-

matik korpusun nümayəndələri Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanının tikintisi ilə
tanışolublar.AZAL-ın əməkdaşıValeh
Əmiraslanovhavalimanınıntikintisiilə
bağlıdiplomatlarıməlumatlandırıb.Bil-
diribki,tikintisibuilinyanvarındabaş-

layanhava limanınınərazisi250hek-
tardır.Uzunluğu3km,eni60metrolan
uçuşzolağı istənilənqabaritli təyyarə-
ləri qəbul edə biləcək.Hava limanına
ilk təyyarələrin qəbulu (sınaq uçuşu)
sentyabrın5-nənəzərdətutulub.
Sonra xarici diplomatlar “Füzuli” ya-

rımstansiyası ilə tanış olublar. “Azər-
enerji”ninQarabağregionuüzrərəhbə-
riMircəlalHüseynovməlumatveribki,
iyunun14-dəaçılışıolanyarımstansiya
Füzulişəhəri,şəhərətrafıkəndlərvəha-
valimanınıtəminetməgücünəmalikdir.
Füzuli rayonundan Şuşaya gələn

diplomatik korpus nümayəndələrinin
burada ilk tanışlıqməkanı tarixi Şuşa
qalası olub.AzərbaycanPrezidentinin
Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi
Aydın Kərimov qalanın tarixi, arxitek-
turası barədə xarici diplomatları mə-
lumatlandırıb. Şuşa qalasının önündə
xatirəfotosuçəkdirilib.
Diplomatik korpusunnümayəndələri

ŞuşadaxanqızıXurşudbanuNatəva-
nıninşaetdirdiyibulaqlatanışolublar.
Qonaqlara “Xan qızı bulağı”nın tarixi
barədəməlumatverilib.
Xarici diplomatlar Şuşadakı Saatlı

məscidinəbaşçəkib,ermənilərinişğal
zamanı məsciddə törətdiklər dağıntı-
larla tanış olublar.Diplomatlar erməni
vandalizmininqurbanıolandahabirta-
riximədəniabidə–AşağıGövhərağa
məscidindədəolublar.
Daha sonra onlar Şuşada salamat

qalmışyeganəməscidi–YuxarıGöv-
hərağaməscidini ziyarət ediblər.Bə-
zi müsəlman ölkələrinin diplomatları
məsciddənamazqılıblar.

Diplomatik korpusun nümayəndələ-
ri 2021-ci il iyunun 15-də tarixi Şuşa
Bəyannaməsinin imzalandığı yerdə
və qədimMərdinliməhəlləsində olub,
şəhərinmərkəzimeydanındaAzərbay-
can mədəniyyətinin tanınmış simaları
XurşudbanuNatəvan,BülbülvəÜzeyir
Hacıbəylinin “güllələnmiş heykəlləri”ni
ziyarətedib,Qarabağxanlığınınquru-
cusuPənahəlixanınsarayınınqalıqları
olanəraziyə,Mehmandarovlarınmali-
kanə kompleksinə, Qazançı kilsəsinə
baxış keçiriblər. Qonaqlar Şuşadakı
çörəksexindəbişirilən“Qalaçörəyi”nin
dadınadabaxıblar.
SəfəriştirakçılarıAzər-

baycan dövləti tərəfin-
dən Şuşada aparılan
abadlıq-quruculuq və
təmir-bərpaişləribarədə
ətrafıməlumatlandırılıb.
İyulun9-ugecəŞuşa-

daqalanqonaqlarınqa-
la-şəhərdə son tanışlıq
məkanıCıdırdüzüolub.
Onlar Cıdır düzündən
açılan gözəl mənzərəni
seyrediblər.Buradaqo-
naqlarüçünçaydəsgahı
təşkilolunub.
İyulun 10-da diploma-

tik korpus nümayəndələrinin Şuşaya
səfəribaşaçatıb.

“Diplomatlarrealfaktlarilə
yerindətanışolmaqimkanı

əldəetdilər”
Ölkəmizin əraziləri işğaldan azad

edildikdən və 2020-ci il noyabrın 10-
daErmənistantərəfindənkapitulyasiya
aktınınimzalanmasındansonra,Prezi-
dent İlhamƏliyevin tapşırığına uyğun
olaraq,Azərbaycanda akkreditə olun-
muş diplomatik korpus nümayəndələ-
rinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə
mütəmadisəfərləritəşkilolunur.Onlar
yerindəcə mövcud vəziyyətlə, eləcə
dəermənilərin30ilərzindətörətdikləri
vandalizm,Azərbaycanxalqınıntarixi-
mədəni irsinintalanvəməhvedilməsi
ilətanışolurlar.

Bu fikri Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin köməkçisi – Prezident
Administrasiyası Xarici siyasət məsə-
lələrişöbəsininmüdiriHikmətHacıyev
əcnəbi diplomatların Şuşaya səfərin-
dəndanışarkəndeyib(APA).
Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki,

ötənmüddətdə Füzuli, Zəngilan, Cəb-
rayıl,Qubadlı,LaçınvəAğdamrayon-
larına müxtəlif səfərlər təşkil olunub.
HikmətHacıyevinsözlərinəgörə,9-10
iyul tarixlərindəŞuşaşəhərinəsəfərdə
ümumilikdə46ölkənindiplomatlarıişti-
rakediblər:“SəfərdəAvstriya,Belarus,
Bolqarıstan,Braziliya,Çin,Əfqanıstan,

Əlcəzair, Fələstin, Gürcüstan, Xorva-
tiya, İordaniya, İsrail, İsveç, İsveçrə,
İtaliya,Kolumbiya,Koreya,Qətər, Lat-
viya, Macarıstan, Malayziya, Meksika,
Mərakeş, Niderland, Pakistan, Polşa,
Serbiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Tacikis-
tan, Türkiyə, Ukrayna, Yaponiya, Yu-
nanıstan səfirləri, Belçika, BƏƏ, Çili,
Estoniya, İraq, İran,Qazaxıstan,Litva,
Liviya,Rumıniya,Slovakiya,Sudanvə
Venesuelanınmüvəqqəti işlər vəkilləri,
eləcədəDünyaSəhiyyəTəşkilatınınvə
BMT-ninQaçqınlarüzrəAliKomissarlı-
ğınınölkəmizdəkinümayəndələriiştirak
etmişlər.Busəfərlərdə,xüsusiləŞuşa-
yasəfərdə iştiraketmişbütünsəfirlərə
vəəcnəbidiplomatikxidmətəməkdaş-
larınatəşəkkürümüzübildirirəm”.
Qeydedəkki,Azərbaycanda66döv-

lətin səfirliyi, 22 beynəlxalq təşkilatın
nümayəndəliyimövcuddur.

Hikmət Hacıyev xarici diplomatların
işğaldanazadedilmişərazilərəsəfərlə-
rinintəşkilininməqsədinidədiqqətəçat-
dırıb.Bildiribki,bukimisəfərlərolduqca
əhəmiyyətlidir: “Diplomatlar real faktlar
iləyerindətanışolmaqimkanıəldəet-
dilər. Səfirlərin tam dolğun məlumatla
təmin olunması onların təmsil etdikləri
ölkələrin düzgün məlumatlandırılması
və yalan və qərəzli siyasi kampaniya-
larınqarşısınınalınmasıdır.Bu,birda-
haAzərbaycanın bu kimi məsələlərdə
açıqlığınıvəşəfafığınıgöstərir”.
Prezidentinköməkçisibildiribki,xarici

diplomatlardahaöncəFüzulivəAğdam
kimi şəhərlərin ermənilər tə-
rəfindən sistematik şəkildə
dağıdılmasının nəticələrini
öz gözləri ilə görmüşdülər.
“Həmin şəhərlərdə fiziki ola-
raq ermənilərin mülki əhalisi
yaşamırdı.Ammaeynimən-
zərəninonlarŞuşaşəhərində
də şahidi oldular. Ermənilər
Şuşaşəhərindəyaşasalarda,
Şuşada çoxsaylı dağıntılara
məruz qalıb və onun maddi
mədəni irsinəciddiziyandə-
yib.Diplomatikheyətdədaxil
olmaqla, heç kim Ermənis-
tanın bu vandalizm əməlləri-

ni törətməkdəməqsədinin nədən ibarət
olmasına birmənalı cavab tapa bilmirdi.
Əslində,cavabsadədir.ErmənilərŞuşa
daxilolmaqla,digərişğaletdikləriərazilə-
rəyadolub,onagörədəmüvəqqətiişğal
dövründəyalnıztalanlaməşğulolublar”–
deyəHikmətHacıyevvurğulayıb.
Oqeydedibki,işğaldanazadolunmuş

FüzulidəvəŞuşadaqısamüddətərzin-
dəinfrastrukturlayihələrininbeləyüksək
sürətləhəyatakeçirilməsihərkəsdəbö-
yük heyranlıq doğurub. “Füzuli” yarım-
stansiyasından Şuşa şəhərinə elektrik
enerjisinin çatdırılması, yol-nəqliyyat
infrastrukturunun qurulması, ələlxüsus
çətinrelyefşəraitində“Zəfəryolu”nunvə
digərparalelyollarınçəkilməsiqonaqlar-
daböyüktəəssüratyaradıb.
HikmətHacıyevbildiribki,Preziden-

tin tapşırığına uyğun olaraq, belə sə-
fərlərbundansonradatəşkilolunacaq.
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AzərbaycanRespublikasınınDövlətDilKomissiyasıyanında
MonitorinqMərkəziinformasiyasaytlarıiləbağlıhesabat
hazırlayıb.İyulun9daAMEAnınMərkəziElmiKitabxana
sındamonitorinqhesabatınıntəqdimatınahəsrolunmuş

“Saytlarındilmənzərəsi”mövzusundatədbirkeçirilib.

Müzakirələrdə dilçi alimlər,
ziyalılar, monitorinqi aparılmış
saytların nümayəndələri iştirak
ediblər.
Monitorinq Mərkəzinin direk-

toru, professor Sevinc Əliyeva
dilimizin safığının qorunması-
nın, daimdiqqətdəsaxlanılma-
sının bütün kütləvi informasiya
vasitələrinin, o cümlədən sayt-
larınümumiişiolduğunuvurğu-
layıb.Qeydedibki,bu,olduqca
vacib məsələdir. Azərbaycan
dilinin inkişafı, onun safığının
qorunması və təkmilləşdirilmə-

siistiqamətindəmüvafiqfərman
vəsərəncamlarimzalanıb,döv-
lətproqramlarıhəyatakeçirilib.
SevincƏliyevavurğulayıbki,

60-dan artıq saytı əhatə edən
monitorinqin nəticələrinə dair
hesabatdaümumilikdəbeşmin-
dənartıqdil faktıqeydolunub.
Bildirilib ki, 2020-ci il oktyabrın
15-dənfəaliyyətəbaşlayanMo-
nitorinq Mərkəzinin əsas məq-
sədidilimizinsafığınıqorumaq
və Azərbaycan dilinin düzgün
tətbiqiməsələlərinənəzarətet-
məkdir.

Mərkəzin Analitik təhlil və
proqramlaşdırmaşöbəsininmü-
diri, dosent Şahlar Məmmədo-
vun monitorinqlərin nəticələrini
əks etdirən “Saytların dil mən-
zərəsi” mövzusunda hesabat
məruzəsi dinlənilib. O, moni-
torinqin aparılması prinsipləri
haqqında məlumat verib, sayt-
larda rast gəlinən norma po-
zuntuları, mövcud vəziyyətdən
çıxış yolları ilə bağlı təklifəri
tədbir iştirakçılarının nəzərinə
çatdırıb.Bildiribki,saytlarımo-
nitorinqetməkdəməqsədədəbi

dilnormalarınınpozulmasıhal-
larını müəyyən edərək təhlillər
aparmaq, statistik baxımdan
araşdırmaq, qüsurları aradan
qaldırmaqistiqamətindətəklifər
irəlisürmək,eləcədəgücləndi-
ricitədbirlərgörməkdir.
AMEA Dilçilik İnstitutunun

direktoru, akademik Möhsün
Nağısoylu, professorlar Qə-
zənfər Kazımov, Sayalı Sadı-
qova, Sənubər Abdullayeva,
Azərbaycan Mətbuat Şurası-
nın sədriƏfatunAmaşov,Ba-
kı Beynəlxalq Multikulturalizm

Mərkəzinin icraçı direktoru
Rəvan Həsənov, AZƏRTAC-ın
başredaktoruYaşarQuluzadə,
monitorinqəcəlbolunmuşsayt
redaksiyalarınıntəmsilçilərihe-
sabatınnəticələrinəmünasibət
bildirərək, fikirlərini bölüşüblər.
“Mədəniyyət”qəzetininbaşre-
daktorununmüavini FarizYu-
nisli geniş zəhmət tələb edən
beləbirmonitorinqinaparılma-
sına görə təşkilatçılara təşək-
kürünübildirərək,medeniyyet.
azsaytıiləbağlıhesabatdaəks
olunanməqamlaradairfikirləri-

nibildirib,həmçininbuxüsusda
birsıraqeydvə təklifərinidiq-
qətəçatdırıb.

***
Yerigəlmişkən,DövlətDilKo-

missiyası yanında Monitorinq
Mərkəzi tərəfindən televiziya
kanallarında aparılan monito-
rinqdəyekunlaşıb.
Monitorinq Mərkəzinin direk-

toru Sevinc Əliyeva bildirib ki,
telekanalların monitorinqi ilə
bağlınəticələrhazırdatoplanılır
və sentyabrda hesabat təqdim
olunacaq.
Bundan sonra radioların

biraylıqmonitorinqibaşlanacaq.
Dahasonraisəənproblemlisa-
həolan reklamlarınmonitorinqi
aparılacaq.

“Saytların dil mənzərəsi”
Monitorinq Mərkəzi hesabatını təqdim edib

Diplomatların peşə bayramında Qarabağda

Rusiya səfirliyində təltif mərasimi
İyulun12dəRusiyaFederasiyasının
AzərbaycandakıSəfirliyindəSəmədVur
ğunadınaAzərbaycanDövlətAkade
mikRusDramTeatrınındirektoruƏdalət
Hacıyevin“Puşkin”medalıvəteatrınbaş
rejissoruAleksandrŞarovskinin“Dost
luq”ordeniilətəltifolunmasımərasimi
keçirilib.

RusDramTeatrınındirektoruvəbaş re-
jissoru Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin
fərmanınauyğunolaraqtəltifediliblər.

Mədəniyyət xadimlərinəmükafatları təq-
dimedənRusiyanın ölkəmizdəki səfiriMi-
xailBoçarnikovonlarınRusiya-Azərbaycan
mədəniəlaqələrininmöhkəmləndirilməsinə
vəölkəmizdə rus teatr sənəti ənənələrinin
qorunub saxlanılmasına böyük töhfə ver-
diklərinideyib.
RusDramTeatrınındirektoruvəbaş re-

jissorufəaliyyətlərinəverilənbuyüksəkqiy-
mətə görə Rusiya Prezidenti Vladimir Pu-
tinə dərin minnətdarlıqlarını ifadə edərək,
bundansonradaAzərbaycandateatrsənə-

tinininkişafıvəikixalqarasındahumanitar
əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün səy
göstərəcəklərinibildiriblər.

Litvalı jurnalist Vətən müharibəsi 
barədə sənədli film çəkəcək

Xocalı haqqında filmin müəllifidir
LitvalıhərbijurnalistRiçardsLapaitisAzərbayca
nın2020ciilVətənmüharibəsibarədəsənədli
filmçəkəcək.AzərbaycanRespublikasınıninsan
hüquqlarıüzrəmüvəkkili(ombudsman)Səbinə
ƏliyevalitvalıjurnalistRiçardsLapaitisvəçəkiliş
qrupuiləgörüşkeçirib.

Ombudsman Aparatının mətbuat xidmətindən
verilənxəbərəgörə,görüşdəlitvalıjurnalistinXo-
calı soyqırımından bəhs edən “Sonsuz dəhliz”
sənədli filmi barədə də söhbət açılıb. Richards
Lapaitis filmin çəkilişi zamanı Xocalıda kütləvi
qətliamdan sağ çıxmış insanlarla görüşdüyünü,
yaxınlarını itirənlərin acı hekayələrini dinlədiyini,
eynizamandabufilmvasitəsiləermənivəhşiliklə-
rinidünyaictimaiyyətinəçatdırdığınıbildirib.
Görüşdəhəmçinin44günlükVətənmüharibə-

sindən bəhs edən yeni sənədli filmin çəkilişləri
ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Ombudsman
tərəfindənmüharibə dövründə vəmüharibədən
sonra həyata keçirilən fəaliyyət, aparılan fakta-
raşdırıcımissiyalarbarədəqonağagenişməlu-
matverilib.

Şuşada Mehmandarovların 
malikanəsi haqqında 

Dirijor Mustafa Mehmandarovun açıqlaması 
“Sonvaxtlarmətbuat
daMehmandarovlar
nəslinintarixivəŞuşa
şəhərindəkiməşhur
evləbağlıyanlışlıqla
rayolverilir”–Meh
mandarovlarnəslinin
nümayəndəsi–Ü.Ha
cıbəyliadınaAzərbay
canDövlətSimfonik

Orkestrinindirijoru,VyanaKonservatoriyasınınməzunuMustafa
Mehmandarovunmətbuataaçıqlamasındabelədeyilir.

Dirijor bildirib ki, tanınmışbəynəsli olanMehmandarovların
QarabağxanıPənahəlixanlaqohumluğuolub.Bunəslinnüma-
yəndələrindənbiri–SadıqbəyMehmandarovvaxtiləLənkərana
köçürvəoradaAzərbaycanınilkhərbinaziri,tanınmışgeneral
SəmədbəyMehmandarovdünyayagəlir.SəmədbəyLənkəran-
daboya-başaçatıb,həyatınınçoxhissəsiniRusiyadayaşayıb,
artilleriyageneralı rütbəsinədəkyüksəlib.GeneralSəmədbəy
MehmandarovŞuşadaheçvaxtyaşamayıbvəonunoradaheç
birmülküolmayıb.
MustafaMehmandarovqeydedibki,televiziyakanallarındatez-

teznümayişetdirilənŞuşadakıməşhurevKərimbəyMehman-
darovvəonunhəyatyoldaşıİranşahzadəsiZərixanımQacarın
ailəsinəaidolub.KərimbəyMehmandarovalitibbtəhsilialanilk
azərbaycanlılardanbiriolub.Ohəmdəxalqımızqarşısındaböyük
xidmətləriolan“Difai”təşkilatınınQarabağbölməsininrəhbəriolub.
O,qarabağlılarınyaddaşındainsanlarıtəmənnasızmüalicəedən
vəxalqıermənitəcavüzkarlarındanqoruyanhəkimkimiqalıb.
M.Mehmandarov əlavə edib ki, Səməd bəy Mehmandarov

və Kərim bəyMehmandarov  əmi oğulları kimi çoxmehriban
olublar.SəmədbəyPeterburqda təhsilalanzamanKərimbəy
Mehmandarovun kirayə götürdüyü evdə qalıb. “Bu gün Meh-
mandarovlarınbütünnəsliŞuşanın işğaldanazadolunmasına
görəAzərbaycanxalqınındahioğluİlhamƏliyevəçoxminnət-
dardırlar,KərimbəyMehmandarovunevininbərpasınabaşlan-
masınagörəPrezidentəvəhörmətliMehribanƏliyevayadərin
təşəkkürlərinibildirirlər”,–deyəM.Mehmandarovbildirib.

“Qaliblər düşərgəsi”nin iştirakçıları 
Qobustan qoruğunda olublar

PaytaxtınXə
zərrayonu
nunŞüvəlan
qəsəbəsin

dəkiHumanitar
fənlərtəmayüllü
gimnaziyada
təşkilolunan
“Qaliblər”düşər
gəsininiştirak
çılarıQobustan
DövlətTarixBədii
Qoruğunaeks
kursiyaediblər.

Uşaqlar Qobustan qayalarında-
kı insan, heyvan, kollektiv əmək, qa-
yıqşəkilləri,döyüşvəovsəhnələrinin
təsvirlərinə baxıblar. Ziyarətçilər qo-
ruqərazisindəQobustanmuzeyindəki
eksponatlarla tanış olub, unudulmaz
anlaryaşayıblar.
Qeydedəkki,Vətənmüharibəsində

şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəman-
ların övladları üçün nəzərdə tutulan

“Qaliblər” düşərgəsi “For Azerbaijan”
Xeyriyyə Təşkilatının təşəbbüsü, Döv-
lətMiqrasiyaXidmətinintəşkilatidəstə-
yi,Təhsil,Rabitə,NəqliyyatvəYüksək
Texnologiyalar,EkologiyavəTəbiiSər-
vətlər, Mədəniyyət nazirlikləri, Sosial
Xidmətlər,BakıNəqliyyatvəDövlətTu-
rizmagentlikləri,digərdövlətqurumları,
özəlsektorvəqeyri-hökuməttəşkilatla-
rınınbirgəsəyiilətəşkiledilib.
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Bu il döv lət baş çı sı nın 

sə rən ca mı ilə bö yük 
Azər bay can şairi və mü
tə fək ki ri Ni za mi Gən cə

vi nin 880 il li yi mü na si bə ti lə 
öl kə miz də “Ni za mi Gən cə vi 
İli” elan edi lib. Əla mət dar il də 
da hi şairə həsr olu nan müx
tə lif la yi hə lər real laş dı rı lır. 

Mədəniyyət Nazirliyinin dəs
təyi iləC.Cabbarlıadına“Azər
baycanfilm” Kinostudiyası və
İctimaiTeleviziya vəRadioYa
yımlarıŞirkətininbirgə istehsa
labaşladığı12bölümdənibarət
“XosrovvəŞirin”bədiiserialıda
beləlayihələrdəndir.
BakınınMərdəkan,Buzovna,

ŞüvəlanvəMaştağaqəsəbələ
rindəlentəalınanserialınçəkiliş
prosesinə biz də şahid olmaq
istədik. Az getdik, düz getdik,
gəlib çıxdıq hadisənin vaqeol
duğu Buzovna qəsəbəsindəki
çəkilişməkanına. Bizi  rejissor
ElməddinAlıyevqarşıladı.
Çəkilişmeydançasınınözqay

daları var: qaynar, hərəkətli və
bir anlıq tam sakitlik. Səs... Ka
mera...6...12...1...2...“Motor”...
Beləliklə,çəkilişdavamedir.
Prosesi izlədiyimiz zaman

rejissorların, operatorların və
ümumilikdə bütün heyətin mə
suliyyət və səmimi bir ortamda
çalışmasınınşahidiolduq.
Gəlişimiz filmin nizamişünas

lıqlabağlı kadrlarının çəkilişinə
təsadüfedib.BusəhnədəXalq
artistiTariyelQasımov (nizami
şünas Ümid müəllim) və gənc
aktrisaçəkilir.
“Qapı açıldı, sən keçirsən

sağtərəfə,sizkeçirsiziçəri,yu
xarıdan pilləkənlə düşürsüz...”
– rejissornövbətisəhnəninçə
kilişindən əvvəl aktyorlara son
göstərişləriverir.
Səhnəçəkilir.XalqartistiTari

yelQasımovçəkiliş qrupundan
razılığınıifadəedir.Deyirki,re
jissorlarınaktyorlaramünasibəti
səmimivəxoşdur.Budaişpro
sesinəmüsbəttəsiredir.
Fasilədən istifadə edib rejis

sorXəyyamAbdullazadəiləqı
sasöhbətedirik.Rejissoröncə
filminçəkilişinəmarağımızagö
rə təşəkkür edir. Bildirir ki, se
rialınçəkilişinin17cigünüdür:
–BundanəvvəlbizMədəniyyət

Nazirliyi və İctimai Televiziyanın
layihəsi olaraq Cəlil Məmməd
quluzadənin eyniadlı əsəri əsa
sında “Anamın kitabı” serialını
da12hissədənibarətlentəaldıq.
Buil“Nizamiili”olduğuüçünta
maşaçılar İctimai Televiziyanın

ekranında “XosrovvəŞirin”igö
rəcəklər. Filmi başlayanda mən
əsəriyenidənoxudumvəgördüm
ki,çağımızlanədərəcədəsəslə
şir. Xosrovun və Şirinin xarak
terləri bugünlə tamuzlaşır. Şirin
millimənəvi dəyərlərə sadiq bir
xanımdır. Düşünürəm ki, serialı
tarixi film kimi lentə almaq düz
gün olmazdı. Mövzu özlüyündə
müasirdir. Zaman dəyişib, yüzil
liklər keçib, amma insan psixo
logiyasının dərin qatlarındaolan
davranışvədüşüncələrdəyişmə
yib.Nizamiözdövründəbunları
gözəlmüşahidəedibvəqələmə
alıb.Bizfilmi,sözsüzki,motivlər
əsasındaişləyirikvəfərqliyozum
və əlavələrimiz var.Ancaq əsas
süjet xətti, qəhrəmanlar olduğu
kimi saxlanılıb. İnanıramki,ma
raqlaqarşılanacaq.

– Əv vəl ki se rial la rı nız da fərq
li ya naş ma la rı nız ta ma şa çı lar 
tə rə fin dən ne cə qar şı lan mış dı?
–Mövzudan çox şey asılıdır.

Birinci işimiz Cəfər Cabbarlının
“Solğunçiçəklər”ioldu.Bufaciə
janrındasevgihekayəsiidivəta
maşaçının onunla bağlı sualları
yox idi.Hərşey,deməkolarki,
aydınidi.Lakindərinqatları,so
sialmesajları olan və ümumiy
yətlə,siyasiideolojiproblemləri
qabardan “Anamın kitabı” se
rialının “Youtube” səhifəsində
çoxsaylı şərhlər qeyd edildi.
Hətta tamaşaçılar “Facebook”
üzərindənbizəyazıbgörüşmək
də istədilər. O tamaşaçılar ki,
filmdəverdiyimizmesajlarıduy
muşdular.Onlarla görüşdük və
öz fikirlərini bildirdilər. Çünki
bu əsərdə türkçülük ruhu var.

Çox maraqlı idi ki, biz ötən il
sentyabrın 16da çəkilişləri bi
tirdik, 27si Vətən müharibəsi
başlandı. Biz haradan bilərdik
ki, serialda verdiyimizmesajlar
birneçəgünsonrareallığaçev
riləcək. Deməli, düzgün yolda
idik.“XosrovvəŞirin”serialında
dayanılmayacağımızaəminəm.
Poema böyük həcmli əsərdir
vəbizonubir az toparlamışıq.
Serialın ssenari müəllifi İlqar
Fəhmidir və o, klassik ədəbiy
yatı gözəl bilir.Onun təcrübəsi
köməyimizə çoxçatdı.Hazırda
proseslərdədəiştirakedərəköz
məsləhətləriniverir.

Tarixi filmləri işləmək rəssam
üçünhərzamandahaçətinvə
məsuliyyətdir.Çəkilişməkanın
daserialınrəssamıVüsalRəhi
midəgörürük.O,tanınmışkino
rəssamlarımız Mais Ağabəyov
və Kamil Nəcəfzadədən dərs
alıb. Deyir ki, uzun müddətdir
teatr sahəsində fəaliyyət gös
tərir.Bufilmonunkinodailkişi
dir: “Filmdəhəmtarixi,həmdə
müasir dönəm var. Bu səbəb

dən də tariximərhələni həvəs
ləişlədim.İstivəsoyuqrəngləri
hərikidönəmüçünistifadəedi
rik.Hazırdaçəkilişmüasirdönə
minümayişetdirirvəistirənglər
(qırmızı,qəhvəyivəs.)bumə
kandaçoxluqtəşkiledir.Şirinin
evində isə biz soyuq rənglərə
üstünlükvermişik.Geyim,dekor
vərekvizitdəbuincəlikləriqoru
mağaçalışırıq”.
Serialda Nizaminin 1180ci

ildə qələmə aldığı “Xosrov və
Şirin” poemasındakı hadisələ
rinkompozisiyasıvəsüjetisax
lanılmaqla müasir dövrümüzə
proyeksiya olunub. Psixoloji
dramstrukturundaolanserialın
qayəsi həm müasir tamaşaçı
larıNizamiyaradıcılığı ilə tanış
etmək, həm də dahi şairin kə
lamlarını bir daha diqqətə çat
dırmaq, gələcək nəsillərə ötür
məkdir. Eyni zamanda serial
göstərəcəkki,dahiAzərbaycan
şairininsəkkizəsröncəyazdığı
bir əsərdə dramaturji qaydalar,
süjetininkişafxəttikimiprinsip
lərnecədəqiqlikləyerinəyetiri
lib.Bunagörədəəsərvəəsər
dəki qəhrəmanlar, xarakterlər
bugününbirçoxədəbiəsərlə
rindəndahamüasirvədahaak

tualdır.Məhzbuəsərəsasında
serialın çəkilməsinin bir səbəbi
də var. Məlumdur ki, üzdəni
raq erməni ədəbiyyatçıları bu
əsərdəki Şirin obrazını erməni
şahzadəsi kimi təqdim edirlər.
Bu baxımdan serialın istehsalı
ideoloji vasitə kimi də əhəmiy
yətdaşıyır.
BədiiserialınrejissorlarıXəy

yamAbdullazadəvəElməddin
Alıyev, ssenari müəllifəri İlqar
Fəhmi və Xəyyam Abdullaza
dədir. Quruluşçu operator El
manƏliyev, quruluşçu rəssam
Vüsal Rəhim, prodüser Yalçın
Verdiyev, baş prodüserlər Ba
lakişiQasımovvəFarizƏhmə
dovdur.
Rollarda RüstəmCəbrayılov

(Xosrov), Kəmalə Piriyeva (Şi
rin), Tarıyel Qasımov (Ümid),
Kamal Yaşar (Bəhram), Mə
lək Abbaszadə (Məryəm), Zə
ka Əhmədli (Qubad), Turanə
Hüseynli (Şəkər), Asiman Ağa
Rövşən (Şapur), Bəhruz Va
qifoğlu (Fərhad) və Nigar Gü
ləhmədova(Məhinbanu)çəkilir.

Lalə AZƏRİ

“Qarabağ dastanı” 
Otuz ilin həsrəti – 44 günün Zəfəri

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin tə şəb bü sü ilə ha zır la nan “Qa ra
bağ das ta nı, otuz ilin həs rə ti – 44 gü nün Zə fə ri” ad lı ki tab işıq 
üzü gö rüb.

Müzəfər Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər
baycanSilahlıQüvvələri44günlük
II Qarabağmüharibəsindəmöhtə
şəmQələbəqazandı.Bütünxalqı
mız kimi Azərbaycan yazıçılarının
da 30 ilə yaxın qəlbində daşıdığı
acı, nisgil, həsrət, nəhayət sona
yetdi.
Kitabda Qarabağla bağlı yazıçı

larınözdoğmabölgələrihaqqında
düşüncələrinə, xatirələrinə yer ve
rilib. İşğalın gətirdiyi kədəri, eyni
zamanda, qələbəmizdən qaynaq
lananqüruruəksetdirənbuyazılar
AzərbaycanınböyükZəfərininəbə
diləşməsinəqələmadamlarınıntöhfəsidir.BuyazılardaQaraba
ğıntarixinədairmaraqlıfaktlar,unudulmazduyğular,müəllifərin
şirinliacılıxatirələriəksinitapıb.
“Təhsil” nəşriyyatında çap edilən, geniş oxucu kütləsi üçün

nəzərdə tutulmuş kitabın ideya müəllifi Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin(AYB)sədri,XalqyazıçısıAnar,önsözmüəllifivəre
daktoruAYBninsədrmüaviniRəşadMəciddir.
Kitabınüzqabığındakı “Cıdır düzündəAzərbaycanbayrağı”

tablosununmüəllifiXalqrəssamıSakitMəmmədovdur.

Ssenari müsabiqəsinin qalibləri elan edilib
Biri həkim-pediatr, digəri iqtisadçıdır

Azər bay can Res pub li ka sı Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı nın elan 
et di yi “Qa ra bağ Azər bay can dır!” qı sa met raj lı, tam met raj lı, 
sə nəd li və ani ma si ya film lə ri sse na ri mü sa bi qə si nin nə ti cə lə ri 
müəy yən olu nub.

Azərbaycan Res
publikası Kinema
toqrafçılar İttifaqının
(ARKİ) mətbuat xid
mətinin rəhbəri Əli
Vəliyev bildirib ki,
ssenari müsabiqə
sinin münsifər he
yətinə Əməkdar incəsənət xadimi İntiqam Qasımzadə sədrlik
edib.Münsifərheyətininüzvləriittifaqınsədri,XalqartistiŞəfiqə
Məmmədova,Əməkdar incəsənət xadimləriAyazSalayev,El
xanCəfərovvəƏməkdarmədəniyyətişçisiElçinHamiAxundov
olub.
MünsifərinyekunrəyiARKİİdarəHeyətiningeniştərkibdəic

lasındamüzakirəedilib.
ARKİninsədriŞəfiqəMəmmədovaiclasdadiqqətəçatdırıbki,

müsabiqəyə48ssenaritəqdimolunub.
Münsifər ssenarilərin ideya səviyyəsi, dialoqların,mətnlərin

üslubvəbədiixüsusiyyətləri,ssenarilərinmüsbətvəmənficə
hətləriniqeydediblər.Münsifərheyətininüzvləritəəssüfəbildi
riblər ki,müsabiqəyəsənədli filmssenarisi təqdimolunmayıb.
Təqdimolunmuşanimasiya filmləri üçün ssenarilərin  isəheç
biri ideya səviyyəsinə və aktuallığına görəmüəyyən olunmuş
tələblərəcavabvermir.
Münsifər təqdimedilmişssenarilərəqiymətverilməsindəor

taqməxrəcəgələrəknominasiyaüzrəqaliblərielanediblər:
Ənyaxşı tammetrajlı filmssenarisi – “Xəzərdalğası” (Elnur

Rzayev).Mükafatı–5000manat.
Ənyaxşıqısametrajlıfilmssenarisi–“Xarıbülbül”(LeylaNə

sibli).Mükafatı–3000manat.
Qeydedəkki,müsabiqəninqalibləriolanLeylaNəsibliixtisas

cahəkimpediatr,ElnurRzayevisəiqtisadçıdır.

Xalça sənəti və ipəkçilik
Əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

“Azər bay can xal ça sı” bren di nin ya ra dıl ma sı, in ki şaf et di ril mə si 
və xa ri ci ba zar lar da təş vi qi is ti qa mə tin də atı lan əhə miy yət
li ad dım la rın da va mı ola raq “Azər xal ça” ASC ilə “Azə ri pək” 
MMC ara sın da əmək daş lıq haq qın da an laş ma me mo ran du
mu im za la nıb.

Memorandumu
“Azərxalça”ASC
İdarəHeyətininsədri
EminMəmmədovvə
“Azəripək”MMCnin
direktoruZaurYaqu
bovimzalayıblar.
Mərasimdə çıxış

edən Emin Məm
mədov Azərbaycan
xalçaçılıq sənəti, bu
sahəyə dövlətin qayğısı, yaxın gələcək üçün nəzərdə tutulan
əsaslıdəyişikliklərvəplanlardandanışıb.Bildiribki,Prezident
İlhamƏliyevinmüvafiqsərəncamıilə“AzərbaycanRespublika
sındaxalçasənətininqorunmasınavəinkişafetdirilməsinədair
20182022ciillərüçünDövlətProqramı”nıntəsdiqolunmasıbu
sənətəyüksəkdiqqətvəqayğınıngöstəricisidir.DövlətProqra
mında xalçalarımızın ölkə brendi olaraq dünya bazarına ixrac
olunmasıqarşıyaqoyulanəsasvəzifələrdənbiridir.
İdarəheyətininsədrivurğulayıbki,millimədəniyyətimizininki

şafındaböyükroluolanBirincivitseprezidentMehribanxanım
Əliyevaxalçaçılıqsənətininyaşadılmasınadadəyərlitöhfələrini
verir.
Qeydedilibki,xaricibazarayalnızmillinaxışlıklassikxalçalar

deyil,müasirvəfərqlidüşüncəlihəmyerli,həmdəxaricigənc
xalçaçırəssamlarlahazırlananvəmüasirbazarınistəklərinəuy
ğunxalçalarınçıxarılmasıistiqamətindəişləraparılmalıdır.
Zaur Yaqubov “Azəripək” MMCnin fəaliyyəti, görülən işlər

haqqındaməlumatveribvəgələcəkuğurluəməkdaşlıqüçünfi
kirlərinibölüşüb.
Qeydedəkki,memorandumaəsasən,“Azərxalça”ASCbun

dansonraxalçalarıntoxunmasındaistifadəediləcəkipəkipliyi
ni“Azəripək”MMCdənsatınalacaq.Həmçininistehsalolunan
məmulatların satışına dəstək sahəsində əməkdaşlıq ediləcək,
yunvə ipək ipliyinin istehsalprosesinin təşkilində təcrübəmü
badiləsiaparılacaq.
Xatırladaq ki, buna qədər “Azərxalça”ASC ipək xalçalar is

tehsaletməyib.Bundansonra“Azəripək”MMCdənəldəolunan
ipəkiplikyenivəeksperimentalxalçalarıntoxunmasındaistifadə
olunacaq.

“Yaradanlar” İtaliyada mükafata layiq görülüb

Re jis sor Şa mil Əli ye vin “Ya ra dan lar” bə
diisə nəd li fil mi “Ve su vius İn ter na tional 
Film Fes ti val 2021”in (Na po li, İta li ya) 
mün sif lə ri nin xü su si mü ka fa tı na la yiq 

gö rü lüb. Bu ba rə də Şa mil Əli yev mə lu mat 
ve rib.

“Yaradanlar” filmidahimemarlarMikayılHü
seynovvəSadıqDadaşovunhəyatvəyaradıcı
lığıfonundaXXəsrdəkommunist ideologiyası
nınAzərbaycanmədəniirsinə,əxlaqınavurduğu
şiddətli zərbənin araşdırılmasından bəhs edir.
1937ci il repressiyasında onların qohumların
danolanziyalılarınəksəriyyətiməhvedildi.Mi
kayılHüseynovvəSadıqDadaşovömürlərinin

birhissəsiniqorxuvəmənəvisıxıntılarlayaşa
mağaməcburoldular.
Filmdə o da diqqətə çatdırılır ki, ulu öndər

Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
dövrdə ziyalıları rejimin təqiblərindən qoruya
raq onların yaşayıbyaratması üçün qayğısını
əsirgəməyib.
COVİD19pandemiyasıiləəlaqədarmüsabi

qələrinnəticəsionlaynformatdaelanolunub.
Qeyd edək ki, “Yaradanlar” filmiMədəniyyət

Nazirliyinin sifarişi ilə “Salnamə” studiyasın
da2020ci ildə istehsal olunub.Filmin ssenari
müəllifi Natiq Rəsulzadə, operatoru Rüfət Su
leymanov,bəstəkarıAzərƏsgərov,rəssamıLa
ləHüseynzadə,prodüseriNazimHüseynovdur.

841 yaşlı “Xosrov və Şirin”in 
ekran həyatı başlanır

12 bölümdən ibarət bədii serial çəkilir

Nakam ömrün rəngləri

Xə tai Sə nət Mər kə zin
də mər hum jur na list, 
rəs sam Ta leh Ca van
şi roğ lu nun (Va ha bov) 

anım təd bi ri və rəsm lə rin
dən iba rət sər gi ke çi ril di.

İyulun 9da “Qafqaz Media”
İctimaiBirliyinintəşkilatçılığıilə
keçirilənsərgidəTalehCavan
şiroğlunun “Zülmətdən işığa”,
“Şamağacı”, “Rənglər dünya
sı”, “Qız qalası”, “Nənəm, ba
bamvəmən”,“Qanaboyanmış
narlar”,“Gölqırağında”–ümu
milikdə 11 əsəri nümayiş olu
nurdu.
Qafqazmedia.azsaytınınbaşredaktoruMir

damədƏzizovtədbiriaçaraqmərhumunqısa
ömür yolu, jurnalist və rəssamlıq fəaliyyətin
dən danışdı. Bildirdi ki, Taleh Cavanşiroğlu
1988ciildəBakıdadoğulub.GəncədəkiTürk
liseyində,GəncəşəhərUşaqrəssamlıqmək
təbindətəhsilalıb.SonraAnkaraUniversiteti
ninHüquqfakültəsindəvəAzərbaycanDövlət
İqtisadUniversitetininBeynəlxalqiqtisadimü
nasibətlərfakültəsindəoxuyub.
Taleh kiçik yaşlarından rəssamlığamaraq

göstəribvə11yaşındailkdəfəGəncədəfərdi
sərgisi təşkil olunub.Sonralar ölkəmizlə ya
naşı, Gürcüstan vəAlmaniyada da sərgiləri
keçirilib. Eyni zamanda dövri mətbuatda çı
xışedib.19iyul2020ciildəürəktutmasından
dünyasınıdəyişib.

TədbirdəSuraxanıRayon İcraHakimiyyə
tininVətənmüharibəsi iştirakçılarışöbəsinin
müdiri, ehtiyatda olan polkovnikleytenant
Elmar Hüseynov, bəstəkarrəssam İmruzə
Hüseynova və başqaları çıxış edərək Taleh
Cavanşiroğlu iləbağlıxatirələrinibölüşdülər.
Bildirildiki,ömrünənakamlıqyazılanTalehis
tedadlı bir gənc idi.Yaşasaydı, daha böyük
sənətuğurlarınaimzaatacaqdı.
ÇıxışlardansonraTalehinanası–şairpub

lisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
“Qafqaz Media” İctimai Birliyinin sədri Hacı
Azadə TalehAbbasqızı tədbir iştirakçılarına
öz dərin minnətdarlığını bildirdi. O, “Taleh,
haradasan”?kitabınıqonaqlarahədiyyəetdi.
Tədbiriştirakçılarısərgiilətanışoldular.

S.FƏRƏCOV

Sumqayıt Dövlət Dram 
Teatrının “Dərs”i

Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın 
ya ra dı cı he yə ti 44 gün lük Və
tən mü ha ri bə si nə həsr olu nan 
müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke

çi rir, vi deoçarx lar ha zır la yır. Teatr 
bu gün lər də “Dərs” ad lı vi deofil mi 
təq dim edib.

Filmin qayəsi tarixi öyrənmək və
unutmamaqdır.Kadrdaməktəbinxa
diməsi məktəb illərini xatırlayır. O,
yazıtaxtasındaişğalolunmuşrayon
larıntarixiniyazabilmir,donubqalır.
Müəllim onu danlayır... İndi o illərə
qayıdır.Xəyalənözünüşagirdsayır,
qeyriixtiyari zamanı qarışdırıb əlini
qaldırır...Əliniqaldırırki, işğalolun
muşrayonlarınişğaltarixinideyil,ar
tıqazadolunmatarixinisöyləsin.
FilminsloqanıkimiMustafaKamal

Atatürkünkəlamıseçilib:“Tarixinibil
məyəncoğrafiyasınıitirər”.
Layihənin rəhbəri teatrın direkto

ru,ƏməkdarartistMübarizHəmidov,
ssenarimüəllifivəquruluşçurejisso
ru FuadKazımov, quruluşçu opera
toru Əsgər Hüsüyev, ideya müəllifi
Nizami Mirzəyevdir. Rollarda Vəfa
Qurbanova,HabilXanlarovvəMələk
Dadaşovaçəkiliblər.
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Kino...Çoxlarıbusözüeşidəndəonusehrlialəm,möcüzələr
lədolubirdünya,sirlibirpəncərəkimixatırlayır.Doğrudan
da,kinematoqrafiyasənətiözününcanlılığıilədigərsənət
növləriniüstələyəncazibədarbiraləmdir.Kinematoqra

fiyageniştexnikiimkanlaramalikolmaqlacanlıgerçəklikləri,
keçmişvəgələcəyi,müxtəlifzamanməkanlarıbütünsənət
növlərindənseçilərəközündəəksetdirməyibacarır.Bunağılvarı
aləminəbədiyaşarəsassakinləriisəaktyorvəaktrisalardır.Bu
günbusehrlidünyanınəbədiyaşarsakini,Azərbaycankinosun
daAnaobrazlarıiləyaddaşlardayaşayanXalqartistiSədayə
Mustafayevanınkinofəaliyyətindənsöhbətaçmaqistəyirəm.

Sədayə Mustafayeva xoş
bəxt taleli sənətkarlarımızdan
olmaqla78 illikömrünün64 ili
ni Azərbaycan mədəniyyətinə
həsr etmiş səhnə ustalarımız
dandır. Bu ömrün 54 illik səh
nə fəaliyyəti isə Gəncə Dövlət
DramTeatrınıntarixiiləbağlıdır.
SədayəİsmayılqızıMustafaye

va1926cıiliyulun15dəŞəkidə
anadanolub.11yaşındaolarkən
anasınıitirib.Beşillikortatəhsilini
bitirdikdənsonra1941ciilmüha
ribəsibaşlayır.O,atasıİsmayılilə
qardaşı Məhəmmədi müharibə
yəyolasalıbvəŞəkidəfəaliyyət
göstərən İpəkçilik kombinatında
Lətifəadlıbirustanınyanındakö
məkçikimi işləməyəbaşlayıb.O
illəri xatırlayanSədayəMustafa
yevayazırdı:“Atamvəqardaşım
müharibəyəyollandığındanevdə
qalan bir qardaşım və bacıma
mənbaxmalıoldum.Atamındos
tuNəsibkişi vəziyyətimizinçıxıl
mazdərəcədəağırolduğunugö
rübmənədediki,gəlsəniaparım
sənətməktəbinə.Həminməktə
binşagirdləritoxuculuqkombina
tındaistehsalattəcrübəsikeçirvə
azmiqdardaəməkhaqqıalırdılar.
MənrazılaşdımvəLətifəadlıbir
ustanınşagirdioldum.Toxuculuq
kombinatındamaşınlarprimitivbir
üsulla işlədilirdi.Bir dəfə dəstəyi
fırladanda “çornik” çıxıb üzümü
yaraladı. Fəhlələr dedilər ki, bu
balacaboylu, çəlimsiz qızın be
ləyerdə işləməyimümkündeyil.
Həm də İpəkçilik kombinatında
işlədiyimmüddətərzindəmüəssi
sənindramdərnəyinəyazıldım”.

Sədayə Mustafayeva Şəki
dəboyuçoxucaolduğundanvə
həmişədəsəmayabaxdığından
Günəbaxan Muxtar adı ilə ta
nınan bir şəxsin vasitəsilə Şəki
Dövlət Dram Teatrında aktrisa
kimifəaliyyətəbaşlayıb.Buteat
rın səhnəsində ilk dəfə Səməd
Vurğunun “Vaqif” tarixi dramın
da rəqqasə kimi səhnəyə çıxıb.
Birmüddətmaraqlı obrazlar ya
radanaktrisadaha sonra fəaliy
yətini Ağdaş və Göyçay Dövlət
Dram teatrlarında çalışıb. Özü
nümaliyyələşdirmə sistemindəki
çətinliklərlə bağlı bir sıra region
teatrlarıkimibuteatrlarda1949
cu ilinsonlarındabağlanır.Aktri
saüçdövlətteatrından–Naxçı
van,GəncəvəGəncTamaşaçılar
teatrlarından dəvət alır. 1950ci
ilinmartındaGəncəDövlətDram
Teatrının direktoru, Xalq artisti
Məhəmməd Burcəliyevin dəvə
ti iləbu teatrı seçir vəGəncədə
fəaliyyətinidavametdirir.
Xalq artisti Sədayə Mustafa

yevanın kino fəaliyyəti 1966cı
ildənbaşlayır.KinorejissorEldar
QuliyevindiplomişiolanS.Qədir
zadənin “Xəzan yarpaqları” he
kayəsininmotivləri əsasında çə
kilən qısametrajlı “Biri vardı, biri
yoxdu”bədiifilmi(quruluşçurejis
soruE.Quliyev)aktrisanınilkde
bütüdür.Kinolentdətənhaqalmış
ikinəfərin–qocakişi iləqarının
nisgilliovqatlarından,təsadüfita
nışlıqdansonraqarşılıqlıqayğıla
rındanbəhsolunur.Filmdəəsas
rollara Sədayə Mustafayeva və
SadıqHəsənzadəçəkiliblər.

Debütdən sonra kinorejissor
larındiqqətinicəlbedənaktrisa
birbirininardıncadahafilmlərə
dəvət olundu.Maraqlıdır ki, ki
norejissorlar onu nədənsəAna
obrazları üçün daha çox dəvət
edirdilər. Bununla da aktrisa
Azərbaycan kinosunun tarixinə
mahir ana obrazlarının yaradı
cısıolaraqdüşür.
1969cuildəkinorejissorMux

tarDadaşovunSüleymanRəhi
movun “Mehman” povesti əsa
sında ekranlaşdırdığı “Qanun
naminə”bədiifilmindəyaratdığı
Xatunobrazı aktrisanın yadda
qalansurətlərindənbiridir.Film
də Xatun ananın oğluna olan
sədaqəti, onun səmimi söhbət
və nəsihətləri aktrisanın ifasın
da azərbaycanlı qadınlarına
xas olan xüsusiyyətləri ilə diq
qəti cəlb edir. Qoca, sadə qa
dının mərd xüsusiyyətləri oğlu
Mehmanın (Bimbolat Vatayev)
yüksək mənəviyyatı şəxsində
əks olunmaqla ana obrazının
mülayimqadınsimasınındəqiq
ştrixlərindəgöstərilir.
Xalq artisti Sədayə Mustafa

yeva “Azərbaycanfilm”in isteh
salı olan 20dən artıq filmə çə
kilib. “Qanun naminə”də Xatun,
“Mən ki gözəl deyildim”də Gö
zəl, “Şərikli çörək”də Şamama,

“Qayınana”daMülayim,“Ölsəm
bağışla”daSuğraxala,“Ağatlı
oğlan”da  Mirvari nənə, “Həm
ziyarət, həm ticarət”də Suğra
xala, “Biri vardı, biri yoxdu”da
Qadın, “Gün keçdi”də Əsmə
rin anası, “Qızıl ayaqlı qaz”da
Şəfiqənin anası, “Var olun,
qızlar”da Rüstəmin anası, “Fi
rəngiz”də  Məsmə, “Gümüşü
furqon”da Mədinənin anası,
“İlıq dənizdə buz parçası”nda
Təqaüdçününanası, “Cinmik
rorayonda”daAna,“İşarənidə
nizdən gözləyin”də Komanda
nınanası,“Şəhərlibiçinçilər”də
Humay, “Azərbaycanfilm”in
Amerika kinematoqrafçıları ilə
birgə istehsalı olan “İlk körpü”
(“Dağıdılmış körpülər”) filmin
dəƏsmərobrazlarıaktrisanın
böyük ustalıqla yaratdığı və
yaddaşlarda yaşanan ana su
rətləridir.
Aktrisanın kino yaradıcılığın

dakı ana obrazları müxtəlif  ti
poloji status formasındadır. Bu
filmlərdəhərbirdövrünkonsep
tual məsələləri aktrisanın şəx
sindəobrazdaxiliifadəvasitələri
iləözünügöstərir.Beləmaraqlı
obrazlardan biri də Rüstəm İb
rahimbəyovunssenarisiəsasın
da1986cıildəkinorejissorRa
sim Ocaqovun ekranlaşdırdığı

“Ölsəm,bağışla”bədiifilmində
ki Suğra xala obrazıdır. Qeyd
etmək lazımdır ki, Xalq artisti
Sədayə Mustafayeva kinorejis
sorlar içərisində daha çox Ra
sim Ocaqovun diqqətini cəlb
edən sənətkarlardan olub. Be
lə ki, aktrisanı bir neçə filminə
dəvətedənRasimOcaqovona
tapşırılacaqobrazlarınöhdəsin
dənböyükustalıqlagələcəyinə
inanıb.
19411945ci illər müharibə

sindən  sonrakı illərdə baş ve
rən hadisələrdən bəhs edən
“Ölsəm, bağışla” bədii filmində
aktrisanın ifasında Suğra xala
ilk baxışda qayğısız, sakit gö
rünsədə,bumülayimqadınfilm
boyucəbhədənyenicəqayıdan
oğlunaqonşularınınhəyatından

söhbətaçır.O,oğlunuməhəllə
xəbərləriilətanışetməkləyana
şıhadisələrəözününmünasibə
tini dəbildirmişolur.Xəstəoğ
lunun,həbsdəhəlakolanhəyat
yoldaşının dərdi dözümlü ana
nın dilindən deyil, yalnız göz
lərindən, ağarmış saçlarından
oxunur.Aktrisaobrazınmüxtəlif
xarakterlərinitamaşaçıyasadə
ləşdirilmiş bir formada çatdıra
bilir. Suğra xala aktrisanın ifa
sında coşqun xarakterli qadın,

oğlunun müharibədən gəlişinə
sevinən adi bir insan kimi də
göstərilə bilərdi. Lakin filmdəki
rejissor traktovkasına xas olan
həddənartıqmillilikməhzSuğra
xala obrazından süzülərək aqil
Ana,təmkinliAzərbaycanqadı
nısurətiolaraqböyükustalıqla
təqdimedilib.
Sədayə Mustafayeva 1994

cü ildə üç bədii filmə – Rasim
Ocaqovun “Həm ziyarət, həm
ticarət”,ƏnvərƏblucun “Ağat
lı oğlan” və Amerika kinema
toqrafçıları ilə birgə “Azərbay
canfilm”də çəkilən, kinorejissor
Rafiq Puyyanın ekranlaşdırdığı
“İlk körpü” (“Dağıdılmış körpü
lər”) bədii filmlərinə dəvət alıb.
Bu filmlər aktrisanın sonekran
yaradıcılığıhesabedilir.

Sədayə Mustafayeva Azər
baycan mədəniyyətinin inkişa
fındaxidmətlərinəgörə1958ci
ildə “Əməkdar artist”, 1981ci
ildə “Xalqartisti” fəxriadlarına
və2003cüildəisəAzərbaycan
RespublikasıPrezidentininfər
ditəqaüdünəlayiqgörülüb.
Unudulmaz sənətkarımız

2004cüilavqustun13dəGən
cəşəhərindəvəfatedib.

Anar BURCƏLİYEV 
teatrşünas-tənqidçi

2006cıilinbugünləri,təxminigünortasaatlarıidi.Havaçoxisti,
Bakıbulvarıboşidi.Günəşingöydənodələdiyisaatdakiminaçıq
havadanəişi?Bircəbiz–ikiüçgəncmüxbirdənizkənarında
vargəledir,dəvətliolduğumuztədbirin(premyeranın)başlaya
cağısaatıgözləyirdik.

Azərbaycan Dövlət Kukla
Teatrınındəniztərəfdənxidmə
tiqapısındadasakitlik idi.Ara
dan35dəqiqəkeçəndənsonra
əsasqapıyatərəfkeçdik.Tama
şanınbaşlamasınaazqalmışdı.
Mənzərə məni heyran etmişdi:
günəşin yandırıcı şüalarında
üzgözüpörtən,bərbəzəklipal
tarlarınınvəistinintəsirindənaz
qaladabanlarındantərdamcıla
yanuşaqlar ikiəllisıxdıqlarıgül
dəstələrini valideynlərinə belə
vermədən səbirlə qapının açıl
masınıgözləyirdilər.Hamısıda
çoxhəyəcanlıvəsevincək.
Budur, nəzarətçi qapını aç

dı və teatrın geniş foyesində
– düz mərkəzdə dayanan bə
yaz və zərli geyimli kişi üzün
dən səadət tökülən təbəssüm
lə “Uşaqlar,xoşgəlmisiz”dedi.
Sonrakı sözləri uşaqların se
vinc çığırbağırlarında, “Ələk
bər əmi” hayhəşirində eşidil
məzoldu. “Ələkbərəmi”dizləri
üstdə çöküb qollarını sonacan
yanaaçdı.Özüdəonlarlauşa
ğıağuşunaalabiləcəkmişkimi
geniş. Bir anda uşaqların əha
təsində itibbatan aktyoru də
qiqələr sonra qırmızı məxmər
səhnə pərdəsinin önündə gör
dük.Teatrmövsümünsonlarına
təsadüfedənnövbəti adgünü
nüyenitamaşailəqeydedirdi...
Uşaqlar,eləböyüklərüçündə

sehrliadamtəəssüratıyaradan
Əməkdar artist, sevilən aktyor,
peşəkarkuklaçıƏləkbərHüsey
noviləsəhnədənsongörüşüm
dən keçən bu 15 il ərzində bir
həqiqətheçvaxtdəyişmədi.O,
səhnəmöcüzəsiidi...

İstedadlı aktyor və rejissor
uşaqları təmənnasız sevməyi
bacaran böyük ürək sahibi idi.
Bütün uşaqları ətirli çiçək ol
duqlarınainandıran(illərlə“Hər
birimizbirçiçək”verilişininapa
rıcısıolub),onlarınsonsuzsev
gisində ağrıacılarını unudan
bənzərsiz teatr, səhnə adamı
yaşasaydı, bu günlərdə 60 illik
yubileyini qeyd edəcəkdi. Təbii
ki,yenəsevimlibalacalarınəha
təsində,onlarınsevgivəgülçi
çəkyağışınınaltında...
Ələkbər Adıgözəl oğlu Hü

seynov 1961ci il iyulun 7də
Bakıda anadan olmuşdu. Uşaq
lıqdan teatra, səhnəyə marağı
var idi. Elə bu istəklə də yolu
nu incəsənət sahəsindən saldı.
19781982ci illərdəAzərbaycan
DövlətMədəniyyətvə İncəsənət
UniversitetininDramvəkinoakt
yorluğu fakültəsində təhsil aldı.
İkincikursdanmüəllimlərinindiq
qətini cəlb etməyi bacardı.Yük
səkenerjisi,tükənməzöyrənmək
istəyivəözünüsərbəst,fərqliifa
dəmaneralarıiləseçilirdi.Təhsi
lini başa vurduqdan sonra təyi
natlaŞəkiDövlətDramTeatrına
göndərildi.Ovaxtparlaqdövrünü
yaşayan Şəki səhnəsi istedad
lıgəncaktyorüçünəslnümayiş
meydanı idi. Eksperimental ta
maşalar, fərqli üslub və yozum
larda səhnə axtarışları onun da
obrazzənginliyinəşəraityaratdı.
Sonra özünün daxili dünya

sınaboylandı.Oradakıməsum
uşağa qulaq verdi və illər əv
vəlki arzusunu gerçəkləşdir
mək–kukla tamaşasıhazırla
maqamalı iləBakıyayollandı.

AbdullaŞaiqadınaAzərbaycan
Dövlət Kukla Teatrında işə qə
bulolundu.Beləcə,1988ciildən
başlanan kuklaçılıq yolu ömrü
nünsonunadəkdavametdi.Nə
busənətəsevgisitükəndi,nədə
əsassəhnəsinidəyişdi.Televizi
yatamaşalarında(“Yaşıleynəkli
adam”,“Bala–başabəla”vəs.),
filmlərdə (“Köpək”, “Etiraf”, “Tə
sadüfigörüş”vəs.)tanınıbsevil
sədə,geniştamaşaçıkütləsinin
rəğbətiniqazansada,teatra–ilk
vəsonməhəbbətimdediyisəh
nəyə sevgisi tükənmədi. Hara
pərvazlansada, isti,doğmayu
vasınıdəyişmədi.

Bu teatrın səhnəsində irili
xırdalısaysızroloynadı.Şirma
arxasından – bəzən əl boyda,
bəzənadamboyukuklanınsə
si,nəfəsikimiuşaqların,teatrın
sehrinəaludəolansənətsevər
lərinqəlbinəyoltapdı.Sənətini
təmənnasız sevməyin nüma
yişi üçün səhnədə gah lələk
(“Bülbül” tamaşası), gah taxta
parçası(“Kral”),gahrəngliiplər
(“Möcüzəli tamaşa”), gahquru
kəllə (“Keçəlin toyu”)... oldu.
Yorulmadı, tükənmədi,bezmə
di.Teatrlarınoağırzamanların
da,maddivəmənəvisıxıntılar
girdabında əzildiyi məqamlar
da da məbədindən qopmadı,
yolundan sapmadı. Hamıdan
bezəndə, qaçanda tək sığına
cağı,yeganətəsəllisiteatrınya
rekvizitotağı,yaemalatxanası,
yadaqaranlıqsəhnəsioldu.
İllərlə bu teatrın səhnəsində

həmaktyor,həmdərejissorkimi
dövrüçünyeni, fərqlivəorijinal
səhnəişlərinəimzaatdı.Yerlivə
xariciqastrollardamillikuklasə
nətimiziustalıqlatəmsiletdi.Bir
neçə festivaldan, teatr yarışın
danlaureat,qalibkimidöndü.

Sənətdə qazandığı nailiy
yətlərə görə “Humay” və “Qızıl
dərviş” mükafatlarına layıq gö
rüldü.2000ciildərespublikanın
“Əməkdarartisti”fəxriadınıaldı.
Uğurları sırasına nəinki Azər
baycanda, ümumən Şərqdə
Polşanın “Təbəssüm” ordeninə
layiqgörülənilksənətçiolması
nıdadaxiletdi.Uşaqlarınsəs
verməsi ilə verilən bu mükafat
onun məhz uşaqlara bəslədiyi
böyüksevgininəslrəmzi,əvəzi
kimiyəqinki,ənböyükqazan
cıidi.
Ələkbər Hüseynov xasiyyət

cə çox şən, mehriban, vicdanlı

adamidi.Kollektivdəhərkəsonu
eynicürsevirdi.Səbəbisəsadə
idi: Ələkbər adamlar arasında
fərqqoymurdu, onlarıTanrımö
cüzəsikimiqəbuledirvəsevirdi.
Özünəvəbaşqalarına,dahadoğ
rusu, aktyorlarına qarşı da çox
tələbkaridi.Ammabunuözişinə
sevgisi, özünə qarşı amansızlı
ğı ilə göstərirdi. Xüsusən teatra
baş rejissor təyin olunmasından

(2006) sonra qəribə bir tələs
kənlik,zamanadiktə ilə işləyirdi.
Hərçənd səhhəti günügündən
ağırlaşır, ağrıacısı artır, çöhrə
sindəkihəyatəlamətləriazalırdı.
Ammao,inadlamüqavimətgös
tərir,teztezdəyişənhalınısəhnə
arxasındaqoyub,məğrurbaxışı,
ilıq təbəssümü vəməhrəm sev
gisiiləsəhnəyəatılır,şaqraqsəsi
iləobrazlarınasonsuzhəyatbəxş
etməyəçalışırdı.
Düşünürəm ki, onun aktyor

taleyinə rəng qatan ən çox iki
tamaşaolub.Onlardanbiri“Ke
çəlintoyu”tamaşasıidivəməhz
bu tamaşadakı roluna görə o

Türkiyədəkeçirilənteatrfestiva
lından laureat kimi qayıtmışdı.
“Bülbül” isə ən uğurlu işlərin
dən, onu teatr mütəxəssisləri
nin, fərqli tamaşaçı qruplarının
qarşısında qürurlandıran nü
munələrdən idi. İki böyük kuk
laçının–rejissorNamiqAğayev
vəaktyorƏləkbərHüseynovun
zəngin yaradıcılıq zəkasının
məhsuluidi“Bülbül”.

Mütəxəssislər  çox zaman
monotamaşanı rejissordan çox
aktyorun tamaşası hesab edir
lər. Məncə, haqlıdırlar. Çünki
əzəmətli,vahiməlisəhnədətək
tənha qalan aktyor ona dikilən
gözlərə obrazını özü anladığı
kimi anladıb, sevdirərsə, ora
daoyundan,aktyoryaşantısın
dandanışmaqolar.Butandem
– rejissorun aktyor oyununda
zühuru “Bülbül”ü yaddaqalan,
sevimlietdi.Tamaşasəhnədən
səhnəyə, ölkədənölkəyə gəz
di.Spesifiküslubdahazırlanan
tamaşa Türkmənistan, İran və
Hollandiyadanmükafatla qayıt
dı.Teatrtariximizdəkuklaçıların
odövrüçünyaddaqalanuğuru
kimi qeyd olundu. O “Bülbül”
Tehran Universitetinin İncəsə
nət fakültəsinin  aktyorluq böl
məsindəhələdətədrisdədir.
Aktyorunözünü,dahadoğru

su, həmkarlarının ömrünü kuk
laya,kukla teatrıpersonajına–
klounaçeviribbütündramatizmi
ilətamaşaçıyatəqdimetdiyibir
“Kral”ıdavar.Butamaşaonun
sonoyunu,sonişiidi.Həyatda,
səhnədə hər zaman tamaşaçı
qəlbinifəthedən,onunhissləri
nəhakimolankraloözüidi.
Ömrünsonunayaxınlaşdığını

biləbilə durmadan möcüzəyə
inanan və hər yeni gün səhnə
üçünplanlarqurandünyaboy
daaktyorürəyi2007ciilin2av
qustunda–46yaşındadayandı.
Obrazı yaddaşlardan, yazıb
pozduğuplanlarıisəgözyaşına
çevrilib yanaqlardan ürəklərə
axdı.Beləcə,təkcəuşaqlaryox,
böyüklər,həttaözündənyaşlılar
daƏləkbərəmisizqaldı.Amma
onunnağılıheçvaxtbitmədi...

Həmidə NİZAMİQIZI

Nağıl  kimi  həyat...

Kino  salnaməmizin  AnasıSədayə Mustafayeva – 95

XIII-XIV əsrlər Azərbaycanda elm və mədəniyyət
Farsdilli mənbələr əsasında

AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasının
(AMEA)ElmTarixiİnstitutununTarixşünaslıq
vəmənbəşünaslıqşöbəsininəməkdaşıElxan
Quliyevin“XIIIXIVəsrlərAzərbaycandaelm
vəmədəniyyət(farsdillimənbələrəsasında)”
kitabıçapolunub.

Kitabınelmiredaktoruinstitutundirektoru,ta
rixelmləridoktoruMəryəmSeyidbəylidir.
Nəşrin məqsədi XIIIXIV əsrlərdə farsdilli

qaynaqlarda Azərbaycanın elm və mədəniy
yət tarixinə dair məlumatları üzə çıxarmaq,
habeləmüasir tədqiqatəsərlərindən faydala
naraq həmin dövrlərdəAzərbaycanın elm və

mədəniyyət tarixini işıqlandırmaqdır. Bəhs
olunan dövrlərdə fars dilində yazılan tarixi
mənbələrdə Azərbaycan elm və mədəniyyət
tarixinədairməlumatvəfaktlarkitabınəsasını
təşkiledir.
KitabXIIIXIVəsrlərdəAzərbaycandamənəvi

vəmədəni həyat, dini görüşlər, bayramlar, toy
vəyasmərasimləri,elmvəmədəniyyətocaqları,
kitabxanalar,səhiyyə,humanitar, ictimai,dəqiq
və təbiət elmləri, eləcə də incəsənət, peşə və
sənətkarlıq,şəhərsalmavəmemarlıqhaqqında
geniştəsəvvüryaradır.
Nəşrmüəllimvətələbələr,eləcədəidarəetmə

ilə məşğul olan vəzifəli şəxslər, Azərbaycanın
elmvəmədəniyyət tarixi iləmaraqlanangeniş
oxucukütləsiüçünnəzərdətutulub.



Azərbaycan
14 iyul 1905 – Aşıq Alı xan Qa ra ya zı lı (Alı xan Qur ban oğ lu 

Ömə rov; 1905-1998) Gür cüs ta nın Qa ra ya zı böl gə si nin Ko sa lı 
kən din də ana dan olub.

14 iyul 1914 – Ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Köv sər Məm məd 
qı zı Ta rı ver di ye va (1914-2014) İrə van şə hə rin də do ğu lub. 50 
il dən çox Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te tin də Azər-
bay can ədə biy ya tı ta ri xi ni təd ris edib. 

15 iyul 1925 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni-piano çu, pro fes sor Rauf 
İs ra fi l oğ lu Ata ki şi yev (1925 – 3.2.1994) Ba kı da ana dan olub. 
1953-cü il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, 
bir çox xa ri ci öl kə lər də çı xış edib.

15 iyul 1926 – Xalq ar tis ti Sə da yə İs ma yıl qı zı Mus ta fa ye va 
(1926 – 13.8.2004) Şə ki də ana dan olub. Şə ki, Gən cə Dram 
teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Mən ki gö zəl de yil dim”, “Öl səm, 
ba ğış la”, “Həm zi ya rət, həm ti ca rət” və s.) yad da qa lan ob raz lar 
ya ra dıb.

15 iyul 1928 – Ta nın mış tər cü mə çi Meh di Mir ki şi oğ lu Mir-
ki şi yev (1928-1992) Cəb ra yıl ra yo nu nun Mir zə can lı kən din də 
ana dan olub. Rus di lin dən çox say lı ədə bi tər cü mə lər edib.

15 iyul 1930 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Azər Hü seyn 
oğ lu Rza yev (1930 –14.12.2015) ana dan olub. “Ba kı-90” sim-
fo ni ya sı, ka me ra or kest ri üçün “Nok türn” və s. əsər lə rin müəl-
li fi  dir. Fi lar mo ni ya nın bə dii rəh bə ri, Ope ra və Ba let Teat rı nın 
di rek to ru olub.

16 iyul 1913 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Mir zə Əb dül cab bar oğ-
lu Ba ba yev (1913 – 13.1.2003) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub, fi lm lər də (“Te le fon çu qız”, 
“Dər viş Pa ri si part la dır”, “Də li Kür” və s.) ma raq lı rol lar oy na-
yıb. 

16 iyul 1949 – Əmək dar ar tist, bəs tə kar, sk rip ka ifa çı sı Fər-
həng Rə him oğ lu Hü sey nov (1949 – 16.2. 2010) ana dan olub. 
Ya po ni ya da “İpək Yo lu” mü sa bi qə si nin (1991) qa li bi ki mi “Ko-
da yu” ope ra sı nı ya zıb, sim fo nik əsər lər müəl li fi  dir.

16 iyul 1958 – Xalq ar tis ti İl ham Tə vək kül oğ lu Əs gə rov 
(1958 – 6.9.2015) Ma sal lı ra yo nu nun Xoş ço ban lı kən din də do-
ğu lub. Mil li Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də 
(“Doğ ma sa hil lər”, “Biz qa yı da ca ğıq”) ma raq lı rol lar oy na yıb. 
Film lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

Dünya
14 iyul 1860 – Rus ta rix çi si, şair, ya zı çı və pub li sist Va si li 

Lvo viç Ve liç ko (1860-1904) ana dan olub. Bir çox ta ri xi ger çək-
lə rə işıq sa lan “Qaf qaz” ki ta bı nın müəl li fi  dir.

14 iyul 1903 – Ame ri ka ya zı çı sı İr vinq Stoun (İr ving Sto ne; 
1903-1989) ana dan olub. Van Qoq, Cek Lon don, Ziq mund 
Freyd və s. gör kəm li in san lar haq qın da bioq ra fi k ro man la rın 
müəl li fi  dir.

14 iyul 1904 – Yə hu di əsil li Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz-
rə No bel mü ka fa tı (1978) laureatı İsaak Ba şe vis-Zin ger (İsaac 
Bas he vis Sin ger; 1904-1991) ana dan olub. Əsər lə ri: “Şey tan”, 
“Ni cat ve rən gü nah kar”, “Mus kat ailə si” və s.

14 iyul 1918 – İs veç re jis so ru, sse na rist və ya zı çı İnq rid 
Berq man (Ernst İng mar Berg man; 1918 - 30.7.2007) ana dan 
olub. “Yed din ci mö hür”, “Yay ge cə si nin tə bəs sü mü”, “Pı çıl tı və 
qış qı rıq” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

14 iyul 1928 – Gür cü ya zı çı sı No dar Dum bad ze (1928-1984) 
ana dan olub. “Mən, nə nəm, İli ko və İl la rion”, “Ağ bay raq lar” ro-
man la rı, “Ku ka ra ça” po ves ti və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

15 iyul 1606 – Hol land rəs sa mı Remb randt Her mens Van 
Reyn (Remb randt Har mens zoon van Rijn; 1606-04.10.1669) 
ana dan olub. Məş hur əsər lə ri: “Sam son və Da li la”, “Val ta sar 
qo naq lı ğı”, “Da na ya”, “Av ro pa nın oğur lan ma sı”, “Az ğın oğu lun 
qa yıt ma sı” və s.

15 iyul 1901 – İtal yan fi  lo so fu, ek zis ten sializ min ta nın mış si-
ma la rın dan bi ri Ni ko la Ab ban ya no (Ni co la Ab bag na no; 1901-
1990) ana dan olub.

15 iyul 1919 – İn gi lis ya zı çı sı Ay ris Mer dok (Jean Iris Mur-
doch; 1919-1999) ana dan olub. “Tor al tın da”, “Də niz, də niz”, 
“Mə lək lər za ma nı”, “Qa ra şah za də” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

15 iyul 1924 – Çe çen rəq qa sı, SS Rİ Xalq ar tis ti Mah mud 
Esen ba yev (1924-2000) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki no-
stu di ya sın da rəq qa sa həsr olun muş “Əmək və qı zıl gül” (“Mən 
rəqs edə cə yəm”) fi l mi (re jis sor To fi q Ta ğı za də) çə ki lib.

16 iyul 1723 – İn gi lis rəs sa mı və in cə sə nət nə zə riy yə çi si 
Co şua Rey nolds (Jos hua Rey nolds; 1723-1792) ana dan olub. 
Məş hur əsər lə ri: “Ve ne ra nın kə mə ri ni açan Amur”, “İla nı bo ğan 
ba la ca Her ku les” və s.

16 iyul 1911 – Ame ri ka lı akt ri sa və rəq qa sə, “Os kar” mü ka-
fa tı laureatı Cin cer Ro cers (Gin ger Ro gers – əsl adı Vir gi nia 
Kat he ri ne Mc Math; 1911-1995) ana dan olub.

16 iyul 1928 – Məş hur rus şairi An drey De ment yev (1928 – 
26.6.2018) ana dan olub. Po pul yar mah nı la rın söz lə ri nin müəl-
li fi  dir.
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Bu il dün ya şöh rət li Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi 
Gən cə vi nin ana dan ol ma sı nın 880 il li yi qeyd edi lir. Bu mü-
na si bət lə döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı ilə öl kə miz də “Ni za-
mi Gən cə vi İli” elan olu nub. Bu o de mək dir ki, da hi şairin 

ya ra dı cı lı ğı na işıq tu tan, əsər lə ri nin tər cü mə si və nəş ri nə töh fə 
ve rən ədə biy yat şü nas alim lə rin də bay ra mı dır. Ni za mi ir si nin 
öy rə nil mə sin də xid mət lə ri olan alim lər dən bi ri də Əmək dar 
elm xa di mi, tər cü mə çi, mətn şü nas, pro fes sor Xə lil Yu sif li dir. O, 
“Xəm sə”yə da xil olan beş poema nı ay rı-ay rı lıq da nəş rə ha zır la-
yıb, bə zi lə ri nə ön söz ya zıb. 

Xə lil Hə mid oğ lu Yu sifl  i 17 iyul 
1935-ci il də Qa zax ra yo nu nun 
Əli Bay ram lı (in di ki As lan bəy li) 
kən din də ana dan olub. Uşaq lıq 
il lə ri çə tin və mə şəq qət li il lə rə 
tə sa düf edir. Beş ya şın da ikən 
II Dün ya mü ha ri bə si baş la yır. 
Ata sı Hə mid mü ha ri bə yə ge dir 
və ge ri qa yıt mır. Gün-gü zə ra nın 
çə tin keç mə si nə bax ma ya raq, 
Xə lil 1955-ci il də or ta mək tə bi 
mü vəff  ə qiy yət lə bi ti rir. Azər bay-
can Döv lət Uni ver si te ti nin (in di ki 
BDU) Fi lo lo gi ya fa kül tə si nə qə-
bul olu nur. 1960-cı il də təh si li-
ni ba şa vu rur, tə yi nat la 1961-ci 
il də Ni za mi adı na Ədə biy yat 
və Dil İns ti tu tun da la bo rant ki-
mi əmək fəaliy yə ti nə baş la yır. 
1962-ci il də ins ti tu tun Qə dim 
və Or ta əsr lər ədə biy ya tı şö-
bə si nin as pi ran tu ra sı na qə bul 
olu nur. 1967-ci il də “Ni za mi nin 
li ri ka sı” möv zu sun da na mi zəd-

lik (fəl sə fə dok to ru) dis ser ta si-
ya sı mü da fi ə edir. Alim Ni za mi 
ya ra dı cı lı ğı üz rə təd qi qat la rı nı 
da ha da ge niş lən di rir. 1987-ci 
il də “Ni za mi Gən cə vi və Şərq 
İn ti ba hı” möv zu sun da dok tor luq 
dis ser ta si ya sı mü da fi ə edə rək 
fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru alim lik 
də rə cə si, 1989-cu il də isə pro-
fes sor el mi adı alır.

Xə lil Yu sifl  i araş dır ma la rın da 
Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı ğı nın 
elə bir sa hə si yox dur ki, bu və 
ya di gər şə kil də on dan bəhs et-
mə sin. Bu na gö rə də Ni za mi nin 
araş dı rı cı la rın dan söz dü şən də 
göz önü nə ilk gə lən lər dən bi-
ri də X.Yu sifl  i dir. Gör kəm li alim 
vax ti lə “Ədə biy yat qə ze ti”ndə 
dərc et dir di yi “Ni za mi nin et nik 
mən su biy yə ti: hə qi qət və uy dur-
ma lar” mə qa lə sin də ya zır: “Ni-
za mi nin et nik mən sub lu ğu onun 
əsər lə rin dən gün ki mi ay dın dır. 

Özü nü dün ya nın və bü tün in-
san lı ğın şairi he sab edən bu 
da hi in san, föv qə la lim və sə nət-
kar ye ri düş dük cə han sı et no sa 
mən sub ol du ğu nu bil dir mək dən 
də çə kin mir. Onun Azər bay can 
türk cə sin də ya zıl mış əsər lə ri 
gə lib bi zə çat ma sa da, biz bu 
qə naət də yik ki, bu bən zər siz 
şair doğ ma türk cə də də əsər-
lər ya zıb. Onun əsa sən fars ca 
yaz ma sı döv rün, za ma nın və 
sa ray la rın tə lə bi idi. Ni za mi nin 
türk lü yü nü da nan, onun bir fars 

ol du ğu nu id dia edən lə rin yan lış, 
xəs tə müd dəala rı nı rədd edir 
və be lə dü şü nü rük ki, uy dur-
ma üsul lar la Ni za mi nin türk lü-
yü haq qın da kı hə qi qə ti dan maq 
müm kün süz dür”. 

X.Yu sifl  i Ni za mi ya ra dı cı lı ğı-
nın təd qi qi ilə da vam lı məş ğul 
olub, da hi şairin ide ya lar alə-
mi ni, əsər lə ri nin sə nət kar lıq 
xü su siy yət lə ri ni yük sək pro-
fes sional lıq la təh lil edib. Ali min 
“Ni za mi nin li ri ka sı”, “Şərq də 
İn ti bah və Ni za mi Gən cə vi” mo-
noq ra fi  ya la rı ni za mi şü nas lı ğa 
də yər li töh fə ki mi sə ciy yə lən di ri-
lir. La tın qra fi  ka lı əlif ba ya ke çid-
lə bağ lı 2004-cü il də da hi şairin 
əsər lə ri nin yed di ki tab da ça pa 
ha zır lan ma sı X.Yu sifl  i yə tap-
şı rı lır və o bu işin öh də sin dən 
la yi qin cə gə lir. Onun AMEA-nın 
müx bir üz vü, mər hum Əli yar 
Sə fər li ilə bir gə yaz dı ğı “Qə dim 
və Or ta əsr lər Azər bay can ədə-
biy ya tı” dərs li yi uzun il lər dir ali 
mək təb lər də bu döv rə aid əsas 
dərs lik ki mi is ti fa də olu nur. Bun-
dan əla və, X.Yu sifl  i nin “Məh cur 

Şir va ni ye ni tə fək kür işı ğın da”, 
“Dün ya ədə biy ya tı ta ri xi”, “Or-
ta əsr lər Azər bay can şeirin də 
janr lar və bə dii ifa də va si tə lə ri” 
ki mi ki tab la rı da ədə biy yat şü-
nas lı ğı mı za qiy mət li töh fə lər dir. 
“Dün ya ədə biy ya tı ta ri xi” (An tik 
dövr) dərs li yi də onun bu sa hə də 
fəaliy yə ti nin zən gin li yi ni gös tə rir. 

X.Yu sifl  i həm də klas sik ədə-
biy ya tı mı zın san bal lı tər cü mə-
çi lə rin dən dir. O, M.Əv hə di nin 
“Ca mi-cəm”, Arif Ər də bi li nin 
“Fər had na mə” (Q.Beq de li ilə 
bir lik də) əsr ləri ni fars ca dan di li-
mi zə tər cü mə edib. Alim ilk də-
fə Hə qi ri nin “Ley li və Məc nun” 
poema sı nı tər tib edə rək ge niş 
ön söz lə nəşr et di rib. AMEA-nın 
Gən cə şə hə rin də ki Ni za mi Gən-
cə vi Mər kə zi nin di rek to ru və zi-
fə si ni ic ra edər kən  Azər bay can 
Mə də niy yə ti nin Dost la rı Fon du-
nun dəs tə yi ilə ön söz və çe vir-
mə lər lə bir lik də hər bi ri 400 sə-
hi fə həc min də yed di ki tab onun 
tər tib çi li yi ilə nəşr olu nub. Qa zi 
Bür ha nəd din, Mol la Və li Vi da di, 
Mol la Pə nah Va qif, Qa sım bəy 

Za kir, Se yid Əzim Şir va ni, Mir zə 
Ələk bər Sa bir və Mə həm məd 
Ha di nin əsər lə rin dən iba rət olan 
bu ki tab lar ali min el mi fəaliy yə-
ti nin məh sul dar lı ğın dan xə bər 
ve rir.

Onu da qeyd edək ki, X.Yu-
sifl  i klas sik Azər bay can ədə-
biy ya tı nın bir çox nü mu nə lə ri ni 
mən zum şə kil də tər cü mə edib. 
Onun tər cü mə lə ri “Hik mət xə zi-
nə si” ad lı mün tə xə bat da, bir qis-
mi isə ay rı ca ki tab şək lin də çap 
olu nub. 

Gör kəm li ali min əmə yi yük sək 
qiy mət lən di ri lib. Azər bay can-
da təh sil və el min in ki şa fın da kı 
xid mət lə ri nə gö rə 2009-cu il də 
“Əmək dar elm xa di mi” fəx ri adı-
na la yiq gö rü lüb. Ni za mi Gən-
cə vi ir si nin təd qi qi və təd ri sin də 
uzun müd dət li sə mə rə li fəaliy yə-
ti nə gö rə isə 2015-ci il də “Şöh-
rət” or de ni ilə təl tif edi lib. 

Öm rü nün müd rik çağ la rı nı ya-
şa yan pro fes sor Xə lil Yu sifl  i yə 
can sağ lı ğı və el mi fəaliy yə tin də 
uğur lar ar zu la yı rıq.  

Savalan FƏRƏCOV

Ço xəsr lik Azər bay can 
təs vi ri sə nə ti nin müs-
tə qil lik döv rü nü əha-
tə edən in ki şa fı nın ən 

sə ciy yə vi xü su siy yət lə rin dən 
bi ri sə nət mey da nı na gə lən 
ye ni müəl lif lə rin dün ya mı za 
fər di və fərq li bə dii ya naş-
ma sər gi lə mə lə ri dir. On la rın 
sı ra sın da özü nə məx sus 
ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı nı Əcə-
mi Nax çı va ni, Bəh ruz bəy 
Kən gər li yur dun da hə ya ta 
ke çir mək də da vam edən 
Əmək dar rəs sam Ca vid 
İs ma yı lo vun adı nı çək mək 
is tər dik. 

Son dövr ya ra dı cı lı ğın da mü-
şa hi də olu nan dəst-xət tin da ha 
da ci la lan dı ğı nı “Nax çı van – bə-
şə riy yə tin be şi yi” V Bey nəl xalq 
Rəsm Fes ti va lın da iş lə di yi “Qa-
yı dış” tab lo sun da əya ni ləş di rən 
rəs sam, yağ lı bo ya ilə iş lə di-
yi bu mü rək kəb kom po zi si ya lı 
əsə rin də rəng-ya xı imp ro vi zə-
lə ri nin bə dii-tex ni ki tə sir gü cü-
nü so na qə dər gös tər mə yə nail 
ol muş dur.

Ca vid İs ma yı lov rəng kar lı-
ğı nın cəl be di ci ma ya sı nı onun 
is tə ni lən möv zu lu – müx tə lif 
janr lı əsər lə rin də ki es te ti ka nın 
ger çək li yə bə dii mü na si bət də 
nü ma yiş et dir di yi “müəl lif sə mi-
mi li yi” təş kil edir. Məhz əsər lə-
rin də ki mə sə bən zə mək dən və 
ya xud da nə lə ri sə təq lid et mək-
dən uzaq olan sə mi mi lik dən 
qay naq la nan es te ti ka da onun 
özü nə məx sus lu ğu nu şərt lən di-
rən mə ziy yət lər du yul maq da dır. 
Yax şı hal dır ki, bu es te ti ka nın 
bə dii də yər tu tu mu nu mil li bə-
dii qay naq lar la ya na şı, bu gün 
də ha mı mı zı hey rət lən dir mək də 
da vam edən mad di mə də niy-
yət nü mu nə lə rin də hifz olu nan 
gö zəl lik işar tı la rı nın bir ara ya 
gə ti ril mə si təş kil edir. Ta ma şa-
çı nın göz-gö zə qal dı ğı müx tə lif 
janr lı tab lo la rın rəng qa tın da-
kı cəl bedi ci və yad da qa lan tu-
tum da mil li də yər sax lan cı mı za 
ya ra dı cı mü na si bət həm də ov-
sun la yı cı rəng imp ro vi zə lə ri ilə 
ifa də olun du ğun dan, bu bə dii 
nə ti cə lər za man sız lı ğa və mə-
kan sız lı ğa qo vuş muş ki mi qə bul 
olu nur lar...

Gənc rəs sam xü su si vur ğu-
la dı ğı mız bu bə dii ya naş ma nı 
ən müx tə lif janr lı əsər lə rin də 
sər gi lə miş dir. Müəl li fi n hə min 
janr la rın es te tik coğ ra fi  ya sı nın 
hü dud la rı nı du yu la sı də rə cə də 
ge niş lən dir di yi adi göz lə be-
lə gö rü nən dir. Bu mə na da ilk 
növ bə də “Mu si qi qəlb dən gə-
lən də”, “Qa ran quş lar”, “Əli və 

Ni no”, “Dörd ün sür”, “Laylay”, 
“Nov ruz ax şa mı” və “Qa yı dış” ki-
mi sü jet li kom po zi si ya la rın adı nı 
çək mək is tər dik. Onun bu əsər-
lə rin mə na-məz mun yü kü nə gə-
tir di yi əya ni lik baş lı ca ide ya nın 
qa bar dıl ma sın dan keç di yin dən, 
bu ra da kı fi  qur lar və on la rı əha-
tə lə yən müx tə lif ay rın tı lar bir-bi-
ri ni ta mam la maq la, həm də bə dii 
bü töv lü yün tə mi nat çı sı ki mi çı xış 
edir lər. Müx tə lif di nə mən sub 
olan aşiq lə rin bir-bi ri nə qo vuş-
maq is tə yi nin (“Əli və Ni no”), 
uzaq-ya xın keç miş də ya şa nan 
cən ga vər lik dərs lə ri nin 44 gün-
lük Və tən mü ha ri bə si dö yüş çü lə-
ri üçün ruh lan dı rı cı lı ğı nın, ba har 
müj də li qa ran quş la rın uçu şun-
da kı axı cı rit min (“Qa ran quş lar”), 
səs lə nən mu si qi nin din lə yi ci ov-
sun la yı cı lı ğı nın (“Mu si qi qəlb-
dən gə lən də”) və kör pə yə yö nə li 
nə ha yət siz ana mə həb bə ti nin 
tə cəs sü mün də (“Laylay”) rəng 
plas ti ka sı nın oy naq lı ğı nı şərt lən-
di rən imp ro vi zə lə rin bə dii yü kü 
ov qat ya ra dı cı duy ğu lan dı rı cı lı ğa 
kök lən di yin dən, təq dim olu nan 
müəl lif fi k ri həm də dü şün dü rü cü 
ba xı lır...

Ca vid İs ma yı lo vun port ret ya-
ra dı cı lı ğı nın müasir rəng kar lı-
ğı mı zı özü nə məx sus ça lar lar la 
zən gin ləş dir di yi da nıl maz dır. 
İs ti-so yuq rəng lə rin cəl be di ci 
“qon şu lu ğun dan” ya ra nan bə-
dii tə za dın ob raz la ra bən zər siz 
bə dii-psi xo lo ji tu tum ver mə si 
onun port ret lə ri nin fərq lən di ri-
ci-sə ciy yə vi xü su siy yə ti dir. Rəng 
tə zad la rı nın cə sa rət lə tət bi qi 
rəs sa mın “Şairə Qön çə bə yim”, 

“Xan qı zı”, “Dü şün cə lər”, “Tə-
mas”  və ”Və tən mə nə oğul de-
sə nə dər dim...” əsər lə rin də qa-
ba rıq ifa də olun muş dur. Bu cür 
bə dii ya naş ma nın bi zi müx tə lif 
ta le li in san lar la qar şı laş dır ma sı, 
həm də on la rın mə nə vi dün ya-
la rı nı  gö zox şa yan və dü şün dü-
rü cü məz mun yü kü nə bə lə di-
yin dən, ta ma şa çı nın göz-gö zə 

qal dı ğı bə dii bü töv lük – əsər-
lə rin do mi nan tı na çev ril miş ob-
raz lar qü rur ve ri ci qay naq ki mi 
qə bul olu nur. 

Ana xət ti ni Və tən sev gi si təş-
kil edən Məm məd Araz poezi ya-
sı nın bə diiləş di ril mə sin də, ömür 
yol la rı tə zad lı olan şairə lə rin ta-
le lə ri nə tu tu lan “bə dii güz gü”də 
və mə həb bət lə sı na ğa çə ki lən 
gənc qız la rın ya şan tı la rın da 
rəs sam yo zu mu gö zox şa yan 
bə dii imp ro vi zə lər dən keç di yin-
dən on lar bə dii həl li bir-bi rin dən 
fərq lə nən əsər lər ki mi ba xı lır lar. 
Gö zox şa yan rəng ça lar la rı nı 
qra fi k əla və lər lə zən gin ləş di rən 
müəl li fi n bu nun la  rəng qa tı nın 
cəl be di ci oy naq lı ğı nı əl də et mə-
si bu port ret lər də qa ba rıq dır... 

II Qa ra bağ sa va şın da əl də 
olu nan Zə fə rin gənc rəs sa mın 
ya ra dı cı lı ğın da də rin iz bu rax dı-
ğı nı onun müx tə lif janr lı əsər lə-
ri də təs diq lə yir. Yu xa rı da adı nı 
vur ğu la dı ğı mız “Qa yı dış” tab-
lo su bə dii miq ya sı na gö rə diq-
qət çə kən dir, de sək, ya nıl ma rıq. 

Qə naəti miz cə, bu tab lo onun 
ba tal jan rın da da ha möh tə şəm 
və yad da qa lan əsər lər ya rat maq 
po ten sialı nı gö zəl əks et di rir. Bu 
mə na da is te dad lı rəng ka rın ya-
rat dı ğı müx tə lif dö yüş çü - şə hid 
port ret lə ri ni də ya xın gə lə cək də 
baş tu ta ca ğı is tis na olun ma yan 
miq yas lı tab lo ya ha zır lıq mər hə-
lə si he sab et mək olar.

Rəs sa mın yağ lı bo ya ilə çək-
di yi hə min port ret lər də iko noq-
ra fi k də qiq li yin bə dii ger çək lik lə 

uğur lu sin te zi nə üs tün lük ve ril-
mə si bə dii va si tə ki mi yad da qa-
lan dır. Bu nun la be lə, onun tən-
tə nə li xa rak ter da şı yan “Ömür 
yol la rın da” və “Gə lə cə yə inam-
la” port ret-kom po zi si ya la rın da 
fər di imp ro vi zə po ten sialın dan 
nis bi is ti fa də olun du ğu hiss 
edil sə də, tor paq la rı mı zın su-
ve ren li yi uğ run da can la rın dan 

keç mə yə ha zır olan Ca van şir 
Rə hi mov, Əli yar Mir zə yev və 
Po lad Hə şi mo vun ob raz-port-
ret lə rin də rəs sa mın ya xı-ciz gi 
eksp res si ya sı nı yad da qa lan es-
te ti ka ya çe vi rə bil mə si qa ba rıq 
gö rün mək də dir.

Ca vid İs ma yı lo vun port ret lər 
qa le re ya sın da yer al mış di gər 
ob raz la ra müəl lif mü na si bə ti 
gös tə rir ki, onun müx tə lif tex ni-
ka lar da ər sə yə gə ti ril miş löv hə-
lə rin də uzaq-ya xın keç mi şi mi zi 
şə rəfl  ən di rən şəx siy yət lə rə bə-
dii ya naş ma sın da yad da qa lan 
mə nə vi qay naq ya rat maq is tə-
yi ön də dir. Bu nu onun Nax çı-
van tor pa ğı nın rəm zi nə çev ri-
lən Bəh ruz bəy Kən gər li yə həsr 
olun muş port re ti də təs diq lə yir. 
İs ti-so yuq ça lar la rın axı cı lıq la 
əvəz lən mə sin dən ya ra nan bu 
ob raz da na kam sə nət aşi qi-
nin çox qı sa ömür yo lu nu şərt-
lən di rən tə zad lı ya şan tı la rı na 
cəlbedi ci “bə dii güz gü” tu tul-
muş dur, de sək, hə qi qə ti söy lə-
miş ola rıq... 

Gənc rəs sa mın vax ta şı rı mü-
ra ciət et di yi ak va rel tex ni ka sı-
nın da onun üçün önəm li bə dii 
va si tə ol ma sı bu sa hə də ya rat-
dı ğı qra fi k löv hə lər dən gö rün-
mək də dir. Bu nu şərt lən di rən 
baş lı ca sə bəb onun əsər lə rin də 
bu tex ni ka üçün va cib və sə ciy-
yə vi olan rəng şəff  afl  ı ğı nın so na 
qə dər qo ru nub sax la nıl ma sı dır. 
Bu nu Ca vid İs ma yı lo vun ər sə yə 
gə tir di yi mən zə rə və na tür mort-
la rın da mü şa hi də et mək müm-
kün dür. Onun bu tex ni ka nın ic ra 
sə nət kar lı ğı na də rin dən bə ləd 
ol ma sı nın nə ti cə si dir ki, tət biq 
et di yi bə dii imp ro vi zə lə rin sa yə-
sin də ak va rel lə çə kil miş müx-
tə lif janr lı əsər lə rin də təs vir lər 
tə ra vət li və hey ra ne di ci gö rü-
nür lər. Bu nu “Nax çı van ne mət-
lə ri”, “İlan dağ”, “Nax çı van mən-
zə rə si ”, “Na tür mort” və s. qra fi k 
löv hə lə ri də təs diq lə yir.

Son da rəs sa mın təs vi ri sə nət-
də ye tiş mək də olan ye ni nəs li nin 
bə dii vər diş lə rə yi yə lən mə sin də 
xid mət lə ri ni də qeyd et mək is-
tər dik. Nax çı van Döv lət Uni ver-
si te ti nin İn cə sə nət fa kül tə si nin 
de ka nı və zi fə sin də ça lı şan Ca-
vid İs ma yı lo vun tə lə bə lə ri nin 
res pub li ka da ke çi ri lən mü sa bi-
qə lər də müx tə lif mü ka fat lar qa-
zan ma sı da ali təh sil oca ğın da 
apa rı lan uğur lu təd ri sin nə ti cə si 
ki mi qə bul olun ma lı dır...

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor
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№52 (1829)
14 iyul 2021son səhifə “Xalça sənəti – mənaların təkamülü”

Xəbərverdiyimizkimi,iyulun7-dəTatarıstanRespublikası-
nın(RusiyaFederasiyası)“KazanKremli”Muzey-Qoruğunda
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyinin“Xalçasənəti–mənaların
təkamülü”adlısərgisiaçılıb.

SərgininilkgünündəAzərbaycanMilliXalçaMuzeyinindirek
toru,Əməkdarmədəniyyət işçisiŞirinMəlikovanınmühazirəsi
vəkuratorekskursiyası təşkilolunub.Direktor ilköncədünya
dailkxalçamuzeyininölkəmizdə,Bakıdayaranması,muzeyin
fəaliyyətistiqamətləri,kolleksiyalarıhaqqındaməlumatverib.
O,sərgininkonsepsiyası,eksponatlarınseçimprinsipləriba

rədəfikirlərinibölüşüb,nümayişolunanXIXəsrinsonu–XXəs
rinəvvəllərindətoxunmuşecazkarklassikxalçanümunələrinin
tarixi,ornamentlərinsemantikası,rəngtərtibatıvətexnikixüsu
siyyətlərindəndanışıb.Azərbaycanxalçaçılıqsənətinindavamlı
olaraqqədimənənələriitirmədəninkişafetdirildiyi,həmçininye
niyanaşmalarlazənginləşdirildiyivurğulanıb.
Şirin Məlikova müasir rəssamlardan Çingiz Babayevin də

məhzqədimsənətkarlığıyeniyollarlainkişafetdirənəsərlərya
ratdığınıdiqqətəçatdırıb.Onunyaratdığısənətnümunələrinin
fəlsəfimənalarındanbəhsolunub.
Qeyd edək ki, 1011 iyul tarixlərində sərgi çərçivəsində ailə

proqramıdatəşkiledilib.MilliXalçaMuzeyininKazanda“Xalça
sənəti–mənalarıntəkamülü”sərgisisentyabrın5dəkziyarətçi
lərüçünaçıqolacaq.

Nizaminin “Leyli və Məcnun”u 
Kiyevdə təqdim olunub

Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanDövlətTərcüməMərkəzinin
dəstəyiilədahiAzərbaycanşairiNizamiGəncəvinin“Leylivə
Məcnun”poemasıUkraynadanəşrolunub.KitabınUkrayna
MilliƏdəbiyyatMuzeyindətəqdimatmərasimikeçirilib.

DövlətTərcüməMərkəzindənbildirilibki,tədbirdəUkraynanın
elmvəədəbiyyatxadimləriiştirakediblər.UkraynaŞərqşünaslıq
İnstitutunundirektoruAleksandrBoqomolov,tanınmışşərqşünas
QriqoriXalimonenko,UkraynaMilliElmlərAkademiyasıUkrayna
Diliİnstitutunundirektoru,professorPavelQriçenko,dramaturq,
professorLarisaXorelets,UkraynaTərcüməçilərBirliyininrəhbəri
SergeyBorşevski, “YaroslavovVal” nəşriyyatınındirektoru, şair
Svetlana Koronenko, KiyevMoqilyanskiAkademiyası Milli Uni
versitetinin professoru Fərhad Turanlı, Ukrayna Kitab İnstitutu
BeynəlxalqəməkdaşlıqşöbəsininmüdiriDarinaStepanyukçıxış
edərəkdahişairinyaradıcılığıhaqqındafikirlərinibölüşüblər.
İlahisevginintərənnümünə,ədalətlicəmiyyətarzularınınger

çəkləşməsinəxidmətedənböyükpoeziyanınbugündəözak
tuallığını qoruyub saxladığı, özünə əbədi, ümumbəşərimaraq
vəsevgiqazandırdığıbildirilib.
DövlətTərcüməMərkəzielm,təhsilvəmədəniyyətidarəsinin

rəhbəri,yazıçıtərcüməçiEtimadBaşkeçidşairin880illikyubi
leyimünasibətilə2021ciilinAzərbaycanda“NizamiGəncəviİli”
elanolunduğunuqeydedib,dahişairinəsərlərinindünyaxalqla
rıtərəfindənsevilərəköyrənildiyinibildirib.
Tanınmışşərqşünasalim,nizamişünas,professorQriqoriXa

limonenko Nizami irsinin Ukraynada tədqiqindən,Azərbaycan
klassikədəbiyyatınındünyapoeziyasınatəsirindənsözaçıb.
Layihənin həyata keçirilməsində göstərdikləri dəstəyə görə

UkraynaMilliƏdəbiyyatMuzeyinindirektoruQalinaSorokeyə,
“Yaroslavov Val” nəşriyyatının bir qrup əməkdaşına, layihənin
koordinatoruMarinaQonçarukavəkitabınredaktoruQriqoriQu
seynovaDövlətTərcüməMərkəzinindiplomlarıtəqdimolunub.
Qeydedəkki,“YaroslavovVal”nəşriyyatındaişıqüzügörmüş

kitabıUkraynadilinəşairLeonidPervomayskitərcüməedib.Ki
tabınönsözündəgörkəmlişərqşünasıalimAqafangelKrımski
ninNizamihaqqındaməqaləsiverilib.
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Türkcənin Anadoluda yazı dilinə çevrilməsi
Yunus Əmrənin vəfatının 700-cü ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium

İyulun12-dəAnkaradaTürkdünyasınınböyükmütəfəkkiri,türk-
cəninədəbidilkimitəşəkkültapmasındamüstəsnaxidmətləri
olmuşşairYunusƏmrəninvəfatının700-cüildönümünəhəsr
olunmuş“TürkcəninAnadoludayazıdilinəçevrilməsi”adlıbey-
nəlxalqsimpoziumişəbaşladı.

Simpozium Türkiyə Cümhu
riyyəti Prezidenti Administrasi
yasınınhimayəsivəTürkiyənin
MədəniyyətvəTurizmNazirliyi,
AtatürkMədəniyyət,DilvəTarix
YüksəkQurumu,TürkDilQuru
mu və Beynəlxalq Türk Mədə
niyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYun
birgətəşkilatçılığıiləkeçirilir.
Tədbirdənəvvəl “YunusƏm

rə:gəl,görməni”adlırəsmsər
gisininaçılışıoldu.SərgiYunus
Əmrəninhəyatvəyaradıcılığını,
yaşadığıdövrüəksetdirir.
Simpoziumdaaçılışnitqisöylə

yənTürkDilQurumununrəhbəri,
professorGürerGülsevin2021ci
ilin Türkiyədə “Yunus Əmrə və
TürkDiliİli”elanedilməsimüna
sibətiləgördükləriişlərdəndanış
dı.Bildirdi ki, türkcə ilə bağlı 38
təkrar, 66 yeni nəşr hazırlanıb,

qurumun kitabxanasına 3 min
dənçoxyeniəsərtəqdimolunub
ki,bunlardan60ıəlyazmalardır.
Hazırda “Türkiyə türkcəsi və di
alekt atlası” layihəsi üzərində iş
davamedir.Türkcə ilə əlaqədar
6 min yaşayış yerində aparılan
araşdırmalarəsasında200əqə
dərxəritəhazırlanacaq.
G.GülsevinTürkDilQurumu

nun son otuz ildə fəaliyyətinin
nəticəsiolan1milyon200min
sözdənibarət“Türkiyətürkcəsi
nintarixi”lüğətininbirhissəsinin
builinsonunaqədərtəhvilveri
ləcəyinibildirdi. Professorelm
qurumunun “Türkiyə türkcəsilə
qarşılıqlı olaraq Azərbaycan,
qazax, qırğız, türkmən, özbək,
tatartürkcələrindədanışma”la
yihəsinındəsentyabrayındata
mamlanacağınıqeydetdi.

YunusƏmrəİnstitutununrəh
bəri, professor Şərəf Atəş Yu
nusƏmrəyaradıcılığındanbəhs
edərəkbildirdiki,xalqıniçindən
çıxan mütəfəkkir şair və alim
xalqının dilini – türkcəni yük
sək səviyyəyə qaldırıb: “Yunu
sunsözləriQuranıntürkcəsidir.
DünyaYunusun sözlərilə daha
yaşanılırhalagəlirvəgələcək”.
Simpoziumun açılışında Tür

kiyə mədəniyyət və turizm na
zirinin müavini Nadir Alpaslan,
TÜRKSOYunBaşkatibiDüsen
Kaseinov, AtatürkMədəniyyət,
DilvəTarixYüksəkQurumunun
başqanıMəhəmmədHəkimoğlu
daçıxışetdilər.

AzərbaycandaAtatürkMərkə
zinin rəhbəri, akademik Nizami
Cəfərov simpozium çərçivəsin
dəkeçirilən“Müqayisəlitürkləh
cələri lüğəti” kitabının otuzilliyi
vəTürkdünyasındatürkologiya”
mövzusundapaneldəçıxışetdi.
Akademik bildirdi ki, türkcənin
arxasında böyük güc dayandı
ğıüçüntürkdilidahadainkişaf

edəcək: “Atatürkün danışdığı
türkcədə bu gün Türkiyə Pre
zidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan
dünyamiqyasındaçoxgözəlda
nışır.Əgərbizimdövlətbaşçıla
rımızgözəldanışırsa,türkcəmiz
mütləqdünyadillərindənbiriola
caq,çünkibununarxasındatürk
dünyasınınböyükgücüdayanır.
Böyükgücolmayanyerdədədi
limizininkişafıçətinolardı”.
Qeyd edək ki, “Müqayisə

li türk ləhcələri lüğəti” kitabını
hazırlayan alimlər TÜRKSOY
tərəfindən simpoziuma dəvət
olunublar. Kitabın Azərbaycan
bölməsi mərhum alim Ələddin
Əliyevtərəfindənhazırlanıb.

AMEAnın vitseprezidenti,
Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru,
akademik İsa Həbibbəyli iyulun
13dəkeçirilənpaneldəçıxışedib.
“Türkcənin Anadoluda ya

zı dilinə çevrilməsi” beynəlxalq
simpoziumu iyulun 14də başa
çatacaq.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Başqırdıstanda 
VI Dünya Folkloriadası

Azərbaycan da təmsil olunub

İyulun3-dən10-dəkRusiyaFederasiyasınınBaşqırdıstanRespub-
likasındaVIDünyaFolkloriadasıkeçirilib.Dünyanın37ölkəsinin
təmsilolunduğufolkloriadadaAzərbaycandan“Ritm”rəqsqrupu
iştirakedib.

FolklorFestivallarıvəXalqSə
nətkarlığı Təşkilatları Beynəlxalq
Şurasının (CİOFF) himayəsi al

tındakeçirilənDünyaFolkloriada
sıdördildənbirtəşkiledilir.Folk
loriada Başqırdıstanda 2020ci

ildəkeçirilməliidi,lakinCOVİD19
səbəbindəntəxirəsalınmışdı.
Folklorfestivalıpandemiyailə

bağlıciddiehtiyattədbirlərialın
maqlagerçəkləşib.COVİD19a
yoluxmaaşkarlananikiheyət–
Özbəkistan kollektivi və Mosk
vanın “Qjel” rəqs qrupu folklo
riadadankənarlaşdırılıb.
Folkloriadanın konsert proq

ramları Başqırdıstanın paytaxtı
Ufadavə22bələdiyyədəkeçiri
lib.“UfaArena”datəşkilolunan
təntənəliaçılışmərasimində37
ölkədən iştirakçıların milli ge
yimdəmöhtəşəmkeçidiolub.

Azərbaycanı təmsil edən
“Ritm” rəqs qrupu bir neçə şə
hərdə çıxış edib. Yerli sakinlər
kollektiviçoxsəmimiqarşılayıb,
təqdimedilənproqramdanzövq
alıblar. Azərbaycan diasporu
nunçoxsaylınümayəndələridə
onlarıdəstəkləməyəgəliblər.
Başqırdıstanda VI Dünya

Folkloriadası dünya rekorduna
daimzaatıb.İlkdəfəolaraq37
ölkədən 71 millətin təmsilçiləri
yallıgediblər.BugünlərdəUfa
daolanəcnəbituristlərdəonla
raqoşulublar.Yallıdaümumilik
də2700nəfəriştirakedib.

ABŞ-ın Xəzər Siyasət Mərkəzinin nümayəndə heyəti BTA-nı ziyarət edib
ABŞ-ınVaşinqtonşəhərindəyerləşən
XəzərSiyasətMərkəzinin(CaspianPolicy
Center–CPC)nümayəndəheyətiNur-Sul-
tanşəhərindəBeynəlxalqTürkAkademi-
yasını(BTA)ziyarətedib.

Akademiyanınmətbuatxidmətindənbil
diriblərki,CPCnin icraçıdirektoruƏfqan
Niftinin rəhbərlik etdiyi vəCPC İdarəHe
yətininüzvü,ABŞınQazaxıstandakısabiq
səfiriRiçardHoqland, proqramköməkçisi
Ceremi Kohen və baş proqrammeneceri
AkbotaKaribayevanındaxilolduğunüma
yəndəheyətiiləgenişfikirmübadiləsiapa
rılıb.

BTAnınprezidentiDarxanKıdırəli təşki
latınməqsədi,fəaliyyətivəhəyatakeçirdiyi
layihələrbarədəməlumatverib.

ABŞdatürkologiyasahəsininyüksəksə
viyyədə inkişaf etdiyini vurğulayanD.Kıdı
rəliqurumunbuölkəninzəngin intellektual
potensialından faydalanmaq üçün Birləş
miş Ştatlardakı təşkilatlarla əməkdaşlığa
əhəmiyyətverdiyinisöyləyib.
Əfqan Nifti BTA ilə əməkdaşlıqda maraqlı

olduqlarını vurğulayıb. Nümayəndə heyətinin
üzvüRiçardHoqlandisəuzunmüddətQaza
xıstandavəAzərbaycandaçalışdığını,region
dakıprosesləriyaxından izlədiyiniqeydedib.
Təcrübəlidiplomatbölgəninbeynəlxalqsiyasi
arenadaəhəmiyyətininartdığınadiqqətçəkib.
SondaDarxanKıdırəliqonaqlaraBTAtə

rəfindənnəşrolunankitablarıhədiyyəedib.

“Ayının başı” 12,2 milyon 
dollara satılıb
Ölçüsü cəmi 

49 kvadratsantimetrdir
Leonardoda
Vinçininçəkdiyi
“Ayınınbaşı”es-
kizi“Christie’s”
hərracevində
12,2milyondol-
larasatılıb.

Hərrac evin
dənverilənmə
lumatda qeyd

olunubki,7x7smölçüdəkiçikeskizçəhrayı
rəngli kağız üzərində sadə karandaşla işlə
nib.
Mütəxəssislərhesabedirlərki,eskizrəssa

mın Florensiyadan Milana köçməsindən qa
baq,təxminən1480ciilinəvvəllərindəçəkilib.
Qeydedəkki,buvaxtaqədərLeonardoda

Vinçininhərhansıbirayınıözəsərlərindətəs
viretməsimüəyyənolunmayıb.Gümanolunur
ki,rəssam“Ayınınbaşı”və“İtinpəncələri”es
kizlərini Çeçiliya Qalleraninin portretində bir
sincabıtəsviretməküçünistifadəedib.

Norveçdə Azərbaycanla əlaqələrə həsr edilmiş sərgi açılıb

Dünyaşöhrətli
alimvəsəyyah
TurHeyerdalın
doğulduğuNor-

veçinLarvikşəhəri-
nin“Bölgen”mədə-
niyyətmərkəzində
Azərbaycan-Norveç
əlaqələrinəhəsredi-
lənsərgiaçılıb.

“TurHeyerdalınAzər
baycanaaparanaddım
ları ilə milli mirasımızın
mənşəyini kəşf et” adlı sərgi Norveçdə
fəaliyyət göstərən “CAN” təşkilatının tə
şəbbüsü,Diasporla İşüzrəDövlətKomi
təsi, TurHeyerdal İnstitutu, “Vestfold” və
“The Viking Planet”muzeylərinin dəstəyi
iləreallaşıb.
Açılış mərasimində Larvik şəhər bə

lədiyyəsi sədrinin müavini Rune Höiset
çıxışedərəklayihəniyüksəkqiymətləndi
rib,şəhərin350 illikyubileyindəTurHe
yerdalınxatirəsiniyadedənvəsəyyahın
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər
Əliyevlədostluqmünasibətləriniəksetdi
rənsərgininəhəmiyyətinivurğulayıb.
TürkiyəninNorveçdəkiSəfirliyininbirinci

müşaviriBarbarosTunaErdemçıxışında

səfir Fazlı Çormanın təbriklərini çatdırıb,
“CAN”təşkilatınınsədriŞervinNəcəfpuru
uğurlutəşəbbüsmünasibətilətəbrikedib.
ŞervinNəcəfpurlayihəbarədəqonaqlara

genişməlumatverib.Sərgininyerlimuzey
lərdə nümayiş olunacağını bildirənŞervin
NəcəfpurAzərbaycanxalçalarıvəmillige
yimlərinindəsərgiyəəlavəolunacağınıdiq
qətəçatdırıb.
TurHeyerdalİnstitutunundirektoruBeate

Björgeməşhursəyyahınölkəmizəbağlılığı
barədə danışıb, sərginiAzərbaycanda da
nümayişetdirməkistədiklərinideyib.
Qeydedəkki, sərgi iyulun31dəkda

vamedəcək.OktyabrdaisəTurHeyerda
lınEvMuzeyindənümayişolunacaq.
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