
Er mə nis ta nın məq sə di sta tus-kvo nu 
əbə di et mək, bir qa rış tor pa ğı qay tar-
ma maq, mə sə lə ni uzat maq idi. He sab 
edir di lər ki, Azər bay can öz tor paq la rı nı 

mü ha ri bə yo lu ilə azad et mə yə cək. He-
sab edir di lər ki, bi zi kim sə da yan dı ra caq. 
On la rın hi ma yə dar la rı bi zə, ne cə de yər-
lər, tə sir gös tə rə cək lər, təz yiq gös tə rə cək-
lər. An caq bil mir di lər bü tün Azər bay can 
xal qı bir amal la ya şa yır ki, iş ğa la son 
qo yul sun, düş mən tor paq la rı mız dan 
qo vul sun və biz öz də də-ba ba tor paq la-
rı mı za qa yı daq və qa yıt dıq. Er mə nis tan 
or du su nu məhv edə rək qa yıt dıq, Er mə-
nis tan fa şiz mi nin ba şı nı əzə rək qa yıt dıq, 
er mə ni cəl lad la rı nı cə za lan dı ra raq qa yıt-
dıq, şə hid lə ri mi zin qa nı nı ala raq qa yıt dıq. 
Qa yıt mı şıq, bu gün bu ra da dur mu şuq və 
əbə di du ra ca ğıq!

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İlham Əli yev bu söz lə ri av qus tun 16-da Kəl-
bə cə rə sə fə ri za ma nı de yib. 

Xə bər ve ril di yi ki mi, av qus tun 16-da Pre zi-
dent İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban 
Əli ye va Kəl bə cər və La çın ra yon la rın da olub-
lar. Bu, Və tən mü ha ri bə sin dən son ra döv lət 
baş çı sı nın Kəl bə cər ra yo nu na ilk sə fə ri dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va yo lüs tü Ömər aşı rı mın dan 
Kəl bə cə rin fü sun kar mən zə rə si ni seyr edib-
lər. “Yo lu muz Kəl bə cə rə dir, iş ğal dan azad 
edil miş Kəl bə cə rə. Ömər aşı rı mın dan ke çə-
rək Kəl bə cə rə ge di rik. Bu yol son bir ne çə ay 
ər zin də ge niş lən di ril di. Çün ki bu yol de mək 
olar ki, ke çil məz idi. İn di yol bo yun ca tu nel-
lər ti ki lir. Tu nel lər ti ki lən dən son ra ge diş-gə liş 
çox ra hat ola caq. Am ma hə lə lik biz bu yol-
dan is ti fa də edi rik və bu gö zəl mən zə rə lər 
də göz ox şa yır. Kəl bə cə rin mən zə rə lə ri in di 
da ha da gö zəl dir... Mü ha ri bə dən son ra Kəl-
bə cə rə ilk sə fə rim dir. Bir ne çə təd bir nə zər də 
tu tu lur. Kəl bə cə rin bər pa sı, ye ni dən qu rul-
ma sı pro se si nə start ve ri lə cək dir. Qa ra bağ 
və Şər qi Zən gə zur Azər bay can dır!” – de yə 
döv lət baş çı sı bil di rib. 

Yol bo yu iş ğal çı la rın tö rət di yi da ğın tı la rın 
iz lə ri gö rü nür. Pre zi dent de yib: “Er mə ni lər 
Kəl bə cə ri tərk edər kən bu ra la rı da ğı dıb lar. 

Bü tün bi na la rı, su elekt rik stan si ya la rı nı, ha-
mı sı nı da ğı dıb lar. Bu da ğın tı lar er mə ni vəh-
şi li yi nin növ bə ti tə za hü rü dür”.

Döv lə ti mi zin baş çı sı və bi rin ci xa nım To-
ğa na lı-Kəl bə cər av to mo bil yo lu üzə rin də 
Mu rov dağ da in şa olu na caq tu ne lin tə mə li-
nin qo yul ma sı mə ra si min də iş ti rak edib lər. 
Göy göl və Kəl bə cər ra yon la rı nı bir ləş di rən 
av to mo bil yo lu nun la yi hə uzun lu ğu 81 ki lo-
metr təş kil edir. Döv lət baş çı sı nın tap şı rı ğı-
na əsa sən, av to mo bil yo lu Qa ra ba ğın in ki şaf 
pla nı nə zə rə alın maq la 2-4 hə rə kət zo laq lı 
ol maq la 1-ci və 2-ci tex ni ki də rə cə yə uy ğun 
ola raq in şa edi lir. La yi hə nin 16-cı ki lo metr lik 
his sə sin dən Mu rov dağ sil si lə si baş la nır və 
yük sək lik 1900 metr dən Mu rov dağ zir və si-
nə dək 3260 met rə qə dər ar tır. Əra zi nin çə-
tin rel ye fi  və təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri nə zə rə 
alı na raq Mu rov dağ sil si lə si nin al tın dan 11,6 
ki lo metr uzun lu ğun da tu nel çə ki lə cək.

Pre zi dent İl ham Əli yev de yib: “Dur du ğu-
muz yol er mə ni lər tə rə fi n dən çə kil miş Ba sar-
ke çər-Kəl bə cər yo lu dur. On lar Er mə nis ta nı 
Qa ra bağ la bir ləş dir mək üçün ikin ci yol çək-
di lər. La çın dəh li zin dən əla və. Be lə lik lə, Kəl-
bə cə ri və di gər əra zi lə ri məs kun laş dır maq 
və öz lə ri nin ge diş-gə li şi ni da ha ra hat et mək 
üçün bu yo lu çək di lər. Bu yol bir ba şa Ba sar-
ke çər ra yo nu na ge dir. Ba sar ke çər ra yo nu na 

Er mə nis tan da “Var de nis ra yo nu” de yi lir. An-
caq bu ra yo nun, böl gə nin əsl adı Ba sar ke-
çər dir, Göy çə ma ha lı dır, qə dim Azər bay can 
tor pa ğı dır. 1930-cu il də Ba sar ke çər ra yo nu 
Er mə nis tan əra zi sin də ya ra dı lıb. Ora da ya-
şa yan la rın da müt ləq ək sə riy yə ti azər bay-
can lı lar ol muş dur. O cüm lə dən Zod kən di nin 
sa kin lə ri də azər bay can lı lar idi, de por ta si ya-
ya mə ruz qal mış lar. Yal nız 1969-cu ilin iyun 
ayın da Er mə nis tan Ba sar ke çər ra yo nu nu, 
onun adı nı də yiş di rə rək ona “Var de nis” adı 
qoy muş dur... İn di ki Er mə nis tan əra zi sin də 
yer lə şən bü tün di gər qə dim Azər bay can ya-
şa yış mən tə qə lə ri əsl ad la rı ilə də ça ğı rıl ma-
lı dır. Mi sal üçün, Nax çı van-Er mə nis tan sər-
hə din də möv cud olan gər gin lik lə bağ lı mən 
in di mət buatı iz lə yi rəm. Bi zim mət buat da 
ya zı lıb ki, Er mə nis ta nın “Ye rasx” kən din də, 
onun ət ra fın da han sı ha di sə lər baş ve rir. Bu 
kən din adı Araz də yən dir və azər bay can lı lar 
de por ta si ya ya qə dər ora da əbə di ya şa yıb-
lar. Ona gö rə bü tün qə dim, yə ni ta ri xi ad lar 
bər pa edil mə li dir. Bu ad lar biz də müx tə lif ki-
tab lar da da öz ək si ni ta pıb. Ona gö rə xa hiş 
edi rəm ki, həm jur na list lər, həm ümu miy yət-
lə, in san la rı mız bu yer lə rin əsl ad la rı nı çək-
sin lər – Var de nis yox, Ba sar ke çər ra yo nu, 
Ba sar ke çər şə hə ri.

davamı səh. 2-də

Qayıtmışıq, bu gün burada durmuşuq və əbədi duracağıq!
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər və Laçın rayonlarında olublar
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
tikililərin müvəqqəti reyestri yaradılır 

Azər bay ca nın iş ğal dan azad olun muş əra zi lə rin də ti ki li lə rin 
möv cud və ziy yə ti və hə min ti ki li lər də baş ve rən də yi şik lik lər 
ba rə də mə lu mat la rın uço tu nun apa rıl ma sı, ha be lə ti ki li lə rin 
sö kül mə si sa hə sin də mü va fiq qu rum la rın çe vik əla qə lən di-
ril miş fəaliy yə ti nin tə min edil mə si məq sə di lə re yestr ya ra dı-
la caq. Pre zi dent İl ham Əli yev av qus tun 12-də bu nun la bağ lı 
fər man im za la yıb.

Döv lət baş çı sı av qus tun 12-də, həm çi nin iş ğal dan azad olun-
muş əra zi lər də şə hər sal ma mə sə lə lə ri haq qın da fər man im za-
la yıb. Fər ma na əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si ya nın da Qa ra bağ Re gional 
Me mar lıq və Şə hər sal ma Baş İda rə si ya ra dı lıb və Baş İda rə haq-
qın da Əsas na mə təs diq edi lib.

Lavrov Rusiya şirkətlərini Azərbaycanın azad 
edilmiş ərazilərinə diqqət yetirməyə çağırıb
Ru si ya nın xa ri ci iş lər na zi ri Ser gey Lav rov he sab edir ki, Ru si ya 
av to mo bil şir kət lə ri Azər bay ca nın iş ğal dan azad edil miş böl-
gə lə ri nin tran zit po ten sialı na diq qət ye tir mə li dir.

Ser gey Lav rov bu ba rə də Bey nəl xalq Av to mo bil Da şı yı cı la rı As-
so siasi ya sı ilə gö rüş də bil di rib.

“Ha zır da ora da inf rast ruk tu run və ma gist ral yol la rı nın bər pa sı 
üz rə fəal iş apa rı lır, bu na gö rə də xa hiş olu nur, bu pers pek tiv li 
əra zi yə da ha ya xın dan nə zər sa la sı nız, mə nim fi k rim cə, bu, iq ti-
sa di cə hət dən fay da lı ola caq”, – de yə o qeyd edib.

“Ya xın qon şu lu ğu mu zun bu his sə si nin iq ti sa di in ki şa fı nın Ru si-
ya nın fəal iş ti ra kı ilə da vam et mə si çox va cib dir”, – de yə Ru si ya 
XİN baş çı sı vur ğu la yıb.

Nizami irsinə həsr olunmuş müsabiqənin 
qalibləri müəyyənləşib

Mə də niy yət Na zir li yi nin elan et di yi “Mu zey eks po na tı nın he-
ka yə si ni sən da nış: Ni za mi Gən cə vi” he ka yə mü sa bi qə si nin 
qa lib lə ri müəy yən lə şib.

Mü sa bi qə qa lib lə ri nə mü ka fat la rın sent yabr ayın da təq dim edil-
mə si plan laş dı rı lır.

Qeyd edək ki, bu, “Mu zey eks po na tı nın he ka yə si ni sən da nış” 
la yi hə sin də ikin ci mü sa bi qə dir. İlk mü sa bi qə 2020-ci il də ke çi ril-
miş di.

səh. 3

Səsi və yaradıcılığı ilə qəlblərdə əbədi yaşayacaq
Müslüm Maqomayevin doğum günündə xatirəsi yad olundu

Av qus tun 17-də dün ya 
şöh rət li Azər bay can 
mu si qi çi si, mü ğən ni 
və bəs tə kar, mil yon-

la rın qəl bi ni fəth et miş 
Müs lüm Ma qo ma ye vin 
(1942–2008) ana dan ol ma-
sı nın 79-cu il dö nü mün də I 
Fəx ri xi ya ban da kı mə za rı 
ba şın da anım mə ra si mi 
ke çi ril di. Bö yük sə nət ka-
rın mə za rı nın üzə ri nə tər 
çi çək lər dü zül dü, xa ti rə si 
eh ti ram la yad olun du. 

Anım mə ra si min də çı xış 
edən mə də niy yət na zi ri nin bi-
rin ci müavi ni Va qif Əli yev bil-
dir di ki, mu si qi sə nə ti mi zin bö-
yük si ma la rın dan olan Müs lüm 
Ma qo ma yev bən zər siz ifa sı ilə 
Azər bay ca nı dün ya nın bir çox 
yer lə rin də hər za man bö yük hör-
mət və mə həb bət lə təb liğ edib, 
sev di rib: “Onun ya ra dı cı lı ğı so-
vet dö nə min də və müs tə qil lik 
il lə rin də hər za man ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin diq qə tin də idi 
və mü ğən ni ümum mil li li de ri mi-
zin qay ğı sı ilə əha tə olun muş-
dur. Sə nət kar Azər bay ca nın, 
keç miş it ti fa qın və Ru si ya nın ali 
mü ka fat la rı na la yiq gö rül müş dü. 
Müs lüm Ma qo ma yev dün ya sı-
nı də yiş dik dən son ra Ba kı da 26 
nöm rə li mu si qi mək tə bi nə onun 
adı ve ril di, ya şa dı ğı bi na ya xa-
ti rə löv hə si vu rul du. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin sə rən ca mı na 
uy ğun ola raq Ba kı şə hə rin də 
Müs lüm Ma qo ma ye vin hey kə li-
nin qo yul ma sı nə zər də tu tu lub. 

O, hər za man Azər bay can xal qı-
nın qəl bin də ya şa yır. 66 il ömür 
ya şa yan sə nət kar mu si qi ta ri xi-
miz də iz qoy du, öm rü nü ya ra dı-
cı lı ğa həsr et di”.

Va qif Əli yev sə nət ka rın bioq-
ra fi  ya sın dan mü hüm mə qam-
la ra diq qət çək di. Qeyd et di 
ki, mü ğən ni gənc yaş la rın dan 
bey nəl xalq fes ti val la rın laureatı 
olub. Azər bay can Döv lət Kon-
ser va to ri ya sın da Şöv kət Məm-
mə do va nın sin fi  ni bi ti rən M.Ma-
qo ma yev həm Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın, həm də dün ya 
mu si qi si in ci lə ri ni möh tə şəm 
kon sert zal la rın da mə ha rət lə ifa 
edib: “Za man ke çə cək, nə sil lər 
bir-bi ri ni əvəz edə cək, am ma 
Müs lüm Ma qo ma yev öz sə si 
və ya ra dı cı lı ğı ilə hər bir za man 
qə dir bi lən xal qı mı zın yad da şın-
da ya şa ya caq”.

Üze yir Ha cı bəy li nin Ev-Mu-
ze yi nin di rek to ru, Xalq ar tis ti 
Sər dar Fə rə cov əf sa nə vi  mü-
ğən ni nin Azər bay can est ra da 
sə nə ti nə ver di yi töh fə lər dən 
söz aç dı, onun bən zər siz sə nət-
kar lı ğın dan, fi t ri is te da dın dan, 
zən gin ya ra dı cı lı ğın dan bəhs 
et di. Mü ğən ni nin ən çə tin ari-
ya la rı, li rik est ra da mah nı la rı nı 
ecaz kar lıq la səs lən dir di yi diq-
qə tə çat dı rıl dı. Sər dar Fə rə cov 
həm çi nin sə nət ka rın mü tə ma di 
ola raq Üze yir bə yin əsər lə ri nə 
mü ra ciət et di yi ni bil dir di, onun 
ifa sın da  səs lə nən “Sev gi li ca-
nan” ro man sı nın öl məz li yi ni xü-
su si vur ğu la dı. 

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa-
qı nın səd ri, Xalq rəs sa mı Fər had 
Xə li lov mü ğən ni nin Ba kı ya son-
suz sev gi sin dən da nış dı. Bil dir di 
ki, o, bü tün öm rü uzu nu do ğu-

lub bo ya-ba şa çat dı ğı şə hə ri nə 
sa diq idi. Öm rü nün son gü nü nə 

ki mi Ba kı da kı dost la rı na zəng 
edə rək doğ ma şə hə ri ni və 
dost la rı nı xə bər alar dı. 

Müs lüm Ma qo ma yev adı-
na 26 nöm rə li on bi ril lik mu si qi 
mək tə bi nin di rek to ru Gül şən 
Qu li ye va təh sil oca ğı nın fəaliy-
yə ti və sə nət ka rın xa ti rə si nə 
həsr olu nan la yi hə lər dən bəhs 
et di.

Xa tır la daq ki, Azər bay ca nın 
və  SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Müs-
lüm Mə həm məd oğ lu Ma qo ma-
yev 1942-ci il av qus tun 17-də 
Ba kı da ana dan olub. 1960-cı 
il lər də Azər bay can Döv lət Ope-
ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olan 
mü ğən ni, İta li ya nın Mi lan şə hə-
rin də ki “La Ska la” teat rın da təc-
rü bə ke çib. 1966-cı il də Pa ri sin 

“Olim pi ya” kon sert sa lo nun da 
ilk kon ser ti ni ve rib. 1968-ci il də 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to-
ri ya sı nı (in di ki BMA) bi ti rib, bir il 
son ra Pol şa nın So pot şə hə rin də 
ke çi ri lən bey nəl xalq mah nı fes-
ti va lın da ilk mü ka fa tı nı qa za nıb. 
1975-ci il də Azər bay can Döv lət 
Est ra da-Sim fo nik Or kest ri nin 
bə dii rəh bə ri tə yin edi lib. Bu or-
kestr lə So vet İt ti fa qı nın bir sı-
ra şə hər lə ri ilə ya na şı, Fran sa, 
Bol qa rıs tan, Pol şa, Fin lan di ya, 
Ka na da və İran da kon sert proq-
ram la rı ilə çı xış edib.

Gör kəm li mu si qi çi 2008-ci il 
okt yab rın 25-də Mosk va da dün-
ya sı nı də yi şib. Sə nət ka rın cə-
na zə si Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
tə şəb bü sü ilə Ba kı ya gə ti ri lə rək 
I Fəx ri xi ya ban da tor pa ğa tap-
şı rı lıb. Mə za rı üzə rin də abi də si 
ucal dı lıb.

TÜRKSOY türk respublikalarının
sənət irsini Macarıstanda təqdim edir

TÜRK SOY-a da xil olan keç miş So vet İt ti fa qı nın beş res pub li ka-
sı nın – Azər bay can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan və 
Türk mə nis ta nın müs tə qil li yi nin 30 il li yi mü na si bə ti lə Ma ca rıs-
ta nın pay tax tı Bu da peşt şə hə rin də fes ti val ke çi ri lir. Av qus tun 
17-də baş la yan mə də niy yət və sə nət fes ti va lı ayın 23-dək 
da vam edə cək. 

Fes ti val çər çi və sin də Türk dün ya sı nın folk lor mu si qi si, fo to sər gi 
və müx tə lif sə nət növ lə ri ni təm sil edən iş ti rak çı la rın us tad dərs lə ri 
təş kil olu na caq. 

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin so list lə ri də fes ti val da iş ti rak 
edir. So list lər fes ti val da mil li mu si qi alət lə ri mi zi təb liğ edən proq-
ram la çı xış edə cək lər.

Öl kə miz dən ey ni za man da xal ça sə nə ti üz rə Na zi lə Əbi lo va, 
tət bi qi sə nət üz rə Pər va nə Ey yu bo va da fes ti va lın iş ti rak çı la rı sı-
ra sın da dır. 
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əvvəli səh. 1-də
Biz in di bu yol dan is ti fa də edi

rik. Er mə ni lər üçün cü yo lu da 
çək mək is tə yir di lər – Cəb ra yı la 
ge dən yol. Bu haq da mü ha ri bə 
za ma nı də fə lər lə öz fi kir lə ri mi 
bil dir miş dim və be lə lik lə, Er mə
nis ta nı Şər qi Zən gə zur la və Qa
ra bağ la üç yol la bir ləş dir mək is
tə yir di lər. Bu nun ye ga nə məq sə di 
qa nun suz məs kun laş ma si ya sə ti 
apar maq dı və bu da hər bi ci na yət 
sa yı lır. Əf sus lar ol sun ki, bu mə
sə lə ilə məş ğul olan bey nəl xalq 
qu rum lar, ilk növ bə də, ATƏTin 
Minsk qru pu bu na la qeyd ya naş
mış dır, Er mə nis ta na heç bir irad 
tut ma mış dır, on la rı bu iş lər dən 
çə kin dir mə yə cəhd et mə miş dir, 
sa də cə ola raq, mü şa hi də çi ki
mi bu nu mü şa hi də edir di. On lar, 
hət ta bu yol da da olub lar, onu da 
gö rüb lər və Cəb ra yıl ra yo nun da 
nə zər də tu tul muş yo lun in şa sı na 
da eti raz bil dir mə miş di lər. O vaxt 
bu yol çə ki lən də biz eti ra zı mı
zı bil dir miş dik. Biz sə si mi zi qal
dır mış dıq, biz de miş dik ki, bu na 
yol ver mək ol maz, Azər bay can 
əra zi sin də qa nun suz iş lər apa rı
la bil məz. An caq bi zi eşi dən yox 
idi. Am ma bu gün mən gəl mi şəm, 
hə min yo lun üs tün də dur mu şam 
və biz bu yol da bun dan son
ra əbə di qa la ca ğıq, bu böl gə də 
əbə di ya şa ya ca ğıq”.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev 
Kəl bə cər Ki çik Su Elekt rik Stan si
ya sın da gö rü lən iş lər lə ta nış olub. 
Kəl bə cər ra yo nu nun əra zi sin də 
Lev ça yı üzə rin də 4,4 MVt gü cün
də “Kəl bə cər1” Ki çik Su Elekt rik 
Stan si ya sı ta ma mi lə ye ni dən qu
ru lur. Stan si ya nın ma şın za lı və 
110/6 ki lo volt luq ya rıms tan si ya
sın da isə iş lər ta mam la nıb. “Lev 
ça yı bi zim gö zəl çay la rı mız dan 
bi ri dir. Uzun lu ğu o qə dər də bö
yük de yil – təx mi nən 20 ki lo met rə 
ya xın dır. An caq mən bə yi Azər
bay can da dır və bu gün dən elekt
rik ener ji si is teh sa lı na xid mət edə
cək”, – de yə İl ham Əli yev bil di rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev və bi
rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 
110/35/10 kVluq “Kəl bə cər” ya
rıms tan si ya sı nın açı lı şın da iş ti
rak edib lər. 

Lev ça yı nın sa hi lin də çay 
süf rə si ar xa sın da söh bət edən 
döv lət baş çı sı de yib: “Kəl bə cər 
ra yon ya rıms tan si ya sı nın açı lı şı
nı et dik. Çox əla mət dar ha di sə
dir. Kəl bə cər ra yo nu nun elekt rik 
ener ji si ilə təc hi za tı üçün bu nun 
çox bö yük əhə miy yə ti var və 
de yə bi lə rəm ki, cə mi al tı ay ər
zin də bu ya rıms tan si ya ər sə yə 
gəl di. Özü də çox çə tin bir ha
va şə raitin də, çə tin rel yef dən, 
dağ lar dan ke çə rək, bu önəm li 
inf rast ruk tur ob yek ti ni is ti fa də yə 
ver dik. Ye ni di rək lə ri də gö rür sü
nüz. Di rək lə rin ən hün dür olan 
ye ri 3400 metr dir. Doğ ru dan da, 
bö yük pe şə kar lıq və mə ha rət tə
ləb edən la yi hə dir və onu gös tə
rir ki, bi zim da xi li re surs la rı mız o 
qə dər güc lü dür ki, biz qı sa müd
dət ər zin də bu iş lə ri gö rə bi lə rik. 
Be lə lik lə, bu ya rıms tan si ya Kəl
bə cər ra yo nu nu elekt rik ener ji si 
ilə təc hiz edə cək... Biz ar tıq Gü
lə bird Su Elekt rik Stan si ya sı nı 
işə sal dıq, ora da 8 me qa vat dır, 
o, La çın ra yo nun da dır. Su qo vu
şan Su Elekt rik Stan si ya sı da 
tə mir olun du, ye ni dən qu rul du, 
ora da da 7,8 me qa vat dır. Yə ni, 
gö rün, biz ar tıq 20 me qa vat dan 
çox elekt rik ener ji si ni al ter na tiv 
mən bə lər dən ha sil et mə yə baş
la yı rıq və bu hə lə baş lan ğıc dır. 

Er mə ni lər bu böl gə lə ri tərk edər
kən bü tün su elekt rik stan si ya la
rı nı məhv et di lər, da ğıt dı lar. Biz 
on la rı bər pa edə cə yik. Gü lə bird, 
in di isə Lev ça yı üzə rin də və di
gər su elekt rik stan si ya la rı və on
la rın sa yı nı təd ri cən təx mi nən 20
yə çat dı ra ca ğıq, bəl kə də 30a 
çat dı ra ca ğıq, am ma təd ri cən. Be
lə lik lə, bi zim ener ji po ten sialı mız 
da güc lə nə cək... Bu, onu bir da
ha gös tə rir ki, nə qə dər er mə ni lər 
ça lış sa lar da bi zim xal qı mı zın ira
də si ni qı ra bil mə di lər. Biz bu ra ya 
qa yıt ma lı idik və qa yıt dıq. On lar 
bu ra dan get mə li idi lər və get di
lər. Ta ri xi əda lət bər pa olun du və 
biz öl kə mi zin bəl kə də ən gö zəl 
ra yon la rın dan bi ri olan Kəl bə cə
rə nəin ki qa yıt mı şıq, Kəl bə cə rin 
in ki şa fı ilə bağ lı ar tıq plan la rı mı zı 
real laş dı rı rıq”.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən
ca mı na əsa sən ti ki lən Kəl bə cər
La çın av to mo bil yo lu nun uzun
lu ğu 72,8 ki lo metr dir. İki və dörd 
hə rə kət zo laq lı ola caq yol üzə rin
də 3 tu ne lin ti kin ti si apa rı la caq. 
Tu nel lə rin ümu mi uzun lu ğu 9450 
metr ola caq. Pre zi dent Kəl bə cər
La çın av to mo bil yo lu üzə rin də ti
ki lə cək 3,4 ki lo metr uzun lu ğun da 
tu ne lin tə mə li ni qo yub. 

“Bu gün ikin ci tu ne lin tə mə li qo
yul du. Kəl bə cərLa çın av to mo bil 
yo lun da tu nel ti ki lə cək və be lə
lik lə, ikin ci tu ne lin bir müd dət dən 
son ra is ti fa də yə ve ril mə si ge
dişgə li şi da ha da ra hat edə cək. 
Bü tün bu böl gə nin, Şər qi Zən gə
zu run hər tə rəf i in ki şa fı üçün av
to mo bil yol la rı xü su si əhə miy yət 
da şı yır. Azad edil miş tor paq la rın 
in ves ti si ya proq ra mı tu tu lan da 
mə nim gös tə ri şim lə məhz tu nel
lər də bu la yi hə lə rə sa lın mış dır, 
o cüm lə dən Şu şa ya ge dən yol da 
və bu ra da tu nel lər çə kil mək də dir. 
Tu ne lin ti kin ti si həm çə tin dir, xü
su si lə be lə ağır dağ lıq rel yef də, 
ey ni za man da, çox bö yük xərc lər 
tə ləb edir. An caq biz bu nu edi rik 
və edə cə yik. Çün ki bu, böl gə
nin, Şər qi Zən gə zu run in ki şa fı na 
la zım dır. İn san lar bu ra ya qa yı
dan dan son ra ar tıq Azər bay ca
nın di gər böl gə lə ri ilə çox ra hat 
əla qə yə ma lik ola caq lar”, – de yə 
döv lət baş çı sı qeyd edib.

Da ha son ra La çın ra yo nu na yo
la dü şən İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Kəl bə cərLa çın yo lu üzə
rin də so vet döv rün də çə kil miş tu
nel dən ke çib lər. Pre zi dent de yib: 
“Bu da so vet vax tın da in şa edil miş 
məş hur tu nel dir. Bu ra da gös tə ri lir 
– in şa sı 1958ci il də baş la mış dır, 
uzun lu ğu cə mi 200 metr dir. Bi zim 
in şa edə cə yi miz tu nel lər isə 11 ki
lo metr, 5 ki lo metr dir. Bax, bu gün 
Azər bay can bu na qa dir dir. Bu isə 
köh nə dən qa lan Kəl bə cər lə La çı
nı bir ləş di rən ye ga nə yol dur. Ar
tıq tu nel işıq lan dı rı lıb. Er mə ni lər 
Kəl bə cər və La çı nı tərk edər kən 
bu tu ne li part lat maq is tə di lər. Gö
rün, bu adam lar nə qə dər məkr li 
hiss lər lə ya şa mış lar. Ba xın bu his
sə yə, bu ra nı part lat maq is tə di lər, 
am ma alın ma dı. Qa çaqaç idi, tə
lə sir di lər”.

Laçında hava limanı: 
buna imkanlarımız da, 
güclü iradəmiz də var
Pre zi dent İl ham Əli yev və bi

rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 
La çın Bey nəl xalq Ha va Li ma nı
nın tə mə li ni qo yub lar.

Pre zi dent İl ham Əli yev de yib: 
– Bu gün azad edil miş tor paq lar
da bö yük inf rast ruk tur ob yek ti nin 
tə mə li qo yu lur. La çın ra yo nun da 

bey nəl xalq ha va li ma nı nın ti kin
ti si nə start ve ri lir. Bu ha va li ma
nı nın ti kin ti si mə nim tə rə fim dən 
bir müd dət əv vəl elan edil miş dir. 
De miş dim ki, azad edil miş tor paq
lar da üç bey nəl xalq ha va li ma nı 
ti ki lə cək. Ar tıq Fü zu li də və Zən gi
lan da bu iş lə rə start ve ril di. Fü zu
li Bey nəl xalq Ha va Li ma nı bu ilin 
so nu na, ya da gə lən ilin əv və li nə 
is tis ma ra tam ha zır ola caq.

Zən gi lan da da iş lə rə start ve
ril di, mən şəx sən ha va li ma nı nın 
tə mə li ni qoy dum. Zən gi lan Ha
va Li ma nı nın is ti fa də yə ve ril mə si 
ta ri xi yə qin ki, 2022ci il ola caq. 
Kəl bə cər və La çın ra yon la rın da, 
– mən mü ha ri bə ba şa ça tan dan 
son ra elan et miş dim, – yer ax
ta rı la caq və bey nəl xalq ha va li
man la rı ti ki lə cək. Ye rin ax ta rı şı, 
əl bət tə ki, çox vaxt apar dı. Çün ki 
Kəl bə cər və La çın ra yon la rı nın 
rel ye fi elə dir ki, bu ra da dü zən yer 
tap maq müm kün de yil. Bax ma ya
raq ki, hər iki ra yo nun çox ge niş 
əra zi si var,  dağ lar, me şə lər, də
rə lər, tə pə lər, – düz yol, düz yer 
de mək olar ki, yox dur. Ye ga nə bu 
yer se çil di ki, bu ra da ye nə də bö
yük tor paq iş lə ri apar maq la ha va 
li ma nı nın ti kil mə si müm kün dür. 
Ha va li ma nı nın zo la ğı bax, ar

xam da kı yer də ola caq, in di bu nu 
tə səv vür et mək be lə çə tin dir. Mən 
he sab edi rəm ki, dün ya ta ri xin də 
be lə rel yef də bəl kə də ilk də fə ha
va li ma nı ti ki lir. Çün ki bü tün ha va 
li man la rı adə tən dü zən əra zi də 
in şa edil miş dir. Bu ra da be lə yer 
ol ma dı ğı üçün ye ga nə yer bu ra 
– La çın ra yo nu nun Qor çu kən di 
se çi lib. Bu ye rin üs tün lü yü, ey ni 
za man da, on da dır ki, La çın şə
hə ri nə mə sa fə 30 ki lo metr dən 
bir qə dər çox, Kəl bə cər şə hə ri nə 
mə sa fə isə 60 ki lo metr dən bir qə
dər çox dur. Ey ni za man da, Şu şa 
şə hə ri nə mə sa fə də 70 ki lo met rə 
ya xın dır. Yə ni, gə lə cək də Şu şa
ya təy ya rə ilə get mək üçün həm 
Fü zu li, həm də La çın ha va li man
la rın dan is ti fa də et mək müm kün 
ola caq. De di yim ki mi, bu ra da bö
yük tor paq iş lə ri apa rı la caq. Bə zi 
boş luq lar dol du ru la caq. Yə ni, tor
paq iş lə ri vax tı mı zı apa ran əsas 
iş lər ola caq dır.

O ki qal dı, uçuşen mə zo la ğı na, 
o da stan dart öl çü də ol ma lı dır. Ye
ni in şa edi lən və edi lə cək hər üç 
ha va li ma nın da uçuşen mə zo la ğı 
üç ki lo met rə bə ra bər dir. Yə ni, bü
tün növ təy ya rə lər, o cüm lə dən ən 
ağır yük təy ya rə lə ri də bu ha va li
man la rı na enə bi lə cək.

Be lə lik lə, azad edil miş böl gə
lə rin – Şər qi Zən gə zu run, Qa ra
ba ğın bər pa sı, in san la rın bu ra ya, 
bu zo na ya qay ta rıl ma sı üçün ye
ni im kan lar açı la caq. İn di de mək 
çə tin dir, bu in şaat nə qə dər za
man apa ra caq. An caq, əl bət tə, 
biz is tə yi rik ki, mak si mum qı sa 
müd dət də apa rıl sın. La kin bil dir
mək is tə yi rəm ki, malma te rial la
rın gə ti ril mə si üçün lo gis tik prob
lem lər var. İn di yay ba şa ça tır, bir 
müd dət dən – okt yabr ayın dan 
son ra bu ra lar da qar ya ğa caq. 
Mən bu nu de mək is tə məz dim – 
yol lar dan is ti fa də çə tin lə şə cək. 
Hər hal da, bu gün bu ta ri xi ha di
sə baş ve rir, biz La çın Bey nəl xalq 
Ha va Li ma nı nın ti kin ti si nə start 
ve ri rik. He sab edi rəm ki, bu, bir 
çox la rı üçün göz lə nil məz ol du. 

Bə zi lə ri bu nu mö cü zə he sab 
edir di lər. Çün ki so vet döv rün də 
heç vaxt bu böl gə də – Kəl bə
cərLa çın zo na sın da ha va li
ma nı ol ma yıb. Məhz bu sə bə bə 
gö rə. Çün ki çox ba ha lı bir la yi
hə ola bi lər di və məq bul yer də 
tap maq müm kün de yil. An caq 
biz müs tə qil Azər bay can döv lə
ti yik, bu na tex ni ki im kan la rı mız 
da, ma liy yə im kan la rı mız da və 
güc lü ira də miz də var. Bu ha va 
li ma nı nı in şa edən Azər bay can 
şir kə ti ola caq. Bu da çox se
vin di ri ci dir. Çün ki azad edil miş 
tor paq lar da yer li şir kət lə rin fəal 
iş lə mə si önəm li amil lər dən bi ri
dir. Bi zim lə bə ra bər, bö yük la yi
hə lər də qar daş Tür ki yə şir kət lə
ri də fəal iş ti rak edir lər.

Zən gi lan, La çın, Fü zu li ha va 
li man la rı nın in şa edil mə si və is
tis ma ra ve ril mə si böl gə nin can
lan ma sı na gə ti rib çı xa ra caq. Bu 
ha va li man la rı nın həm yük lər, həm 
sər ni şin lər, ey ni za man da, hər bi 
tə yi na tı da, tə bii ki, göz önün də
dir. Biz daim ha zır ol ma lı yıq, daim 
öz hər bi gü cü mü zü ar tır ma lı yıq, 
hər bi inf rast ruk tur ya rat ma lı yıq və 
ya ra dı rıq, o cüm lə dən ha va li man
la rı bi zim hər bi məq səd lə ri mi zə də 
xid mət edə cək.

Bu gö zəl ha di sə mü na si bə ti lə 
Azər bay can xal qı nı, la çın lı la rı, 
kəl bə cər li lə ri, bü tün keç miş köç
kün lə ri ürək dən təb rik edi rəm.

***
Pre zi dent İl ham Əli yev və bi

rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 
Kəl bə cər də arı çı lar la gö rü şüb 
söh bət edib lər. Qeyd edək ki, 
pi lot la yi hə lər ki mi Kəl bə cər və 
La çın ra yon la rın da arı çı lıq la və 
hey van dar lıq la məş ğul olan sa
kin lər üçün şə rait ya ra dı lıb. Ar tıq 
arı çı lar Kəl bə cər də ilk məh su
lu əl də edib lər. Arı çı lar doğ ma 
yurd da əl də edil miş bal dan döv
lət baş çı sı na pay ve rib lər.

Da ha son ra Pre zi dent və bi rin ci 
xa nım Kəl bə cər şə hə ri nə gə lib lər. 
Şə hər də hər ad dım da iş ğal çı la
rın tö rət di yi van da liz min iz lə ri var. 
“Ba xın, gö rün, şə hər er mə ni lər tə
rə fin dən ta ma mi lə da ğı dıl mış dır...
Bə zi bi na lar da er mə ni lər qa nun
suz ya şa yır dı lar. Bu ra dan çı xan da 
o bi na la rı da yan dı rıb, sök dü lər. 
Vaxt də yi şir, am ma er mə ni fa
şiz mi nin ey bə cər si fə ti də yiş mir. 
1990cı il lə rin əv vəl lə rin də bu 
tor paq la rı iş ğal edər kən bi zim şə
hər və kənd lə ri mi zi da ğıt mış dı lar. 
2020ci il də biz bun la rı bu ra dan 
qo van da da ge dəget də ağac la rı 
kə sib, yan dı rıb, bi na la rı da ğı dıb
lar”, – de yə İl ham Əli yev bil di rib.

Döv lət baş çı sı Kəl bə cər şə hə
rin də Döv lət bay ra ğı nı ucal dıb və 
çı xış edib. Pre zi dent bil di rib ki, 
iş ğal çı lar Kəl bə cə ri tərk et mə yə 
məc bur olan da biz dən vaxt is tə
di lər: “Ru si ya rəh bər li yi bi zə mü
ra ciət et miş dir ki, on la ra əla və on 
gün vaxt ve rin, on lar bu ra dan öz 
şə ləşü lə lə ri ni yı ğış dı ra bil mir lər. 
On la ra vaxt ve rin ki, çıx sın lar. 
Biz ye nə də hu ma nist lik gös tər
dik. Ye nə də vaxt ver dik no yab
rın 25nə qə dər. Am ma on lar bu 
müd dət ər zin də nə et di lər?! On
la ra məx sus ol ma yan, qa nun suz 
məs kun laş dıq la rı ev lə ri yan dır dı
lar, da ğıt dı lar. İn di yol bo yun ca o 
ev lər gö rü nür. Ağac la rı kəs di lər, 

ağac la rı yan dır dı lar. Bax, er mə
ni vəh şi li yi bu dur. Za man də yi şir, 
er mə ni fa şiz mi də yiş mir və də yiş
mə yə cək. Heç kim bu nu unut ma
ma lı dır. İn di on la rın bə zi hal lar
da gön dər dik lə ri yal taq lıq la do lu 
söz lə ri nə inan maq ol maz. Bu na 
inan maq is tə yən, bax, bu mən
zə rə ni göz önü nə gə tir sin, da ğı
dıl mış Ağ da mı, Fü zu li ni, Şu şa nı, 
Kəl bə cə ri, La çı nı, Zən gi la nı, Qu
bad lı nı, Cəb ra yı lı göz önü nə gə
tir sin. Er mə ni vəh şi lə rin əməl lə ri 
göz qa ba ğın da dır. Am ma on la rın 
ha mi lə ri bu nu gör mək is tə mir lər. 
Am ma gör mə li dir lər və gö rə cək
lər. On la rın gö zü nə so xa ca ğıq. 
Biz in di ki tab lar da dərc edi rik, 
gös tə riş ver mi şəm, təq di mat lar 
da ola caq. Xa ri ci öl kə lər də sər
gi lər ola caq. Biz gös tə rə cə yik. 
Bu nu gör mək is tə mə yən məc bur 
olub gö rə cək. Gö rə cək ki, er mə ni 
fa şiz mi, er mə ni vəh şi li yi nə dir”.

İl ham Əli yev vur ğu la yıb ki, er
mə ni lər iş ğal döv rün də, ey ni za
man da, bi zim tə bii sər vət lə ri mi zi 
də qa nun suz ola raq ta lan edir di
lər. Bu iş lər də bə zi xa ri ci şir kət lər 
on la ra yar dım edir di: “Bu şir kət lə
rin in di iki yo lu var: ya bi zə təz
mi nat ödə yə cək lər, ya da ki, bey
nəl xalq məh kə mə yə ge də cək lər. 
Ar tıq məh kə mə pro se dur la rı baş
la mış dır. Bu na biz start ver dik, 
ta nın mış bey nəl xalq hü quq şir
kət lə ri ni də vət et dik və in di məh
kə mə iş lə ri ha zır la nır. Kəl bə cər də 
Sö yüd lü də, Zən gi lan da Vej nə
li də, baş qa yer lər də bi zim qı zıl 
ya taq la rı mız xa ri ci şir kət lər tə rə
fin dən is tis mar edi lir di. O şir kət

lər bil mir di lər ki, bu, Azər bay can 
tor pa ğı dır? Bi lir di lər! Am ma bu na 
mə həl qoy mur du lar. İn di ca vab 
ve rə cək lər. Biz de mi şik, əgər is
tə mir lər sə ki, biz on la rı dün ya 
miq ya sın da biabır edək, gəl sin
lər, vu rul muş zi ya nı bi zə ödə sin
lər, təz mi nat ödə sin lər və on dan 
son ra ra hat ya şa ya bi lər lər”.

“Azərbaycan-Ermənistan 
sərhədində biz söz 

sahibiyik”
Pre zi dent qeyd edib ki, biz, 

ey ni za man da, Kəl bə cər, La çın 
is ti qa mə tin də döv lət sər hə di mi
zi möh kəm lən di ri rik: “Bu sər həd 
30 ilə ya xın müd dət ər zin də er
mə ni lə rin əlin də idi və biz may 
ayın da qar lar əri yən dən son ra 

bu sər həd lə rə çıx mı şıq, öz möv
qe lə ri mi zi tut mu şuq, Zən gə zur da 
yer ləş mi şik və ora da möh kəm lə
ni rik. Bu, bi zim tor pa ğı mız dır. Er
mə nis tan tə rə fin dən səs lə nən fi
kir lər ta ma mi lə əsas sız dır. Biz öz 

tor pa ğı mız da yıq, Qa ra göl də bi
zim dir, baş qa yer lər də bi zim dir. 
Biz gəl mi şik. 30 il bu əra zi er mə
ni lə rin əlin də idi. Əgər o sər həd 
on la rın de di yi yer dən ke çir di sə, 
du rar dı lar o sər həd də. Du rar dı
lar, de yər di lər ki, sər həd bu dur. 
Nə ol du bəs? Biz gə lən dən son
ra, du ran dan son ra de di lər ki, 
yox, biz düz yer də dur ma mı şıq. 
Biz düz yer də dur mu şuq, ha ra
da la zım dır, ora da dur mu şuq və 
əgər is tə sək, ha ra da la zım bil
sək, ora da da du ra ca ğıq. Onu 
heç kim unut ma sın. Ona gö rə 
in di Mü da fiə Na zir li yi nin və Sər
həd Qo şun la rı nın xət ti ilə bü tün 
sər həd bo yun ca – Mu rov dağ
dan ta Araz ça yı na qə dər bü tün 
sər həd inf rast ruk tu ru, hər bi his
sə lər ya ra dı lır, biz bu sər həd lər
də möh kəm lə ni rik.

Da xi li əhə miy yət da şı yan 
700 ki lo metr uzun lu ğun da yol

la rın çə ki li şi pro se si ge dir. Mən 
hə lə əsas şə hər lə ra ra sı yol la
rı kə na ra qo yu ram, o la yi hə lər 
haq qın da ki fa yət qə dər mə lu mat 
ve ril di. Bi zim sər həd lə rə ge dən 
700 ki lo metr yol la rın çə ki li şi pro
se si ge dir və ar tıq qış gə lə nə 
qə dər bu işin təq ri bən 80 faizi 
gö rü lə cək. Yə ni, tor paq, çın qıl 
ör tük lə dö şən miş yol lar və bu, 
bi zə im kan ve rə cək ki, həm hə
rə kət üçün, həm hər bi nöq te yi
nə zər dən bu böl gə lər də da ha da 
möh kəm lə nək. Əl bət tə ki, Azər
bay canEr mə nis tan sər hə din də 
biz söz sa hi bi yik. Bu, tə biidir və 
bun dan son ra da söz sa hi bi ola
ca ğıq. Ona gö rə, bu mə sə lə ilə 
bağ lı bə zən han sı sa xa ri ci dairə
lər də də qey riadek vat fi kir lər 
səs lən di ri lir. Bu na eh ti yac yox
dur. Biz ha ra da la zım bil mi şik sə, 
ora da da dur mu şuq və əgər bu 
ki mi sə na ra hat edir sə, əgər kim
sə əsəb lə şir sə, ne cə de yər lər, 
get sin lər, su iç sin lər”.

Döv lət baş cı sı çı xı şı nın so nun
da bir da ha qeyd edib ki, in di ki 
mər hə lə də bi zim əsas və zi fə miz 
mü ha ri bə nin nə ti cə lə ri ni möh
kəm lən dir mək dir, azad edil miş 
tor paq lar da möh kəm lən mək dir. 
Azər bay canEr mə nis tan sər hə
din də bun dan son ra da möv qe lə
ri mi zi güc lən dir mək dir: “Ye ni dən
qur ma, bər pa iş lə ri nə ar tıq start 
ve ri lib, bu da əsas və zi fə lər dən 
bi ri dir. Keç miş məc bu ri köç kün lə ri 
azad edil miş tor paq la ra təd ri cən 
qay tar maq da gün də lik də du ran 
mə sə lə dir. Mən ar tıq bil dir mi şəm, 
Zən gi lan ra yo nun da bir ne çə ay

dan son ra ar tıq bi rin ci qrup keç
miş köç kün lər yer lə şə cək. Ey ni 
za man da, Ağ dam, Cəb ra yıl, Fü
zu li və Xo ca vənd ra yon la rın da 
da pi lot kənd lər se çil di. Ar tıq iş lər 
ge dir ki, o kənd lə rin bər pa sı na 
start ve rək və və tən daş la rı ora ya 
qay ta raq. Ağ dam şə hə ri nin baş 
pla nı təs diq lən di, di gər şə hər lə rin 
baş pla nı nın təs diq lən mə si ya xın 
ay lar da nə zər də tu tu lur.

Be lə lik lə, biz bun dan son ra kı 
əsas hə dəf ə ri düz gün müəy yən 
edə rək, bu hə dəf ə rə çat ma ğa 
da nail ola ca ğıq. Biz bu gün bu
ra da yıq, Kəl bə cər də yik, Azər bay
ca nın çox gö zəl gu şə lə rin dən bi ri 
olan Kəl bə cər də yik və biz bun
dan son ra bu ra da əbə di ya şa ya
ca ğıq. Ya şa sın Azər bay can! Eşq 
ol sun Azər bay can xal qı na!”

Qayıtmışıq, bu gün burada 
durmuşuq və əbədi duracağıq!

Xalq artisti Rəfiqə Axundova 
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib

PrezidentİlhamƏliyevavqustun6-daAzərbaycanbaletsənətinin
görkəmlinümayəndəsi,respublikanınXalqartistiRəfiqəHacıqızı
Axundovanın“Şöhrət”ordeniilətəltifedilməsihaqqındasərəncam
imzalayıb.Avqustun7-də90yaşıtamamolanXalqartistiAzərbay-
canmədəniyyətinininkişafındaxidmətlərinəgörətəltifedilib.

Rə  fi  qə Axun  do  va Azər  bay  can Döv  lət Aka  de  mik Ope  ra və Ba  let Teat  rı  nın 
so  lis  ti, baş ba  let  meys  te  ri olub. Hə  yat yol  da  şı, Xalq ar  tis  ti Maq  sud Məm  mə 
dov  la tə  rəfmü  qa  bil ola  raq bir çox ba  let ta  ma  şa  la  rın  da əsas par  ti  ya  la  rı ifa 
edib. Ba  kı Xo  reoq  ra  fi  ya Mək  tə  bi  nin (in  di  ki BXA) bə  dii rəh  bə  ri olub. 

Rə fi qə Axun do va nı təb rik edir, möh kəm can sağ lı ğı ar zu la yı rıq.

“Biz dəmir yumruğun gücü ilə Şuşadayıq”
Diaspor nümayəndələrinin mədəniyyət paytaxtımıza növbəti səfəri

Avqustun17-dəAzərbaycan
diasporunümayəndələrinin
Şuşaşəhərinənövbətisəfəri
gerçəkləşib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko
mi tə sin dən bil di ri lib ki, mü tə
ma di ola raq dias por nü ma yən
də lə ri nin, xa ri ci jur na list lə rin və 
elm adam la rı nın Şu şa ya, elə cə 
də iş ğal dan azad edil miş di gər 
ra yon la ra sə fər lə ri bey nəl xalq 

ic ti maiy yə tin mə lu mat lan dı rıl
ma sın da əvəz siz rol oy na yır.

“Biz də mir yum ru ğun gü cü ilə 
Şu şa da yıq” şüarı al tın da real la
şan bir gün lük sə fər çər çi və sin
də dias por nü ma yən də lə ri Azər
bay ca nın mə də niy yət pay tax tı 
Şu şa şə hə ri nin baş mey da nı – 
Ba zar ba şı, Cı dır dü zü, er mə ni 
van da liz mi nə mə ruz qal mış 
“Gül lə lən miş hey kəl lər”in ol du ğu 
mey dan, Şu şa Bə yan na mə si nin 

im za lan dı ğı mə kan, Xur şud
ba nu Na tə va nın evi, “Xan qı zı” 
bu la ğı, Saat lı, Aşa ğı və Yu xa rı 
Göv hər ağa məs cid lə ri və di gər 
ta ri xi yer lə ri zi ya rət edib lər.

Qa ra ba ğın in ci si olan qə dim 
Şu şa nın ta ri xi, mə də niy yə ti, 
da hi şəx siy yət lə ri və öl kə rəh
bər li yi nin tap şı rı ğı ilə bu ra da 
apa rı lan qu ru cu luq iş lə ri ba rə
də dias por nü ma yən də lə ri nə 
ət raf ı mə lu mat ve ri lib.

Qeyd olu nub ki, dias por nü
ma yən də lə ri nin iyu lun 27də 
Döv lət Ko mi tə si nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə Şu şa şə hə ri nə ilk sə fə ri dün
ya azər bay can lı la rı, elə cə də 
Azər bay can ic ti maiy yə ti ara sın
da bö yük ma raq la qar şı la nıb və 
təq dir olu nub. 

Xa tır la daq ki, Şu şa ya ilk sə
fər də 20dən çox öl kə dən ta ri xi 
və tə nə gəl miş dias por nü ma yən
də lə ri iş ti rak et miş di. Bu də fə ki 
sə fə rə 26 öl kə də ki Azər bay can 
dias por nü ma yən də lə ri qa tı lıb.
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BakıEkspoMərkəzində
VIIBakıBeynəlxalqKitab
Sərgi-Yarmarkası(“Ba-

kuInternationalBookFair
2021”)keçiriləcək.

Mədəniyyət Nazirliyi tərə
findən keçirilən ənənəvi sər
giyarmarka bu dəfə dünya
ədəbiyyatının görkəmli nüma
yəndəsi, Azərbaycanın dahi
şairivəmütəfəkkiriNizamiGən
cəvinin (1141–1209) 880 illik
yubileyinəhəsrolunacaq.
Sərginintəşkilindəməqsədki

tabvəmütaliənitəbliğetməkvə
populyarlaşdırmaq, ziyarətçiləri
həmAzərbaycan,həmdəxari
cinəşriyyatlarınçapməhsulları
ilə tanış etmək, nəşriyyat işinə
dəstək vermək, nəşriyyatları
potensial əməkdaşlıq üçün ki
tabmağazaları ilə tanışetmək,
eləcədərəqəmsaldövrdəkitab
biznesinin inkişafı iləbağlı təc

rübəvəfikirmübadiləsinitəmin
etməkdir.
Sərgidə nəşriyyatlar, mət

bəələr, kitab mağazaları və
mədəniyyət mərkəzləri təmsil
olunacaq. Həmçinin ayrıayrı
ölkələrdən 200ə yaxın şirkətin
sərgidəiştirakedəcəyigözlənilir.
“Baku InternationalBookFair

2021”şirkətlərinçapməhsulları
nınümayişetdirməkvəsatmaq,

habelə yerli və xarici nəşriyyat
lar,müəllifər,eləcədəmillinəş
riyyatvəpoliqrafiyaşirkətləri ilə
danışıqlar aparmaq və müqa
vilələr imzalamaq üçün unikal
fürsətdir. Sərginin keçiriləcəyi 5
günərzindəiştirakçılarıvəziya
rətçiləriəlavətədbirlərdənibarət
maraqlıproqramlargözləyir.
Sərginin təşkilatçısı Azər

baycan Respublikası Mədəniy

yət Nazirliyidir, təşkilati dəstəyi
“Caspian Event Organisers”
(“CEO”) şirkəti həyata keçirir.
Sərgiyarmarkaiştirakçıları təş
kilatçılar tərəfindən 6 kvadrat
metrəqədərekspozisiyasahəsi
və lazımi avadanlıqlarla təmin
ediləcək.
“Baku International Book

Fair 2021” sərgisində iştirak
etmək vədahaətrafıməlumat
almaq üçün sərgi təşkilatçıla
rı ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz:
+994124041000, bookfair@
ceo.az
Qeyd edək ki, Bakı Beynəl

xalqKitabSərgiYarmarkası ilk
dəfə 2009cu ildə keçirilib və
ənənəviolaraq iki ildənbir təş
kiledilir.

Bakı Beynəlxalq Kitab 
Sərgi-Yarmarkası keçiriləcək

Sankt-Peterburqda faydalı görüşlər
Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının heyəti 
Rusiyanın “şimal paytaxtı”na səfər edib

BakıXoreoqrafiyaAkademiyasının(BXA)tədrisişləriüzrə
prorektoru,rektorvəzifəsinimüvəqqətiicraedənƏzizQara-
yusiflivəakademiyanınbədiirəhbəriNailəMəmmədzadə
RusiyanınSankt-Peterburqşəhərinəişgüzarsəfəredib.

BXAdan bildirilib ki, səfər
çərçivəsində ilk görüş Sankt
Peterburq Dövlət Mədəniyyət
İnstitutunda keçirilib. İnstitutun
birinciprorektoruSergeyŞukşin
iləgörüşdəxoreoqrafiyasənəti
sahəsindəkadrhazırlığı,təhsil,
elmi vəmədəni əlaqələrin inki

şafı,birgəmüsabiqələr,festival
lar və konfransların keçirilməsi
məsələlərimüzakirə edilib. Tə
ləbəvəmüəllimheyətiarasında
akademik mübadilə məsələlə
rinə xüsusi diqqət yetirilib. Qo
naqlar institutun dərs otaqları,
konsertsalonlarıilətanışolublar.

İnstitutun xoreoqrafiya şöbəsi
ninmüdiri, pedaqoji elmlər na
mizədi E.Qromova vəBXAnın
bədii rəhbəri Nailə Məmməd
zadə iki ali təhsil müəssisəsini
maraqlandıran məsələlərə dair
fikirlərini bölüşüblər. Görüşün
nəticəsiolaraqikitədrismüəssi
səsiarasındaelm,təhsilvəmə
dəniyyətsahəsindəəməkdaşlıq
haqqındasazişimzalanıb.
Sonra Mariinski Teatrında

ƏzizQarayusifivəməşhurba
lettənqidçisiAleksandrMaksov
arasında görüş keçirilib. Xo
reoqrafiyasənətininkeçmişi,bu
günüvəgələcəyinədairmüza
kirələr aparılıb. Növbəti görüş
və müzakirə üçün razılıq əldə
edilib.
BXA rəhbərliyiməşhur balet

meyster soydaşımız, Rusiya
nın Əməkdar incəsənət xadi
mi, SanktPeterburq Mariinski
TeatrıPrimorsksəhnəsininbaş
baletmeysteri Eldar Əliyevin
quruluş verdiyi “Min bir gecə”,
“Yatmış gözəl”, “Korsar” balet
lərininMariinskisəhnəsindənü
mayişinədəbaxıblar.EldarƏli

yevvəBXArəhbərliyiarasında
görüşkeçirilib.GələcəkdəEldar
Əliyevin iştirakı ilə BXAda us
tad dərslərinin təşkili, rusiyalı
müəllimlərin akademiyada se
minarlarkeçməsibarədərazılıq
əldəedilib.Payızaylarındase
minarlarastartveriləcək.
Səfərzamanı“Возрождение”

teatr emalatxanasının baş di
rektoruGennadiQalitski ilə də
faydalı görüş olub. G.Qalits
ki BXAda aparılacaq təmir və
yenidənqurma, eynizamanda,
avadanlıqvəbaletpaltarlarının
alınmasında köməklik göstərə
cəyinideyib.
ƏzizQarayusifiSanktPeter

burqdatəhsilalanBXAməzunu
Murad Kərimovla da görüşüb.
O,akademiyaməzununun təh
sili və fəaliyyəti ilə maraqlanıb
vəM.Kərimovutəhsilinibitirdik
dənsonraBXAiləəməkdaşlığa
dəvətedib.
Səfərin sonunda isə Azər

baycanın SanktPeterburqdakı
baş konsulu SoltanQasımovla
görüşkeçirilib.Başkonsuliste
dadlı BXA məzunlarına Sankt
Peterburqda təhsillərini davam
etdirməyəköməklikgöstərməyə
hazırolduğunubildirib.Eyniza
mandaBXAiləRusiyaalitəhsil
müəssisələri arasında əmək
daşlığın inkişafı üçün köməklik
göstəriləcəyivurğulanıb.

Vətəndaşların 
videoformatda qəbulu

MədəniyyətnaziriAnarKərimovavqustun6-davideoformat-
davətəndaşlarınqəbulunukeçirib.Nazironlayngörüşdənöv-
bəlilikəsasındaqəbulayazılmışvətəndaşlarınmüraciətlərini
dinləyib,suallarınıcavablandırıb.Görüşdəümumilikdəonbir
vətəndaşınmüraciətidinlənilib.

Qəbulda iştirak edən vətəndaşların müraciətləri müxtəlif
mövzularıəhatəedib.Ocümlədənyaradıcıəməyinqiymətlən
dirilməsi, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə fəxri adların,
fərdi təqaüdlərin verilməsi,mənzilməişət şəraitinin yaxşılaş
dırılması, işlə təminolunmakimiməsələlərədairmüraciətlər
olub.
AnarKərimov ölkəmizdəmədəniyyət sahəsinin idarə olun

masıiləbağlıgörülənişlərin,busahədəislahatların,eyniza
mandanazirliktərəfindənicrasınabaşlanılanlayihəvətəşəb
büslərin ictimaiyyət tərəfindənrəğbətləqarşılandığınıdiqqətə
çatdırıb.
Nazir həmçinin incəsənət xadimlərinin, Azərbaycan mədə

niyyətinə töhfə verən şəxslərindaimadiqqətmərkəzində sax
lanıldığınıvurğulayıb.Qeydolunubki,busahədəyenibirme
xanizmintətbiqolunmasıüçünişləraparılır.Məqsədgələcəkdə
həmin şəxslərin peşəkar və yaradıcı fəaliyyətinin, zəhmətinin,
mədəniyyətsahəsindəxidmətlərininqiymətləndirilməsininəda
lətli,şəfafşəkildəvəmüstəqilbirkomissiyavasitəsiləaparılma
sıdır.Tətbiqolunanmexanizmsayəsindəbusahədəçalışanvə
mədəniyyətimizininkişafında,təbliğindəxidmətləriolanşəxslər
gələcəkdəlayiqincədəyərləndiriləcək.
Vətəndaşlarınbütünmüraciətləridinlənildikdənsonraqaldırı

lanməsələlərmüvafiqqaydadaqeydəalınıb.AnarKərimovbir
sıraməsələlərləəlaqədarlazımitədbirləringörülməsiüçüntap
şırıqlarverib.

“Muzey eksponatının hekayəsini sən danış”
Nizami irsinə həsr olunmuş müsabiqənin 

qalibləri müəyyənləşib
MədəniyyətNazirliyininelanetdiyi“Muzeyeksponatınınhe-
kayəsinisəndanış:NizamiGəncəvi”hekayəmüsabiqəsinin
qaliblərimüəyyənləşib.

Qeydedəkki,bu,“Mu
zey eksponatının heka
yəsinisəndanış” layihə
sindəikincimüsabiqədir.
İlkmüsabiqə2020ciildə
keçirilmişdi.
Azərbaycan Respubli

kasıPrezidentinin 2021
ciil5yanvartarixlisərən
camına əsasən, 2021ci
ilin “Nizami Gəncəvi İli”
elan edilməsi ilə bağ
lı keçirilən müsabiqənin
qalibi “Şəhid iləXarıbül
bülünməhəbbəti”hekayəsininmüəllifiNərgizHəşimovaseçilib.
“Bəhramşahyeddigözəlinportretinəbaxır”hekayəsininmüəl

lifiAişəSəfərova ikinci, “Nakamsevgininxatirəsi”hekayəsinin
müəllifiÖmərMəmmədzadəüçüncüyerəlayiqgörülüb.
Müsabiqə qaliblərinə mükafatların sentyabr ayında təqdim

edilməsiplanlaşdırılır.
MədəniyyətNazirliyiqalibləritəbrikedirvəmüsabiqəiştirakçı

larınınhərbirinətəşəkkürünübildirir.

Qeyri-maddi mədəni irsimizlə bağlı 
daha dörd nominasiya 

UNESCO-ya təqdim edilib
AzərbaycanRespublikası1992-ciildənUNESCO-yaüzv
qəbulolunub.1996-cıildəUNESCOiləAzərbaycanara-
sındaəməkdaşlıqsahəsindəmemorandumimzalanıb.
Həminvaxtdanetibarənölkəmizintəşkilatlaəlaqələri
genişlənməkdədir.

Ötəndövrərzindəölkəmizin15qeyrimaddimədəni irsele
menti UNESCOnunmüvafiq siyahısında yer alır. Hazırda bu
istiqamətdə işlər davametdirilir.Qeyrimaddimədəni irsimizlə
bağlıdahadördnominasiyaUNESCOyatəqdimedilib.
UNESCOya yeni təqdimedilmiş 1milli və 3 çoxmillətli no

minasiyaQeyrimaddimədəniirsinqorunmasıüzrəHökumətlə
rarasıKomitənin2022ci ildəkeçiriləcəksessiyasındamüzaki
rəyəçıxarılacaq.BunlarTürkiyəvəAzərbaycanınbirgətəqdim
etdiyi “Çay mədəniyyəti: kimliyin, qonaqpərvərliyin və sosial
təmasın simvolu”; Əfqanıstan, Azərbaycan, İran, Tacikistan,
Türkiyə,TürkmənistanvəÖzbəkistanınbirgətəqdimetdiyi“Ba
ramaçılıq, ipəkçilik və toxuculuq üçün ənənəvi ipək istehsalı”;
Azərbaycan,Qazaxıstan,Qırğızıstan,Tacikistan,Türkiyə,Türk
mənistan və Özbəkistanın birgə təqdim etdiyi “Molla Nəsrəd
dinlətifələrininşifahiənənəsi”çoxmillətlinominasiyafayllarıvə
“Pəhləvanlıq,ənənəvizorxanaoyunlarıvə idmannövləri”milli
nominasiyafaylıdır.

“Animafilm” festivalının proqramı açıqlanıb
40 ölkədən 134 film 12 kateqoriya üzrə yarışacaq 

“PeriFilm”MMCşirkətinintəşkilatçılı-
ğıiləsentyabrın3-dən7-dəkBakıda
IV“Animafilm”BeynəlxalqAnimasiya
Festivalıkeçiriləcək.Uşaqlarvəböyük-
lərüçünçəkilmişyerlivəxaricianima-
siyafilmlərinintəqdimediləcəyibuilki
festivalınmövzusu“Əlillik”dir.

Festivalın müsabiqə proqramına 40
ölkədən134filmdaxiledilib. İştirakçılar
12 yerli və xaricimüsabiqə kateqoriya
sı üzrəmükafatlar uğrundayarışacaqlar.
Həmçininfestivalınmüsabiqədənkənarvə
peşəkarproqramlarıdazəngindir.Polşa,
Özbəkistan,Fransafilmlərivəanimasiya
vorkşoplarınümayişolunacaq.
Festivalın tədbirlərinə giriş ödənişlidir.

Bilet satışından əldə olunan gəlir fiziki
məhdudiyyətli uşaqların ehtiyacları üçün
sərf ediləcək. Biletləri bu linkə daxil ol
maqla əldə etmək olar: https://hadigro.
com/en/activities/3305b1f/animafilmfes
tivali4cuanimafilmbeynelxalqanimasi
yafestivali
Əlilliyi olan şəxslərin festivalda iştirakı

üçün ödənişsiz nəqliyyat təmin ediləcək.
Öncədən qeydiyyatdan keçmək vacibdir.

TədbirdəiştirakNazirlərKabinetiyanında
Operativ Qərargahın qərarları əsasında
tənzimlənəcək.
Müsabiqəproqramınınbütünfilmləriori

jinaldildə ingiliscəaltyazı ilə,bəzixarici
filmlərisəazərbaycancaaltyazıilənüma
yişetdiriləcək.
Festivalın məqsədiAzərbaycanda ani

masiya sənətinin inkişafını dəstəkləmək,
animasiyafilmlərininnümayişi vəanima
siyakinosuüzrəyerlivəxaricipeşəkarlar
arasındatəcrübəmübadiləsiüçünplatfor
mayaratmaq,yeniAzərbaycananimasiya
filmlərinin,eləcədəbeynəlxalqmüştərək
məhsulların yaradılmasını təşviq etmək
dir. Festivalın direktoru rejissor Rəşid
Ağamalıyevdir.

Azərbaycanlı rejissor nüfuzlu 
kinofestivalın münsiflər heyətində
Avqustun13-də27-ciSarayevoFilmFes-
tivalı(BosniyavəHerseqovina)başlanıb.
AzərbaycanlırejissorTeymurHacıyev
festivalınmünsiflərheyətindəyeralıb.O,
“QısametrajlıAvropafilmləri”kateqoriyasın-
daekranəsərləriniqiymətləndirəcək.

Bukateqoriyadamünsifərheyətinə tanın
mışrumınoperatoruvəssenaristiTainaQalis
vəxorvat rejissorTinZanicdədaxildir. “Qı
sametrajlıAvropafilmləri”kateqoriyasında9
ölkədən13filmyarışır.
1995ci ildə əsası qoyulanSarayevoFilm

FestivalıCənubŞərqiAvropanınnüfuzlukino
forumuhesabedilir.Festivalavqustun20dək
davamedəcək.
Qeyd edək ki, Teymur Hacıyev “Yara”

(2013), “Şanxay,Bakı” (2015), “Duz, istiot–
zövqə görə” (2018) və s. ekran əsərlərinin
müəllifidir.Ötən ilKannFestivalının “Tənqid
həftəsi”nin qısametrajlı filmləri arasında re
jissorun “Axşamadoğru”ekranəsəridəyer
alıb.T.Hacıyevinprodüseriolduğu“Ayrılıqda”
(“Torn”) filmi 2014cü ildə Kann Festivalının
“Rejissor ikihəftəliyi” proqramına daxil edil
mişdi.
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Magistraturaya qəbulun nəticələri
Bəzi proqramlar üzrə plan yerlərinin təxminən yarısı boş qalıb

DövlətİmtahanMərkəzi(DİM)
AzərbaycanRespublikasının
alitəhsilmüəssisələrininvə
AzərbaycanMilliElmlərAka-
demiyasınınmagistraturala-
rınaqəbulolmaqüçünkeçiri-
lənmüsabiqəninnəticələriilə
bağlıbəzistatistikgöstəriciləri
təqdimedib.

DİMdən bildirilib ki, müsabi
qəninnəticələrinəəsasən,buil
10337(Azərbaycanbölməsiüz
rə9423,rusbölməsiüzrə914)
nəfər ali təhsil müəssisələrinin
və AMEAnın magistraturaları
na qəbul olub. Onlardan 3770
nəfəridövlətsifarişi,6567nəfəri
ödənişli əsaslarla təhsil almaq
hüququəldəedib.
Müsabiqənin nəticələrinə

əsasən, ali təhsil müəssisələ

rinin magistratura səviyyəsinə
ayrılmış11135yerin92,83faizi
dolub.Bu,son illərqeydəalın
mışənyüksəkgöstəricidir.Ötən
il müvafiq göstərici 88,4 faiz,
2019cuildəisə78,1faizolub.
Magistraturayaqəbul75proq

ramüzrəaparılıbvəproqramlar
üzrəmüsabiqəvəziyyətimüxtəlif
olub. Proqramlar üzrə ayrılmış
plan yerlərinin dolma göstərici
ləri fərqlidir. Məsələn, neftqaz
mühəndisliyi, hidrometeorolo
giya, geodeziya və xəritəçilik
mühəndisliyi, qida məhsulları
mühəndisliyi, istehlak malları
nınekspertizası, turizm,riyaziy
yat, dağmədən mühəndisliyi,
mexanika, biologiya, coğrafiya,
torpaqşünaslıq və aqrokimya,
balıqçılıq, bədən tərbiyəsi, əc
zaçılıq, MBA, nəqliyyat servisi,

kosmiktexnikavətexnologiyalar
mühəndisliyi,yanğıntəhlükəsiz
liyimühəndisliyi,çoxişlənənmal
ların texnologiyasımühəndisliyi,
aktyorsənətivəxüsusi təyinatlı
ixtisaslarauyğunolanproqram
lara ayrılmış plan yerləri 100
faizdolub.Ancaqnəzərəalmaq
lazımdırki,buproqramlarınbə
ziləriüzrəplanyerlərininsayıaz
idi və onların tam dolacağı əv
vəlcədəngözlənilirdi.
Ən aşağı müsabiqə vəziyyə

tinin formalaşdığı kitabxanaçı
lıq,dinşünaslıqvəxoreoqrafiya
sahələrinə aid 45, 51, 69 saylı
proqramlara ayrılmış plan yer
lərinin 40 faizindən çoxu boş
qalıb. Plan yerlərinin dolma
göstəricisi üzrə ən zəif nəticə
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
na(37,5faiz)aiddir.

Jurnalist olmaq istəyən 760 abituriyent 
Qabiliyyət imtahanı verəcək

DövlətİmtahanMərkəziavqustun19-da
alitəhsilmüəssisələrininbakalavriat
səviyyəsininjurnalistikaixtisasınaqəbul
olmaqistəyənabituriyentlərüçünqabi-

liyyətimtahanıkeçirəcək.

DİMdən verilən məlumata görə, imtahanda
jurnalistikaixtisasınaqəbulolmaqüçüninternet
vasitəsilə anket dolduraraq qeydiyyatdan keç
mişvəIII ixtisasqrupuüzrətest imtahanıverə
rəkmüsabiqəşərtiniödəyənabituriyentləriştirak
edəbiləcəklər. İmtahanda760abituriyentin işti
rakınəzərdətutulur.

İmtahanBakıdavəDİMinregionalbölmələri
nin yerləşdiyi Naxçıvan,Gəncə, Lənkəran, Şə
ki,Bərdə,Göyçay,Şirvan,Xaçmazşəhərlərində
təşkilolunacaq.İmtahansaat10:00dabaşlanır
və2saat30dəqiqədavamedəcək.
Qabiliyyətimtahanındamövzularimtahanınbaş

lanmasındanbirneçədəqiqəəvvəlMətbuatŞura
sınınvəKİVnümayəndələrininiştirakıiləseçiləcək
və videobağlantı vasitəsilə imtahanmərkəzlərinə
çatdırılacaq. Abituriyentlər təqdim olunmuş möv
zulardanbiriüzrə inşa(esse)yazacaqlar.Yazı işi
abituriyentinimtahanverdiyibölmədənasılıolaraq
Azərbaycanvəyarusdilindəyerinəyetirilməlidir.
Abituriyentlərə ictimaisiyasi, iqtisadi, mədəni

həyat sahələrinə aid, həmçinin respublikamız,
görkəmlişəxsiyyətlər, təhsil,ətrafmühit,mənə
viyyatvəeləcədəbütünbəşəriyyətidüşündürən
qlobalproblemlərhaqqındamüstəqilmühakimə
yürütməkvəəsaslandırmaqbacarığınınümayiş
etdirməyə imkan verən sərbəst mövzular təklif
olunur.İnşayazı(esse)2–4səhifə(ənazı2sə
hifəvəya420söz)həcmindəolmalıdır.



Ağdamagəlməkdəməqsə
dimizermənivandallığının
izlərinigözlərimizləgörmək
dir.Ermənilərson30ildəbu

ərazidədünyadamisligörünmə
mişvəhşiliklərtörədiblər.

QHT-lərəDövlətDəstəyiAgentliyi
MüşahidəŞurasınınsədri,MilliMəc-
lisindeputatıAzayQuliyevbusözləri
avqustun16-daQHTnümayəndələ-
rininAğdamasəfəriiləbağlıjurnalist-
lərəaçıqlamasındadeyib.Agentliyin
təşəbbüsü ilə təşkil olunan səfərə
70-dənartıqQHTqatılıb.
A.Quliyev bildirib ki, ermənilərin

məqsədi Azərbaycanın bu torpaq-
lardakı tarixini, mədəniyyətini si-
libyoxetməkolub: “Biz inanırıqki,
Azərbaycan dövləti qısamüddətdə
bu torpaqları işğaldan necə azad
etdisə, eləcə də quracaq və bərpa
edəcək. Ağdamın baş planı təsdiq
olunub və Ağdam şəhəri dünyada
ən gözəl şəhərlərdən biri olacaq.
AğdamQarabağın iqtisadimərkəzi
olacaq.Azərbaycanxalqıbubölgə-
nibarış,sülhmərkəzinəçevirəcək”.
A.QuliyevQHT-lərəDövlətDəstəyi

Agentliyininbuistiqamətdəplanların-
dandasözaçıb.Bildiribki,agentliyin

strategiyası və qrant siyasəti həm
maddi,həmtəşkilati,həmdəinforma-
siya baxımından ilk növbədə məhz
Qarabağda quruculuq prosesinə yö-
nəldiləcək:“İlknövbədə,ərazilərinmi-
nadantəmizlənməsiprosesinədiqqət
yetirilməlidir.Ərazilərinminalardantə-
mizlənməsibugünhəyatiəhəmiyyət
daşıyır.Hesabedirəmki,xaricipartn-
yorların cəlb olunması baxımından
QHT-lərinböyükpotensialıvar”.

Digər əsas məsələ isə Azərbay-
canın haqlı mövqeyinin bir daha
dünyaya çatdırılmasıdır: “Təəssüf-
lərolsunki,sonvaxtlarErmənistan
tərəfindən Azərbaycana qarşı yeni
yalan, böhtan kampaniyasına baş-
lanılıb.QHT-lərin kifayət qədər po-
tensialıvarki,beynəlxalqtəşkilatla-
rı,xüsusiləATƏT-i,Avropaİttifaqını,
BMT-ni,AvropaŞurasını,onlarındi-
gərqurumlarınıbuistiqamətdəhəm

məlumatlandırsın, həm də onları
Qarabağda quruculuq prosesinə,
xüsusilə də ərazilərin minalardan
təmizlənməsiprosesinəcəlbetsin”.
Müşahidə Şurasının sədri artıq

xariciQHT-lərdənmüraciətləroldu-
ğunuqeydedib: “Bu istiqamətdə iş
aparırıq. Xüsusilə ərazilərin mina-
lardantəmizlənməsiiləəlaqədarbir
neçəxariciQHT ilə təmasımızvar.
Bizbunudövlətləkoordinasiyalışə-
kildəeləhəyatakeçiririkki,efektiv
olsun.Digərtərəfdən,dövlətolaraq,
maraqlıyıqki,məhzQarabağınqu-
ruculuğunda beynəlxalq təşkilatlar,
humanitar təşkilatlar yaxından iş-
tirak etsin, həmmaddi, həm təşki-
lati, həm də humanitar baxımdan
bu prosesə töhfə versinlər. Ümid
edirəm ki, agentliyin fəaliyyəti ya-
xın zamanlarda tam işə düşəcək.
Əsashədəfimiz, istiqamətimizodur
ki,Qarabağınquruculuqprosesində
QHT-lərüzərinədüşənvəzifənilayi-
qincəyerinəyetirsin”.
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ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsi
XalqşairiBəxtiyarVahabzadənin
(19252009)anadanolmasının
96cıildönümü(16avqust)müna

sibətilətədbirkeçirib.

Vahabzadənin Şəki şəhərindəki
ev-muzeyində təşkil edilən tədbirdə
YazıçılarBirliyiŞəkibölməsininsəd-
riVaqifAslanşairinhəyatvəyaradı-
cılığından danışıb. Şəhər 2 nömrəli
Uşaq musiqi məktəbi şagirdlərinin

ifasındamusiqi nömrələri səsləndiri-
lib.
Regional idarənin tabeliyindəki Ba-

lakən rayonQabaqçölqəsəbəFolklor
klubunda“Nizamipoeziyası”başlığıal-
tında tədbir keçirilib. Tədbirdə klubun
işçiləri və rəqs dərnəyinin üzvləri işti-
rakediblər.
AğcabədiRegionalMədəniyyətİda-

rəsiAğdamrayonHeydərƏliyevMər-
kəzi də Xalq şairi Bəxtiyar Vahabza-
dəninanadanolmasının ildönümü ilə
bağlı tədbir keçirib. Tədbirdə şairə
həsrolunmuşsənədlifilmnümayişet-
dirilib.
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarə-

si Yevlax şəhər Mərkəzi Kitabxanası
Uşaq şöbəsinin əməkdaşları “Nizami
Gəncəvi İli” çərçivəsində dahi şairin
həyatvəyaradıcılığınıəksetdirənsər-
gitəşkilediblər.

Yevlax şəhər MKS-nin Dəlləklər
və Tərtər rayon MKS-nin Səhlabad
kənd kitabxana filiallarının əməkdaş-
ları kəndəhalisinin asudə vaxtlarının
səmərəli təşkili məqsədilə oxuculara
səyyar kitabxana xidməti təşkil edib-
lər.
ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsi

KürqəsəbəMədəniyyətevininkollek-
tivi Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı İs-

gəndərAznaurovun (1956-1993)ana-
dan olmasının 65 illiyinə həsr edilmiş
xatirətədbirikeçirib.TədbirdəMüdafiə
Nazirliyinin əməkdaşları, şəhidin ailə
üzvləriiştirakediblər.
Regional idarənin Daşkəsən rayon

MədəniyyətMərkəzivərayonGənclər
və İdman İdarəsi Beynəlxalq Gənclər
Günü (12 avqust)münasibətilə rayon
gəncləriiləgörüştəşkiledib.
SabirabadRegionalMədəniyyətİda-

rəsi Sabirabad rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində rayon gənclərinin asudə
vaxtınınsəmərəlikeçirilməsiməqsədi-
ləfilmnümayişetdirilib.
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İda-

rəsiQubarayonMKS-ninAmsarkənd
kitabxanafilialıtərəfindənaçıqhavada
“Şərqdəndoğanədəbiyyatgünəşi”adlı
tədbir keçirilib. Tədbirdə kitabxananın
fəaloxucularıNizamiGəncəvininəsər-

lərindən parçalar söyləyiblər. Quba
rayonMKS-nin2-ciNügədi vəŞuduq
kəndkitabxanafiliallarıisəkitabmüta-
liəsitəşkiledib.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət İda-

rəsi İsmayıllı rayon MKS-nin təşki-
latçılığı ilə “Fidanlarımızı sevindirək”
adlı tədbir keçirilib. Tədbir cəmiyyət
arasındaautizmxəstəliyi iləəlaqədar
maarifəndirilməniartırmaqvəautizmli
uşaqlarınhəyatkeyfiyyətininyaxşılaş-
dırılmasına kömək etmək məqsədilə
təşkiledilib.

Müxtəlif səpkili tədbirlər

Avrasiya teatr təmsilçilərinin görüşü 
Ölkəmizi Gəncə teatrının aktyoru təmsil edib

Dünyanıcəngindəsaxlayan
koronaviruspandemiyası,digər
sahələrdəolduğukimi,yara
dıcılıqistiqamətlərinədəmənfi
təsirgöstərməkdədavamedir.
Ocümlədənteatr,onungələcək
inkişafı,pandemiyavəpostpan
demiyadövründəsəhnəsənətinin
vəziyyətidünyateatrtəmsilçilərini
düşündürməkdədir.Bugünlərdə
işinibaşavuranAvrasiyaTeatrlar
BirliyininIqurultayınınəsasmüza
kirəmövzularındanbiridəgələcəyin
teatrmənzərəsiolub.

Xatırladaqki,AvrasiyaTeatrlarBirli-
yi13sentyabr2019-cuildətəsisolu-
nub.İlkolaraqyeddiölkəni(Azərbay-
can,Türkiyə,Gürcüstan, Şimali Kipr,
Özbəkistan,Ukrayna,Rumıniya)əha-
təedənbirlikdəhazırda21ölkə təm-
sil olunur. Hindistan, Fransa, İtaliya,
İspaniya, Portuqaliya kimi ölkələr də
qurumaüzvolublar.
Birliyin 2020-ci ilin əvvəllərində

(pandemiyadan öncə) reallaşan ilk
toplantısında sədr olaraq (iki il müd-
dətinə) Ukrayna təmsilçisi Aleksandr
Kniqa,başkatibkimiTürkiyətəmsilçi-
siKubilayErdelikara,başofisolaraq
isəİstanbulşəhəriseçilmişdi.
Pandemiya səbəbindən təxirə dü-

şən, nəhayət, 5-8 avqust tarixində
İstanbulda baş tutan qurultayda öl-
kəmizi GəncəDövlətDramTeatrının
aktyoruYusifCəfərovtəmsiledib.
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə

reallaşan səfərinin təəssüratlarını bi-
zimləbölüşənaktyorilkqurultayınöl-

kənümayəndələriilətanışlıqməqsədi
daşıdığınıbildirdi.Bununlayanaşıbir
sıravacibmövzularda,xüsusən teatr
ənənələrinin inkişaf mexanizmi ətra-
fındagenişfikirmübadiləsiaparıldığı-
nıdedi.Qurultay12maddədənibarət
qərarınqəbuledilməsiiləyekunlaşıb:
“Teatrhəyatıüçünvacib,maraqlımə-
sələlər müzakirə olundu. Bu sıraya
aktyor,rejissormübadiləsi,fərqliölkə-
lərdəaktyor,rəssamustaddərslərinin
təşkil olunması kimi önəmli nüanslar
da daxildir. İştirakçıların hər birinin
təklifimüzakirəolunurvəsəsverməyə
qoyulurdu.Təbiiki,qəbulolunmayan,
yaxudbirliyinməramıiləüst-üstədüş-
məyənlər də olurdu. Burada hər biri-
mizinənümdəməqsədimüasirdün-
ya teatrı vəbirliyəüzvölkələrin teatr
təmsilçilərininbuprosesəinteqrasiya-
sıidi.Sevinirəmki,uzunillərüzərində
işlədiyim layihəm qurultay iştirakçıla-
rınınyekdil rəyi iləqəbulolundu.Bu,
hərölkədənbir aktyordəvətetməklə
ortaqtamaşanınhazırlanmasıvəüzv
ölkələrin hər birində nümayişi layihə-
sidir”.

Həmsöhbətim bildirir ki, qəbul olu-
nanqərarlararasındabirliyəüzvölkə-
lərdəayrı-ayrı teatr istiqamətlərində
ustaddərslərinin təşkili,birliyinsayt
və elektron jurnalının hazırlanması
davar:“Gələnilteatrrəssamları ilə
bağlı ilkustaddərsiUkraynadaola-
caq. Çünki növbəti ildə ev sahibliyi
Ukraynayakeçəcək.Birliyin festiva-
lınınkeçirilməsidənəzərdətutulub.
“Tələbədüşərgəsi” yaratmaqvəbu
layihəyəfərqliölkələrdəntələbələrin,
müəllim qismində isə rejissorların,
aktyorların cəlb edilməsi kimi təklif-
lərdəsəsləndirildi”.
Yusif Cəfərov pandemiyanın teatr

sənətinə mənfi təsirinin də müzaki-
rəpredmetiolduğunuvurğuladı: “Hər
birölkə təmsilçisi çıxışındapandemi-
yanın teatra ağır zərbələrindən danı-
şırdı. Xüsusən inkişaf etmiş bir neçə
ölkəninteatrnümayəndələrialternativ
formalar,yaxudşəraitəuyğunyaradı-
cı təşəbbüslərə qoşulmadıqlarını və
sadəcə, prosesin bitməsini gözlədik-
lərini dedilər. Mən isəöznövbəmdə
pandemiyadönəmindədəteatrəmək-
daşlarının əməkhaqlarının fasiləsiz
verildiyini vurğuladım. Dövlətimizin
buağırmərhələdədəteatrıdiqqətdən
kənardaqoymadığınıqeydetdim.Elə-
cədəteatrlarımızınonlayntamaşalar
göstərməyə, tamaşaçıları ilə əlaqəni
buformadadavametdirməyəçalışdı-
ğınıbildirdim”.
Xatırladaq ki, qurultayda qaldırılan

bir sıra məsələlər birliyin bu ilin okt-
yabrayındaPortuqaliyadakeçiriləcək
növbətitoplantısındamüzakirəoluna-
caq.

HƏMİDƏ

Mədəniyyət Nazirliyi sistemində 
kadr təyinatı

MədəniyyətnaziriAnarKərimovunəmriilə
QalibHəsənovMədəniyyətNazirliyininAğ
cabədiRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisi
vəzifəsinətəyinedilib.

QalibŞamiloğluHəsənov1974-cüildəAğca-
bədirayonundaanadanolub.AzərbaycanUni-
versitetininbeynəlxalq iqtisadiəlaqələr ixtisası
üzrəbakalavr(1995)vəbeynəlxalqiqtisadimü-
nasibətlərixtisasıüzrəmagistr(1999)pillələrini
bitirib.PakistanXarici İşlərNazirliyi tərəfindən
İslamabadşəhərindətəşkiledilmiş“Diplomatik
kurs”da(1997),KoreyaİnkişafAgentliyitərəfin-
dəntəşkiledilmiş“Bazariqtisadiyyatı,Koreya-
nın inkişaf təcrübəsi” (1998), Budapeşt şəhə-
rində“Ticarətdiplomatiyası”kurslarında(1999)
iştirakedib.
Əmək fəaliyyətinə 1996-cı ildə Xarici İş-

lər Nazirliyində başlayıb. 1999-2000-ci illərdə
AzərbaycanınPakistandakıSəfirliyində,2000-
2004-cü illərdə ölkəmizin İstanbul şəhərindəki
Başkonsulluğundamüxtəlifvəzifələrdə,2004-
2009-cu illərdə Xarici İşlər Nazirliyində şöbə
müdiri, 2009-2010-cu illərdə Azərbaycanın
Moldovadakı Səfirliyində müşavir, 2010-2013-
cü illərdəXarici İşlərNazirliyindəşöbəmüdiri,
2013-2017-ci illərdə Macarıstandakı səfirliyi-
mizdəmüşavirvəzifələrindəçalışıb.Birincidə-
rəcəlimüşavirdiplomatikrütbəsinəmalikdir.

Yerlərdəki turizm müəssisələri üçün 
aşpaz və iaşə üzrə mütəxəssis hazırlığı

PeşəTəhsiliüzrəDövlətAgentliyi,
DövlətTurizmAgentliyi,Azərbay
canTurizmBürosuvəAzərbaycan
HotelAssosiasiyasıbirgəpeşətəhsili
müəssisələrindəaşpazvəturizm
sahəsindəiaşəüzrəixtisastəhsili
alacaqtələbələrin“Turizmsahəsində
dualtəhsilproqramı”nabaşlayıb.

Proqramın məqsədi sənaye nüma-
yəndələri iləbirlikdətəcrübəəsaslıbi-
liklərin tələbələrə ötürülməsinə imkan
yaratmaqdır.
Proqrammüddətindətələbələrilkayı

təhsilmüəssisəsindəkeçirəcəkvəilkin
baza biliklərini öyrənəcəklər. İkinci ay-
dan etibarən seçilmiş tələbələr həftə
ərzindəbirneçəgünpeşətəhsilmüəs-
sisəsində-nəzəribiliklərə,həftənindi-
gərqismindəisəhotellərdəonlaratəyin
olunmuş mentorlar vasitəsilə praktiki
bacarıqlarayiyələnəcəklər.

İlkin olaraq proqramın Bakı və Qə-
bələşəhərlərindəyerləşənpeşətəhsi-
li müəssisələrində ümumilikdə 4 qrup
olmaqlatətbiqinəzərdətutulub.Birillik
tədris müddətinin sonunda tələbələr
diploməldəedəcəklər.ProqramBakı-
daTurizmvəSosialXidmətlərüzrəBa-
kıDövlətPeşəTəhsiliMərkəzində və
Bakı Turizm Peşə Məktəbində aşpaz
ixtisasıüzrə,QəbələDövlətPeşəTəh-
siliMərkəzində isəaşpazlıqvə turizm
sahəsində iaşə üzrə hazırlıq həyata
keçiriləcək.
Dualtəhsilproqramınatələbəqəbu-

lu dövlət-özəl sektorun nümayəndələ-
ri tərəfindənmüsahibəyolu iləhəyata
keçiriləcək.Proqramaqatılmaqistəyən
şəxslər 20 avqust tarixinədək http://
portal.edu.az/ platforması üzərindən
qeydiyyatdan keçərək ixtisas seçimini
yekunlaşdırmalıdır.

Universitetlərdə keyfiyyət təminatı mərkəzlərinin yaradılması 
AzərbaycanTurizmvəMenecment
Universitetinin(ATMU)əməkdaşları
BakıBiznesUniversitetininkoordi
natorolduğuvəAvropaKomissiyası
tərəfindənmaliyyələşdirilən“Azər
baycanuniversitetlərindəkeyfiyyət
təminatımərkəzlərininyaradılması
vəinkişafetdirilməsi–EQAC”adlı
“Erasmus+”layihəsiçərçivəsindətəş
kilolunantəlimdəiştirakediblər.

ATMU-dan bildirilib ki, Almaniyanın
PotsdamUniversitetininnümayəndələ-

ri vəFilippininSanKarlosUniversite-
tinin təmsilçisindən ibarətqrupEQAC
konsorsium universitetləri olmaqla bir
sıra Azərbaycan ali təhsil müəssisə-
lərini təmsil edən keyfiyyət və əlaqəli
sahədəçalışan30nəfərdən ibarət iş-
tirakçıyatəlimkeçiblər.
Təlimlər ali təhsildə keyfiyyətmə-

dəniyyəti, keyfiyyət təminatı sistem-
lərinin təsviri və praktikada tətbiq
olunması, keyfiyyət təminatında rol-
larvəiştirakçılıqkimimövzularıəha-
təedib.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərin 
bərpasına QHT-lər də töhfə verəcək

Bölgələrdən xəbərlər

AğstafaRegionalMədəniyyətİda
rəsinintəşkilatçılığıiləQazaxDövlət
RəsmQalereyası,rayonTarixDiyar
şünaslıqMuzeyivəMərkəziKitabxa
nasınınbirqrupəməkdaşıtərəfindən
Vətənmüharibəsindəşəhidlikzirvə
sinəucalantibbxidmətileytenantı
AdilƏfəndiyevinailəsiziyarətedilib.

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarə-
si Gəncə şəhər MKS-nin 16 nömrəli

kitabxana filialının əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidi MəhəmmədAbdul-
layevinailəsiiləgörüşkeçiriblər.
BiləsuvarRegionalMədəniyyət İda-

rəsiSalyanrayonMədəniyyətMərkəzi-
ninSarvanFolklorevindəşairFirdovsi
Sarvanlının“HərbirşəhidVətəndir”ki-
tabınıntəqdimatıkeçirilib.Təqdimatda
rayon rəsmiləri,millət vəkilləri,mədə-
niyyətişçiləriiştirakedib.
Kürdəmir RegionalMədəniyyət İda-

rəsi Beyləqan rayon Heydər Əliyev
MərkəzindəDünyamalılarkəndşəhid-
lərininailəüzvləriiləgörüşkeçirilib.Çı-
xış edənlər xalqımıza Qələbə sevinci
yaşadan qəhrəman oğulların xatirəsi-
nəvəşəhidailələrinəgöstərdiyidiqqət
vəqayğıyagörəPrezident,AliBaşKo-
mandan İlhamƏliyevə təşəkkür edib-
lər.

AstararayonununAsxanakərankən-
dində şəhid Milli Qəhrəman, gene-
ral-mayor Polad Həşimovun büstünün
açılışmərasimikeçirilib.TədbirdəLən-
kəranRegionalMədəniyyətİdarəsi,As-
taraRayonİcraHakimiyyəti,rayonMə-
dəniyyət Mərkəzi, Asxanakəran kənd
Diyarşünaslıqklubununnümayəndələri
vəşəhidailələriiştirakediblər.

İsmayıllı Regional Mədəniyyət İda-
rəsi Qəbələ Rayon Tarix-Diyarşünas-
lıqMuzeyininfilialıolanİ.Qutqaşınlının
Ev-MuzeyindəyerliyazıçıŞəhlaXəlil-
qızının“Vətənoğulları”kitabınıntəqdi-
matmərasimikeçirilib.Tədbirdəşəhid
ailələrivəyerliyazarlariştirakediblər.
Vətən müharibəsi şəhidlərinin vali-

deynləri vəyaxınlarıMasallıRegional
Mədəniyyət İdarəsi Masallı Rayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyini ziyarət
ediblər. Ziyarət zamanı qonaqlar mu-
zeyinfəaliyyətiilətanışolub,şəhidlərlə
bağlıyaradılmışguşədəsərgilənənəş-
yalarabaxışkeçiriblər.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarə-

siVətənMüharibəsiQəhrəmanışəhid
gizir İntiqamƏsgərlinindoğumgünü
iləəlaqədarMasallı rayonununViləş
kəndində mərasim keçirib. Əvvəlcə

2016-cı ilinAprel döyüşlərinin şəhid
giziriNurlanƏsgərlininvəqardaşıİn-
tiqamƏsgərlininxatirəsinəinşaolun-
muş bulağın və memorial guşənin
açılışıolub.Sonraşəhidqardaşların
kəndqəbiristanlığındakıməzarlarızi-
yarətedilib.Şəhidlərinailəüzvləriilə
görüşənidarərəisiBəxtiyarQılıncov
Vətənövladlarınınruhunadərinehti-
ramınıifadəedib.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ
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Azərbaycandasəfərdəolan
Türkiyənin“CNNTürk”teleka
nalınınəməkdaşlarıMerve
ŞahinvəSerraTaşkıranav
qustun13dəMilliKitabxana
nıziyarətediblər.

Kitabxananın direktoru, pro
fessor KərimTahirov qonaqları
salamlayaraq iki qardaş ölkə
nin milli kitabxanaları arasında
əməkdaşlıqdansözaçıb,həya
takeçiriləninformasiya,təcrübə
vəkitabmübadiləsininhərikitə
rəfüçünböyükəhəmiyyətkəsb
etdiyini söyləyib. O, eyni za
manda“NizamiGəncəviİli”çər
çivəsindəTürkiyəninAnkaravə
İstanbulşəhərlərindədahişairin
irsiiləbağlıkitabsərgisinintəş
kili,Türkiyəkitabxanalarındavə
TopqapıSarayıKitabxanasında
saxlanılan Nizami əlyazmaları
nındigitalnüsxələrininAzərbay
canMilliKitabxanasınahədiyyə
olunmasıbarədədanışıb.
“CNN Türk” kanalının əmək

daşıMerveŞahinsəmimiqəbul
üçüntəşəkkürünübildiribvəsə
fərlərinin əsas məqsədinin Xo

calı qətliamıhaqqındamaterial
hazırlamaqolduğunubildirib.O,
ötən əsrin 90cı illərindəAzər
baycanda nəşr olunan “Qara
bağ”, “Xocalının səsi”, “Səhər”
vədigərqəzetlərdəXocalısoy

qırımı iləəlaqədardərcolunan
materiallarla tanış olmaq üçün
köməklikgöstərməyixahişedib.
Eyni zamanda Milli Kitabxana
nın fondunda mühafizə olunan
qəzetlərdən istifadə edərək

Azərbaycanhəqiqətlərinindün
yaya çatdırılması işində iştirak
etməkistədiklərinidəbildirib.
Kitabxananın əməkdaşları

müvafiq materialların tapılma
sında və rəqəmsallaşdırılaraq
qonaqlara verilməsində yardım
ediblər.
DahasonraqonaqlarMilliKi

tabxananın “HeydərƏliyev gu
şəsi”, “Beynəlxalq əməkdaşlıq
zalı”,“Nadirkitablarvəkitabxa
na muzeyi” şöbəsi, kitabxana
fonduilətanışolublar.
DirektorKərimTahirovqonaq

lara “AzərbaycanMilli Kitabxa
nası: fotoalbom”, “Azərbaycan
xalçaları dünya kolleksiyala
rında”, “Karabakh ancient and
beautiful”,“MagicalbeautyShe
ki” kitablarını və “Azərbaycan
filmləri”CDsinihədiyyəedib.

İ
kinciQarabağmüharibəsi–
44gündavamedənsavaşvə
böyükZəfəribizədaddıran
qəhrəmanVətənoğulları,qa
nıilətarixyazanşəhidlərimiz
hərbirimizinqürurmənbəyi
dir.ŞanlıQələbəmizionların
sonsuzVətənsevgisinə,bu
yoldaşəhadətəyüksəlişinə
borcluyuq.

Bu dərin ehtiramı xalq ola
raq həm də onların yadigarla
rına bəsləyirik. Onların gülüzlü
övladlarına qucaq açdıqca hər
birimizin könlü xoş olur, göz
lərimizdə sevinc, qürur yaşları
gilələnir. Bu kövrək hissi şəhid
övladları ilə bağlı qatıldığım
bütün tədbirlərdə yaşayıram.
Belə kövrək notlu tədbirlərdən
biri avqustun 13də baş tutdu.
Onu fərqli qılan birməqam da
şəhidlərin övladları ilə yanaşı
valideynlərinindəbirarayagəl
məsi, birlikdə yürüməsi, şəha
dət dadan oğullarını, atalarını
birlikdəyadetməsiidi...
SöhbətMüdafiəNazirliyi,Da

xili İşlər Nazirliyi, Gənclər və
İdman Nazirliyi, eləcə də “Fire
LandProduction”ınVətənmüha
ribəsişəhidlərininövladlarıüçün
həyata keçirdiyi “Mənim atam
qəhrəmandır” adlı silsilə layihə
ninnövbətitədbirindəngedir.
Torpaqlarımız uğrunda ca

nındankeçənqəhrəmanlarıan
maq, onların övladlarına xalq
qayğısının daimi olacağını bir
daha hiss etdirmək kimi nəcib
məramlarıehtivaedənbutədbir
sanki fəxarətlə həsrətin təmas
xətti, görüş yeri idi. Bir yanda
saçları bəyaza bürünən, göz
ləri kədər qarışıq qürura yuva
olanşəhidanaları,digəryanda
isəüzlərindəkixəfiftəbəssümlə
gözlərimiziqamaşdıranuşaqlar
sıralanmışdı.
Silahlı Qüvvələrin Təlim və

TədrisMərkəzindən yola çıxan
ekskursiya avtobuslarında şə
hid övladları şəhəri dolaşaraq
“Zəfər marşı”nı səsləndiriblər.
Beləcəonlarıvəhamımızıqalib
edən igidlərimiziməğrurduruş
ları,əzmkarlıqlarıiləyadetdilər.
Kənardan boylandıqca mələk

üzlübalalarınqürurdanqabaran
sinələrinibəzəyənşəhidtəsvirləri
adamıilğımkimiqarsır,duyğula
rınıaltüstedirdi.Şəhidövladları
özatalarının,digəruşaqlarsubay

şəhidlərimizin, şəhid anaları isə
özövladlarının rəsmihəkkolun
muş və “Mənim qəhrəmanım”
yazılı geyimlərdə tədbirə qatılan
onlarla insana səssizsəmirsiz
özhəqiqətlərinidanışırdılar.Xoş
bəxtanlarınyadigarıolanbutəs
virlərinaydıngörünməsiüçünvar
gücləri ilədikdayanır, şəhidşə
killərifonundagörünməzolmağa
çalışırdılar.Nəistiavqustgünəşi
nə, nə izdihamaməhəl qoymur,
eləheyənönsıradasəftutmağa
canatırdılar.
Həmingün“İçərişəhər”Dövlət

TarixMemarlıqQoruğuİdarəsi
ninərazisi,Qızqalasındaniçəri
yədoğruuzananmeydandabir
ayrıəzəmətli,birayrımöhtəşəm
idi. Əvvəldən qurulmuş səhnə,
meydanboyuncadöşənmişxal
çalar,mizanauyğunolaraqsağ
vəsolevlərineyvanlarındahə
vəskarbalacaaktyorlarınduru
şudagünüunudulmazetməyə
hesablanmışdı.
Günəşinalşəfəqlərindəbərq

vuran balacalar tədbirin rəsmi
hissəsinin bitməsini, deyəsən,
hamıdançox  istəyirdilər.Odur
ki,gahhərşeyiunudubmeydan
boyuuşaqlarıəyləndirməküçün
dayanmış “maskot” kuklalara
tərəf qaçır, gah da səhnəciklər
ifa edəcək həmyaşıdları olan
aktyorların əlindən tutur, onları
yaxındanseyredirdilər.
Tədbirin rəsmi hissəsi isə öz

axarında davamedirdi.Aparıcı
LaləAzərtaştədbirəqatılanşə
hidailələrinivədigərqonaqları
salamladı, şəhidlərimizin daim
sevgivəehtiramlayadolunaca
ğınıvurğuladı.

Sonra tədbir təşkilatçılarının
təmsilçiləri növbə ilə mikrofon
önünəkeçibtəəssüratlarınıbö
lüşdülər, belə layihələrin da
vamlıolacağınınsorağınıverdi
lər.“Mənimatamqəhrəmandır”
silsiləlayihəsininnəinkiBakıda,
eləcə də ölkəmizin bütün re
gionlarında təqdim ediləcəyini
dedilər.

Dahasonra sözhəmyaşıdla
rını əyləndirməyəgələnbalaca
istedadlaraverildi.AbdullaŞaiq
adınaAzərbaycanDövlətKukla
Teatrı nəzdindəki “Oyuq” teatr
studiyasının yetirmələri səhnə
cikləri – müxtəlif mövzularda
şeirləri, qəhrəmanlıq motivli
pyeslərdənhisslərikompozisiya
şəklindətəqdimetdilər.
Onlarlaeyniyaşlardaolanba

laca aktyorlara qarışan şəhid
övladları,birneçədəqiqəlikdə
olsa, nağıllar aləminə yol aldı
lar,çəhrayıbuludlarınüzərində
aydınVətənsəmasındapərvaz
landılar.Millinağılpersonajları

mızolanCırtdan,Tıqtıqxanım,
Göyçək Fatma, Məlikməmməd
və Qoçaq Əhmədlə sehrli alə
mə qədəm qoyub şaqraq qəh
qəhələri ilə nisgilli ürəklərə su
səpdilər.
Həmyaşıdlarını əyləndirmək,

onlarıteatradlıgözəlbiraləmə
aparmaqistəyənbalacaaktyor
lardaözmissiyalarınılayiqincə
yerinə yetirdilər. Ümumi ovqa
tın kövrək təsirində gah böyük
adamlar kimi balacaları bağır
larına basıb saçlarını tumarla
dılar,gahdaonlarlaələlətutub
uşaqlığın qayğısızlığında xoş
bəxt oldular. Ən əsası, həmin
gün orada olan hər kəsi uzaq
yaxın uşaqlıqlarına aparmağa
çalışdılar.
İstəklərinə də çatmışdılar.

Çünki onların müşayiətində
uşaqlıböyüklühərkəsgahsəh
nəciklərə heyranlıqla tamaşa
edir,gahdaalqışlarlaətrafasəs
salırdılar.

Tədbiri rəngarəng edən bir
məqamdamusiqiliqonağıngə
lişi oldu.Fəxri qonaqqismində
tədbirə qatılan Xalq artisti Bril
liant Dadaşova qəhrəmanları
mızın övladları və onların ailə
üzvləriiləözhisslərinibölüşdü.
Sondaqəhrəmanlarımızınya

xınları müğənni ilə birlikdə sə
mayaağgöyərçinləruçurdular.
Beləcə, titrək əllərindən çıxıb
azadə qanad çırpan göyərçin
lərin arxasından dünyaya “Mü
haribə olmasın! Uşaqlar atasız
qalmasın!” mesajını göndərdi
lər.

Həmidə NİZAMİQIZI

“CNN Türk”ün əməkdaşları 
Xocalı haqqında material hazırlayır

Milli Kitabxanada dövri mətbuat nümunələri ilə tanış olublar

Xalq artisti Vaqif Əliyev dünyasını dəyişib
Xalqartisti,teatrvəkinoaktyoruVaqifƏliyevavqustun13də,
81yaşındavəfatedib.

VaqifMəzahiroğluƏli
yev1940cı il iyulun31
dəBakıda anadan olub.
1958ci ildəAzərbaycan
Dövlət Dram Teatrında
əmək fəaliyyətinə baş
layıb, kütləvi səhnələrdə
çıxış edib. Sonra Azər
baycanDövlətTeatrİns
titutundaalitəhsilalıb.
1968ci ildə təyinatla yeni yaranan Sumqayıt Dövlət Dram

Teatrınagöndərilib.32ilbuteatrdaaktyorkimiçalışıb,yüzdən
artıq tamaşadamüxtəlif obrazlar yaradıb. 2000ci ildən sənət
fəaliyyətini Bakı Bələdiyyə Teatrında davam etdirib. Filmlərə
(“Ağatlıoğlan”,“Yük”,“Bizqayıdacağıq”)çəkilib.
Vaqif Əliyev 1990cı ildə respublikanın “Əməkdar artisti”,

2002ciildə“Xalqartisti”fəxriadlarınalayiqgörülüb.
Allahrəhməteləsin.

Milli Kitabxananın fəaliyyəti təqdir edilir
Kitabxananın nümayəndəsi CENL-in payız vebinarına məruzəçi təyin olunub

AvropaMilliKitabxana
larıKonfransı(CENL)
təşkilatıM.F.Axundza
dəadınaAzərbaycan

MilliKitabxanasınaməktub
göndərib.

Məktubdakitabxananın2019
cu il üçün hesabatı nəzərdən
keçirilərkən bu qurumun icti
maiyyətləəlaqəsivə ictimaiyyə
tin kitabxanaya cəlb edilməsi,
habeləinformasiyaresurslarının
toplanması məqsədilə həyata
keçirdiyi layihələrinmüsbət təc
rübəkimiqiymətləndirildiyiqeyd
olunub. Buna görə də CENL
in bu ilin payızında keçiriləcək
vebinarında Azərbaycan Mil
li Kitabxanasının ictimaiyyətlə
əlaqələri və ictimaiyyətin kitab
xanayacəlbolunması,yaxudda
kitabxana fandreyzinqi sahəsin

dəkifəaliyyətibarədətəcrübəsini
digərCENLüzvləriiləbölüşmək
məqsədilə əsas məruzəçi kimi
çıxışetməsitövsiyəedilibvəki
tabxanadanəsasməruzəçitəyin
olunmasıbarədəxahişolunub.
Milli Kitabxananın kitabın və

mütaliənin təbliği, ictimaiyyə
tinkitabxanalaracəlbolunması
istiqamətində həyata keçirdiyi
tədbirlər–kitabtəqdimatlarıvə
müəllifərləgörüşlər,ənənəvivə
virtual kitab sərgiləri, “Açıq ki
tabxana” layihəsi, “Azərbayca
nın görkəmli şəxsiyyətləri” se
riyasından nəşr olunan 80dən
artıq fundamental biblioqrafiya
və digər layihələr, ölkə ərazi
sində nəşr olunan bütün çap
məhsullarındanpulsuzməcburi
nüsxələrintoplanması,ayrıayrı
nəşriyyatlarlaaparılankitabtop
lamaişləri,habelədigərölkələ

rinmillivəuniversitetkitabxana
larıiləaparılanaktivfəaliyyətvə
bu istiqamətdəhəyatakeçirilən
tədbirlərəsasmeyarkiminəzə
rəalınıb.
Milli Kitabxana tərəfindən

CENLinbuilinpayızındakeçi
riləcəkvebinarındaəsasməru
zəçikimikitabxanainformasiya
xidməti və beynəlxalq əlaqələr
üzrədirektormüaviniƏdibə İs
mayılovatəyinolunub.
Qeyd edək ki, informasiya

resurslarının toplanılması və
fandreyzinqsahəsindəfəaliyyət
qiymətləndirilərkən Milli Kitab
xananınMədəniyyətNazirliyiilə
birlikdə vəHeydərƏliyev Fon
dunun fəal dəstəyi sayəsində
2019cuildənhəyatakeçirməyə
başladığı “Millimənəvi dəyər
lərimizin Vətənə qayıdışı” layi
həsi – xarici kitabxanalardan

Azərbaycan ədəbiyyatı klassik
lərinəaidəlyazmalarınrəqəmsal
(digital)nüsxələrininölkəyəgəti
rilməsixüsusilədiqqətəlayiqhe
sabolunub.2019cuildəNizami
Gəncəvi,İmadəddinNəsimi,Mə
həmmədFüzuli,NəsrəddinTusi,
XaqaniŞirvani,SahibTəbrizivə
digərklassikşairlərinirsiiləbağlı
58qiymətliəlyazmanınrəqəmsal
nüsxələriölkəmizəgətirilərəkki
tabşəklindəçapolunub.
“Nizami Gəncəvi İli” çərçivə

sində bu il həmin layihə üzrə
dahi şairin yaradıcılığına aid
200ə yaxın qiymətli əlyazma
nınrəqəmsalnüsxələrininAzər
baycanMilliKitabxanasınagəti
rilməsitəminedilib.Hazırdabu
əlyazmalar üzərində iş aparılır
vəilinsonunadəkonlarınelekt
ronməlumatbazasıictimaiyyə
tətəqdimolunacaq.

Vətən müharibəsi qəhrəmanları 
gənc rəssamların gözü ilə 

CəfərCabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxanasının
“Zəfərəgedənyol”layihəsiçərçivəsindətəşkilolunan“Vətən
müharibəsiqəhrəmanlarıgəncrəssamlarıngözüilə”virtual
sərgisininiştirakçılarıtəltifedilib.

Virtualsərgidə20dənçoxgənchəvəskarrəssamın44günlük
Vətənmüharibəsi qəhrəmanlarına həsr etdikləri rəsm əsərləri
onlaynrejimdənümayişolunub.
Virtualsərgidəözişləriiləçıxışedənhəvəskarrəssamlarvə

tədbirintəşkilinəəməksərfedənAzərbaycanRəssamlarİttifa
qınınüzvləriElnurəvəAygünİsgəndərovlardiplomvəsertifikat
larlatəltifediliblər.
Diplomları təqdim edən Respublika Gənclər Kitabxanasının

direktoruOrucQuliyevbuqəbildənsərgilərinəhəmiyyətiniqeyd
edib,ElnurəvəAygünİsgəndərovalarınzəhmətinixüsusivurğu
layıb,onlaraminnətdarlığınıbildirib.Direktorkitabxananıngələ
cəkdədəbusəpkilivətənpərvərliklayihələrinidavametdirəcə
yinivurğulayıb.
SonraiştirakçılarŞəhidlərxiyabanını,BakıdakıTürkşəhidliyi

niziyarətediblər.

“Sənət kainatına səyahət” 
Milli İncəsənət Muzeyinin ekspozisiyasını 

mobil telefonda izləyin...
QədimtarixəmalikAzərbaycanınzənginmuzeykolleksiya
larınınölkəmizdə,habeləbeynəlxalqmiqyasdadahageniş
auditoriyayatəqdimolunmasıprioritetməsələlərdənbiridir.
Bugünhərbirmuzeyinvəzifəsiyerlivəxariciqonaqların,o
cümlədənturistlərinhəməyani,həmdəvirtualşəkildəmuzey
kolleksiyalarıüzrəeksponatlarhaqqındadahadolğunvəət
raflıməlumatalmasınaimkanyaratmaqdır.

Müasir dövrdə in
sanlar onlayn infor
masiya mübadiləsi
nə üstünlük verirlər.
Bununla əlaqədar
Azərbaycan Respub
likasının Mədəniyyət
Nazirliyi və dünyaca
məşhur “Samsung
Electronics” şirkətinin
birgəəməkdaşlığınə
ticəsindəAzərbaycan
Milli İncəsənətMuze
yininekspozisiyasınıbəzəyəndəyərlisənətnümunələriniəkset
dirən“Sənətkainatınasəyahət”adlılayihəhazırlanıb.
Mobil telefonvasitəsiləpaytaxtımızınfüsunkarmemarlıqnü

munələrindənolanAzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyininbina
sı,ekspozisiyasındasərgilənənrəngarəngrəsməsərləri,birbi
rindənmaraqlı xalça, heykəltəraşlıq, keramika, bədiimetal və
digərsənətnümunələridetallı şəkildə lentəalınaraqbirsaatlıq
filmdəəksolunub.

Türkiyədən Nizami irsinə aid əlyazmaların 
rəqəmsal nüsxələri gətirilib

NizamiGəncəviBeynəlxalqMərkəzininTürkiyəMilliKitabxa
nasıiləəməkdaşlığıçərçivəsindədahişairinyaradıcılığınaaid
12əlyazmanınrəqəmsalnüsxələriölkəmizəgətirilib.

Bu barədə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzindən məlu
matverilib.
Əlyazmanın rəqəm

sal nüsxələri Nizami
Gəncəvinin 880 illiyi
münasibətiləkitabxa
na tərəfindən mərkə
zətəqdimolunub.
Xatırladaq ki, av

qustun 4də Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq
MərkəzininbaşkatibiRövşənMuradovvəTürkiyəMilliKitabxa
nasınındirektoruƏliOdabaşarasındagörüşkeçirilib.Görüşdə
NizamiGəncəvivəYunusƏmrəirsininAzərbaycan,Türkiyəvə
digərölkələrdətəbliğiiləbağlıfikirmübadiləsiaparılıb.

Mənim atam qəhrəmandır...



6 yaddaş www.medeniyyet.az

№60-61 (1838)
18 avqust 2021

İFTİXAR 
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Dahilərözdühalarıilədoğulan,
əlahiddəistedadamalik,feno
menqüdrətsahibiolaninsan
lar,təfəkkürü,zəkanıdəyişə

bilən,insanhəyatınıvəkainatıfor
malaşdırmaqistiqamətindəçevriliş
etməkqabiliyyətinəmalik,cəmiyyəti
istənilənşəkildəyenidənqurmağa
qadirolanböyükşəxsiyyətlərdir.
Beləinsanlarözvarlıqları,zəka
vəidraklarıiləyaratdıqlarımöcü
zələrhesabınahərzaman,hətta
özlərindənsonrabelə,həyatınvə
cəmiyyətinşahdamarındaqaynar
vəziyyətdəcövlanetməkdədirlər.

Onlar dünyaya gələrkən elə bir işıq
seli iləgəlirvəözləri iləeləbiryüksək
enerji gətirirlər ki, həmin işıq seli və
enerjiözitisürətlicərəyanaxınıiləatom
enerjisindən də güclü, qüdrətli poten
sialamaliktəsirqüvvəsi iləbütünətra
fındakılarıözovsunməhvərinəsalırvə
sehrləyirlər. Bu sehr əbədiyaşarlıq qa
zanmışəlahiddəlik imkanınamalik, tü
kənməyənbirgüclüqüvvədir.Çünkio,
hərdəfəonamüraciətolunduqda,özü
nümotivasiyaedə,yeniləyəbilənqüd
rətdaşıyıcısıdır.Vədahilərzamanınvə
tarixinidarəetmə,yeniləmə,dəyişdirmə
imkanınamalikxüsusikodlarıolanfunk
sional“termin”ləridirki,o“termin”lərva
sitəsilətarixigerçəkliklərözünəməxsus
fəlsəfiçəkivəyüklədolu,dərinməzmun
vəmahiyyətkəsbedənzəngin,məna
lı çalarlarla cəmiyyətin inkişafını təmin
edir...Bütünelmi, fəlsəficərəyanlarvə
nəzəriyyələrin dəməhz dahilərin zəka
məhsuluolduğuaşkardır.
İbtidaiinsanlarıncəmiyyətiirəliaparan

bizəməlumolmayan şəxsiyyətlərindən
başlayaraq,müqəddəskitablarınmüəl
lifərivəeramızdanəvvəldünyayagəl
miş dahilərdən – Arximed qanununun
yaradıcısıArximed (e.ə.287212),ma
terialist fəlsəfəninbanisiDemokrit (e.ə.
460370),klassikyunanfilosofuSokrat
(e.ə. 469399), metafizika, etika, este
tikanın müəllifi Platon (e.ə. 427347),
“Binar nəzəriyyəsi”nin banisi Aristotel
(e.ə. 384322), Pifaqor teoreminin ya
radıcısı Pifaqora qədər (e.ə. 570490),
daha sonra bizimeramızdadoğulmuş,
dünya elminə böyük töhfələr vermiş,
ƏtalətqanunununyaradıcısıQ.Qaliley
dən(15641642)buyana,ümumdünya
cazibəqanunununbanisi hesabedilən
İ.Nyuton(16431727)və“Nisbiliknəzə
riyyəsi”ni yaradan A.Eynşteynə (1879
1955),habeləQərbelminin inkişafında
əsasroloynamışŞərqdahilərindənMə
həmmədƏlXarəzmidən(780850)üzü
bəri,ƏlFərabi(870950),İbnSina(980
1037),ÖmərXəyyam(10481131), İbn
Rüşd (11261198), Mövlana Cəlaləd
dinRumi (12071273), FəxrəddinRazi
(11491210), Nəsirəddin Tusi (1201

1274),QütbəddinŞiraziyə (12361311)
və zəmanəmizə qədər bütün dahilərin
dühaları təsdiq edir ki, bəşər tarixində
dünyayagəlmişhəminqadirləröz ilahi
qüdrətləri iləərsəyəgətirdiklərimüxtəlif
cərəyanvənəzəriyyələrhesabınaelm
dətərəqqiyəyolaçmış,dünyanındüzə
niniqurmuş,zamanzamandəyişdirmiş,
ən uyğun gedişata formalaşdırmış və
bugündəbu yol davametdirilməkdə
dir.Həminnəzəriyyələrdənbiridə“Qey
risəlis məntiq nəzəriyyəsi”dir (nəzəriy
yəninbanisi–azərbaycanlıLütfiZadə)
ki,bunəzəriyyəyəsöykənənmüasirel
mitexnikisahətamyenibirmərhələyə
qədəmqoymuşdur.Bueləbir nəzəriy
yədirki,yuxarıdasadaladıqlarımızınhər
birini özündə cəmləşdirmək qüdrətinə
malikdir. “Qeyrisəlisməntiq nəzəriyyə
si”ətrafındabugünəhatəlidüşüncələrlə
həminnəzəriyyəninmahiyyətinidərket
məyəçalışarkəngörünənmənzərəonu
sübutedirki,adıçəkilənnəzəriyyətarixə
məlumolanbütünnəzəriyyələrdənfərqli
cəhəti iləinsanidrakındaənqədimza
manlardan yer tutmuş və hətta bütün
nəzəriyyəvəcərəyanlarınyaranmasına
səbəbolmuşdur.Beləki,hələortayaçıx
madığıvaxtlardanetibarən,şüuraltımə
kandabünövrəsalmışözenerjiqüdrəti
iləibtidaiinsanlarınseçilmişlərininpraq
matik düşüncələrinin və dahilərin dü
hasının realizə olunmasında sövqtəbii
hərəkətdəolmuş,daimonlarınyenilən
məmexanizminətəkanvermişdir.Çünki
“Qeyrisəlisməntiqnəzəriyyəsi”eləelmi
çoxluqları özündə cəmləşdirən zəngin
birfenomendirki,onuncövhərindəçox
xətlilik, çoxşaxəlilik, əsrarəngizlik bol
luğumövcuddur.Ən qədim zamandan
bu günə qədər bütün alimlər, nəzəriy
yəçilər,cərəyançılarözkəşfəriniortaya
qoyarkən,özləridəhissetmədənməhz
həmin nəzəriyyənin təhtəldə yerləşən
potensialıilə,elmdəvətərəqqidəqeyri
səlismahiyyətkəsbedən,yəni,ənənəvi
olmayan, ölçülərə sığmayan, zamanın
vəmühitintələbləriniarxadaqoyabilən,
yuxarıdaqeydedilənnəhəngelmisıçra
yışlaraimzaatmışlar.Sadədillədesək,
“Qeyrisəlis məntiq nəzəriyyəsi” bütün
nəzəriyyələrin və cərəyanların əmə
lə gəlməsi üçün məhz insan idrakının
dərin qatlarında yerləşən və təfəkkürü
daimhərəkətəgətirənvəhydoluşüural
tı enerjidir. Həmin enerjini həmyerlimiz
Lütfi Zadə (19212017) 1950ci illərdə,
məhz “Qeyrisəlis məntiq nəzəriyyəsi”
adlandıraraq dünyaya bəyan etmiş və
elmi tərəqqininçoxxəti inkişafına təməl
atmışdır. O vaxta qədər Lütfi Zadənin
özünədənaməlumolan, lakintəhtəlin
dədaimonu yeniliyədoğru aparan və
nəhayətdəboyveribşaxələnənsözüge
dənnəzəriyyəninkəşfindənsonrageri
yə–tarixənəzəryetirdikdətamanlaşılır
ki,həqiqətəndə,dahilərinyaşayışboyu
yaratdıqlarıçoxlusaydanəzəriyyələrvə
cərəyanlarməhzinsanidrakındaözünə
yertutmuşhəmintriumfalenerjininqüd
rətisayəsindəərsəyəgəlmişdir.
Yalnız bir həqiqət ortadadır ki, yüz

illərdən, min illərdən bir dünyaya gə
ləndahilərhərmillətənəsibolmamış
dır. Azərbaycan xalqı isə o xoşbəxt
xalqlardandır ki, onun dahiləri vardır.
Bunların ən parlaq simalarından biri,
XIIəsrdədünyayagözaçmışƏbuMə

həmməd İlyas ibnYusif –ŞeyxNiza
miGəncəvidir(11411209).Bəşəriyyət
belə bir dahini yalnız onunözdühası
ilətarixinsəhifələrindəqoruyubsaxla
yıronagörəki,zəmanəsininvəbütün
zamanlarınsöztanrısıNizamiGəncə
vidəməhzqeyrisəlisdüşüncəsahibi
idi. O, “Aş bumavi günbəzi, o qədər
yüksəlki,sən,Boynunudarhəlqədən
xilasedəbiləsən”kimi,ölçüləriişıqsü
rətiiləaşıbkeçəngenişəhatəlifikriilə
darhəlqədəməhdudiyyəti,konkretliyi,
yəni “Binar nəzəriyyəsi”nin qanunları
nı,mavigünbəzdən,yənigöylərdəno
tərəfdə isəhüdudsuzluğu,sonsuzluğu
göstərir və bu məntiqi fikir isə yalnız
qeyrisəlis anlayışlı düşüncənin məh
suludur.“Çoxgəzdi,çoxdolaşdıayaq
yalınxəyallar”laisəişıqsürətindəndə
iti dinamikası olan xəyalların qət edə
biləcək məsafələrin sonsuz olduğunu
ifadəedir.“Birləşdiribyoğurdu,qaynat
dı suylaodu” fəlsəfiqayəsiNizaminin
qeyrisəlis məntiqlə düşünən dahi ol
duğununaçıqşəkildəgöstəricisidir.
Əksər elmlərə dərindən vaqif olan

ölməz şairin təfəkkür və təxəyyül alə
mindəkonkretölçülər, konkret rənglər,
sözün ecazkar səmasında sərhəd və
ya hikmətlər kəhkəşanında fikir məh
dudiyyəti yoxdur. “Ağbirçəkbirdayədir
sənəsüdverənrüzgar”vəya“Tutuquşu
güləndəçatladıqəndinbağrı”,eləcədə
“DüşüncəningözünəişıqgətirənTanrı”
kimi, rəng veribrəng alan təşbehləri,
“Günə,AyadonbiçdiözəliləYaradan,
Birinə ağ ipəkdən, o birinə qaradan”,
yaxud “Ulduzlarla sildi o, göydən hi
si, dumanı” bənzərsiz poetik lövhələri,
“Gecərəngli torpağaverdigündüzba
dəsi, Tökdü daşın ağzına neçə şəfəq
qətrəsi”,yada “Yeddidüyünvurmaqla
qandalladı yerləri”, eləcə də “Gedirdi,
bir qədəmi o birindən xəbərsiz” və ya
“GörünməyənTanrınıaşiqgözüyləgör
dü”və“HəzrətMəhəmmədonubaşqa
ölçüyləgördü:Ürək,idrakgözüylə,zə
ka gücüylə gördü” dərin fəlsəfi fikirləri
apaydınca sübuta yetirir ki, Nizaminin
düşüncəfəzasındayalnızəsrarəngizlik,
nəhayətsizlik,riyazisonsuzluq,hüdudu
görünməyən geniş bir kainat ehtişamı
mövcuddur. Gəncəvinin əsərlərindəki
formarəngarəngliyivəməzmunzəngin
liyi də onun qeyrisəlisməntiqlə düşü
nənmütəfəkkirolduğunuisbatlayır.Ona
görədəNizamininəsərləribütünpara
metrlərdənözününqeyriaditəcəssümü
vəzənginbədiikeyfiyyətəmalikpoetik
hüsnüiləzirvələrdəbərqərardır.
Dünyaədəbialəminə iyirmiminbey

təyaxınbirdivan(təəssüfki,budivanın
yalnızyüziyirmiyəyaxınbeytigünümü
zəqədərgəlibçatmışdır,bununlabağlı
öz qənaətimi irəlidəki sətirlərdə diqqə
tə təqdim edəcəyəm) və beş nəhəng
poema bəxş etmiş dahi Şeyx Nizami
Gəncəvi lirik irsinin toplandığıdivanının
vəpoemalarınınbədiiqüdrətiiləyanaşı,
məzmunvəformagözəlliyiiləədəbimü
hitdəeləbir çevrilişetmişdir ki,bugün
dəo,birGünəşmisallıcövhəriiləsaysız
hesabsız “ulduzlar kəhkəşanı”nın onun
ətrafındadövrəvurmasının təminatçısı
naçevrilmişdir.XII əsrdənüzübəri ya
zıbyaradanları yalnız ona boylanmaq
və yüksələ bilməmək məcburiyyətinə
məhkumetmişdir.BuüzdəndəNizami

GəncəviyəŞərqədəbikainatınınvəelə
cədə,QərbpoeziyadünyasınınGünəşi
dir–deməkdoğruhesabolunur.
Məsnəviformasındayazdığı“Xəmsə”

adlandırılmışpoemalarsadəcəbirədə
bi sənətnümunəsi deyil, çəkisi hesaba
gəlməyən, poeziya ölçüsünü müəyyən
etməküçünölçüvahidimümkünolma
yanzənginbirxəzinədir.Dahisənətkar
buzənginxəzinəiləbəşərtarixinə,insan
fenomeninə, ümuməndünya xalqlarına
eləbirsərvətbəxşetmişdirki,osərvət
xərcləndikcəçoxalır,oxunduqcayenilə
nir,genişfəzalardaünyetməzüfüqlərdən
şölələndiyini isbat edir: “Düyün açılma
yıncaqaralırdıhələdə,Gecəninzülmət
saçıgündüzlərinəlində.Göydəminmin
gövhərisapadüzdüYaradan,Sildiyox
luqtozunugecəninsaçlarından.”...Həqi
qətbudurki,onahərmüraciətedildikcə,
insantəfəkküründədahafərqlivədaha
geniş fəlsəfiestetik, zəngin poetik üm
manyaranır:“Butorpağınqanınıgöstər
dibirgül ilə,Əqlinnəbzini tutduürəyin
özəlilə”,yaxud,“İdrakınlaoxudunhətta
yazılmayanı,Əqlinləişıqlatdınbeyinadlı
cahanı”vəsairsənətincilərideyilənlərin
parlaqnümunələrindəndir...
Gəncəvininəsərləri tarixiolaylar,he

kayətlər vəhəyathadisələri zəminində
yaransada,oəsərlərinhərbirindəmüəl
lifintəxəyyülpotensialınınərsəyəgətir
diyi geniş meydan ön planda dayanır.
Dünyanıcəmiyyətinanlayabilməyəcəyi
dərinqatlardanböyükustalıqladərket
məqabiliyyəti,həyatınsirlərinihərkəs
dən fərqli, həssas müşahidə bacarığı
iləgörəbilməfərasəti,böyükistedadın
zəngin təşnəsininsüzübgöndərdiyiəf
sunlusehrivənəhayət,vəhydolufəhmi
Nizamininözəlkeyfiyyətidir.O,coşqun
zəkaenerjisivəziyadolupoetiknuruilə
əsərlərini durmadan yüksələn dinami
ka iləyaratmışdır.Onagörədəhəmin
əsərlər öz cövhərində yer tutan fəlsəfi
dərinliyi,məzmunluvəyüksəkelmi,bə
dii, estetik mahiyyəti, ictimai mövqeyi,
müdrik idrakdan doğan böyük hikməti,
bütün bunlarla yanaşı, anlaşılan sadə
strukturu və mürəkkəb ziddiyyətlərlə
qaynayan hadisələrin  cərəyan etdiyi
süjetzənginliyivəhəmdə“Göylərvuran
düyünü,soruş,yerdəkimaçar?Ayağı
nı göylərə cəsarətlə basanlar”, eləcə
də“İldırımkimigülmək,sonradərddən
ağlamaq,Anibirqığılcımadöndəriröm
rüancaq”misallıdərinməzmunluhəzin
poeziyasıilə,ruhabənzərsizqidaverən
tükənməzxəzinəkimiümumbəşəridə
yərlərmiqyasınayüksəlmişdir.
Gəncəvinin əsərlərində – istər diva

nında, istərsə də poemalarında insan
amili və sözməfhumu əsas predmet
lərdən biridir. O, əsərlərində cərəyan
edən hadisələri dərin mənalı sözlərlə
və ibrətamiz hikmətlərlə rövnəqləndi
rərəkİnsanmeyarıətrafındacilalamış,
bütünhadisələriİnsanındəyərininyük
səldilməsiistiqamətindəbirləşdirmişdir.
Böyük mütəfəkkir öz düşüncə və tə
xəyyülünündərinqatlarındaİnsanvar
lığınınmahiyyətinənecəsonsuzsevgi
ilə yanaşırsa, sözünqüdrətini də eyni
dəyərdəyüksəktutur.Təkcə“Poladdan
dağ olsa, yenə də, inan, Onu parça
parça dağıdar insan”, yaxud “Uluların
yolunun gərək qulu olasan, Ülviyyətə
yüksəlib,səndəuluolasan”,eləcədə

“Sözün də su kimi lətafəti var” və ya
“Söz bayraqdan daha çox əldə eylə
yir zəfər, Qılıncdan daha artıq qalxıb
alarölkələr”kimidərinmənalıhikmət
lərlədoluolanparalelincilərdeyilənlə
rin bariz nümunəsidir.Belə kəlamlarla
dahi şair insanı ülvi, güclü, dözümlü,
qüdrətli,nurluvədürlühesabetməklə
onu zirvələrə ucaldır. “İnsana arxadır
onunkamalı,Ağıldırhərkəsindövləti,
varı” – deyərək, insanı ağıla, kamala
dəvətedir.Yəni,Nizamideyirki,cəmiy
yətinyüksəlişiinsanınkamilliyinəbağlı
dır.Başqayolyoxdur.Həmdə,“Vurub
yıxmаqlаdеyilаğıllılıq,unutmа,Gücü
nüədаlətdənhеçzаmаnucаtutmа!”–
məntiqinəsöykənməyitövsiyəetməklə
diqqəti, qüdrətin yalnız ədalətdə cəm
olduğunayönəldir.Nizami“Dəmiriay
natəkparladaninsan,Pasısilməlidiröz
vicdanından!” hikməti ilə isbat edir ki,
həqiqətlər,ədalətlər kamil insanınvic
danındaözhaqqınaqovuşabilirvəona
görədəinsanöncəmütləqözvicdanını
safaşdırmalıdır.“Dünyаyаfаtеhоlmаz
zülmkаrlıq, rəzаlət, Yеr üzünün fаtеhi
ədаlətdir, ədаlət” fəlsəfəsi ilə insanın,
ruhuvəvücuduiləyalnızədaləttəşnə
sindəyoğrulmasını,bununladabütün
meyarlarınfatehinəçevriləcəyinitəşviq
edir. Və “Hаqq sözü еşitmək istəmə
yənlərАğlını itiriböləcəkhədər” dərin
məzmunlukəlamıiləböyükmütəfəkkir
birdahainandırırki,ədalətolanyerdə
hərzamanhəqiqətvardırvəfətholun
mazzirvələryalnızhaqqınhəqiqətivə
ədalətinqüdrətiiləfətholunur.
Budur Şeyx NizamiGəncəvi idrakı

nınfəlsəfidərinliyi.Eynizamanda,da
hisənətkarinsanamiliiləyanaşı,insa
nıucaldansözüdəsukimisaf,təmiz,
şəfaf,lətifdəyərlərləyüksəldir.İnsanla
vəinsandasözü,sözləvəsözdəinsa
nı kamil həddə çatdırır, onların fəlsəfi
mahiyyətini, birbirinə qırılmaz tellərlə
bağlılığını və İnsan–Söz tandeminin
bərqərarolduğuzirvəniaydınladır.
“Sözünqanadlarıvar,quşkimi incə

incə,Dünyadasözolmasanəyəgərək
düşüncə”,“İncitəksözlərseç,azdanış,
azdin,Qoyazsözlərinlədünyabəzən
sin”, eləcədə, “Sözündəçoxluğaqoy
mayerolsun,Birinyüzolmasın,yüzün
birolsun”məfkurəsiiləölməzşairdöv
rünün bütün ziddiyyətlərini, çaxnaşma
vəsavaşlarıntörətdiyidəhşətlifəsadla
rıməhzcahil insanlarınbədəməllərin
dəgörürvəonagörədəcəmiyyətinbu
ümumbəşəribəladanxilasınayalnızka
milinsanyetişdirməklənailolmağaça
lışmağı,insana,azdanışmaqlaçoxfikir
ifadəedənməzmunlu sözlər söyləmə
yi təlqin edir...Kamillik fəlsəfəsini belə
gözəlhikmətlərləvəpoetikecazlaifadə
edəndahiNizamiİnsanamilini,“Səbri,
hövsələni unudan insan, Ağıldan, ka
maldanaçmasındastan”,“Ucalmaqis
təsən,birkamalaçat,Kamalaehtiram
göstərirhəyat”vəya“Kamilbirpalançı
olsadainsan,Yaxşıdıryarımçıqpapaq
çılıqdan”zirvəsindəbərqəraredir.Hansı
məsləyəxidmətetməsindənasılıolma
yaraq,sözündəyəri ilə İnsanı, İnsanın
simasında cəmiyyəti kamil olmağa ça
ğırır.Zaman irəlilədikcəbuməzmunda
çağırış özünün lətafəti və şərafəti ilə
daha daməlhəm ola biləcəyini göstə
rir. Bu amillər sübuta yetirir ki, Nizami
Gəncəviməhzonagörədahidirki,onun
məfkurəsibütündövrlərdəolduğukimi,
hər zaman aktualdır və öz aktuallığını
həmişəqoruyubsaxlayacaq.

(davamı var)

Şəhid manqa komandiri

Vətənəməhəbbət,torpağabağlılıqlap
uşaqyaşlarındaKamranCeyhunoğlu
Səmədovunqəlbindəözünəyeretmişdi.
Eləbusafvəülvidəyərlərləmüstəqilhə
yataqədəmqoyanKamranyalnıznəcib,
xeyirxahəməllərəcanatırvənəedirsə,
onuinsanlarınxoşbəxtyaşayışınayönəl
dir.Məhzbunagörədə1997ciilin28
fevralındadünyayagözaçdığıLənkəran
rayonununLimanşəhərindəkiçikdə,
böyükdəonahörmətləyanaşardı.

Kamranın2015ci ildəbaşlananhəqi
qihərbixidmətionungəncömrünəyeni
dəyərlər qatır. O, doğmaAzərbaycanın
müqəddəsliyini hər şeydən əziz tutur,
onalayiqli,etibarlı,sədaqətliövladoldu
ğunuvicdanlıxidmətiiləsübutedir.Onun
mərdliyini, Vətənə sonsuz məhəbbətini
görənəsgəryoldaşlarıKamranıözlərinə
iftixarmənbəyi,örnəkbilirlər.

Əsgərlikdənsonradanəcib,ülviarzu
larla yaşayan bu gənc Vətən torpağını
birparçasınıişğalaltındasaxlayandüş
məndənqisasalmaqhissi iləyaşayırdı.
Odur ki, 27 sentyabrda İkinci Qarabağ
müharibəsi başlanan gündən könüllü
olaraq  xalqınmərd oğullarına qoşulub
əlinəsilahalır,döyüşmeydanındadüş
mənəqarşıvuruşur.Ağırdöyüşlərdə iş
tirakedir,birqarışbeləVətəntorpağının
düşməntapdağınaçevrilməməsindənöt
rücanındankeçməyəhəranhazırolur.
Ulu yurd yerləri qarşıqarış azad olun
duqcabusankiKamranayenigücqüv
vəverir,odunalovuniçindədüşməndən
ürəyincəqisasalabilir.Oktyabrın31də
Qubadlı rayonu uğrunda döyüşlərdə
minomyot mərmisi 23 yaşlı Kamranın
Vətənməhəbbətli ürəyini susdurur. Bu
nunladaVətəndahabirigidvələyaqətli
övladınıitirir.
Kamran döyüşlərə manqa komandiri

kimi qatılmışdı. Tabeliyində olan əsgər
lərəqardaşmünasibətibəsləyir,həmişə
dəonlaradeyirdiki,Vətənmüqəddəsdir,
onunuğrundahəlakolanlarölmürlər.Mil
yonlarınürəyinəköçənşəhidKamranda
Azərbaycanvarolduqca,minlərləşəhid
Vətən övladı kimi, onun da adı dillərdə
dastanadönəcək.
Qalibşəhidimizölümündənsonradöv

lətbaşçısınınsərəncamıilə“Qubadlının
azad olunmasına görə” medalına layiq
görülüb.
Ruhuşadolsun.

Zəfər ORUCOĞLU, 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

AzərbaycanOrdusunun
44günlükVətənmühari
bəsindəəldəetdiyişanlı
Zəfərdövlətçiliktariximizə

misilsizqəhrəmanlıqsəhifəsi
kimiyazıldı.AzərbaycanRes
publikasınınPrezidenti,Silahlı
QüvvələrinAliBaşKomandanı
İlhamƏliyevmüzəffərsərkər
də,diplomatikcəbhədəböyük
strateqnümunəsiortayaqoydu.
QüdrətliOrdumuzdoğmator
paqlarımızıyağıdantəmizləmək
uğrundaruhyüksəkliyivəyüksək
peşəkarlıqnümayişetdirdi,düş
mənəsarsıdıcızərbələrvurdu,
tarixiədalətibərpaetdi.

Azərbaycanınüçminəyaxınqəh
rəmanövladıtorpaqlarımızınazadlı
ğıuğrundaşəhidlikzirvəsinəucaldı,
minlərləigidqaziadınıqazandı.Tor
paqlarımızınişğaldanazadedilməsi,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması uğrunda şəhid olmuş Və
tən övladları bumüqəddəs savaşın
əbədiyyətədək yaşayacaq qəhrə
manlarıdır.Onlarqısaömüryaşasa
larda,mərdlikləriiləgəncliyimizəör
nəkoldular.Beləfədakaroğullardan
biridəşəhidgizirBudaqovRufizŞir
zadoğludur.
Rufiz Budaqov 12 iyul 1977ci il

də Ordubad rayonunun Tivi kən
dində ziyalı ailəsində anadan olub.
19841994cü illərdə kənddəki orta
məktəbdə təhsilalıb.Məktəb illərin
də yüksək əxlaqimənəvi keyfiyyəti,
vətənpərvərliyi,fizikihazırlığı iləse
çilib, pedaqoji kollektivin və şagird

yoldaşlarının hörmətini qazanıb.
Birinci Qarabağ savaşında erməni
qəsbkarlarının torpaqlarımızı işğal
etməsihamıkimiRufizindəmənəvi
dünyasını yaralamışdı. Vətənə mə
həbbət, erməni vandallarına qarşı
nifrət, torpaqlarımızınişğaldanazad
edilməsi, günahsız soydaşlarımızın
qisasını almaq arzusu onun hərbçi
peşəsini seçməsinə vəsilə olmuş
du. O, 19951997ci illərdə həqiqi
hərbixidmətkeçdikdənsonraəsgər
geyiminiçıxarmamaqqərarınagəlir.
19981999cu illərdə tank koman
dirliyi üzrə kurslarda iştirak edir, bu
ixtisasayiyələnir.1999cuildəngizir
rütbəsində tank komandiri kimi xid
mətini davam etdirir. 2004cü ildə
səhhətində yaranan problemə görə

təqaüdəgöndərilir.Tammüalicədən
sonra2012ciildəyenidənhərbixid
mətəqayıdır.
Rufiz Budaqov 2016cı ilin Aprel

döyüşlərində iştirak edir. Göstərdi
yi igidliyə görə yoldaşları arasında
“Alov” ləqəbi iləməşhurlaşır, rəğbət
qazanır.O, xidməti fəaliyyətində ni
zamintizamı, verilən tapşırıqların
vaxtında və dəqiq yerinə yetirməsi
ilə seçilir. “Qüsursuz xidmətlərə gö
rə”medalının3cüvə2cidərəcələ
ri,eləcədə2018ciildə“Azərbaycan
Ordusunun100illiyi”yubileymedalı
ilətəltifolunur.
2020ci ilin27sentyabrında İkinci

Qarabağ savaşı başlayanda Rufiz
Budaqov Murovdağ yüksəkliyi uğ
rundaşiddətlidöyüşlərdəiştirakedir.
Burada da peşəkar tank komandiri
kimi döyüş tapşırıqlarını dəqiqliklə
yerinəyetirir.Haqqsavaşımızın3cü
günü–sentyabrın29daşəhidlikzir
vəsinə ucalır. Rufiz oktyabrın 2də
Bakıda II Fəxri xiyabandadəfn olu
nub.Şəhidtankçınınikiqızı,biroğlu
yadigarqalıb.
Dövlət başçısının müvafiq sərən

camları ilə gizirRufizBudaqov ölü
mündən sonra “Qarabağ” ordeni,
“Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın
azadolunmasınagörə”medallarıilə
təltifedilib.
Allahrəhməteləsin.

Toğrul XƏLİLOV  
AMEA Naxçıvan Bölməsinin şöbə 

müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

“Alov” ləqəbli tankçı

Nizami Gəncəvi fəlsəfi dünyasında 
insan amili və söz məfhumu



Azərbaycan
13 av qust 1944 – Əmək dar ar tist Man sur Əb dül oğ lu Man su rov 

(1944 – 22.4.2020) Ba kı da do ğu lub. 1970-ci il dən öm rü nün so nu na 
qə dər A.Şaiq adı na Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın akt yo ru olub.

14 av qust 1923 – Ədə biy yat şü nas, aka de mik, Döv lət mü ka fa-
tı laureatı Ka mal Ab dul la Şaiq oğ lu Ta lıb za də (1923 – 20.1.2006) 
ana dan olub. “Ədə bi irs və va ris lər”, “Azər bay can ədə bi tən qi di nin 
ta ri xi” və s. mo noq ra fi  ya və ki tab la rın müəl li fi  dir. 

14 av qust 1933 – Şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ra miz Hey-
dər (Məm mə dov; 1933-2010) Ba kı da ana dan olub. 30-dək ki ta bın 
müəl li fi  dir. Söz lə ri nə “Ay rıl ma mən dən”, “Toy ol sun, bay ram ol sun” 
və s. po pul yar mah nı lar bəs tə lə nib.

14 av qust 1940 – Ya zı çı-tər cü mə çi, ki no təş ki lat çı sı Asif Akif oğ lu 
Əli yev (1940-2001) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın-
da Dubl yaj şö bə si nin baş re dak to ru iş lə yib.

14 av qust 1961 – Əmək dar ar tist Əzi zə Əb dül ba ği qı zı Məm mə-
do va (1892–1961) və fat edib. Türk İş çi, Aka de mik Mil li Dram teatr-
la rın da ça lı şıb, “Gö rüş”, “Sə hər” və s. fi lm lər də çə ki lib.

14 av qust 2017 – Ta nın mış rəs sam Əs gər Əs gə rov (1948-2017) 
və fat edib. Rəng kar lıq, ba ti ka, qra fi  ka və s. nü mu nə lə rin də İçə ri şə-
hər möv zu və mo tiv lə ri xü su si yer tu tur.

15 av qust 1902 – Əmək dar ar tist Qə mər To pu ri ya (Ta ma ra Vis-
sa rionov na To pu ri ya; 1902-1947) Tifl  is də do ğu lub. Tifl  is Azər bay-
can Dram Teat rı nın, Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rı nın 
akt ri sa sı olub.

15 av qust 1922 – Xalq ar tis ti, res pub li ka nın Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Kons tan tin Ada mov (1922-1990) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın akt yo ru (1947-ci il dən) olub, fi lm lər də çə ki lib.

15 av qust 1952 – Əmək dar müəl lim Yu sif Bo ran oğ lu Və li yev 
(1952 – 25.5.2021) Ağ dam şə hə rin də ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
G.Şa ro yev adı na 35 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib. 

16 av qust 1924 – Məş hur tar zən, Əmək dar ar tist Əh sən Əliab bas 
oğ lu Da da şov (1924 –29.5.1976) Ba kı da ana dan olub. 1960-cı il də 
Azər bay can Te le vi zi ya və Ra diosu nun “Xa ti rə” xalq çal ğı alət lə ri an-
samb lı nı ya ra dıb. Ha zır da kol lek tiv Əh sən Da da şo vun adı nı da şı yır. 

16 av qust 1925 – Xalq şairi, dra ma turq, ədə biy yat şü nas, aka-
de mik, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Bəx ti yar Mah mud oğ lu Va hab-
za də (1925 – 13.2.2009) Şə ki də ana dan olub. 20-dək poema, 10 
dram əsə ri (“Vic dan”, “Yol la ra iz dü şür”, “Özü mü zü kə sən qı lınc”, 
“Dar ağa cı” və s.) ya zıb. Azər bay can Ali So ve ti nin (1980-1995), Mil li 
Məc li sin (1995-2000) de pu ta tı olub. 

16 av qust 1925 – Ya zı çı-dra ma turq, ədə biy yat şü nas, döv lət xa di-
mi Şı xə li Qur ban oğ lu Qur ba nov (1925 – 24.5.1967) Ba kı da do ğu lub. 
“Əcəb işə düş dük”, “Özü müz bi lə rik”, “Ol ma dı elə, ol du be lə”, “Mil yon-
çu nun di lən çi oğ lu” pyes lə ri nin müəl li fi  dir. Azər bay can EA-nın Dil və 
Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru, Azər bay can KP MK-nın ka ti bi olub. 

16 av qust 1936 – Ta nın mış fi  lo sof, AMEA-nın müx bir üz vü Za kir 
Cab bar oğ lu Məm mə dov (Ba har lı; 1936 – 2.3.2003) Ağ dam da do-
ğu lub. “Azər bay can da XI-XIII əsr lər də fəl sə fi  fi  kir”, “Or ta əsr Azər-
bay can fi  lo sofl  a rı və mü tə fək kir lə ri” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. 

17 av qust 1942 – Dün ya şöh rət li Azər bay can mü ğən ni si, bəs tə-
kar, SS Rİ Xalq ar tis ti Müs lüm Mə həm məd oğ lu Ma qo ma yev (1942 
– 25.10.2008) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri-
ya sı nı bi ti rib. Bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin qa li bi, Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın so lis ti, Azər bay can Döv lət Est ra da-Sim fo nik Or kest-
ri nin bə dii rəh bə ri olub. “Ni za mi” fi l min də (1982, rej. El dar Qu li yev) 
baş ro la çə ki lib. 

17 av qust 1943 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni İl ha mə Mə za hir qı zı Qu-
li ye va (1943 – 25.2.2016) ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya və 
Ra diosu est ra da or kest ri nin, Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. 

17 av qust 1958 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Ay tə kin 
To fi q qı zı Hə sə no va (1958-2012) Ba kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka-
de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

17 av qust 1998 – Xalq ya zı çı sı Yu sif Sə mə doğ lu (Yu sif Sə məd 
oğ lu Və ki lov; 25.12.1935 – 1998) və fat edib. “Ul duz”, “Azər bay can” 
jur nal la rı nın baş re dak to ru, Mil li Məc li sin de pu ta tı olub. 

18 av qust 1991 – Gör kəm li dil çi və ədə biy yat şü nas, şair, tər cü-
mə çi, pe da qoq Ək rəm Cə fər (Ək rəm Səf tər oğ lu Cə fə rov, 5.5.1905 
– 1991) və fat edib. 

19 av qust 1901 – Xalq ar tis ti İs ma yıl Hü seyn oğ lu Hi da yət za də 
(1901 – 11.11.1951) ana dan olub. Ope ra və Ba let Teat rın da “Ko roğ-
lu”, “Ar şın mal alan” ta ma şa la rı nı səh nə ləş di rib. “Qız qa la sı”, “Al-
maz” fi lm lə rin də çə ki lib.

19 av qust 1912 – Xalq şairi Mir va rid Pa şa qı zı Dil ba zi (1912 – 
13.7.2001) Qa zax ra yo nu nun Mu sa köy kən din də do ğu lub. “Mə-
həb bət”, “Par ti zan Ali yə”, “Ana ürə yi” poema la rı, “Bə növ şə lər üşü-
yən də”, “Ya sə mən fəs li” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. Rus şair lə ri nin 
əsər lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib. 

19 av qust 1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü nas Lyud-
mi la Vla di mi rov na Ka ra gi çe va-Bre ta nits ka ya (1920-2015) ana dan 
olub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da dərs de yib. Azər bay can bəs tə-
kar la rı nın ya ra dı cı lı ğı na dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir. 

Dünya
13 av qust 1899 – Ame ri ka re jis so ru, “Os kar” mü ka fat la rı laureatı 

Alf red Hiç kok (Alf red Jo seph Hitch cock; 1899-1980) ana dan olub. 
Film lə ri: “Quş lar”, “Na mə lum in san lar qa tar da”, “39 pil lə” və s.

14 av qust 1867 – İn gi lis ya zı çı sı, dra ma turq və şair, ədə biy yat 
üz rə No bel mü ka fa tı (1932) laureatı Con Qol suor si (John Gals-
worthy; 1867-1933) ana dan olub. “For sayt lar haq qın da sa qa” tri lo-
gi ya sı, “Gü müş qu tu” pye si və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

 
15 av qust 1771 – Şot land ya zı çı sı, şair, ta rix çi Val ter Skott (Wal-

ter Scott; 1771–1832) ana dan olub. Ta ri xi ro man jan rı nın ba ni si-
dir. Əsər lə ri: “Edin burq həbs xa na sı”, “Ay ven qo”, “Kven tin Dor vard”, 
“Mar mion” (mən zum ro man) və s.

15 av qust 1890 – Fran sız bəs tə ka rı Jak İber (Jac ques Fran çois 
An toine İbert; 1890-1962) ana dan olub. Əsər lə ri: “An je li ka”, “Kral 
İve to” (ope ra), “Səy yah cən ga vər” (ba let) və s.

16 av qust 1645 – Fran sız ya zı çı sı və mü tə fək ki ri Jan de Labr-
yuer (Jean de La Bru ye re; 1645-1696) ana dan olub. Əx laq və fəl sə-
fi  də yər lər dən bəhs edən “Xa rak ter lər” əsə ri nin müəl li fi  dir.

17 av qust 1932 – Hind əsil li ya zı çı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı (2001)  Vi diad xar Su racp ro sad Nay pol (1932–2018) 
Tri ni dad və To ba qo da ana dan olub. Öm rü nün bö yük his sə si ni İn gil-
tə rə də ya şa yıb.

17 av qust 1935 – Rus teatr və ki no akt yo ru, re jis sor, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Oleq Ta ba kov (1935 – 12.3.2018) ana dan olub. Çe xov adı na Mosk va 
Bə da ye Teat rı na rəh bər lik edib. 100-dən çox fi lm də çə ki lib: “Hərb və 
sülh”, “D’Ar tan yan və üç muş ket yor”, “Ba ha rın on yed di anı” və s.

18 av qust 1850 – Fran sız ya zı çı sı Ono re de Bal zak (Ho no re de 
Bal zac; 20.5.1799 – 1850) və fat edib. “Bə şə ri ko me di ya” sil si lə sin-
dən əsər lə ri (“Şaq ren də ri si”, “Qo rio ata”, “Se zar Bi ro to”, “İti ril miş 
il lü zi ya lar” və s. ro man lar) ilə şöh rət qa za nıb.

19 av qust 1689 – İn gi lis ya zı çı sı, sen ti men ta liz min ba ni lə rin dən 
bi ri Se muel Ri çard son (Sa muel Ric hard son; 1689–1761) ana dan 
olub. “Kla ris sa”, “Çarlz Qran di son” ro man la rı nın müəl li fi  dir.

19 av qust 1909 – Pol yak ya zı çı sı, dis si dent Ye ji And je yevs ki 
(1909–1983) ana dan olub. Əsər lə ri: “Cən nə tin qa pı la rı”, “Qa-
ran lıq ye ri ör tür”, “Kül və al maz”.
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1996-cı ilin 17 av qus tu idi... 11 ya şım var dı...
Hə min gün di gər gün lər dən elə də fərq-
lən mir di. Te le vi zi ya da C.Ros si ni nin “Se vil ya 
bər bə ri” ope ra sın dan Fi qa ro nun ka va ti na-
sı ifa edi lir di. İfa çı uca boy, ya ra şıq lı və səh-
nə də ol duq ca sər bəst idi. İlk də fə han sı sa 
bir mü ğən ni bu qə dər diq qə ti mə sə bəb 
ol muş, ifa sı ilə mə ni ov sun la mış dı. İfa bit di. 
Sehr li yu xu dan oya nan ki mi mü ğən ni nin 
kim li yi ni öy rən mək is tə dim. Axı ifa sı qə dər 
onun kim ol ma sı da mə nə ma raq lı idi. 
Atam dan mü ğən ni nin adı nı so ruş duq da 
“Müs lüm Ma qo ma yev dir ifa edən. Tan rı 
ona bö yük is te dad bəxş et miş dir. Onun 
ifa la rı tək cə Azər bay ca nı mız da de yil, bü-
tün dün ya da se vi lir. Həm də piano çu və 
gö zəl bəs tə kar dır” de di. 

İfa mə nə o qə dər tə sir et miş di ki, sə hə-
rə ki mi ari ya nı uy dur du ğum söz lər lə oxu-
ma ğa ça lış dım. O gün dən sə nət ka rın həm 
şəx siy yə ti nin, həm də sə nə ti nin pə rəs tiş-
ka rı ol dum. Za man la sə nət ka rın sə si nin 
odu-alo vu mə nim də sə nət və hə yat yo lu mu 
işıq lan dı ra raq is ti qa mət ver miş ol du. Müs-
lüm Ma qo ma yev sə si nin işı ğı ilə ya ra dı cı lıq 
yo lu mu ay dın lat dı. 

2016-cı il də Mosk va da ke çi ri lən Müs-
lüm Ma qo ma yev adı na Vo kal çı la rın IV 
Bey nəl xalq Mü sa bi qə sin də qə lə bəm ya-
ra dı cı lı ğım da ən par laq gün lər dən bi ri idi. 
Bö yük sə nət ka rın adı na mü sa bi qə də ki 
mü vəff  ə qiy yə tim mə ni da ha da ruh lan-
dı ra raq qa za na ca ğım ye ni nailiy yət lə rin 
baş lan ğı cı na çev ril di. 

Uğur la rı mın aça rı qis min də əf sa nə vi ifa-
çı nın Nə bi Xəz ri nin söz lə ri nə bəs tə lə di yi 
“Ba har lı yur dum, Azər bay can” mah nı sı nı 
vur ğu la maq is tər dim. Bu mah nı nı Azər bay-
can da və xa ric də ke çi ri lən yüz lər lə kon sert-
də ifa et mi şəm. 20 il dən çox dur ki, hə min 
mah nı nı səs lən di ri rəm. M.Ma qo ma ye vin 
di gər in san la rın da hə ya tın da oy na dı ğı ro lu 
bir an lıq dü şün sək, bu mə qam onun yük sək 
key fi y yət lə rə ma lik bö yük şəx siy yət ol ma sı-
nın gös tə ri ci si dir. 

Əf sa nə vi sə nət ka rın ya ra dı cı lı ğı mən-
də tək cə in cə sə nə tə ma raq oyat ma dı, ey-
ni za man da mə ni mu si qi el mi ilə də məş-
ğul ol ma ğa sövq et di və el mi ya ra dı cı lı ğa 
baş la ma ğı ma sə bəb ol du. Elə ki tab, jur nal 
və qə zet lər lə də onun sa yə sin də ya xın dan 
dost ol dum. M.Ma qo ma ye vin ya ra dı cı lı ğı ilə 
bağ lı bü tün sual la ra məhz araş dır ma la rım-
la ca vab ta pa bil dim. Ta le yin bir qis mə ti dir 
ki, be lə bö yük şəx siy yə tin ya ra dı cı lı ğı nı ilk 
də fə el mi əsas lar la təh lil et mək mə nə nə sib 
ol du... 

Müs lüm sə si ilə gənc yaş la rın dan  mil yon-
la rı öz əsi ri nə çe vir miş di. Hə lə 1962-ci il də 
Hel sin ki də ke çi ri lən VIII Gənc lər və Tə lə-
bə lə rin Bey nəl xalq Fes ti va lın da qa zan dı ğı 
qə lə bə nin səs-so ra ğı bü tün SS Rİ-yə ya yıl-
mış və 20 yaş lı gənc say sız-he sab sız din-
lə yi ci nin se vim li si ol muş du. Bu həm də ya-
ra dı cı lıq Olim pi nə ge dən yo lun baş lan ğı cı 
və hə min dövr üçün fe no me nal ha di sə idi. 
Ame ri ka da, Av ro pa öl kə lə rin də, Uzaq Şərq-

də ver di yi kon sert lər də sta dion la ra, kon sert 
sa lon la rı na sığ ma yan din lə yi ci küt lə si onu 
eşit mək, gör mək is tə yir di. Sə nət ka ra olan 
mə həb bət və rəğ bət o qə dər bö yük idi ki, 
hət ta onun ma şı nı nı be lə əl lə rin də apa rır-
dı lar. 

Müs lüm Ma qo ma yev mu si qi çi ailə sin də, 
da hi bəs tə ka rı mız Üze yir bəy Ha cı bəy li nin 
ya xın dos tu, məs lək da şı Müs lüm (Əb dül-
müs lüm) Ma qo ma ye vin ailə sin də dün ya ya 
göz aç mış dı. San ki onun da ba ba sı ki mi 
bö yük mu si qi çi ola ca ğı əv vəl cə dən müəy-
yən ləş di ril miş di. Ona ba ba sı nın adı nın ve-
ril mə si əbəs ye rə de yil di... La kin Müs lüm 
Ma qo ma ye vin mil yon lar la in sa nın qəl bi ni 
fəth edə cək əf sa nə vi mü ğən ni ola ca ğı ailə-
sin də  kim sə nin ağ lı na be lə gəl mir di. Ma qo-
ma yev lə rə məx sus bü tün xü su si ba ca rıq lar 
ba la ca Müs lüm də öz ək si ni tap mış dı. O da 
ki çik yaş la rın dan ba ba sı ki mi əsər lər bəs tə-
lə yir, ata sı ki mi rəsm çə kir di. Ana sın dan isə 
ona oxu ma is te da dı keç miş di. La kin tez lik-
lə mu si qi ilə bağ lı olan uşaq lıq əy lən cə lə ri 
onun hə ya tı nın, ya ra dı cı lı ğı nın bir par ça sı-
na çev ril di. 

O, saat lar la Tit ta Ruff  o, Ti ta Qob bi, Ben-
ya mi no Ci li, En ri ko Ka ru zo ki mi dün ya 
mu si qi ti tan la rı nın ifa la rı nı din lə yir, qoz bel 
Ri qo let to nu, çıl ğın Fi qa ro nu bağ lı qa pı lar 
ar xa sın da yam sı la yır dı. Elə bu da onu sə-
nə tə, ope ra teat rı na apa ran yol ol du. Qəl-
bin də mu si qi yə, vo kal ifa çı lı ğı sə nə ti nə olan 
bö yük mə həb bə ti Müs lüm Ma qo ma ye vi sə-
nət kar lı ğın zir və sin də qal dır dı. 

Ope ra səh nə sin də ya rat dı ğı Fi qa ro, Skar-
pi ya ob raz la rı dil lər əz bə ri nə çev ri lə rək yad-
daş lar da əbə di iz bu rax dı. O, bu par ti ya la-
rı keç miş So vet İt ti fa qı nın, de mək olar ki, 
bü tün şə hər lə rin də oy na dı. La kin ye nə də 
mah nı lar sə nət ka rın əsas ifa də rəm zi nə 
çev ril di. O, ki çik mah nı la ra bü tün öm rü nü 
sığ dı ra bil di. 

Mah nı və Müs lüm... Bu iki ifa də ni bir-bi-
rin dən ayır maq qey ri-müm kün dür. On lar 
bir-bi ri ilə səs lə şə rək bö yük sə nət ka rın mə-
na lı öm rü nün ma hiy yə ti nə çev ril di. Sə nət-
kar mah nı la rın da sül hü, mə həb bə ti, dost-
lu ğu təb liğ edir di. Onun oxu du ğu mah nı lar 
bir himn ki mi bü tün So vet İt ti fa qı na il dı rım 
sü rə ti ilə ya yı lır və dil lər əz bə ri nə çev ri lir di. 
Mü ğən ni nin ifa sın da səs lə nən “Bel la çao”, 
“Ana”, “Dün ya – mə həb bə tin və tə ni”, “Xi-
ro si mo”, “Ba kı pa yı zı”, “Bu hen vald ha ra-
yı”, “Ba kı”, “Do la lay”, “Sən mə həb bət nə dir, 
bi lir sən?” və on lar la di gər mah nı lar hə min 
döv rün ən gö zəl mu si qi nü mu nə lə ri ki mi 
gənc nəs lin mu si qi zöv qü nü for ma laş dı rır dı. 
Müs lüm ha mı üçün oxu yur du: sta dion da, 
məş hur kon sert sa lon la rın da, sa də in san-
lar üçün, rəh bər və zi fə lə rin nü ma yən də lə ri 
üçün... O, mu si qi si, məx mə ri ba ri ton sə si, 
yük sək səh nə mə də niy yə ti ilə ha mı nın qəl-
bin də iz qoy ma ğı ba ca rır dı. Ope ra teatr la-
rı, qast rol lar, bir-bi ri ni əvəz lə yən səh nə lər, 
son suz din lə yi ci mə həb bə ti... Bu dur mah-
nı lar qa na dın da ke çən əsl sə nət kar öm rü... 

Müs lüm Ma qo ma ye vin ifa tər zin dən ge-
yim lə ri nə qə dər hər bir hə rə kə ti döv rün 
gənc li yi nin hə yat tər zi nə çev ri lir di. Əv vəl-
də qeyd et di yim ki mi, o, mil yon la rın idealı, 
gənc li yin, elə cə də yük sək sə nət kar lı ğın 
sim vo lu idi.

Çox za man Azər bay can dan kə nar da ya-
şa sa da, hə mi şə qəl bi bö yü yüb bo ya-ba şa 
çat dı ğı Ba kı ilə dö yü nür dü... Bəs tə lə di yi “Od-
lar yur du”, “Ba har lı yur dum, Azər bay can”, 
“Əl vi da, Ba kı!” mah nı la rı ilə Və tə ni nə olan 
son suz mə həb bə ti ni tə rən nüm edir di. Ül-
vi mə həb bət dən ya ra nan “Ba har lı yur dum, 
Azər bay can” mah nı sı doğ ma Və tə ni bö yük 
ürək lə vəsf edən himn de yil mi?

Müs lüm Ma qo ma yev həm də akt yor, pub-
li sist və ic ti mai xa dim idi. Sə nət ka rın mu-
si qi li fi lm lər də, “Ni za mi” bə dii fi l min də can-
lan dır dı ğı ob raz onu fe no me nal şəx siy yət 
ki mi ifa də edir di. Öz mə qa lə lə rin də est ra da 
sə nə ti nə bir elm xa di mi ki mi ya naş ma sı nı 
bil di rir, fəl sə fi  və es te tik gö rüş lə ri ni əks et-
di rir di. 

Ya şa say dı, 17 av qust da 79 ya şı ta mam 
ola caq dı. Film tək ke çən öm rü sə nət kar lıq 
rəm zi ki mi mu si qi sal na mə si nin bir par ça-
sı na çev ril di. Yüz il lər keç sə də, Müs lüm 
Ma qo ma yev şəx siy yə ti və sə nə ti unu dul-
ma ya caq. 

İlham NƏZƏROV
Əməkdar artist

Bu gün lər də Üze yir Ha cı bəy li nin Ev-Mu ze yi nə bəs tə ka rın xa la sı 
nə və si, Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) nəz din də Or ta ix ti sas 
mu si qi mək təb-stu di ya sı nın müəl li mi Nər mi nə xa nım Əli ver di za-
də zəng et di. O, şa gir di Zər rin Şü kü rün bu mə kan da çı xı şı üçün 
mu zey rəh bər li yin dən ica zə is tə yir di.

Müəy yən ləş dir di yi miz gün 
on lar mu ze yə gəl di lər. Mə lum 
ol du ki, Nər mi nə müəl li mə nin 
şa gir di Zər rin Şü kür Ü.Ha cı-
bəy li  adı na BMA-nın nəz din də 
Or ta ix ti sas mu si qi mək təb-stu-
di ya sı nın və Ba kı Ata türk li se-
yi nin 7-ci sin fi n də təh sil alır. 
Müəl li mə si onun uğur la rın dan 
söh bət aç dıq ca, doğ ru su, bu 
ye ni yet mə mu si qi çi nin ba ca rı-
ğı na hey ran qal dıq. Öy rən dik 
ki, Zər rin 2016-cı il də “Kainat” 
Gənc lik Mər kə zi nin la yi hə si üz-
rə ke çi ri lən İs lam dün ya sı gənc 
klas sik mu si qi ifa çı la rı nın V 
Bey nəl xalq mü sa bi qə sin də ən 

ki çik iş ti rak çı dip lo mu ilə, 2017-
ci il də Ba kı da “Üze yir Ha cı bəy-
li nin mil li lad sis te mi gənc mu si-
qi çi lə rin təd ris re per tuarın da” II 
Res pub li ka fes ti va lın da dip lom 
ilə təl tif edi lib. Ye nə 2017-ci il də 
Ba kı da ke çi ri lən klas sik və folk-
lor mu si qi si üz rə I Bey nəl xalq 
mü sa bi qə də laureat olub.

İs te dad lı ye ni yet mə nin uğur-
la rı bu nun la bit mir. O, 2018-ci 
il də Tür ki yə nin İs tan bul şə hə rin-
də ke çi ri lən bey nəl xalq fes ti va lın 
for te piano üz rə ya rış ma sın da II 
də rə cə li laureat adı na la yiq gö-
rü lüb. Bun dan əla və, 2019-cu 
il də Azər bay can Təh sil Na zir li yi-

nin dəs tə yi və Ba kı Me dia Mər-
kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
“Si murq” mu si qi fes ti va lı- mü sa-
bi qə si nin I də rə cə li laureatı olub.

Zər rin Şü kü rün öz müəl li mə si 
Nər mi nə Əli ver di za də ilə bir lik də 
mil li lad da bir iş lə mə si və iki bəs-
tə si 2017-ci il də Mosk va da el mi 
nəşr lər jur na lın da dərc edi lib.

Nər mi nə müəl li mə nin ən is te-
dad lı şa gird lə rin dən olan Zər rin 
piano çu ki mi bir çox xa ri ci öl-
kə nin pro fes sor və müəl lim lə-

rin dən mü tə ma di ola raq us tad 
dərs lə ri alıb və ha zır da da al-
maq da da vam edir.

Mu ze yi miz də ke çi ri lən təd-
bir də Nər mi nə Əli ver di za də öz 
şa gir di ilə qü rur duy du ğu nu və 
onun gə lə cək də da ha bö yük 
uğur la ra im za ata ca ğı na inan dı-
ğı nı söy lə di. 

Son ra Zər rin ro yal ar xa sı na ke-
çə rək öz bəs tə lə rin dən nü mu nə-
lər səs lən dir di. Üze yir Ha cı bəy li-
nin “Ley li və Məc nun” ope ra sı nın 
ya ran ma sı və onun prem ye ra sı 
haq qın da in gi lis di lin də çı xış et di. 
Bu çı xış əsa sın da vi deoçarx ha-
zır lan dı. Vi deoçar xın ha zır lan ma-
sın da məq səd Üze yir Ha cı bəy li 
ir si nin öl kə hü dud la rın dan kə nar-
da təb li ği dir. Zər rin öz çı xı şın da 
bu təb li ğat işin də, ki çik də ol sa, 
əmə yi ol du ğun dan qü rur duy du-
ğu nu vur ğu la dı.

Mu zey də çə kil miş vi deoçarx 
18 sent yabr – Mil li Mu si qi Gü-
nün də ye ni yet mə piano çu nun 
özü nün “Ztem po” ad lı “Youtu-
be” ka na lın da ya yım la na caq.

Çı xı şın dan son ra is te dad-
lı şa gird bü tün uğur la rı na gö rə 
Nər mi nə xa nım Əli ver di za də yə 
öz də rin tə şək kü rü nü bil dir di və 
müəl li mə si nin onun üçün çək di-
yi zəh mə ti heç za man itir mə yə-
cə yi nə söz ver di.

Təd bi rin so nun da mu ze yin 
kol lek ti vi adın dan qo naq la ra 
tə şək kü rü mü zü bil dir dik, be lə 
is te dad lı, zəh mət se vər azər-
bay can lı gənc lə rin da ha da çox 
ol ma sı nı ar zu la dıq. Bəs tə ka rın 
mu zey də ki büs tü nün önün də 
xa ti rə fo to la rı çək di ril di.

Gülnarə ƏLƏSGƏROVA
Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin 

Ekspozisiya və kütləvi işlər 
şöbəsinin müdiri

Musiqi məktəbi şagirdinin beynəlxalq müsabiqədə uğuru
Ba kı Şə hər Mə də niy yət 
Baş İda rə si nin G.Şa ro yev 
adı na 35 nöm rə li on bi-
ril lik mu si qi mək tə bi nin 
şa gir di İs kən dər Hə sən-
za də bu il Qa za xıs ta nın 
Ak to be şə hə rin də ke çi ril-
miş “Baqytty Ba la – 2021” 
Bey nəl xalq uşaq vo kal 
mü sa bi qə sin də uğur la 
çı xış edib.

Baş ida rə dən bil di ri lib ki, 
İ.Hə sən za də mü sa bi qə də 
3-cü ye ri tu tub.

“Bauytty Ba la” Qa za xıs-
tan da hər il ke çi ri lən ye ga-
nə uşaq vo kal mü sa bi qə si-
dir. Mü sa bi qə yə dün ya nın 
hər ye rin dən uşaq lar də vət 
olu nur. 2021-ci il də mü sa-
bi qə yə 12 öl kə dən mü ra ciət 
da xil olub. Fi na la 20 gənc 
vo kal çı və si qə qa za nıb.

Müslüm Maqomayev:
milyonların sevdiyi şəxsiyyət

Üzeyir bəyin evində 
musiqili görüş

Yeniyetmə ifaçıya yeni nailiyyətlər diləyi ilə



Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi İsmayıllı Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin rəisi Elçin Nəcəfova atası

Emil Nəcəfovun
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
***

Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin kollek-
tivi Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin 

Aparat rəhbəri, Əməkdar mədəniyyət işçisi
Əlibəyov Mirzə Murtuza oğlunun

vəfatından kədərləndiyini  bildirir, mərhumun ailəsinə, 
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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18 avqust 2021son səhifə Türk dünyasının tarixində parlaq iz

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda 
Abayın 175 illiyinə həsr olunan poçt 

markalarının təqdimatı

Qazax mədəniyyəti və musiqisindən söz düşəndə, ilk 
növbədə, böyük şair, mütəfəkkir və bəstəkar Abay 
Kunanbayev yada düşür. O, təkcə qazax xalqının 
deyil, bütövlükdə Türk dünyasının tarixində parlaq iz 

buraxıb.

Tə sa dü fi de yil ki, Qa za xıs ta nın bi rin ci Pre zi den ti – El ba sı 
Nur sul tan Na zar ba yev onu “Yol gös tə rən ul duz” ki mi xa rak te
ri zə edib. Ulu ön dər Hey dər Əli yev Aba yın 150 il lik yu bi le yin də 
onun ya ra dı cı lı ğı nı qa zax xal qı nın fəx ri, xoş bəxt li yi ad lan dı ra
raq, onun ey ni za man da, bü tün bə şə riy yə tə məx sus ol du ğu nu 
qeyd edib. Azər bay can da da Abay Ku nan ba ye vin xa ti rə si hə mi
şə əziz tu tu lur. 2011ci il də Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca
mı na əsa sən, Ba kı nın kü çə lə rin dən bi ri nə Abay Ku nan ba ye vin 
adı ve ri lib. Hə min il də Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də Abay Mər kə zi 
fəaliy yə tə baş la yıb. Aba yın zən gin ya ra dı cı lı ğı nın öy rə nil mə si, 
təb li ği Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du üçün də xü su
si əhə miy yət kəsb edir. Fond bu qə bil dən la yi hə lər çər çi və sin də 
Abay Ku nan ba ye və həsr olun muş ye ni ki tab ha zır la yır.

Bu söz lə ri Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun pre
zi den ti Gü nay Əfən di ye va av qus tun 10da Qa za xıs ta nın və Türk 
dün ya sı nın bö yük şairi, ya zı çı, bəs tə kar, ic ti mai xa dim, müasir 
qa zax ya zı lı ədə biy ya tı nın ba ni si Abay Ku nan ba ye vin (1845–
1904) 175 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə bu ra xı lan poçt mar ka la rı nın 
təq di mat mə ra si min də de yib.

Fond da ke çi ri lən mə ra sim də 
G.Əfən di ye va diq qə tə çat dı rıb ki, 
ke çən il Abay Ku nan ba ye vin 175 
və Azər bay can xal qı nın bö yük bəs
tə ka rı Üze yir Ha cı bəy li nin 135 il li yi 
mü na si bə ti lə poçt mar ka la rı İs pa ni
ya da çap edi lə rək döv riy yə yə bu ra
xı lıb.

Qa za xıs ta nın Azər bay can da kı 
sə fi ri Ser jan Ab dı ka ri mov gör kəm li 
mü tə fək kir və ic ti mai xa di min ya ra
dı cı lı ğın dan, Türk dün ya sın da Aba
ya gös tə ri lən eh ti ram dan, ay rıay rı 
öl kə lər də onun xa ti rə si nin əbə di
ləş di ril mə si üçün gö rü lən iş lər dən 
söz açıb. Sə fir yu bi ley mü na si bə ti lə 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du tə rə fin dən nəşr edi
lən poçt mar ka sı nın bö yük şair və bəs tə ka rın xa ti rə si nə eh ti ra
mın da ha bir ifa də si ol du ğu nu bil di rib.

Son ra poçt mar ka la rın mö hür lən mə si mə ra si mi ke çi ri lib. Zər
fin üzə rin də yer alan mar ka lar Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va və Qa za xıs ta nın 
Azər bay can da kı sə fi ri Ser jan Ab dı ka ri mov tə rə fin dən im za la
nıb və mö hür lə nib. Poçt mar ka la rı nın üzə rin də Abay Ku nan ba
ye vin təs vi ri ilə ya na şı, onun ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri, həm çi nin 
Türk dün ya sı nın mə də ni də yər lə ri və mil li mu si qi alət lə ri əks 
olu nub.

Təd bir də Azər bay ca nın Əmək dar ar tis ti Şöv qi Hü sey nov, 
Qa zax Mil li İn cə sə nət Aka de mi ya sı nın ar tis ti Ak be ren Ata bay, 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın ar tist lə ri Nəz rin 
As lan lı və Yu li ya Ma to ri na, gənc ifa çı Ami na Nur mu xam me do va 
mil li mu si qi alət lə ri nin mü şa yiəti ilə Abay Ku nan ba ye vin şeir və 
mah nı la rı nı səs lən di rib lər.

Son da xa ti rə şə kil lə ri çək di ri lib və hə diy yə lər təq dim olu nub.
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MƏDƏNİYYƏT

Ma riins ki Teat rı nın Pri morsk fi lialı nın (Vla di vos tok şə hə ri) 
ba let trup pa sı Sankt-Pe ter burq da növ bə ti qast rol sə fə-
rin də olub. Ta nın mış azər bay can lı xo reoq raf, Ru si ya nın 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi El dar Əli ye vin bə dii rəh bə ri 

ol du ğu trup pa nın çı xı şı sə nət se vər lər tə rə fin dən rəğ bət lə qar şı-
la nıb. 

Av qus tun 3dən 15dək da
vam edən qast rol proq ra mı na 
dün ya klas sik ba let re per tuarı
nın par laq nü mu nə lə ri – Adolf 
Ada nın “Kor sar”ı (68 av qust) və 
“Ji zel”i (1315 av qust), P.Çay
kovs ki nin “Yat mış gö zəl”i (1012 
av qust) və Fik rət Əmi ro vun “Min 
bir ge cə” ba le ti (35 av qust) da
xil edi lib. Bu ta ma şa la rın nü ma
yi şi ilə Ma riins ki Teat rı nın 238ci 
möv sü mü ba şa ça tıb.

Trup pa nın qast rol çı xış la rı El
dar Əli ye vin qu ru lu şun da dün
ya şöh rət li Azər bay can bəs tə
ka rı nın ba le ti ilə açı lıb. Üç gün 
nü ma yiş olu nan ta ma şa lar da 
Ma riins ki Teat rı nın sim fo nik or
kest ri və xo ru nu Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın baş di ri jo ru və 
mu si qi rəh bə ri, Əmək dar ar tist, 
bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı 
Əy yub Qu li yev ida rə edib.

Qeyd edək ki, Əy yub Qu li ye
vin di ri jor lu ğu ilə “Min bir ge cə” 
ba le ti 2020ci ilin av qust ayın
da Vla di vos tok da – Ma riins ki 
Teat rı nın Pri morsk səh nə sin də, 
2021ci ilin yan va rın da Sankt
Pe ter burq da, may ayın da isə 
Ka zan da Ru dolf Nu re yev adı na 
Bey nəl xalq Ba let Fes ti va lı nın 
açı lı şın da uğur la təq dim olu nub. 

Əsas par ti ya la rı Pri mors ki səh
nə si nin so list lə ri İri na Sa poj ni ko
va, An na Sa most re lo va, Ser gey 
Uma nets, Ka nat Na dır bek, Li li ya 
Be rej no va, Ka te ri na Flo ri ya, Gi
ler me Ju nio və Yu riy Zin nu rov ifa 
edib lər. Ta ma şa lar da Ma riins ki 
Teat rı nın ba let ar tist lə ri Re na ta 

Şa ki ro va (Şəh ri zad), Ye ka te ri na 
Çe bı ki na (Nu ri də) və Ni ki ta Kor
ne yev (Şəh ri yar) də yer alıb. Vo
kal bö lü mü nü Anas ta si ya Ki kot 
(sop ra no) oxu yub, mil li alə ti miz 
tar da isə Ra min Əzi mov və Na
dej da Med ved ye va ifa edib lər.

“Min  bir ge cə”nin ye ni dən, 
Ma riins ki Teat rı nın 238ci möv
sü mü nün so nun da SanktPe
ter burq səh nə sin də nü ma yi
şi bö yük ma ra ğa sə bəb olub, 
bü tün ta ma şa la ra bi let lər ön
cə dən sa tı lıb. İlk ta ma şa dan 
son ra Azər bay ca nın SanktPe
ter burq da kı baş kon su lu Sul
tan Qa sı mov ifa çı la rı uğur lu çı
xış mü na si bə ti lə təb rik edə rək 

Fik rət Əmi ro vun ba le ti nin ye ni 
qu ru lu şu nun ta ri xi əhə miy yə ti
ni qeyd edib. Möh tə şəm səh nə 
əsə rin də Ru si ya və Azər bay ca
nın sə nət çi lə ri nin bə ra bər ya ra
dı cı lıq işi nin iki öl kə ara sın da 
mə də ni mü na si bət lə rin in ki şa fı
na töh fə ol du ğu vur ğu la nıb.

Fikrət Əmirovun “Min bir gecə”si 
yenidən Sankt-Peterburq səhnəsində
Mariinski Teatrının simfonik orkestrini dirijor Əyyub Quliyev idarə edib

“Kaxeksiya” Hollivudda qalib gəlib
Ta ta rıs tan is teh sa lı olan tam met raj lı 
“Ka xek si ya” fil mi Hol li vu dun hor ror 
(qor xu-dəh şət film lə ri jan rı) ki no fes ti-
va lı nın əsas proq ra mın da qa lib gə lib. 
Mə luat üçün de yək ki, “Holly wood 
blood hor ror fes ti val” ki çik büd cə li, 
müs tə qil film lə rin fes ti va lı dır.

Ki no la yi hə lə ri ni dəs tək lə yən “Время 
кино” qey rikom mer si ya təş ki la tı nın 
yay dı ğı xə bə rə gö rə, “Ka xek si ya”nın 
dün ya prem ye ra sı da elə bu fes ti val çər
çi və sin də baş tu tub. Mə lu mat da de yi lir 
ki, “Ka xek si ya” fes ti va lın “Tam met raj lı 
film” ka te qo ri ya sın da bi rin ci lik qa za nıb.

Fil min sü je ti nə gö rə, ta rix fa kül tə sin
də oxu yan tə lə bə lər as pi rant müəl li min 
el mi işin dən öt rü ma te rial top lan ma
sı üçün eks pe ri ment də iş ti rak edir lər. 
“1921ci il də Vol qa bo yun da ac lıq” möv
zu su na fərq li ya naş maq üçün as pi rant 
on lar dan xa hiş edir ki, ses si ya za ma nı 
qa pa lı mə kan da sağ lam lı ğa zə rər vur
ma ya caq müd dət də ac qal sın lar. Zir zə
mi də qu raş dı rıl mış ka me ra lar isə eks
pe ri men ti can lı iz lə mə yə im kan ve rir. 
La kin eks pe ri men tin so nun cu gü nü tə

lə bə lə ri zir zə mi dən bu rax mır lar. Uzun
müd dət li ac lıq on lar da cid di fi ziolo ji və 
psi xo lo ji sar sın tı lar tö rə dir. Tə lə bə lər 
öz lə ri ni 1921ci il də ki ac lıq döv rün də ki 
ki mi hiss et mə yə baş la yır, ger çək lik lə 
qa ra bas ma nı qa rış dı rır lar.

Re jis sor Ali na Qa li mul li na çə ki liş lə ri 
üç ta ri xi mə kan da apa rıb. Film də əv vəl
lər dərc olun ma mış ar xiv ma te rial la rı
nın, həm çi nin sə nəd li film lə rin və ac lıq 
çək miş in san la rın ailə üzv lə ri nin söh bət
lə ri nin kö mə yi lə o dövr də ki Ta ta rıs tan 
kənd li ailə si nin məişə ti də qiq de tal lar la 
can lan dı rı lıb. Bun dan baş qa, film qəh
rə man la rı üçün yüz ta ri xi li bas ti ki lib.

GÜLCAHAN

Moskva Beynəlxalq Kitab Yarmarkasının vaxtı dəyişdirilib
Bununla belə kitab bayramı 
ənənəvi formatda keçiriləcək

Dün ya nın ən məş hur ki tab 
sər gi lə rin dən olan Mosk va 
Bey nəl xalq Ki tab Yar mar ka sı 
(MBKY) pan de mi ya sə bə bin-
dən bu də fə ta ri xi ni də yiş mə li 
olub. Hər il ənə nə vi ola raq 
sent yab rın əv və lin də təş-
kil olu nan ki tab bay ra mı bir 
qə dər gec – 23-26 sent yabr 
ta ri xin də ke çi ri lə cək. 

Bu ba rə də MBKYnin təş ki lat 
ko mi tə si mə lu mat ya yıb. Qeyd 
olu nur ki, Ru si ya əra zi sin də, xü
su sən də Mosk va şə hə rin də epi

de miolo ji və ziy yə ti nə zə rə ala raq 
təş ki lat çı lar 34cü Mosk va Bey
nəl xalq Ki tab Yar mar ka sı nı bir 
qə dər er tə lə mək qə ra rı na qə lib
lər. Bu nun la be lə, ki tab bay ra mı 
ənə nə vi for mat da (can lı zi ya rət 
və gö rüş lər) ke çi ri lə cək. 

Qeyd edək ki, yar mar ka ötən 
il də pan de mi ya ya bax ma ya raq 
beş gün (26 sent yabr 2020) 
müd də tin də əsa sən ənə nə vi 
for mat da təş kil edil miş di. Yar
mar ka da öl kə nin müx tə lif re
gion la rın dan 300dən ar tıq nəş
riy yat iş ti rak et miş, təd bir və 

gö rüş lə rin bir qis mi isə on layn 
şə kil də ger çək ləş miş di. Xa ri ci 
öl kə lər dən iş ti rak çı lar isə yar

mar ka ya vi deoəla qə va si tə lə ri 
ilə qa tıl mış dı lar. 

LALƏ

Ölkəmiz “Junior Eurovision-2021” 
müsabiqəsində təmsil olunacaq

Bu ilin de kabr ayı nın 
19-da Fran sa nın pay-
tax tı Pa ris də “Av ro vi zi ya” 
uşaq mah nı mü sa bi-
qə si – “Ju nior Euro vi-
sion-2021” ke çi ri lə cək. 
Mü sa bi qə də Azər bay-
ca nı So na Əzi zo va təm sil 
edə cək. Bu ba rə də mü-
sa bi qə nin mil li ya yım çı sı 
olan İc ti mai Te le vi zi ya-
dan (İTV) mə lu mat ve ri lib.

Təm sil çi miz İTV tə rə fin dən ke çi ri lən “Səs uşaq lar” 
mah nı mü sa bi qə sin dən ta nı nır. S.Əzi zo va sö zü ge
dən mü sa bi qə də ikin ci yer də qə rar laş mış dı.

Şüarı “Ima gi ne!” (“Tə səv vür et!”) olan “Ju nior 
Euro vi sion2021” mah nı mü sa bi qə si nin Pa ris də ki 
“La Seine Mu si ca le” komp lek sin də ke çi ril mə si plan
laş dı rı lır. Mü sa bi qə də Azər bay can da da xil ol maq la 
14 öl kə nin iş ti ra kı qey də alı nıb.

Xa tır la daq ki, Azər bay can bun dan əv vəl “Av ro vi zi
ya” uşaq mah nı mü sa bi qə sin də üç də fə iş ti rak edib.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy-
yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY 
keç miş So vet İt ti fa qı nın 
beş türk dil li res pub li ka sı-

nın – Azər bay can, Qa za xıs-
tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan 
və Türk mə nis ta nın müs tə-
qil li yi nin 30-cu il dö nü mü 
mü na si bə ti lə Tür ki yə nin şə-
hər lə rin də müx tə lif təd bir lər, 
səy yar sər gi lər təş kil edir.

Av qus tun 11də la yi hə üz rə 
Nev şe hir də Hi be Də də xa ti rə 
abi də si və “Xi və – 2020: Türk 
dün ya sı nın mə də niy yət pay tax
tı” ad lı fo to sər gi açı lıb. Abi də və 
sər gi nin açı lı şı TÜRK SOY ilə 
Nev şe hir Or ta hi sar Bə lə diy yə
si nin əmək daş lı ğı çər çi və sin də 
ger çək lə şib.

Or ta hi sar Bə lə diy yə si nin tə
şəb bü sü, TÜRK SOYun və Öz
bə kis ta nın Tür ki yə də ki Sə fir li
yi nin bir gə dəs tə yi ilə real la şan 
Hi be Də də abi də si nın açı lı şı na 
Nev şe hir va li si İn ci Se zer Be cel, 
Or ta hi sar Bə lə diy yə si  nin baş qa
nı Mus ta fa Ateş, Öz bə kis ta nın 

Tür ki yə də ki Sə fir li yi nin mü şa vi ri 
Avaz bek Xo ci me tov, Ka pa dok ya 
Uni ver si te ti nin rek to ru Hə sən Əli 
Ka ra sar, Qa za xıs ta nın TÜRK
SOYda kı nü ma yən də si Ba kıt jan 
Ömə rov, TÜRKSOYun in zi ba ti, 
ma liy yə və hü quq iş lə ri üz rə mü
di ri San car Mü la zı moğ lu qa tı lıb.

Abi də nin açı lı şın dan son ra 
təd bir iş ti rak çı la rı 1990cı il
də Or ta Asi ya dan UNES CO
nun Dün ya İr si Si ya hı sı na da
xil edil miş ilk şə hər, 2020ci 
il də TÜRK SOY tə rə fin dən “Türk 
dün ya sı nın mə də niy yət  pay tax
tı” elan edi lən Xi və yə həsr olun

muş fo to sər gi yə ba xıb lar.
Təd bir çər çi və sin də Tür ki yə

də son dövr də ya şa nan me şə 
yan ğın la rı da unu dul ma yıb. Türk 
res pub li ka la rı nın müs tə qil li yi nin 
30cu il dö nü mü çər çi və sin də 
təd bir lə rə qa tıl maq üçün Tür ki
yə yə gə lən Türk dün ya sı sə nət
çi lə ri və TÜRK SOY nü ma yən də 
he yə ti Or ta hi sar xa ti rə me şə sin
də sim vo lik ola raq bir ağac əkib
lər. Bun dan baş qa, TÜRK SOY 
Tür ki yə Ero zi ya, Ya şıl laş dır ma 
və Tə bii Abi də lə rin Mü ha fi zə
si (TE MA) Fon du na 700 ədəd 
ağac ək mək üçün yar dım edib.

Nü ma yən də he yə ti ni Or ta
hi sar Bə lə diy yə si  nin baş qa nı 
Mus ta fa Ateş də qə bul edib. 
Gö rüş za ma nı qar şı lıq lı xa ti rə 
hə diy yə lə ri təq dim edi lib.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

30 ilik müstəqillik yolu
Əlamətdar yubileylə bağlı TÜRKSOY-un tədbirləri davam edir
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