
Mü zəf fər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi al tın da 
rə şa dət li Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri otuz ilə ya xın sü rən 
iş ğa la son qo ya raq öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü nü bər pa 
et dik dən son ra ya şa yış mən tə qə lə ri nin dir çəl dil mə si və  iri-

miq yas lı bər pa-qu ru cu luq iş lə ri qar şı da du ran əsas və zi fə dir.

Azad edil miş əra zi lər də so-
sial-iq ti sa di, hu ma ni tar, təş-
ki la ti və di gər tə xi rə sa lın maz 
mə sə lə lə rin həl li, elə cə də bu 
sa hə də fəaliy yə tin əla qə lən di-
ril mə si məq sə di lə Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 24 
no yabr 2020-ci il ta rix li sə rən-
ca mı na əsa sən, Əla qə lən dir-
mə Qə rar ga hı, İda rə lə ra ra sı 
Mər kəz və mü va fi q sa hə lər 
üz rə iş çi qrup la rı ya ra dı lıb. 
Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı nın 
nəz din də Şə hər sal ma mə sə-

lə lə ri üz rə İş çi qru pu Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko-
mi tə si nin rəh bər li yi ilə fəaliy yət 
gös tə rir. Şə hər sal ma mə sə lə-
lə ri üz rə İş çi qru pu nun 1 iyul 
ta ri xin də ke çi ri lən ic la sın da 
“Qə dim Qa ra ba ğın ye ni lə nən 
si ma sı” ad lı açıq mü sa bi qə nin 
ke çi ril mə si ba rə də qə rar qə bul 
olun muş du.

Mü sa bi qə də iş ti rak üçün la yi-
hə lər 31 iyul ta ri xi nə dək Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko-
mi tə sin də qə bul olu nub.

Ko mi tə dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, bər pa-qu ru cu luq iş lə ri nin 
sis tem li şə kil də apa rıl ma sı, öl-
kə me mar la rı nın və şə hər sal ma 
mü tə xəs sis lə ri nin Qa ra bağ da 
ye ni dən qur ma pro ses lə rin də iş-
ti ra kı nın tə min edil mə si məq sə-
di lə ke çi ri lən “Qə dim Qa ra ba ğın 
ye ni lə nən si ma sı” ad lı mü sa bi-
qə yə ye kun vu ru lub. Mə lu mat-
da bil di ri lir ki, in di ki mər hə lə də 
5 kən di (Sa rı ca lı – Ağ dam; Şəl-
və – La çın; Ho ra diz – Fü zu-
li; Bö yük Mər can lı – Cəb ra yıl; 
Zar – Kəl bə cər) və 1 qə sə bə ni 
(Xu da fə rin – Cəb ra yıl) əha tə 
edən mü sa bi qə nin hə də fi  ey ni 
za man da gənc me mar və la-
yi hə çi lər ara sın da is te dad la rın 
müəy yən edil mə si və on la rın ya-

naş ma la rı nın öy rə nil mə si, elə cə 
də təq dim olu nan la yi hə lər də 
qey ri-stan dart kon sep si ya la rın 
ax ta rı şı idi. Mün sifl  ər he yə ti nin 
ic la sın da mü sa bi qə nin şərt lə ri-
nə ca vab ve rən 21 la yi hə dən ən 
yax şı la rı müəy yən edi lib.

Mün sifl  ər he yə ti nin qə ra rı na 
əsa sən, təq dim olu nan la yi hə-
lər dən Ağ dam ra yo nu nun Sa-
rı ca lı, La çın ra yo nu nun Şəl və 
kənd lə ri ilə bağ lı 1-ci, 2-ci və 
3-cü yer lər üz rə qa lib lər se çi-
lib. Fü zu li ra yo nu nun Ho ra diz, 
Cəb ra yıl ra yo nu nun Bö yük 
Mər can lı kən di və Xu da fə rin 
qə sə bə si üz rə 1 la yi hə 2-ci ye-
rə, 2 la yi hə isə 3-cü ye rə la yiq 
gö rü lüb.

davamı səh. 3-də

Qədim Qarabağın yenilənən siması
Beş kənd və bir qəsəbənin yenidən qurulması üzrə müsabiqəyə yekun vurulub
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“4.4 Qısa 
Tamaşalar 
Festivalı”na 
əsər qəbulu 
davam edir

səh. 5

Şəhid sərhədçilərin xatirəsinə və
əfsanəyə çevrilmiş AN-2 təyyarəsinə

abidə qoyulub

səh. 4

Müslüm 
Maqomayevə 
həsr olunmuş 
yaradıcılıq 
gecəsi

səh. 5

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

Britaniyalı siyasətçi BBC-də
ölkəmizə səfər təəssüratından danışıb

Av ro pa İt ti fa qı-Azər bay can Əmək daş lıq Ko mi tə si nin sa biq 
səd ri Səc cad Kə rim “BBC Manc hes ter” ra diosu na mü sa hi bə-
sin də Azər bay ca na sə fə rin dən bəhs edib.

Bu ba rə də Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin mət buat xid-
mə tin dən bil di ri lib.

Azər bay can hə qi qət lə ri ni öz göz lə ri ilə gör mək və iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lə ri zi ya rət et mək üçün öl kə mi zə sə fər et di yi ni 
bil di rən S.Kə rim mü sa hi bə sin də de yib ki, ha zır da Cə nu bi Qaf-
qaz böl gə sin də ge dən müs bət də yi şik lik lə rə bey nəl xalq ic ti maiy-
yət öz töh fə si ni ver mə li dir. Bri ta ni ya lı si ya sət çi Er mə nis ta nın 
iş ğa lın dan azad edil miş Azər bay can əra zi lə rin də bö yük da ğın-
tı la rın, ət raf mü hit prob lem lə ri nin ol du ğu na, Zən gi lan əra zi sin-
dən ke çən Ox çu ça yın zə hər li tul lan tı lar la çirk lən di ril di yi nə, be lə 
prob lem lə rin qlo bal eko lo ji pro ses lə rə tə si ri nə diq qə ti cəlb edib.

Səc cad Kə rim ha zır da Azər bay can tə rə fi  nin hə min əra zi lər də 
in ten siv şə kil də qu ru cu luq-bər pa və abad lıq iş lə ri nə baş la ma sı nı 
Cə nu bi Qaf qaz böl gə si üçün önəm li ha di sə ad lan dı rıb. Azər bay-
can da böl gə nin in ki şa fı na güc lü ina mın ol du ğu nu vur ğu la yan 
bri ta ni ya lı si ya sət çi ye ni sə fə ri za ma nı da ha bö yük də yi şik lik lə ri 
gö rə cə yi nə ümi di ni ifa də edib.

Ayrılığın sonu varmış...
Av qus tun 19-da bir qrup Şu şa sa ki ni nin doğ ma şə hə rə sə fər lə ri 
təş kil olu nub. Otuz il lik həs rət dən son ra iş ğal dan azad edi lən Şu-
şa ya – mə də niy yət pay tax tı mız Şu şa ya ayaq ba san sa kin lər əv-
vəl cə öz ev lə ri ni zi ya rət edib, xa ti rə lə ri ni jur na list lər lə bö lü şüb lər. 

Şu şa lı lar bu gü nü on la ra ya şat dıq la rı üçün mü zəff  ər Ali Baş 
Ko man dan, Pre zi dent İl ham Əli ye və, qüd rət li Or du mu za min-
nət dar lıq la rı nı ifa də edib, tez lik lə öz doğ ma tor paq la rı na əbə di 
ya şa maq üçün ge ri dö nə cək lə ri gü nü sə bir siz lik lə göz lə dik lə ri ni 
vur ğu la yıb lar.

səh. 2

Orta əsr Ağsu şəhərini üzə çıxarmış alim
“Or ta əsr Ağ su şə hə ri” Döv lət Ta rix-Mə də niy yət Qo ru ğu nun 
təş ki lat çı lı ğı ilə “Azər bay can ar xeolo gi ya sı nın in ki şa fın da pro-
fes sor Qa far Cə bi ye vin ro lu” ad lı ki ta bın təq di ma tı ke çi ri lib. Ki-
tab da ötən il ta nın mış ar xeoloq, ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes-
sor Qa far Cə bi ye vin 70 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə Mə də niy yət 
Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı 
üz rə Döv lət Xid mə ti tə rə fin dən ke çi ril miş bey nəl xalq on layn 
konf ran sın ma te rial la rı top la nıb.

səh. 3

Azərbaycan Koreya şirkətlərini azad 
olunmuş ərazilərdəki layihələrə dəvət edib

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev av qus tun 
19-da Ko re ya Res pub li ka sı Mil li As samb le ya sı nın səd ri Park 
Byonq-So qun rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti ni qə bul edib.

Pre zi dent qeyd edib ki, Ko re ya şir kət lə ri Azər bay can da müx tə lif 
sa hə lər də iş ti rak edir lər, müx tə lif la yi hə lə ri hə ya ta ke çi rir lər: “Əl bət-
tə, əmi nəm ki, gə lə cək də iq ti sa di-ti ca ri əla qə lə ri mi zin həc mi da ha 
da ar ta caq. Biz Ko re ya şir kət lə ri ni azad edil miş tor paq lar da ic ra 
olu na caq la yi hə lə rə də vət et mi şik. Mən ar tıq də fə lər lə de miş dim 
ki, bu la yi hə lər də Azər bay can üçün dost olan öl kə lə rin şir kət lə ri 
iş ti rak edə cək lər. Gö rü lə cək iş lə rin həc mi çox bö yük dür”.

səh. 2

Milli Xalça Muzeyinin Şuşa fi lialı ən müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq
Azər bay can xal ça çı lıq sə nə ti sa hə sin də 
dün ya nın apa rı cı öl kə lə rin dən bi ri dir. 
2010-cu il də xal ça sə nə ti miz UNES-
CO-nun Qey ri-mad di mə də ni irs üz rə 
rep re zen ta tiv si ya hı sı na sa lı nıb. Dün ya-
da bu sa hə üz rə ilk ix ti sas laş mış mu zey 
müəs si sə si də öl kə miz də təş kil edi lib. 

Mü sa hi bi miz Azər bay can Mil li Xal ça Mu-
ze yi nin di rek to ru, Bey nəl xalq Mu zey lər Şu-
ra sı (İCOM) Azər bay can Mil li Ko mi tə si nin 
səd ri, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Şi rin Mə-
li ko va dır. 

– Şi rin xa nım, is tər dim əv vəl cə döv lət 
baş çı sı nın sə rən ca mı ilə təs diq olu nan 
“Azər bay can Res pub li ka sın da xal ça sə-
nə ti nin qo run ma sı və in ki şaf et di ril mə si nə 
dair 2018-2022-ci il lər üçün Döv lət Proq-
ra mı”nın ic ra sı ilə bağ lı gö rü lən iş lə rə nə-
zər sa laq.
– Döv lət Proq ra mı təs diq edil dik dən son-

ra mu zey ola raq bir sı ra mü hüm la yi hə lər 
ger çək ləş dir dik. Proq ram da da bil di ril di yi 
ki mi, mu ze yi miz dün ya mu zey lə ri ilə əla qə-
lər qur ma lı və ora da qo ru nan Azər bay can 
xal ça la rı nın si ya hı sı nı tər tib et mə li, at ri bu-
si ya mə sə lə si ni qal dır ma lı, sər gi lər təş kil 
et mə li və ka ta loq lar çap et mə li dir. Bu, bir 

is ti qa mət dir. İkin ci is ti qa mət isə Mil li Xal ça 
Mu ze yi nə Azər bay ca na məx sus olan qə dim 
xal ça la rı gə tir mək dir. Hər iki is ti qa mət də iş-
lə ri miz da vam edir. 

Ha zır da qar şım da iki çox gö zəl tər ti bat-
lı ka ta loq gö rür sü nüz. Bu ka ta loq lar dan bi ri 
Tür ki yə də çap olu nub. Türk və İs lam Əsər-
lə ri Mu ze yin də Azər bay ca na aid 130-dan 
ar tıq xal ça qo ru nub sax la nı lır. On la rın sı ra-
sın da XVII əs rə aid Qa ra bağ da to xun muş 
“Əj da ha lı” xal ça la rı da var. Bu xal ça lar 40 ilə 
ya xın dır mu ze yin fon dun dan çı xa rıl ma yıb. 
Hət ta ço xu nun fo to la rı be lə yox idi. Əra zi si 
bö yük ol ma yan bu mu zey də əsa sən as ma 
xal ça lar nü ma yiş olu nur. Ümu mi lik də “Qaf-
qaz xal ça sı” adı al tın da mu zey də sax la nı lan 

və əs lin də bi zə aid olan xal ça lar isə, de mək 
olar ki, nü ma yiş et di ril mə yib. Biz mu zey lə 
əla qə sax la dıq, yük sək key fi y yət də fo to lar 
çə kil di, cid di bər pa ya eh ti ya cı olan 12 xal-
ça kon ser va si ya edil di və ilk də fə mu ze yin 
eks po zi si ya sın da nü ma yiş olun du. 

Ötən il mar tın 13-də İs tan bul da sər-
gi açıl dı və ka ta lo qun təq di ma tı ke çi ril di. 
Ka ta lo qa hə min mu zey də qo ru nan 100-ə 
ya xın xal ça at ri bu si ya sı da da xil edil miş di. 
Xal ça la rın tex ni ki gös tə ri ci lə ri, bə dii xü su-
siy yət lə ri əks olun du. Bu, bö yük zəh mət 
tə ləb edən iş idi və mu ze yi mi zin mü tə-

xəs sis lə ri iki il tür ki yə li həm kar la rı ilə bir gə 
ça lış dı lar. Ha zır da da vam edən sər gi bey-
nəl xalq xal ça dün ya sın da 2020-ci ilin ən 
önəm li ha di sə si ki mi diq qət çək di. Dün ya-
nın apa rı cı xal ça dər gi lə ri bu haq da ge niş 
mə qa lə lər ya yım la dı lar. Xal ça üz rə eks pert-
lər Azər bay can döv lə ti nin bu la yi hə ni hə ya-
ta ke çir mək üçün ayır dı ğı və saitə gö rə bi zə 
tə şək kür edir di lər. Çün ki məhz bu la yi hə 
sa yə sin də bey nəl xalq eks pert lər xal ça la rı-
mız la ta nış ola bil di lər. Gə lə cək də sər gi nin 
bir qis mi ni bi zim mu zey də də nü ma yiş et-
dir mə yi və ka ta lo qun Azər bay can və in gi lis 
dil lə rin də ver si ya sı nı təq dim et mə yi dü şü-
nü rük.

davamı səh. 4-də

“Dubay EXPO”sərgisində
ölkəmiz də iştirak edəcək

Dün ya nın ən bö yük sər gi si olan EX PO-ya bu il Bir ləş miş Ərəb 
Əmir lik lə ri nin (BƏƏ) Du bay şə hə ri ev sa hib li yi edə cək. EX PO-nun 
əsas dün ya sər gi si beş il dən bir təş kil edi lir, həm çi nin 2-3 il dən 
bir ix ti sas laş mış EX PO sər gi lə ri ke çi ri lir. Dün ya sər gi si nə ev sa-
hib li yi et mək Olim pi ya Oyun la rı qə dər nü fuz lu ha di sə sa yı lır.

səh. 8

Şəlvə kəndi, Laçın rayonu Xudafərin qəsəbəsi, Cəbrayıl rayonu

120 yaşlı Xan – ruhu da, səsi də azad yurdundadır
Av qus tun 20-si Azər bay can 
mu ğam sə nə ti nin bö yük 
us ta dı, məş hur xa nən də, 
Xalq ar tis ti Xan Şu şins ki-
nin (1901–1979) ana dan 
ol ma sı nın 120 ili ta mam 
olur. Xan Şu şins ki (İs fən di-
yar As lan oğ lu Ca van şi rov) 
mu ğam la rı mı zın bən zər-
siz ifa çı sı ol maq la ya na şı, 
“Şu şa nın dağ la rı”, “Mən dən 
gen gəz mə”, “Ay gö zəl” ki-
mi dil lər əz bə ri olan mah nı 
və təs nif lə ri bəs tə lə yib.

Us tad xa nən də İs lam Ab dul la ye vin tə lə bə si 
olan İs fən di yar Ca van şi rov Xan Şu şins ki adı nı 
tə sa dü fən qa zan ma yıb. Hər kəs ana dan olan-
da ona ad ve ri lir və na dir in san lar olur ki, on lar 
hə yat da ad qa za nır lar. Xan Şu şins ki hə lə gənc 

yaş la rın dan ecaz kar sə si, 
ifa sı ilə mu ğam sə nə ti nin Xa-
nı ol du ğu nu sü bu ta ye tir miş-
di. 

Sə nət ka rın və fa tın dan 13 
il son ra doğ ma yur du, sə si 
ilə dağ la rı na, Cı dır dü zü nə 
səs sal dı ğı Şu şa ya ğı düş-
mən tə rə fi n dən iş ğal edil di. 
Gü nə gün 28 il 6 ay sü rən 
bu iş ğal döv rün də Xa nın ru-
hu sər gər dan idi, sə si Şu şa-
dan ha va la na ca ğı gü nü göz-
lə yir di.

Bu gün Xan Şu şins ki nin 
yur du ar tıq azad dır. Xa nən də nin 100 il lik yu bi-
le yi ni də, 110 il lik yu bi le yi ni də Şu şa sız qar şı la-
mış dıq. Bu gün us ta dın 120 ya şı ta mam olur və 
ru hu da, sə si də azad yur dun da, Azər bay ca nın 
mə də niy yət pay tax tı Şu şa da dır...

Böyük Zəfər 
münasibətilə sərgi 

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı 
no yabr ayın da rə şa dət li Azər bay-
can Or du su nun Qə lə bə si nə həsr 
edil miş sər gi ke çi rə cək. Sər gi də 
rəng kar lıq, qra fi ka, hey kəl tə raş lıq, 
me tal, xal ça və rəs sam lı ğın di gər 
növ lə ri nə yer ay rı la caq. 

İş ti rak et mək is tə yən lər əsər-
lə ri ni okt yab rın 25-dən 30-dək 
Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı na 
təq dim et mə li dir lər. Mün sifl  ər he-
yə ti no yab rın 1-dən 5-dək sər gi yə 
təq dim olu nan əsər lə rə ba xış ke-
çi rə cək.

İt ti faq rəs sam la rı sər gi də iş ti rak 
et mə yə də vət edir.
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Azərbaycan Koreya şirkətlərini azad olunmuş 
ərazilərdəki layihələrə dəvət edib

AzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiİlhamƏliyevavqustun19da
KoreyaRespublikasıMilliAssam
bleyasınınsədriParkByonqSoqun

rəhbərliketdiyinümayəndəheyətini
qəbuledib.

Nümayəndə heyətini salamlayan Prezi
dent İlham Əliyev əmin olduğunu bildirib
ki, qonaqların Bakıda keçirəcəyi görüşlər
KoreyaAzərbaycan əlaqələrinin inkişafına
xidmət edəcək. “Bizim ölkələrimizi dostluq
əlaqələribirləşdirirvəmüstəqillikdövründə
KoreyaAzərbaycan əlaqələri daim uğurla
inkişaf etmişdir. Yüksəksəviyyəli qarşılıqlı
rəsmisəfərlərhəyatakeçirilmişdirvəsiya
si əlaqələrimizin inkişafı üçün çox önəmli
addımlaratılmışdır”,–deyədövlətbaşçısı
vurğulayıb.
Prezident qeyd edib ki, Koreya şirkətlə

riAzərbaycandamüxtəlif sahələrdə iştirak
edirlər,müxtəlif layihələri həyata keçirirlər:
“Əlbəttə, əminəm ki, gələcəkdə iqtisaditi
cari əlaqələrimizin həcmi daha da arta
caq. Biz Koreya şirkətlərini azad edilmiş
torpaqlarda icraolunacaq layihələrədəvət
etmişik. Mən artıq dəfələrlə demişdim ki,
bu layihələrdəAzərbaycanüçündostolan
ölkələrinşirkətləriiştirakedəcəklər.Görülə
cəkişlərinhəcmiçoxböyükdür.Biz10min
kvadratkilometrərazisiolanyerləriyenidən
qurmalıyıq”.
Dövlətbaşçısıparlamentlərarasıəlaqələ

rininkişafıüçündəyaxşıimkanlarolduğu

nuvəAzərbaycanMilliMəclisindəkeçirilən
görüşlərin nəticələrinin müsbət olacağına
əminliyinibildirib.
KoreyaRespublikasıMilliAssambleya

sınınsədriParkByonqSoqölkəsininbaş
çısıMunCeininsalamlarınıAzərbaycan
Prezidentinəçatdırıb.Odeyib:“Sizinpre
zidentlik fəaliyyətiniz dövründəAzərbay
canda həm siyasi sabitlik hökm sürmüş
dür,həmdəAzərbaycaniqtisadicəhətdən
inkişaf etmişdir. Mən çox şadam ki, Sizi
belə bir mühüm ildə ziyarət etdim. Çün
kibuilsizinmüstəqilliyinizin30ilitamam
olur. Həmçinin növbəti il Azərbaycan ilə
Koreya arasında diplomatik münasibət

lərinqurulmasının30ilitamamolur.Mən
səkkiziləvvəlAzərbaycanaMilliAssamb
leyanınsədrmüavinivəzifəsindəgəlmiş
dim və Sizinlə görüşmüşdüm. Bu səkkiz
il ərzində Bakı çox dəyişib, inkişaf edib.
Canlışahidiyəmki,Bakınıtanımaqolmur.
Bakıçoxinkişafedib.Biziməlaqələrimizin
potensialı hazırkı inkişaf səviyyəsindən
dahaartıqdır”.
PrezidentİlhamƏliyevKoreyaRespubli

kasınınPrezidentiMunCeininsalamlarına
görəminnətdarlığınıbildirib,onunsalamla
rınıKoreyadövlətbaşçısınaçatdırmağıxa
hişedib.
Sondaxatirəşəkliçəkdirilib.

Mətbuat sahəsində uzunmüddətli 
səmərəli fəaliyyətinə görə

PrezidentİlhamƏliyevavqustun18dəAzərbaycanDövlət
İnformasiyaAgentliyinin–AZƏRTACınİdarəHeyətininsədri
AslanƏhmədoğluAslanovun1cidərəcəli“Vətənəxidmətə
görə”ordeniilətəltifedilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.

AZƏRTACın İdarəHeyətinin sədriAzərbaycanRespublika
sında mətbuat sahəsində uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə
görətəltifedilib.
Qeydedək ki, avqustun18dəAslanAslanovun70 yaşı ta

mam olub. O, 1975ci ildən mətbuatda çalışır. 2002ci ildən
AZƏRTACarəhbərlikedir.Əməkdarmədəniyyətişçisidir.
Tanınmışjurnalistiyubileyivədövləttəltifimünasibətilətəbrik

edirik.

Qarabağ yüksək texnologiyalar 
zonasına çevrilir

İspan nəşri işğaldan azad edilmiş ərazilərdəki 
layihələr haqqında

İspaniyanıniqtisadi,maliyyəvəsiyasiinformasiyalarüzrəix
tisaslaşan“ELBOLETÍN”qəzetininonlaynnəşrində“Azərbay
canişğaldanazadedilmişəraziləriniyüksəktexnologiyalar
zonasınaçevirir”sərlövhəliməqalədərcedilib.

NəşrdəVətənmüharibəsibitdikdənsonra“AzərbaycanRes
publikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinin 20212025ci
illər üzrə bərpası və dayanıqlı inkişafı” Dövlət Proqramının
hazırlandığıbildirilir, buməqsədləmüəyyənvəsaitinayrıldığı
qeydolunur.
Diqqətəçatdırılırki,beş ildənsonra investisiyalarxaricisər

mayələrhesabınaartımperspektiviilə5,2milyarddollaraçata
caq,investorlararasındaAvropaYenidənqurmavəİnkişafBankı
vəDünyaBankıdavar.
Nəşroxucularınalogistikaəlaqələrininbərpasıiləbağlıplan

laşdırılanlayihələr,həmçininazadolunmuşərazilərdəinşaolu
nacaqüçhavalimanıbarədədəməlumatverir.Qeydolunurki,
işğaldanazadedilmişərazilərdəlogistikaəlaqələrininqurulması
və inkişafıüçünyaxşı imkanlarvar: “AzərbaycanHökumətinin
əsasməqsədlərindən biri də bu ərazilərdə “yaşıl enerji zona
sı”nınyaradılmasıvəenerjitəhlükəsizliyinintəminolunmasıdır.
Yaşılenergetikazonasınınyaradılmasıprosesiartıqbaşlayıb”.
Diqqətəçatdırılırki,Azərbaycanınişğaldanazadedilmişəra

zilərindəşəhərlərvəkəndlərdünyanınənqabaqcıltexnologiya
larıtətbiqolunmaqla“ağıllışəhər”və“ağıllıkənd”konsepsiyası
əsasındayenidənqurulacaq.İlk“ağıllıkənd”Zəngilanrayonun
da yaradılır. Bu layihələrAzərbaycanın işğaldan azad edilmiş
şəhərvəkəndlərinibölgəninəninkişafetmişərazilərindənbirinə
çevirməkniyyətininümayişetdirir.

Xalq şairi Mirvarid Dilbazinin 
xatirəsi anılıb

Avqustun19daAzərbaycanınilkqadınXalqşairiMirvarid
Dilbazinin(1912–2001)anadanolmasının109illiyimünasibətilə
“Azərkitab”kitabmərkəzindətədbirkeçirilib.

Tədbiri giriş
sözü ilə “Mir
varid Dilbazi
PoeziyaMəclisi”
İctimai Birliyinin
sədri, şairpubli
sist Güllü Eldar
Tomarlı açaraq
Mirvarid Dilba
zi yaradıcılığı
nın Azərbaycan
ədəbiyyatında
vətənpərvərl ik

mövzusundaxüsusiyertutduğunuvəgəncnəsləörnəkolduğu
nuvurğulayıb.
Tədbirdəictimaibirliyinvə“Mişov”mədəniyyətdərnəyininbir

gətəşəbbüsüvədəstəyiiləərsəyəgələnnəşr–AqşinAğkəmər
linin“TəbrizdənTəbrizə”hekayələrkitabıtəqdimolunub.Nəşrin
önsözmüəllifiXalqşairiNərimanHəsənzadəkitabınoxucuların
rəğbətiniqazanacağınıəminlikləvurğulayıb.O,XalqşairiMir
varidDilbazinixatırlayaraqxatirələrinibölüşüb.MirvaridDilbazi
adınayaradılmışictimaibirliyəuğurlararzulayıb.
TədbirdəçıxışedəntarixelmləridoktoruƏkrəmRəhimli,tən

qidçi, şair Əsəd Cahangir, tədqiqatçıyazar Ramiz Göyüşov,
şairlər İlhamQazaxlı,Südabəİrəvanlı,ZeynəbKazımova,Zə
rəngizDəmirçiQayalıvəbaşqalarıçıxışedərəkMirvaridDilbazi
ninyaradıcılığındandanışıb,onunlabağlıxatirələrinibölüşüblər.

Avqustun19dabirqrup
Şuşasakininindoğmaşə
hərəsəfərləritəşkilolunub.
Otuzillikhəsrətdənsonra
işğaldanazadedilənŞuşa
ya–mədəniyyətpaytaxtımız
Şuşayaayaqbasansakinlər
əvvəlcəözevləriniziyarət
edib,xatirələrinijurnalistlərlə
bölüşüblər.

Şuşalılar bu günü onlara ya
şatdıqlarıüçünmüzəfərAliBaş
Komandan,PrezidentİlhamƏli
yevə, qüdrətli Ordumuza min
nətdarlıqlarınıifadəedib,tezlik
ləözdoğmatorpaqlarınaəbədi
yaşamaqüçüngeridönəcəkləri
günü səbirsizliklə gözlədiklərini
vurğulayıblar.
“Bundan sonra Şuşanın qa

pısı şuşalılara açıqdır” – bu
sözləri şəhər sakinləri ilə gö
rüşzamanıŞuşaŞəhəriDövlət
Qoruğu İdarəsi İdarəHeyətinin
sədriMəftunAbbasov jurnalist
lərəaçıqlamasındadeyib.
O bildirib ki, altı ay bundan

qabaqkı Şuşa ilə bugünkü Şu
şa arasında böyük fərq var,
abadlıq işləri aparılır, bir sıra
iaşə obyektləri tikilir. Prezident
tərəfindənməktəb vəməscidin
təməliatılıbvətezlikləbunların
tikintisinə başlanılacaq: “Şuşa
dailkolaraqPrezidentinxüsusi
nümayəndəliyinin, Şuşa şəhəri
Dövlət Qoruğu İdarəsinin ya

ranması,AzərbaycanlaTürkiyə
arasında Şuşa Bəyannaməsi
ninimzalanmasıbunlarınhamı
sının əyani sübutudur. Cənab
PrezidentŞuşayaxüsusiönəm
verir. Artıq “Zəfər yolu”nda da
tamamlanmaişlərigedir”.
Şuşanın partlamamış silah

sursatvəminalardantəmizlən
diyini də vurğulayan M.Abba
sov yaxın vaxtlarda bu işlərin
yekunlaşacağını deyib: “Bu
sadaladığım amillər Şuşaya
gəlməkdə əsas maneələr idi.
Bumaneələr indi aradan qal
dırılır. Bundan sonra Şuşanın
qapısı şuşalılara açıqdır. Hər
zamanburasəfərlərtəşkilolu

nacaq.Bizbusəfərlərdəəsa
sən yaşlı nəslin nümayəndə
lərinəüstünlükverəcək,sonra
yavaşyavaş cavannəslin nü
mayəndələrinin də səfərlərini
təşkiledəcəyik”.
Səfərzamanışuşalılarşəhər

də aparılan quruculuq, bərpa
işləri ilə tanış olublar. Sakinlər
şəhərdə yerləşən erməni van
dalları tərəfindən dağıdılmış
tarixi, dini və mədəni abidələ
ri ziyarət edib, Cıdır düzündə
olublar.Şuşalılardoğmaşəhər
dəYuxarıGövhərağavəAşağı
Gövhərağaməscidlərinidəzi
yarət edib, namazqılıb, dualar
oxuyublar.

Təəssüratımızısözləifadəet
məkmümkündeyil.Bunlarinsa
nıkövrəldənhisslərdir.Şükürlər
olsunki,30ildənsonradoğma
torpağımıza ayaq basdıq. Bu
sözləriişğaldanazadedilənŞu
şaya ayaq basan şəhər sakini
SofiyaSalahovadeyib.
“Şəhidlərimizə Allahdan rəh

mət, qazilərimizə cansağlığı
arzulayıram. Prezidentimiz var
olsun ki, bizə bu gözəl hissləri
yaşatdı.Sevincimizinhəddihü
duduyoxdur.Bütüntəşkilatçılar
sağolsunlarki,biziburayagə
tirdilər.Ogünolsunki,uşaqla
rımıztezlikləbutorpaqlardabö
yüsünlər”,deyəovurğulayıb.

İmtahan intizarında son mərhələ
Avqustun20dəalitəhsilmüəssisələrinə
qəbulolunmaqüçünixtisasseçimibaşla
nır.DövlətİmtahanMərkəzibununlabağlı
abituriyentlərəmüraciətedib.

Müraciətdəqeydolunurki,alitəhsilmüəs
sisələrinəqəbulolunmaqüçünixtisasseçimi
avqustun 20dən 30dək internet vasitəsilə
aparılacaq.Bumüddətərzindəmüsabiqədə
iştiraketməkhüququqazanmışabituriyent
lərinqarşısındaözixtisasseçiminəbirdaha
nəzər salmaq, seçimini dəqiqləşdirmək və
təsdiqləməkvəzifəsidurur.
İxtisasseçimiDİMinrəsmisaytıvasitəsilə

elektron qaydada aparılır və texniki cəhət
dənbuprosesihəyatakeçirməkçoxsadədir.
Proqram təminatıeləqurulubki,sizinsəhv
etmək ehtimalınız yoxdur və ərizəni yadda
saxladüyməsinibasdıqdasəhvvəonunma
hiyyətibarədəxəbərdarlıqedilir.
Hərilolduğukimi,buildəDİMinnəşretdiyi

“İxtisasseçimizamanınələrədiqqətyetirməli?”
adlıvəsaitlərabituriyentlərəköməkolacaq.Bu
kitabçalardamüsabiqəşərtləri,ixtisasqrupları
üzrəplanyerləri,müvafiqqruplarüzrəmüsabi
qədəiştirakedənabituriyentlərinimtahannəti
cələrininbalintervallarıüzrəpaylanmasıvəs.

məlumatlarəksinitapıb.“Abituriyent”jurnalının
4saylıburaxılışındaisə“Abituriyentinelektron
ixtisasseçimiərizəsi”nindoldurulmaqaydası,
qəbul aparılan ixtisaslar, planyerləri, jurnalın
xüsusiburaxılışındaisəötənilintələbəqəbulu
müsabiqəsindəayrıayrıixtisaslarüzrəforma
laşmışkeçidballarıdərcolunub.
Abituriyentlər həmçinin DİMin regional

bölmələrində,eləcədəpaytaxtdaQərbiKas
pi, Azərbaycan, Bakı Biznes, Odlar Yurdu
universitetlərində abituriyentlərə ixtisas se
çimi ilə əlaqədar kömək etmək məqsədilə
yaradılmış və ödənişsiz əsaslarla fəaliyyət
göstərən “Abituriyent məsləhət mərkəzlə
ri”nəmüraciətedəbilərlər.
2021/2022citədrisiliüçünalitəhsilmüəs

sisələrininbakalavriatsəviyyəsininjurnalistika
ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər
isəavqustun19daqabiliyyətimtahanıverib
lər.Bumərhələdə III ixtisasqrupuüzrə test
imtahanı verərək müsabiqə şərtini ödəyən
abituriyentləriştirakediblər.İmtahandaiştirak
üçün760abituriyentqeydiyyatdankeçib.
İmtahanBakışəhərindəvəDİMinregional

bölmələrinin yerləşdiyi Naxçıvan, Gəncə,
Lənkəran, Şəki, Bərdə, Göyçay, Şirvan və
Xaçmazşəhərlərindətəşkilolunub.

İmtahanın başlanmasından əvvəl Mət
buat Şurasının və KİV nümayəndələrinin
iştirakı ilə təklif olunan210dançoxmövzu
arasından3mövzuseçilib vəvideobağlan
tıvasitəsilə imtahanmərkəzlərinəçatdırılıb.
Abituriyentlər təqdimolunmuşmövzulardan
biriüzrəinşa(esse)yazıblar.Nəticələryaxın
günlərdəelanolunacaq.
Avqustun20dəisəDİMtərəfindənalitəh

silmüəssisələrininbakalavriaturasəviyyəsi
nə, o cümlədən ümumi (9 illik) və tam (11
illik) orta təhsil bazasında kolleclərə qəbul
üçünnövbətiqabiliyyət imtahanlarıkeçirilə
cək.Abituriyentlərislamşünaslıq(ali),bədən
tərbiyəsi(9və11illik),musiqi(alivə9illik)
istiqamətləri üzrə qabiliyyət imtahanı verə
cəklər.

Ayrılığın sonu varmış...
Şuşa sakinləri otuzillik həsrətdən sonra doğma şəhərdə

XXəsrin90cıillərindənetibarən
Azərbaycanınmuğamsənətidünya
dinləyicilərininmaraqdairəsində
xüsusiyerqazanıb.Muğamlarımı
zınsorağınıalanbəziəcnəbiölkə
musiqiçiləribusənətləpeşəkarsə
viyyədəmaraqlanmağabaşladılar.
OnlardanbiridəABŞvətəndaşıCefri
Verbokdur.

Cefri VerbokAmerikaMuğamCə
miyyətinin prezidenti, Azərbaycan
muğamının tədqiqatçısıvəkamança
ifaçısıdır. O, hazırda vətənində və
müxtəlif xarici ölkələrdəAzərbaycan
muğamınınfəaltəbliğatçısıdır.

BugünlərdəCefriVerbokBeynəlxalqMul
tikulturalŞəbəkənin,“QlobalƏməkdaşlıqvə
AnalitikAraşdırmalarMərkəzi”İctimaiBirliyi
nin qonağı olub.Azərbaycanmədəniyyəti
nin,muğamınınfəaləcnəbitəbliğatçısıkimi
CefriVerbokBeynəlxalqMultikulturalŞəbə
kənin“Fəxrisəfiri”diplomunalayiqgörülüb.
Cefri Verbok səmimi abhavada təşkil

olunangörüşüçünBeynəlxalqMultikultural
Şəbəkəninrəhbəri,“QlobalƏməkdaşlıqvə
AnalitikAraşdırmalarMərkəzi”İctimaiBirli
yininsədriXəyaləMəmmədovayavəonun
komandasınatəşəkkürünübildirib.

Pakistan universitetində Azərbaycan dili və 
mədəniyyəti mərkəzi açılacaq

PakistanınMüasirDillərUniversitetindəAzərbaycandilivə
mədəniyyətimərkəziaçılacaq.BubarədəməsələAzər
baycanDillərUniversiteti(ADU)rektorununköməkçisiAnar
RəhimovPakistanınMüasirDillərUniversitetininrektoru
MəhəmmədCəfəriləgörüşündəmüzakirəolunub.

AnarRəhimovADUdayenicəaçılmışPakistanmədəniyyət
mərkəzihaqqındaməlumatveribvərektorKamalAbdullanın
təşəbbüsüiləMüasirDillərUniversitetindədəAzərbaycandili
vəmədəniyyətimərkəziniaçmaqvəqardaşPakistanda“Azər
baycanmultikulturalizmi” fənnini tədrisetməkniyyətlərioldu
ğunu diqqətə çatdırıb. Belə layihələrin ölkələrimiz arasında
elmvətəhsiləlaqələrinininkişafınatöhfəverəcəyiniqeydedib.
Məhəmməd Cəfər öz növbəsində AzərbaycanPakistan

münasibətlərindən bəhs edib, iki ölkənin birbirini hər za
man dəstəklədiyini bildirib. RektorMüasir Dillər Universite
tindəAzərbaycandilivəmədəniyyətimərkəzininaçılmasını
və “Azərbaycan multikulturalizmi” fənninin tədris edilməsi
planınıməmnunluqlaqarşılayıb,mərkəzinaçılması iləbağlı
universitetrəhbərliyitərəfindənlazımiköməkgöstəriləcəyini
əminlikləifadəedib.
Azərbaycan dili və mədəniyyəti mərkəzinin 2021ci ilin

sentyabrayındaaçılmasıplanlaşdırılır.

Məşhur amerikalı kamança ifaçısı diplomla təltif olunub
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Kəl bə cər ra yo nu nun Zar kən-
di üz rə isə yal nız 1 la yi hə 2-ci 
ye rə la yiq olub.

Xa tır la daq ki, 1-ci ye rin sa-

hi bi nə 5000 ma nat, 2-ci ye rin 
sa hi bi nə 3000 ma nat, 3-cü ye-
rin sa hi bi nə isə 2000 ma nat 
pul mü ka fa tı, di gər iş ti rak çı la ra 
isə dip lom lar təq dim edi lə cək. 
La yi hə lər ya şa yış mən tə qə lə-
ri nin möv cud və ziy yə ti nin ana-
li zi, ta ri xi kon tekst lə əla qə lə ri, 
ori ji nal lıq, sim vo lizm, bü töv lük, 
həm çi nin uğur lu və pe şə kar bə-
dii-qra fi k və me mar lıq həl lə ri, 

vi zual təq di mat lar üz rə qiy mət-
lən di ri lib.

Mü sa bi qə nin mün sifl  ər he-
yə tin də Döv lət Şə hər sal ma və 
Ar xi tek tu ra Ko mi tə si  səd ri nin 
müavi ni İl qar İs ba tov, Azər bay-
can Me mar lar İt ti fa qı İda rə He-
yə ti nin səd ri El bay Qa sım za də, 
Azər bay can Me mar lıq və İn şaat 
Uni ver si te ti nin rek to ru Gül çöh-
rə Məm mə do va, “Ba kı Abad lıq 

Xid mə ti” MMC-nin rəh bə ri Bün-
yad Qa sı mov və me mar Ab dul 
Hü sey nov yer alıb.

Qeyd edək ki, mü sa bi qə də 
əsa sən gənc mü tə xəs sis lər iş ti-
rak edib və bir sı ra ma raq lı la yi hə 
həl lə ri irə li sü rü lüb. Qa lib la yi hə-
lər də da ya nıq lı hə yat şə raiti nin 
ya ra dıl ma sı na, müasir me mar lıq 
həl lə ri nin mil li me mar lıq la sin-
te zi nə, ya şa yış mən tə qə lə ri nin 

gə lə cək tex no lo ji in ki şa fı nın həll-
e di ci is ti qa mət lə ri nə dair tək lifl  ər 
əks olu nub. Mü sa bi qə də qa lib 
gə lən la yi hə lər kənd lər də apa rı-
la caq bər pa-qu ru cu luq iş lə rin də 
nə zə rə alı na caq.

Se çil miş la yi hə lər və on la rın 
müəl lifl  ə ri haq qın da da ha ət raf-
lı mə lu mat la www.bi zim qa ra-
bagh.az say tın da ta nış ol maq 
müm kün dür.

Ağ ca bə di Re gional Mə də niy yət 
İda rə si Ya qub Məm mə dov 
adı na Ağ ca bə di ra yon Mə-
də niy yət Mər kə zin də re gional 

ida rə nin ta be li yin də fəaliy yət gös-
tə rən uşaq mu si qi və in cə sə nət 
mək təb lə ri rəh bər lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ic las ke çi ri lib. 

Re gional ida rə nin rəisi Qa lib Hə sə-
nov ya xın gə lə cək də ida rə nin əha tə 
et di yi ra yon lar da fəaliy yət gös tə rən 
mə də niy yət müəs si sə lə rin də kök lü 
is la hat la rın apa rı la ca ğı nı vur ğu la yıb, 
rəh bər li yin qar şı ya qoy du ğu tap şı rıq-
la rın vax tın da, də qiq, şəff  af və mə su-
liy yət lə ye ri nə ye ti ril mə si nin va cib li yi ni 
vur ğu la yıb.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə-
si Şə ki şə hər S.Vur ğun adı na Folk lor 
klu bun da Şir van və Şə ki şə hər mə-
də niy yət mər kəz lə ri nin dost luq gö rü şü 
ke çi ri lib. Şir van şə hər Mə də niy yət Mər-
kə zi nin tə şəb bü sü ilə baş tu tan gö rüş 
gör kəm li mü ğən ni, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Müs lüm Ma qo ma ye vin (1942-2008) 
do ğum gü nü (17 av qust) mü na si bə ti lə 
ger çək lə şib. Şə ki Mə də niy yət Mər kə zi-
nin di rek to ru Ağaəli Cə li lov və Şir van 
Mə də niy yət Mər kə zi nin di rek to ru Nə-
mi də Qu lu za də ecaz kar sə si ilə dün-
ya nı fəth edən mü ğən ni nin ya ra dı cı lı-
ğın dan söz açıb lar. Mu si qi li proq ram la 
da vam edən gö rüş də təq dim olu nan 
bir-bi rin dən ma raq lı mu si qi və rəqs 
nöm rə lə ri al qış lar la qar şı la nıb.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si 
və To vuz Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi nin (AYB) üz vü, şair İsa Ca va doğ lu-
nun 90 il lik yu bi le yi qeyd olu nub. Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Məm məd 
Məm mə dov, Ağs ta fa Re gional Mə də niy-
yət İda rə si nin To vuz ra yo nu üz rə nü ma-
yən də si Adil Hə sə nov və baş qa la rı çı xış 
edə rək yu bil ya rı təb rik edib lər.

Sa bi ra bad Re gional Mə də niy yət 
İda rə si Şir van Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sı hə vəs kar uşaq və ye ni yet mə lə rin 
iş ti ra kı ilə “Mə nim na tür mor tum” ad lı 
sər gi və us tad dər si təş kil edib. Us tad 
dər sin də qa le re ya nın di rek to ru Çi na rə 
Və li ye va şa gird lə rə na tür mort jan rı nın 
iş lən mə tex ni ka sı haq qın da mə lu mat 
ve rib. Sər gi də na tür mort jan rın da iş lən-
miş 20-dən ar tıq əsər nü ma yiş olu nub. 

Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Ma sal lı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin-
də gənc kö nül lü lə rin iş ti ra kı ilə “Nar ko-
ma ni ya, nar ko biz nes və ona qar şı mü-
ba ri zə” möv zu sun da təd bir ke çi ri lib. 

Qa zax ra yon Mə də niy yət Mər kə zin-
də 18 av qust – Sər həd Qo şun la rı Gü nü 
mü na si bə ti lə “Mü qəd dəs sər həd lə ri miz 
eti bar lı əl lər də dir” ad lı də yir mi ma sa 
ke çi ri lib. Təd bir də bir qrup mə də niy yət 
iş çi si və I Qa ra bağ mü ha ri bə si ve te ra nı 
Qur ban Qur ba nov iş ti rak edib. Qa zax 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sın da isə əla-
mət dar gün lə əla qə dar “Və tən sər həd-
dən baş la yır” ad lı sər gi təş kil olu nub.

Şəm kir Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Göy göl ra yon Mər kə zi uşaq ki tab xa-
na sın da ba la ca oxu cu lar üçün “na ğıl 
saatı” təş kil olu nub.

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Qu ba ra yon MKS-nin Mər kə zi Ki tab xa na-
sı Ni za mi adı na mə də niy yət və is ti ra hət 
par kın da səy yar ki tab xa na xid mə ti təş kil 
edib. MKS-nin Al pan kənd ki tab xa na sı 
“Zə fər bay ra mın mü ba rək” baş lı ğı al tın da 
təd bir ke çi rib. MKS-nin Əs ki İq riq kənd ki-
tab xa na fi  lialın da isə “Qa lib öl kə nin qəh rə-
man Or du su” möv zu sun da təd bir ke çi ri lib.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə-
si Qə bə lə Döv lət Rəsm Qa le re ya sın da 
gənc rəs sam la rın müx tə lif möv zu lar da 
çə kil miş rəsm əsər lə rin dən iba rət sər gi 
təş kil edi lib.

Bər də ra yon MKS-nin Hü seyn bəy li 
kənd ki tab xa na fi  lialın da “Gənc lər və 
ki tab xa na” ad lı gö rüş təş kil edi lib.

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Tər tər ra yon MKS ulu ön dər Hey dər 
Əli yev adı na mə də niy yət və is ti ra hət 
par kın da “Mən oxu dum, sən də oxu” 
ad lı səy yar ki tab xa na qu tu la rı təş kil 
edib. Ma raq lı üs lub lar da ha zır lan mış 
qu tu lar da müx tə lif möv zu lu ki tab lar, 
jur nal lar, bro şür və qə zet lər oxu cu la-
rın is ti fa də si nə ve ri lib. La yi hə nin məq-
sə di sa kin lə rin, xü su si lə ye ni yet mə və 
gənc lə rin asu də vaxt la rı nın sə mə rə li 
təş ki li, oxu cu ma ra ğı nın ar tı rıl ma sı, 
mü ta liə mə də niy yə ti nin da ha da yük-
səl dil mə si dir.

Bölgələrdən xəbərlər

İclaslar, görüşlər, sərgilər...

Orta əsr Ağsu şəhərini üzə çıxarmış alim
Arxeoloq Qafar Cəbiyev haqqında kitabın təqdimatı

Av qus tun 17-də “Or ta əsr Ağ su 
şə hə ri” Döv lət Ta rix-Mə də niy-
yət Qo ru ğu nun təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Azər bay can ar xeolo gi ya sı nın 
in ki şa fın da pro fes sor Qa far 
Cə bi ye vin ro lu” ad lı ki ta bın təq-
di ma tı ke çi ri lib. Ki tab da ötən il 
ta nın mış ar xeoloq, ta rix elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor Qa far Cə-
bi ye vin 70 il lik yu bi le yi mü na si-
bə ti lə Mə də niy yət Na zir li yi ya-
nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, 
İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət 
Xid mə ti tə rə fin dən ke çi ril miş 
bey nəl xalq on layn konf ran sın 
ma te rial la rı top la nıb.

Təq di ma tı gi riş sö zü ilə qo ru-
ğun di rek to ru, ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru Fa riz Xə lil li açıb. Bil di rib 
ki, pro fes sor Qa far Cə bi yev uzun 
il lər dir ki, Qə bə lə, Ağ su, İs ma yıl lı, 
Kür də mir və Şa ma xı ra yon la rın-
da apa rı lan ar xeolo ji təd qi qat la ra 
rəh bər lik edib. Hə min təd qi qat lar 
nə ti cə sin də An tik və Or ta əsr lər 
ta ri xi nin bir sı ra mə sə lə lə ri nə el mi 
cə hət dən ay dın lıq gə ti ri lib. 

Qeyd olu nub ki, Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 22 
okt yabr 2019-cu il ta rix li sə rən-
ca mı ilə ya ra dıl mış “Or ta əsr 
Ağ su şə hə ri” Döv lət Ta rix-Mə-
də niy yət Qo ru ğu da məhz ali-
min təd qi qat la rı nın nə ti cə si dir. 
Pro fes sor Qa far Cə bi yev ya zı lı 
mən bə lər də adı çə ki lən, la kin 
ye ri bi lin mə yən Meh rə van şə-
hə ri nin qa lıq la rı nı üzə çı xa rıb, 

ora da ge niş miq yas lı təd qi qat işi 
apa rıb. Fa riz Xə lil li pro fes sor Qa-
far Cə bi ye vin ar xeolo gi ya el mi 
sa hə sin də mək tə bin əsa sı nı qoy-
du ğu nu qeyd edib, onun ye tir mə-
lə ri nin müx tə lif eks pe di si ya lar da 
sə mə rə li şə kil də iş lə di yi ni bil di rib.  

Təq di mat mə ra si min də Mə də-
ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və 
Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin 
sek tor mü di ri Ma hir Qəh rə ma-

nov, “Qə bə lə” Döv lət Ta rix-Bə dii 
Qo ru ğu nun di rek to ru Za hir Kə ri-
mov, “Bas qal” Döv lət Ta rix-Mə-
də niy yət Qo ru ğu nun di rek to ru 
Araz Ma nafl  ı, Ağ su Ta rix- Di yar-
şü nas lıq Mu ze yi nin di rek to ru 
Sev da Də mi ro va, Gən cə Döv-
lət Uni ver si te ti nin do sen ti Ca vid 
Ba ğır za də, Mil li Azər bay can Ta-
ri xi Mu ze yi, AMEA Ar xeolo gi ya 
və Et noq ra fi  ya İns ti tu tu və di gər 
el mi müəs si sə lə rin əmək daş la rı 
iş ti rak edib lər. 

Ma hir Qəh rə ma nov çı xış edə-
rək mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mo vun və Döv lət Xid mə ti nin 
rəisi Azad Cə fər li nin sa lam və 
təb rik lə ri ni çat dı rıb, ali min el mi 
nailiy yət lə ri nin və nəşr lə ri nin 
yük sək qiy mət lən di ril di yi ni qeyd 
edib. O, pro fes sor Qa far Cə bi-
ye və Mə də niy yət Na zir li yi nin 
“Fəx ri fər man”ını təq dim edib.

Son da pro fes sor Qa far Cə bi-
yev Azər bay can da ar xeolo gi ya 
el mi nin in ki şa fı sa hə sin də xid-
mət lə ri ni yük sək də yər lən dir dik-
lə ri nə gö rə tə şək kür edib, ki ta bı 
təd bir iş ti rak çı la rı üçün im za la-
yıb.

ABŞ səfi ri Əlincəqalaya çıxıb
Naxçıvanla tanışlıq diplomatda

zəngin təəssürat yaradıb

Gö zəl bir di yar olan Nax çı va na mə nim ilk sə fə rim dir və 
mux tar res pub li ka ya gə li şim dən məm nun luq du yu-
ram. Sə fə rin yük sək sə viy yə də təş ki li nə gö rə Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc li si nin səd ri nə öz min nət-

dar lı ğı mı bil di ri rəm. İki gün ər zin də bu ra da müx tə lif rəs mi 
nü ma yən də lər, elm adam la rı, qa dın sa hib kar lar, ey ni za-
man da, Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı proq ram la rı nın mə zun la rı 
ilə gö rüş mək im ka nım ol du.

Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın (ABŞ) öl kə miz də ki sə fi  ri Örl Lit-
zen ber qer bu söz lə ri av qus tun 18-də Nax çı van da, Mö mi nə xa-
tın tür bə si nin önün də me dia nü ma yən də lə ri nə mü sa hi bə sin də 
de yib.

Dip lo mat bil di rib ki, Azər bay can ki mi gö zəl öl kə ni gə zib gör-
mək is tə yir və uzun müd dət idi ki, Nax çı va na gəl mək ar zu sun da 
idi: “Təəs süf ki, ko ro na vi rus in fek si ya sı nın ya yıl ma sı ilə əla qə-
dar ola raq Ba kı dan kə na ra çıx ma ğım müm kün ol mur du. La kin 
ha zır da Azər bay can da mil yon lar la in san vak si na si ya olun du ğu-
na gö rə sə ya hət et mək müm kün dür”. Dip lo mat qeyd edib ki, bu 
ilin iyul ayın da ABŞ-ın Ok la ho ma şta tı nın qu ber na to ru nu Gən cə 
və Zən gi la na sə fər də mü şa yiət edib: “Bir həf tə son ra Şə ki və 
Qax da ol dum. Bu də fə isə gö zəl Nax çı van da yam”.

Hə yat yol da şı ilə bir lik də Nax çı va nın məş hur tu ris tik yer lə ri nə 
baş çək di yi ni qeyd edən Örl Lit zen ber qer Duz dağ Fi ziote ra pi ya 
Mər kə zi, Xan sa ra yı və Nax çı van qa la da ol du ğu nu de yib: “Bu ra-
da mü şa hi də et di yi miz qo naq pər vər lik bir da ha onu gös tə rir ki, 
Nax çı van bey nəl xalq tu rist lə ri qə bul et mək üçün ideal bir mə-
kan dır”.

ABŞ sə fi  ri mux tar res pub li ka ya sə fə ri nin son gü nün də Azər-
bay can xal qı nın ye nil məz lik sim vo lu Əlin cə qa la ilə ta nış olub. 
Dip lo ma ta ta ri xi abi də ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib. Qeyd olu-
nub ki, Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı Ali Məc li si səd ri nin 2014-
cü il də im za la dı ğı sə rən ca mı na əsa sən, “Əlin cə qa la” ta ri xi abi-
də si bər pa olu nub və mu zey ya ra dı lıb. Ta ri xi qay naq lar əsas 
gö tü rü lə rək dün ya əhə miy yət li abi də olan Əlin cə qa la nın bər pa 
edil mə si xal qı mı zın ço xəsr lik ta ri xi ir si nin gə lə cək nə sil lə rə çat-
dı rıl ma sı və ta nı dıl ma sı ba xı mın dan bö yük əhə miy yə tə ma lik dir. 
Qa la da məs kun laş mış in san la rın ya şa yı şı nı və dö yüş sə nə ti ni 
özün də əks et di rən mad di mə də niy yət nü mu nə lə ri nin “Əlin cə qa-
la” Ta rix-Mə də niy yət Mu ze yin də nü ma yiş olun ma sı isə bu ta rix 
haq qın da dol ğun tə səv vür ya ra dır.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Əlin cə qa la mux tar res pub li ka nın Cul fa 
ra yo nun da, Əlin cə ça yın sağ sa hi lin də yer lə şir. Bə zi ta ri xi mən-
bə lə rə gö rə, qa la 2 min il əv vəl, di gər mən bə lə rə gö rə, III-IV əsr-
lər də ti ki lib. 

Əli nə cə qa la ilə ta nış lıq ABŞ sə fi  rin də xoş təəs sü rat ya ra dıb. 
Av qus tun 18-də dip lo ma tın mux tar res pub li ka ya sə fə ri ba şa ça-
tıb.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Qədim Qarabağın yenilənən siması
Beş kənd və bir qəsəbənin yenidən qurulması üzrə müsabiqəyə yekun vurulub

Zəfər yolunun fədailəri
Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət 
İda rə si Ağs ta fa ra yon Mə də niy-
yət Mər kə zi nin əmək daş la rı Və-
tən mü ha ri bə si şə hi di Mah mud 
Əh mə do vun Ağs ta fa da yer lə-
şən ev-mu ze yi ni və xa ti rə si nə 
ti ki lən bu laq komp lek si ni zi ya rət 
edib lər.

Xaç maz Re gional Mə də niy-
yət İda rə si Şab ran Ra yon Ta-

rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yin də “Zə fər yo lu nun fə dailə ri” ad lı təd bir ke çi ri-
lib. Təd bir də Şab ran Xalq teat rı nın akt yo ru Nur lan Fər had lı nın ifa sın da 
“Azər bay can əs gə ri, Zə fə rin mü ba rək!” şeiri səs lən di ri lib, şə hid lə ri mi zə 
həsr olu nan vi deoçarx təq dim edi lib.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Za qa ta la ra yon MKS-nin Kə pə nək çi 
kənd ki tab xa na fi  lialın da I Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di Mais Məm mə do-
vun ailə si ilə gö rüş təş kil olu nub. Şə hi din ana sı Gül da nə Məm mə do va 
oğ lu nun uşaq lıq il lə rin dən, ey ni za man da mü ha ri bə za ma nı gös tər di yi 
qəh rə man lıq lar dan söz açıb.

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Qu ba ra yon MKS-nin Mər kə zi Ki tab-
xa na sı Oxu cu la ra xid mət şö bə si nin 
təş ki lat et di yi da hi Azər bay can şairi və 
mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li-
yi nə həsr olun muş “Poezi ya dün ya sı nın 
dü ha sı” ad lı on layn şeir qi raəti mü sa-
bi qə si ba şa ça tıb. MKS-nin di rek to ru 
Sa məd din Nə si rov mü sa bi qə nin qa lib-
lə ri ni təb rik edib. Qa lib lər fəx ri fər man 
və hə diy yə lər lə təl tif olu nub lar.

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Bər də ra yon MKS-nin Ko la yır kənd ki tab-
xa na fi  lialı “Ni za mi Gən cə vi nin qə zəl lə-
rin dən” ad lı vi deoçarx ha zır la yıb.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə-
si Qə bə lə ra yon Mə də niy yət Mər kə zi-
nin Bum qə sə bə Mə də niy yət evi Ni za mi 
Gən cə vi nin 880 il li yi nə həsr olu nan vi-
deoçarx ha zır la yıb.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Za-
qa ta la ra yon MKS-nin təş kil et di yi “İn ci tək 
söz lər seç, dün ya bə zən sin” ad lı on layn 
şeir qi raəti mü sa bi qə si qa lib lə ri nin mü-
ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi ke çi ri lib. İyul 
ayın da təş kil edi lən mü sa bi qə yə 31 nə fər 
oxu cu mü ra ciət edib. On lar dan Hü rü Məm-
mə do va I, Ay tən Sü ley ma no va II, Gü lay 
Şa ba no va isə III yer lə rə la yiq gö rü lüb lər.

Poeziya dünyasının dühası



əvvəli səh. 1-də

Dövlət Proqramı çərçivəsində
həyatakeçirdiyimizdahabirlayi
həRusiyaEtnoqrafiyaMuzeyiilə
əməkdaşlıqdır. Muzeydə Azər
baycana aid 3000ə yaxın eks
ponat var.Maraqlıdır ki, onların
daimiekspozisiyasındabəzieks
ponatlarnümayişolunsada,bu
kolleksiyaheçvaxtöyrənilməyib.
Bizbuməsələniqaldırdıq.Onla
rın bütün fondlarında işlədik və
ən maraqlı nümunələri seçdik.
Burada qorunan Azərbaycana
aidxovluvəxovsuzxalça,həmçi
ninparça,tikmə,geyim,zərgərlik
və metal nümunələrinə düzgün
atribusiyanın verilməsi üçün bu
nümunələrdənibarətsərgivəka
taloqhazırladıq.Builinfevralında
açılan sərgidə ümumilikdə 120
əşyanümayişolundu.Mayayına
qədərdavamedənsərgimüxtəlif
tədbirlərlə yadda qaldı. Rusiyalı
həmkarlarımız bu layihədə bizə
yalnızxalçakolleksiyasınıtədqiq
etməyiməsləhətbilsələrdə,dü
şündükki,buimkanvəfürsətbir
dənəzamanələdüşəcək.Fon
dun,deməkolarki,bütünkollek
siyasını tədqiqetməyəbaşladıq.
Keçmişsovetrespublikalarından
ilkAzərbaycanbu işihəyatake
çirdi.Ümumiyyətlə,DövlətProq
ramıüzrəqarşıdagörüləcəkçox
işlərimizvar.

– Ru si ya Döv lət Er mi taj Mu
ze yi ilə də əla qə lə ri niz ge niş
lə nir...
–Bu,bizimüçünböyüknailiy

yətdir. İlk dəfə olaraqAzərbay
canmuzeyində tətbiqedilənbir
layihə Ermitaj tərəfindən qəbul
olunaraq tətbiqedilir.Bu, inklü
zivlayihədir.Xüsusiqayğıyaeh
tiyacıolaninsanlarüçünmədəni
sərvətlərinəlçatanolması işinin
yaxşılaşdırılması şərtləri önəmli
yertutur.İkimuzeyinbusahədə
təcrübəsini birləşdirən “Pazırık
xalçası”inklüzivlayihəsidir.Bun
danəlavə,ölkəmizin ilk inklüziv
muzeyiolanMilliXalçaMuzeyin
dəartıqgörməqabiliyyətiməh
dud insanlar üçün eksponatlar
barədəmətnlərikincimərtəbədə
dəBrayləlifbasıilətəqdimedilir.
Buradaxovluvəxovsuztexnolo
giyanınbirlikdətətbiqiiləüzərin
dəhəndəsivənəbatielementlər,
zoomorfvəantropomorftəsvirlər
olankiçikölçülüxalçanümunələ
rinümayişetdirilir.Görməqabi
liyyəti məhdud insanlar həmin
xalça növlərinin toxunuş müx
təlifiyini taktil (toxunma) üsulla
duyabilirlər.

– Tək cə xal ça nü mu nə lə ri 
araş dı rı lır, yox sa di gər to xu
cu luq məh sul la rı na da diq qət 
ayı ra bi lir si niz?
– Xalçaların konservasiyası

iləbərabər,muzeyinxüsusiənə
nəvi texnologiyalar şöbəsində
peşəkartoxucularişləyir.Çalışı
rıqmuzeyimizdə xovsuz texno
logiyalarıdabərpaedək.Çünki
xovsuztexnologiyalarınəksəriy
yətiunudulub:çiypalaz,şəddə,
zili və s. Hazırda muzeydə bu
texnologiyanı bərpa etmişik və
toxucularımızbuxalçaları toxu
maqlayanaşı,kurslardagənclə
rədəöyrədilir.

– Ha zır da Ta ta rıs tan da “Xal
ça sə nə ti – mə na la rın tə ka
mü lü”adı al tın da Azər bay can 
xal ça la rı nın sər gi si nü ma yiş 
et di ri lir. Sər gi nin adı ma raq
lı dır... 
–Busərgiötənilplanlaşdırılır

dı,lakinpandemiyasəbəbindən
təxirə salındı. Tatarıstan Res
publikasının (Rusiya Federasi
yası)“KazanKremli”MuzeyQo
ruğundasərgimizdavamedirvə
sentyabrın 5də başa çatacaq.
Mənaların təkamülü anlayışı
özündə xüsusi bir baxışı sim
volizə edir. KlassikAzərbaycan
xalçaları iləyanaşı,müasirrəs
sam Çingiz Babayevin qədim
sənətkarlığı yeni yollarla inki
şafetdirənxalçanümunələribu
sərgidəbirbirini tamamlayır.O,
xalçanınharmoniyasını pozma
danyeniornamentlərkəşfedir.

Xalça sənəti sənətkarlıq işi ol
maqla bərabər, həm də bir in
cəsənətdir, elmdir. Biz daim
rəssamlarla işləyirik. Xalq rəs
samıEldarMikayılzadə,Əmək
dar rəssam Aydın Rəcəbov,
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasının dosenti, xal
çaçırəssam Məmmədhüseyn
Hüseynovlasıxəlaqədəyik.Ka
zandakı mühazirəmdə çoxsaylı
insanlar iştirak edirdi və müha
zirədənsonrabizəçoxlusuallar
ünvanlandı. Sərgilər milli sənət
nümunələrimizin təbliğivəAzər
baycanhaqqındatəsəvvüryarat
maqbaxımındançoxönəmlidir.

– Mə də niy yət pay tax tı mız Şu
şa da mu ze yin fi lialı ilə bağ lı 
fi kir lə ri ni zi öy rən mək is tər dik... 
–Filialbərpaolunacaq.Bilirsiniz

ki,hazırdaŞuşadabərpaqurucu
luq işləri gedir. Ermənilər tərəfin
dən, demək olar ki, bütün tarixi
binalarımızdağıdılıb.Onlarınbər
pası vaxt aparacaq. Heydər Əli
yevFondubu işlərəmütəxəssis
ləri cəlb edib.Muzeyimizin Şuşa
filialıözişinioradadavametdirə
cək,ancaqdahaböyükməkanda,
müasir ekspozisiya ilə. Bizdə ol
duğukimi,bütünyenitexnologiya
larŞuşamuzeyindədətətbiqolu
nacaq.Bizimtekstilkolleksiyamız
möhtəşəmşəkildənümayişetdiri
ləcək.QarabağınvəŞuşanınən
gözəlmuzeylərindənbiridəXalça
Muzeyiolacaq.Butarixəndəbelə
olub.ŞuşadavaxtiləMehmanda
rovların imarətində yerləşənmu
zeyinziyarətçiləribololub.

Yeri gəlmişkən, 44günlükVə
tən müharibəsi zamanı bir xey
riyyəçi tərəfindən bizə hədiyyə
edilən XVIII əsrə aid Qarabağ
xalçası haqqında da söz açmaq
istərdim. Bu xalça zənginliyi və
müxtəlifiyi ilə seçilən “Əjdahali”
nümunəsinəaiddir.Uzunerməni
kolleksiyaçının əlində olub. Son
ra bu xalça italyan kolleksiyaçı
tərəfindən alınıb. Müxtəlif kata
loqlaradaxiledilmişbuşahəsəri
ölkəmizəqaytarabildikvəhazır
da muzeyimizdə sərgilənir. Onu
daqeydedimki,sonillərbirne
çə xalçamız ölkəmizə qaytarılıb.
BunlardanbirneçəsiHeydərƏli
yevFondutərəfindən,birqismini
italyankolleksiyaçı,birneçəsiisə
Mədəniyyət Nazirliyinin dəstə
yi iləalınıbmuzeyətəhvilverilib.
Dövlətimiztərəfindənbizəverilən
dəstəyəgörəöztəşəkkürümübil
dirirəm.Xeyriyyəçilərədəminnət
daramki,bizədəstəkolurlar.

– Bu ya xın lar da Lat vi ya ya sə
fə ri niz ol muş du...

– Latviyanın Gulbene şəhə
rində “Divi Juliji” (İki Yulius) IV
Beynəlxalq İncəsənət Festivalı
keçirilirdi.VaxtiləQafqazKustar
Komitəsininrəhbəriolmuşlatvi
yalıYuliusStraumeninQafqaz
dakı fəaliyyəti  bizim üçünma
raqlıdır. O, Şuşada dərs deyib,
Azərbaycanı qarışqarış gəzib,
qədim xalçaları toplayıb orna
ment və çeşnilərini hazırlayıb.
Riqaya dönəndən sonra Azər
baycana məxsus texnologiya
nı orada öyrətməyə başlayıb.

Onun bir neçə maraqlı xalçası
varki,Latviyadatoxunub.Buxal
çalarabaxanda tamAzərbaycan
xalçasını görə bilməsək də, bi
zim xalçaların izləri hiss olunur.
OnlarıAzərbaycan xalçalarından
ilhamlanmışəsərləradlandırmaq
olar. Xalçanın, kompozisiyanın
strukturu,göllərinyerləşməsi,ha
şiyələr, harmoniya Azərbaycan
xalçasını xatırladır. Qafqaz Kus
tar Komitəsinin arxivi Tbilisidə
saxlanılır.Latviyadagörüşlərimdə
üçtərəfi elmi araşdırmaların va
cibliyinədədiqqətçəkdim.

– Qar şı da han sı la yi hə lər göz
lə ni lir?
– Çox layihələr nəzərdə tut

muşuq. Amma pandemiya sə
bəbindən hansının keçiriləcə
yini dəqiq bilmirik. Qarşıdakı
əsas layihəmiz haqqında söz
açmaq istərdim. Oktyabr ayın
daXalqrəssamıKamilƏliyevin
100illikyubileyiniqeydetməyə
hazırlaşırıq.Otaqdaonuneskiz
vəportretxalçalarınınnümunə

lərini görürsünüz. Siz gəlməz
dən əvvəl onun yaradıcılıq irsi
ilə bağlı məqalə üzərində işlə
yirdim. Həmçinin bizim kollek
siyada olan xalçaları ilə bağlı
kitab nəşr olunacaq. Bundan
əlavə, yubiley tədbiri çərçivə
sində təşkil ediləcək sərgidə
həm bizim muzeydə, həm də
digər muzeylərimizdə qorunan
xalçaları sərgilənəcək.Bu ilöl
kəmizdə “Nizami ili”dir və biz
ekspozisiyaya Kamil Əliyevin
“Nizami”xalçasınıdaəlavəetdik.

O,əsasən,yeniüslubdaportret
xalçaları yaradırdı. Görüləcək
işlərdənbiridəyubileyçərçivə
sindətəşkilediləcəkbeynəlxalq
konfransdır. Latviya, Avstriya
və digər ölkələrdən iştirakçılar
olacaq. Pandemiya qaydaları
na əsasən konfransın bir his
səsi onlayn, bir hissəsi isə adi
qaydadakeçiriləcək.Oktyabrda
KamilƏliyevinyubileyiiləbağlı
sərgivəkonfranskeçirməyinə
zərdətutmuşuq.

– Şi rin xa nım, İCOMun Ba kı
da nə zər də tu tu lan konf ran sı 
bu il ke çi ri lə cək mi?
–Konfransötənilpandemiya

üzündən təxirə salınmışdı.Çox
istərdim ki, bu konfrans keçiril
sin. Çünki Vətən müharibəsin
də Qələbəmizdən sonra Bey
nəlxalq Muzeylər Şurası kimi
nüfuzlu qurumun nümayəndə
lərinin ölkəmizə səfəri əhəmiy
yətli olar. Qarabağımız bərpa
olunur, muzeylərimiz də bərpa
ediləcək.BizdəfələrləİCOMda
talanolunmuşkolleksiyalarımız
la bağlı məsələlər qaldırmışıq.
Danışıqların nəticəsinin bir his
səsi ondan ibarətdir ki, İCOM
Katibliyi ilə razılaşıb sentyabr
ayında hərbi münaqişələr za
manıkolleksiyalarınevakuasiya
məsələsiüzrə treninqlərin keçi
rilməsininəzərdətutmuşuq.Bu
rasənədləşmə,praktikisahələr
üzrə treninq və s. daxildir. Bu
treninqin vəsaitini İCOM Katib
liyi ödəyəcək. İCOM Etnoqrafi
ya Muzeyləri və Kolleksiyaları
üçün Beynəlxalq Komitəsinin
(İCME), Muzey İdarəçiliyi üzrə
Beynəlxalq Komitənin (İNTER
COM) konfransı oktyabr ayına
planlaşdırılır. Yenə də deyirəm,
layihələrimiz pandemiya şərtlə
rinəbağlıdır.

– “Ni za mi ili” çər çi və sin də nə 
ki mi la yi hə lər nə zər də tu tu
lub?
– Dövlət başçısı tərəfindən

2021ci ilin “NizamiGəncəvi İli”
elanolunmasıiləəlaqədarHey
dər Əliyev Fondu, Mədəniyyət
Nazirliyi və Azərbaycan Milli
XalçaMuzeyinintəşkilatçılığıilə
xalça eskizi müsabiqəsi keçiril
di.Həmçininfilologiyaüzrəelm
lərdoktoru,professorSeyfəddin
Rzasoyuntəqdimatında“Nizami
Gəncəvi yaradıcılığında folklor
mifoloji ənənələr” mövzusunda
mühazirətəşkilolundu.Busilsi
lədən layihələrimiz ilin sonuna
dəkdavamedəcək.

Lalə AZƏRİ
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“Qarabağın bərpa, yenidənqurma və inkişafı” sərgisi keçiriləcək

Vətənmüharibəsində
qazandığımızmöhtə
şəmZəfərdənsonra
ölkəmizinvəxalqı

mızınqarşısındaduran
əsasvəzifəişğaldanazad
edilmişərazilərdəbərpa
vəquruculuqişləridir.
Ölkərəhbərliyitərəfin
dənbusahəyəgöstərilən
xüsusidiqqətvəişğaldanazad
edilmişərazilərinbərpasına
ayrılanvəsaitinhəcmibölgə
nindirçəlişinəmühümzəmin
yaradır.

Eyni zamanda işğaldan azad
edilmişərazilərintəbiiehtiyatlarının
zənginliyi və böyük iqtisadi poten
sialamalikolmasıxariciinvestorla
rındadiqqətinicəlbedir.Buprosesi
təşviq etmək üçün 2022 oktyabr
2021ci il tarixindəBakıExpoMər
kəzində 1ci Azərbaycan “Qara
bağın Bərpa, Yenidənqurma və

İnkişafı” (Rebuild Karabakh 2021)
sərgisininkeçirilməsinəzərdə tutu
lur.
Sərginin məqsədi müxtəlif öl

kələrdən olan şirkətlərin Azərbay
canın Qarabağ bölgəsinin sürətli
bərpasınatöhfəverəbiləcəkunikal
təcrübə,innovativhəllvariantlarıvə
investisiya təklifərini bir platforma
danümayişetdirməkdir.Sərgihəm
çininşirkətlərinvədövlətqurumları
nınnümayəndələriarasındadialoq
üçün ünsiyyət platforması yarada
caq.

Sərginin saytında verilənmə
lumatagörə,“RebuildKarabakh
2021”Azərbaycandabeynəlxalq
sərgi və konqreslərin təşkilatçı
sı –“CaspianEventOrganisers”
(CEO) tərəfindən keçiriləcək.
Sərgiyə rəsmidəstəkverənqu
rumlar:QarabağDirçəlişFondu,
Azərbaycan Respublikasının
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyi vəAzərbaycanda İxra

cınvəİnvestisiyalarınTəşviqiFondu.
Sərgi çərçivəsində işğaldan azad

edilmiş ərazilərin davamlı inkişafı ilə
bağlıkonfrans,ərazilərinbərpasıhaq
qındabeynəlxalqvəyerliekspertlərin
təcrübəmübadiləsi,mədəniabidələrin
bərpası, Qarabağ bölgəsinin turizm
potensialı, Qarabağın enerji poten
sialı,şəhidvəqaziailələriüçünmikro
biznes proqramları üzrəmüzakirələr,
startaplarmüsabiqəsi, iştirakçışirkət
lər tərəfindən Qarabağın bərpası ilə
əlaqədar layihə təqdimatları vədigər
tədbirlərnəzərdətutulur.

Cıdır düzündə skripkada 
“Ay Laçın” səslənib

Xəbərverdiyimizkimi,avqustun17də
DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsinintəşki
latçılığıiləmüxtəlifölkələrdəngəlmişAzər
baycandiaspornümayəndələrininŞuşaya
növbətisəfərigerçəkləşib.

Mədəniyyət paytaxtımızı ziyarət edənlər
arasında Çexiyanın Plzen Konservatoriya
sındatəhsilalangəncazərbaycanlıskripkaçı
CanelNəcəfidəolub.ƏnböyükarzusuŞu
şada,Cıdırdüzündəskripkadaifaetməkolan
Canel,nəhayət,buarzusunaçatıb.
Komitədən verilənməlumata görə,müxtə

lif beynəlxalqmükafatlara layiq görülmüş is
tedadlıskripkaçıCıdırdüzündəskripkada“Ay
Laçın”xalqmahnısınıifaedib.CanelNəcəfi
ninifasıdiasporüzvlərinəxoştəsirbağışlayıb.
Qeyd edək ki, Canel Nəcəfi hazırda Ba

kıMusiqiAkademiyasındaXalqartistiZəhra
QuliyevanınsinfindəqiyabivəÇexiyadaPl
zen Konservatoriyasında professor Roman
Fedçukunsinfindəəyani təhsilinidavamet
dirir.

Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialı 
ən müasir texnologiyalarla təchiz olunacaq
Şirin Məlikova: “Dövlət Proqramına əsasən bir sıra layihələr həyata keçirmişik, 

qarşıda görüləcək çox işlərimiz var”

“İnkişaf üçün 5 il birlikdə” 

“ASANKönüllüləri”Təşkilatıvə“CocaCo
la”şirkətininəməkdaşlıgının5illiyiqeyd
olunub.Avqustun18dəkeçirilən“İnkişaf
üçün5ilbirlikdə”adlıtədbirdəəmək
daşlıqçərcivəsindəicraolunanlayihələr
haqqındaətraflıməlumatverilibvəbu
layihələrdənbəhsedənrəsmsərgisitəş
kilolunub.

TədbirdəPrezidentyanındaVətəndaşlara
XidmətvəSosialİnnovasiyalarüzrəDövlət
Agentliyinin sədr müavini Ceyhun Salma

nov,“CocaCola”şirkətininQafqaz
vəMərkəziAsiya ölkələri üzrə ic
timaiyyətlə əlaqələr və kommuni
kasiyadirektoruElşadFərzəliyev,
“ASAN Könüllüləri” Təşkilatının
sədri Emiliya Bayramova, dövlət
qurumları nümayəndələri, şirkət
təmsilçiləri və könüllülər iştirak
ediblər.
Elşad Fərzəliyev “ASAN Könül

lüləri” ilə əməkdaşlıqdan danışıb,
2016ci ildən etibarən ekoloji, so
sialvəhumanitarlayihələrinhəyata
keçirildiyinibildirib.HəmçininAzər

baycandaqadınlarınməşğulluqpotensialının
gücləndirilməsinə, o cümlədən regionlarda
yaşayanqadınvəqızlarınməşğulluğununtə
min edilməsinə dəstəkməqsədilə reallaşdı
rılan “AIMW” layihəsi,COVİD19pandemi
yasıiləmübarizəyədəstəkməqsədilə“ASAN
Könüllüləri” Təşkilatı və “CocaCola” Fondu
tərəfindənhəyata keçirilən “Birlikdəyik” layi
həsibarədəməlumatverilib.
Sondamükafatlartəqdimolunubvəsər

giyəbaxışkeçirilib.

Avqustun18dəDövlətSər
hədXidmətinin(DSX)Aviasi
yaQüvvələrindəVətənmü
haribəsindəşəhidolmuş

hərbiqulluqçularınxatirəsinin
əbədiləşdirilməsiməqsədilə
ucaldılmışabidəninaçılışməra
simikeçirilib.

Dövlət Sərhəd Xidməti rəisinin
müavini, generalleytenant Əfqan
Nağıyev çıxış edərək mərasimin
Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin
yaranmasının 102ci ildönümünə
təsadüf etdiyini, sərhədçilərin buil
ki peşə bayramını müzəfər ölkə
ninqalibəsgərləriolaraqənyüksək
əhvalruhiyyəiləqarşıladıqlarınıdiq
qətə çatdırıb. Vətən müharibəsində
Ali Baş Komandanın bütün döyüş
tapşırıqlarınınsərhədçilər tərəfindən
uğurla icra edildiyi, ildırımsürətli hü
cumla düşmənə sarsıdıcı zərbələr
endirildiyiqeydolunub.
Silahlı Qüvvələrimizin 44 günlük

zəfər yürüşündə müasir müharibə
aparmatəcrübəsindəyenilikkimita
rixədüşmüşAN2təyyarələrininmo

difikasiya olunmaqla tətbiqi,müasir
hərbi texnologiyalar, kəşfiyyat və
zərbəendiricipilotsuzuçuşaparatla
rınınsinxronlaşdırılmışistifadəsinə
ticəsində Qarabağ səmalarına ha
kim olmağımız qürurla vurğulanıb.
Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidməti
nin“Harop”,“Quzğun”pilotsuzuçuş
aparatlarınınpeşəkartətbiqinəticə
sində düşmənin strateji əhəmiyyətli
hədəfəri,çoxsaylıcanlıqüvvəsizə
rərsizləşdirilib.

Qeyd edilib ki, torpaqlarımızın
azad olunması uğrunda gedən dö
yüş əməliyyatlarında DSXnin 47
hərbiqulluqçusuhəlakolub.Onların
arasında pilot zabitlər – mayor Ab
basQasımovvəbaşleytenantXalid
Gözəlov da var. DSXnin Aviasiya
Qüvvələrindəşəhidlərimizinxatirəsi
nəvəVətənmüharibəsininəfsanəsi
nəçevrilmişAN2təyyarəsinəabidə
ucaldılmasının şəhidlərimizin rəşa
dət salnaməsinə ehtiramın ifadəsi,

döyüş qüdrətimizin təcəssümü ol
duğuvurğulanıb.
Tədbirdə Vətən müharibəsində

şücaət və qəhrəmanlıq göstərdik
lərinə,Xocavənd,Füzuli,Cəbrayıl,
ZəngilanrayonlarıvəŞuşaşəhəri
ninazadolunmasındafərqləndiklə
rinəgörəAzərbaycanRespublika
sınınPrezidenti,SilahlıQüvvələrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyev
tərəfindən təltif edilmiş sərhədçi
lərəordenvəmedallartəqdimolu
nub.
Qeydedəkki,18avqust1919cu

ildəAzərbaycanXalqCümhuriyyəti
ninParlamenti ölkənin sərhədlərinin
mühafizəsi haqqında qanun qəbul
edib. Qanuna əsasən, Xalq Cüm
huriyyəti Hərbi Nazirliyinin tərkibin
dəAzərbaycanın ilk sərhəd dəstəsi
yaradılıb.PrezidentHeydərƏliyevin
2000ci il 16 avqust fərmanı ilə av
qustun 18i Azərbaycanda sərhəd
mühafizəsininyaranması–sərhədçi
lərinpeşəbayramıkimiqeydolunur.

Şəhid sərhədçilərin xatirəsinə və AN-2 təyyarəsinə abidə qoyulub
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“Hər şey üçün sənə təşəkkür edirəm”
Müslüm Maqomayevə həsr olunmuş yaradıcılıq gecəsi

BakıdaRusiyaİnformasi
yaMədəniyyətMərkəzin
də(RİMM)SSRİXalqartisti
MüslümMaqomayevin79
illiyinəhəsrolunmuşgənc
ifaçılarınyaradıcılıqgecəsi
keçirilib.

RİMM-də bil di ri lib ki, iş ti rak-
çı lar kon sert dən əv vəl Müs lüm 
Ma qo ma ye vin hə yat və ya ra dı-
cı lıq yo lun dan bəhs edən “Hər 
şey üçün sə nə tə şək kür edi rəm” 
ad lı fo to sər gi ilə ta nış olub lar.

Gənc lər təş ki lat la rı nın, ru si ya-

lı həm və tən lə rin Azər bay can da-
kı təş ki lat la rı nın nü ma yən də lə ri, 
Müs lüm Ma qo ma ye vin ya ra dı-
cı lı ğı nın pə rəs tiş kar la rı ge cə nin 
qo naq la rı olub lar.

Təd bir də Müs lüm Ma qo ma-
ye vin ya ra dı cı lıq yo lun dan söz 

açı lıb. Bil di ri lib ki, mü ğən ni 20 
ya şın da, 1962-ci il də Hel sin ki də 
ke çi ri lən Dün ya Gənc lər və Tə-
lə bə lər Fes ti va lın da çı xı şın dan 
son ra məş hur la şıb. O, “Bu xen-
vald ha ra yı”nı ifa edib, bu nun la 
da dün ya ya fa şiz min dəh şət lə ri ni 
xa tır la dıb. İs te da dı na və qal dı rı-
lan möv zu nun ak tual lı ğı na gö rə 
fes ti va lın laureatı olub. Elə hə min 
il də Kreml Sa ra yı nın səh nə sin də 
ke çi ri lən Azər bay can in cə sə nə-
ti fes ti va lın da iş ti ra kı mü ğən ni yə 
ümu mit ti faq şöh rə ti gə ti rib.

Ge cə də sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru, Üze yir Ha cı-
bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de-
mi ya sı nın baş müəl li mi Al yo na 
İn ya ki na nın, aka de mi ya nın tə-
lə bə lə ri Emil İs ma yı lov, Nailə 
Xa sı ye va, Ba xar Məm mə do va, 
Gül zar Hü sey no va nın ifa sın da 
Müs lüm Ma qo ma ye vin re per-
tuarın dan əsər lər səs lə nib.

Bugüntəkcəbizdəyox,ümu
məndünyadateatrözünün
məşhursualı,seçimiqarşı
sındadır:Olum,yoxsaölüm?

Busöhbətözünü“Olum”deyən
lərqütbünəşamiledənlərüçün
olduğundanxeylimətləbləradi
həqiqətlərdəyenidəndiləgəldi.
Özüdəsəhnəüçünənçoxdarı
xılangünlərdə,pandemiyalıikinci
teatrmövsümününbaşaçatdığı
dönəmdə.

Onun la ötən ay Lən kə ran sə fə rim də 
gö rü şüb, söh bət elə dim. Azər bay can 
teat rın da bu gün “klas sik akt yor mək tə-
bi”nin bar maq la sa yı la caq nü ma yən də-
lə rin dən bi ri dir. Sərt və ob yek tiv adam, 
mü kəm məl akt yor dur. Üs tə lik söh bə tin 
nəb zi ni yax şı tu tan əsl nu ra ni in san-
dır. Be lə lik lə, həm söh bə tim Xalq ar tis ti, 
Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın akt yo-
ru Qa bil Qu li yev dir.

– Qa bil müəl lim, ne cə siz?
– Be lə, pis de yi ləm. Bir cə teatr, səh-

nə üçün da rıx maq ol ma ya. Ada mın 
ara da bağ rı ya rı lır.

– Ən çox nə üçün da rı xır sız?
– Səh nə üçün, ta ma şa çı nə fə si 

üçün. Səh nə nin ab-ha va sı mə nə hə yat 
ve rir, ya şa maq sə bə bi mi bir da ha gös-
tə rir. Adam öz ye ri ni bi lir. Ba xın, qu şun 
yu va sı nı uçur dur san, o, yu va ax ta rır, 
ta pa bil mə yən də də ölür. Akt yo run da 
yu va sı səh nə dir və ora da ol ma sa ölər. 
Mən heç ki mə yu va sı nın uç ma sı nı ar-
zu la maz dım.

– Tə rəf-mü qa bil lə ri niz lə səh nə də qə-
ri bə, mis tik bir ra bi tə niz var. Mə nə 
ma raq lı dır, on lar siz dən çə ki nir lər, 
yox sa cə sa rət lə mü qa vi mət gös tə-
rir lər?
– Qor xa nı da olur, cə sa rət li si də.

– Siz da ha çox han sı nı xoş la yır sız?
– Hər iki si ni (gü lür). Yox, mə nim cə-

sa rət li akt yor dan xo şum gə lir. Am ma 
gə rək qab da da nə isə ola da. Qu ru 
cə sa rət boş qəh rə man lıq ar zu su ki mi-
dir. Səh nə də ki min lə oy na ma ğın dan 
ası lı ol ma ya raq,  bü tün gü cü nü sə fər-
bər edib, ən adi, epi zo dik ro lun da da 
akt yor lu ğu nu gös tər mə li sən.

– Uzun il lər dir, teatr səh nə sin də si niz. 
Özü nü zü ye tə rin cə reali zə edib, mil li 
teatr sə nə ti üçün sö zü nü zü de di niz-
mi?
– Hə yat çox şi rin dir. 100 il ya şa san 

da, ye nə ya şa maq is tə yir sən. Sə nət-
də, səh nə də nə is tə yir sən elə, ne çə 
il lər ömür sü rür sən sür, son da ye nə 
ya rım çıq qa lır san. Ümu mən sə nət 
öm rü heç vaxt ta mam lan mır. Bu olar-
sa, sə nət də, sə nət kar da bi tər. Bir də 
heç bir akt yor de yə bil məz ki, “Mən 
bəs qə dər rol la rı mı oy na mı şam”. Bu-
nu de yir sə, de mə li, tü kə nib. 

– İki möv süm dür ki, Azər bay can 
teat rı ilə ta ma şa çı ara sın da kı bir-
ba şa ra bi tə – yə ni səh nə dən ün siy-
yət kə si lib. Məhz bu, za man la bə zi 
qütb lər də “bi zə teatr la zım de yil” fik-
ri ni ya rat dı... 
– Ya lan dır. O sö zü de yən lər sa də cə 

əsl sə nət əsə ri nin tə si rin dən qor xur lar. 

Axı ən bö yük güz gü teatr, sə nət dir 
və ora da hə rə öz ey bi ni də gö rür. 
O adam lar bun dan qor xub elə fi kir-
lər səs lən di rir lər. Teatr bö yük qüv və, 
ideolo ji tri bu na dır. 

– Teatr in di də o möv qe yin də dir?
– Əl bət tə. Teat rı məhz o möv qe dən 

çı xar maq, sap dır maq üçün bu söz lə-
ri de yir lər. Çün ki on la ra can lı tri bu na 
la zım de yil.

– Yax şı, on da teatr ta ma şa çı sı nı iti-
rib, yox sa sta tu su nu?
– Teatr sta tu su nu sax la yıb, ta ma şa-

çı teatr dan təc rid dir. Bu işi pan de mi ya 
bir az da də rin ləş dir di. Teatr ta ma şa çı 
ilə daim vəh dət də dir və ta ma şa çı teat rı 
se vir, val lah, ona ina nır. Teatr ta ma şa-
çı nı hə ya ta bağ la yan, on da ya şa ma ğa 
inam ya ra dan bir yer dir. O, ta ma şa çı nı 
ümid siz lik dən çı xar dır. Teatr cə miy yə-
ti na ra hat edən möv zu la rın küt lə vi çö-
züm mə ka nı dır. Ona gö rə də daim bu 
möv qe dən çı xış elə mə li dir. Teatr məd-
hiy yə çi yox, tən qid çi dir. Bu cür teatr ya-
şa ya caq. Hə lə heç nə it mə yib və ya şa-
ma ğa də yər.

– Be lə dir sə, biz on da da ha teat ral 
idik, yox sa in di?
– Bu ra da köks ötür mə yə məc bu ram. 

De yim ni yə. İl lər əv vəl qon şu muz rus-
la ra ba xıb hə səd apa rar dıq. On la rın 
gün də lik tə lə bat böl gü sün də teatr müt-
ləq idi. Əs lin də, əsas eti ba ri lə in di də 
elə dir. Am ma o vaxt biz gənc idik və 
da ha par laq ar zu la rı mız var dı. Tə bii ki, 
o ar zu la rın ara sın da bi zim də ta ma şa-
çı la rın küt lə vi ola raq teat ra axış ma sı, 
səh nə ni, sə nə ti sev mə si du rur du. Am-
ma, təəs süf ki, bu da ar zu ola raq qal dı. 
Yə qin bu nun da özü nün sə bəb lə ri var. 
Bu na rəğ mən teat rı se vən müəy yən 
küt lə ni də in kar et mək ol maz.

– Əs lin də, si zin təs vir et di yi niz döv rü 
bu gün lə mü qa yi sə et mək də düz gün 
ol maz.
– İca zə niz lə, bu ba rə də il lər dir ha sil 

olan qə naəti mi bö lü şüm. Me se nat Ha-
cı Zey na lab din Ta ğı yev teatr bi na sı tik-
dir di, təh sil üçün xa ri cə say sız gənc lər 
gön dər di və on lar mü tə xəs sis lər ki mi 
qa yıt dı lar. Yə ni o, hər şe yi döv lət dən, 
o döv rün ida rəet mə sin dən göz lə mə di, 
özü nə isə et di. İn di də dü şü nü rəm ki, 
bü tün sa hə lər də, xü su sən mə də niy yə-
tə, sə nə tə, teat ra mü na si bət də, sev gi-
də, təəs süb də Ta ğı yev ki mi in san la ra 
eh ti yac var. Nə zə rə al saq ki, öl kə miz də 
ki fa yət qə dər ge niş im kan la ra ma lik iş 
adam la rı mız var. 

– İs tə yi niz an la şı lan dır. Bu gün dün-
ya nın ən bö yük teatr la rı nın bir ço xu 
məhz elə xey riy yə təş ki lat la rı nın, iri 
şir kət lə rin ianə lə ri ilə ya şa yır lar.
– Tə bii, çün ki sə nə tə, pe şə kar sə-

nə tə, xü su sən də teat ra daim dəs tək 
ol ma lı dır. Fik rim yan lış an la şıl ma-
sın. Mən de mi rəm ki, kim lər sə teat rı 
öh də si nə gö tü rüb ma liy yə ləş dir sin. 

Yox, teatr cə miy yət üçün va cib və tə-
sir li me xa nizm dir, on dan bəh rə lən mək 
la zım dır. Bu gün sağ lam cə miy yət, hu-
ma nist top lum sə nə ti, teat rı se vir, ya-
şa dır, onu gə rək li sa yır. Yə ni hər şe yi 
döv lət dən göz lə mək ol maz.

– Bu söh bə tin bir ucu da teatr lar da 
pe şə kar gənc kadr la ra ge dib çı xır. 
Öl kə miz də akt yor, re jis sor təh si li 
ve rən ali mək təb var, onun mə zun-
la rı bir çox hal lar da ya öz pe şə lə-
rin də qal mır lar, ya da böl gə lə rə 
get mək dən sə pay taxt da qal ma ğa 
üs tün lük ve rir lər.
– Elə də ümid siz ya naş maq is tə-

məz din. 100-ün içə ri sin dən, heç ol-
ma sa, bir pe şə kar, teatr se vər tap maq 
olar bəl kə də.

– Si zin bu op ti miz mi niz səh ra da bi-
tən bir gül dən bağ ça uma ca ğı dır.
– Bi zim döv rü müz də akt yor luq fa-

kül tə si nə 20 nə fər tə lə bə da xil olur du 
və on lar dan, heç ol maz sa, üç dən iki-
si təh si li ni akt yor ki mi ba şa vu rur du. 
On lar dan ya rı sı pe şə kar teat ra gə-
lir və sə nət kar olur du lar. İn di hə min 
uni ver si tet səh nə üçün hər il on lar la 
kadr bu rax sa da, böl gə teatr la rı pe şə-
kar akt yor ax ta rır. Sual edi rəm: ha nı o 
kadr lar? Nə üçün bu kadr lar Ba kı da 
qa lıb tin də-bu caq da, az qa la it dö yüş-
dür mə yə ra zı olur lar, am ma gə lib pe-
şə kar teatr da sə nət ad dım la rı nı at mır-
lar? So ru şu ram o gənc lər dən ki, ni yə 
pe şə kar sə nət dən, teatr dan, səh nə dən 
qa çır sı nız? 

– Bəl kə böl gə də qa lıb bir teat rın səh-
nə to zu nu ud maq dan sa bö yük şə-
hə ri, onun po pul yar lıq və di ni, mad di 
tə mi na tı nı dü şü nür lər...
– Mə gər o sax ta, sü ni, heç ki mə la-

zım ol ma yan po pul yar lıq sə nət dən üs-
tün dür? Düz de yir siz, Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti ni bi ti rən gənc 
akt yor la rın ço xu ge dib o ope ra tor lu ğun, 
re jis sor lu ğun ən sa də qay da-qa nun la-
rı nı bil mə yən hə vəs kar la rın, öz fəaliy-
yət sə viy yə sin də ki re jis sor la rın çək di yi 
se rial lar da, film lər də oy na yır lar, am ma 
pe şə kar teat ra gəl mir lər. Çün ki zəh-
mət çək mək is tə mir lər. Ay gənc akt yor, 
axı sən 4 il uni ver si tet oxu mu san, heç 
ol ma sa,  bu nu  nə zə rə al. İl də bir də fə 
han sı sa üz dən iraq re jis so run sə viy yə-
siz fil min də oy na yıb ha mı ya özü nü akt-
yor ki mi sı rı ya caq san sa, biz nə edək?

– Teat rın, xü su sən böl gə teatr la rı nın 
han sı yol la olur-ol sun, kadr tə mi na tı 
ol ma lı dır. Gənc lə rin cəl bi üçün da ha 
nə et mək olar?

– Biz teatr da gənc lər, hə vəs kar lar 
üçün stu di ya ya rat dıq. Doğ ru dur, böl-
gə dən xey li is tək li teatr hə vəs kar la rı 
ol du. Am ma bu ra da təh sil, nə zə ri bi-
lik lər də va cib dir və mən uni ver si te tin 
işi ni teatr-stu di ya sın da qu ra, o gən cə 
nə zə ri bi lik lər ve rə bil mə rəm. Odur ki, 
bu gün re gion teatr la rı nın ən bö yük 
prob le mi pe şə kar akt yor sa rı dan dır. 
Uni ver si te ti qur ta ran lar da gəl mir lər. 
Axı nə sil ye ni lən mə li, trup pa zən gin ol-

ma lı dır. On lar isə gəl mir lər.

– Möv zu nu bir az da ge niş lən di rək 
və nü mu nə lər gə ti rək. Mə sə lən, bə zi 
öl kə lər də, elə qon şu la rı mız da tə yi nat 
mə sə lə si hə lə də qa lır.

– Bə li. Nə yi pis dir ki?  Uni ver si te ti bi-
ti rən mə zun tə yi nat la böl gə teatr la rı na 
gön də ril mə li və heç ol ma sa, 4-5 il ora-
da qa lıb iş lə mə li dir. Axı o tə lə bə ni döv lət 
oxu dub, ona dərs de yən lə rə nə qə dər 
mə va cib ve rib. De mə li, elə tə yi nat da 
qüv və də qal ma lı və müəy yən müd dət 
böl gə teatr la rı bu sis tem lə akt yor trup-
pa sı nı zən gin ləş dir mə li dir. Doğ ru dur, 
mə nim de mə yim lə bu mə sə lə həll olu-
nan de yil və çox yə qin bi zim bil mə di-
yi miz xey li nüans var. Bü tün hal lar da 
böl gə teat rı akt yo ru ki mi mə nim is tə yim 
səh nə miz də ye ni, pe şə kar, po ten sial-
lı gənc kadr la rı gör mək, on lar la da iş-
lə mək dir. Doğ ru dur, konk ret Lən kə ran 
teat rı nın akt yor qıt lı ğı yox dur. Bu prob-
lem pe şə kar və pa ra lel ola raq is te dad lı 
hə vəs kar lar la həll olu nur. 

– Pan de mi ya nın ha mı nı çaş dır dı ğı 
ilk vaxt lar teatr la rın sa yı nın çox lu-
ğun dan re per tuarı na qə dər ən müx-
tə lif mə qam lar mü za ki rə edil di. Yə qin 
az-çox si zin də xə bə ri niz var və qo-
ca man sə nət ada mı ki mi mü na si bə-
ti niz mə nim üçün ma raq lı dır.

– Bu ki mi fi kir lə ri da ha çox sə nə tə, 
teat ra yad adam lar səs lən di rir lər. Məhz 
o sö zü de yən adam la ra 50 akt yo run da 
maaşı nı ver sən, ye nə ac ola caq. Çün ki 
sə nə ti fi kir ləş mir. Teatr küt lə vi sə nət dir 
və onun var ol du ğu cə miy yət sağ lam 
dü şün cə li olur.

– Bu ra da bir az mü ba hi sə də ya ra nır. 
Mə sə lən, teat rın çağ daş hə yat la səs-
ləş mə di yi ni, gü nü mü zü gös tər mə di-
yi ni de yir lər. 
– Çün ki gü nü özün də təm sil və təs vir 

edən əsər lər ya zıl mır, cə sa rət lə ri yox-
dur. Əvə zin də məd hiy yə çi li yə ge dir lər. 
Bu isə cə miy yə tin evi ni yı xan yol dur. 
Tən qid is lah üçün dür, dü zə liş ver mək, 
yol üs tü nə qoy maq üçün dür və bun dan 
qaç maq özü nə, xal qı na xə ya nə tə bən-
zə yir. 

– Bu yer də is tər dim sü ka nı teatr tən-
qi di nə və tən qid çi lə ri nə tə rəf dön də-
rək.
– Söz lə rim on la ra da aid dir. Də fə lər lə 

teatr şü nas lar la söh bət lə rim olub. Gə lir-
lər, ba xır lar, ya zır lar. Qeyd edir lər ki, 
bəs bu fi lan ol ma lı idi, am ma ol ma dı. 

So ru şu ram “Yax şı, ne cə ol ma lı dır?” 
De yir “Bil mi rəm”. Əcəb işə düş dük. 
Yax şı, ne cə ola ca ğı nı bil mir sən sə, 
for man yox dur sa, nə yə əsa sən düz-
gün ol ma dı ğı nı de yir sən? Əv vəl doğ-
ru nu tap, son ra mə nim yan lı şı mı gös-
tər.

– De yə sən, tən qi də açıq adam de yil-
siz...

– Ni yə? Qə tiy yən. Sa də cə mən 
düz gün lü yün tə rəf da rı yam. İfa edən 
in sa na, şəx siy yə ti nə yox, onun akt-
yor ifa sı na mü na si bət bil dir mə li sən. 
Be lə ol maz axı. Yax şı, mə ni sev mə, 
heç qə bul da elə mə. Am ma akt yor 
ki mi səh nə də baş ve rən pro ses lə rə 
mü na si bə ti ni sağ lam, dü rüst, pe şə kar 
şə kil də bil dir. Tən qid əsas lı ol ma lı dır 
və yol gös tər mə li dir. Ək si ni qə bul et-
mi rəm. Bir yan lış baş qa  yan lı şa apa-
rır. Teatr tən qid çi lə ri məhz bun dan 
qaç ma lı və teat rı sev mə li dir lər, fərd-
lə ri yox. Bir-iki akt yo run, re jis so run, 
dra ma tur qun yox, ümu mən teat rın 

təəs sü bü nü çək mə li dir lər. Məhz o za-
man düz gün, sa vad lı fi kir yü rü də bi lər-
lər. Teatr şü nas “bu dra ma turq mə nim 
dos tum dur, tə rif ə mə li yəm” de yir sə, 
ba ğış la yın, mən də “axı bun da tə rif ə-
mə li heç nə yox dur, in sa fın ol sun” de-
mə li yəm. Əgər dra ma tur ji ma te rial da 
ic ti mai fi kir yox dur sa, o əsər heç ki mə 
la zım de yil. Hər han sı əsər müt ləq ta-
ma şa çı nı dü şün dür mə li dir. Ən acı ko-
me di ya lar da gü lə rək dü şün dür mə li dir. 
Am ma, çox təəs süf ki, biz bu nun ək si ni 
gö rü rük.

– Çün ki lağ la ğı dan, xı na yax dı sə viy-
yə sin də ki oyun üs lu bun dan pe şə kar 
səh nə işi dü zəlt mək is tə yi rik...
– Bə la bu ra sın da dır ki, biz boş-bo-

şu na gü lü rük. Gü lüş xa ti ri nə gül mək 
özü nü ələ sal maq dır, sa də cə. Gü lüş 
ən bö yük, güc lü si lah dır sa və sə nin 
bu si la hın dan açı lan atəş hə də fə dəy-
mir sə, xa hiş edi rəm, teat rın da şı nı 
at...

Söhbətləşdi: 
Həmidə NİZAMİQIZI

“4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı”na 
tamaşa qəbulu davam edir

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyivəTeatro.azsənət
portalıVətənmüharibəsindəqazandığımıztarixiZəfərisəhnə
əsərlərindəyaşatmaq,eləcədəpandemiyadövrününməlum
reallıqlarıüzündəndurğunlaşmışmilliteatrprosesinicanlan
dırmaq,teatrsənətçiləriniyeniyaradıcıtəşəbbüslərətəşviq
etməkməqsədilə“4.4QısaTamaşalarFestivalı”natamaşa
qəbuluelanedib.

Fes ti val tək cə döv lət teatr la rı nı de yil, həm çi nin özəl teatr kol-
lek tiv lə ri ni, müs tə qil sə nət çi lə ri əha tə et mək lə, ye ni is te dad la rın 
aş kar lan ma sı na da zə min ya rat maq məq sə di da şı yır.

Qa lib lər pe şə kar teatr xa dim lə rin dən iba rət mün sif ər he yə ti-
nin qiy mət lən dir mə si əsa sın da müəy yən edi lə cək. Mü ka fat fon-
du I,  II və III yer lər üçün mü va fiq ola raq 1500, 1000 və 750 
ma nat nə zər də tu tu lub.

Bir kol lek tiv yal nız bir ta ma şa ilə mü ra ciət edə bi lər. Ta ma şa-
la ra janr məh du diy yə ti qo yul mur. Ta ma şa la rın xro no met ra jı 15 
də qi qə dən ar tıq ol ma ma lı dır. Təq dim edi lən iş lər film-ta ma şa 
for ma tın da da ola bi lər. Ta ma şa la rın vi deoya zı sı və ta ma şa nın 
30-60 sa ni yə lik trey le ri mü ra ciət for ma sı ilə bir lik də 15 okt yabr 
2021-ci il ta ri xin dən gec ol ma ya raq 4.4fes ti val@teat ro.az elekt-
ron poçt ün va nı na gön də ril mə li dir. Ət raf ı mə lu mat üçün əla qə 
va si tə si: (+994 50) 660 20 25

Musiqili Teatrın direktoru 
Tatarıstanda beynəlxalq konfransa qatılacaq

TatarıstanRespublikası(RusiyaFederasiyası)BuinskDövlət
DramTeatrınınnəzdindəfəaliyyətgöstərənBeynəlxalqMədə
niyyətMərkəzi2330avqusttarixində“Malikanəmədəniyyət
məkanı:həyətdənsalona”mövzusundabeynəlxalqkonfrans
keçirəcək.

Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rı nın di rek to ru, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru 
Əli qis mət La la yev konf rans da fəx ri qo naq qis min də iş ti rak edə cək. 

Bir sı ra bey nəl xalq fes ti val la rın və mü sa bi qə lə rin mün sif ər 
he yə tin də təm sil olu nan re jis sor türk dil li xalq la rın mə də niy yə ti-
nin da ha da ya xın laş ma sı ba xı mın dan konf ran sın əhə miy yə ti ni 
yük sək qiy mət lən di rib. Bil di rib ki, təd bir çər çi və sin də Ta ta rıs ta-
nın pe şə kar kol lek tiv lə ri ilə ta nış lıq, elə cə də müx tə lif öl kə lər dən 
konf ran sa qa tı lan in cə sə nət xa dim lə ri ilə gö rüş lər gə lə cək də da-
ha sıx əla qə lə rin qu rul ma sı na töh fə ve rə cək.

Seçim  qarşısında  polemika
Qabil Quliyev: “Aktyorun yuvası səhnədir. Heç kimə yuvasının uçmasını arzulamazdım”

Fotoqrafiyadan ekologiyaya kömək 

LatviyaRespublikasınınAzərbaycandakı
Səfirliyi“TheLandmark”biznesmərkə
zi,f3.7birliyivə“PlatformART”təşkilatı
iləbirgə“LandmarkRotundaTeras”da

xeyriyyəauksionutəşkiledib.

Xey riy yə auk sionun da bu ya xın lar da Ba-
kı Fo toq ra fi ya Evin də “De fo cu sed” ad lı sər-
gi də nü ma yiş edi lən fo to lar təq dim olunub. 
Sa tı şa çı xa rı lan fo to lar 10 is te dad lı gənc tə-
rə fin dən çə ki lib.

Təd bir də çı xış edən Lat vi ya sə fir li yi nin 
əmək da şı Vi ya Bu şa bil di rib ki, Lat vi ya hər 
za man Azər bay canın mü va fiq qu rum la rı ilə 
bir gə “Ya şıl ener ji” la yi hə lə ri nə bö yük əhə-
miy yət ve rir. Qeyd edilib ki, sə fir lik eko lo ji 

prob lem lə rin həl li ilə bağlı fəaliy yət gös tə-
rən təş ki lat la ra yar dım et mək is tə yir. 

La yi hə nin ku ra to ru Əmək dar rəssam 
Sə bi nə Şıx lins ka ya bil di rib ki, nü ma yiş 
olu nan iş lər tə biətin gö zəl li yi ni əks et di rir, 

ey ni za man da eko lo ji prob lem lə ri də qa-
bar dır, ət raf mü hi tin çirk lən di yi ni ön pla na 
çə kir.

Rəs sam qeyd edib ki, auk sion xey riy yə 
məq sə di da şı yır. Sa tı la caq fo to lar dan əl də 
edi lən gə lir “Ecof ront” qey ri-hö ku mət təş ki-
la tı nın he sa bı na kö çü rü lə cək. Təş ki lat bu 
və sait he sa bı na is ti fa də olun muş ba ta re ya-
la rı top la ya raq ət raf mü hi tin tə miz lən mə si-
nə öz töh fə si ni ve rə cək. 

“Bu təd bir də ku ra tor və is te dad lı gənc-
lə rin gör dük lə ri iş lə ri dəs tək lə yən bir şəxs 
ki mi çı xış edi rəm. Ye ni kar ye ra qu ran gənc-
lə ri la zı mi təş ki lat lar la ta nış et mək və iş lə ri-
nə kö mək lik gös tər mək is tə yi rəm”, – de yə 
S.Şıx lins ka ya bil di rib.
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İFTİXAR 
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

(əvvəli qəzetin 18 avqust sayında) 

Məlum bir həqiqəti etiraf etməliyik
ki, Nizami Gəncəvi saray şairiliyindən
daim imtina etmişdir. Çünki sarayda
kıların səmimiyyəti onu heç vaxt qane
etməmişdir. Bütün qeyriinsani müna
sibətlərin də ən çox məhz saraylarda
yarandığını sezirdi və ədalətsiz hökm
darlarıcidditənqidatəşinətuturdu.Bu
nabaxmayaraqsaraysahibləriNizami
Gəncəvi şəxsiyyətini və yaradıcılığını
saraydaolanşairlərdənhərzamanüs
tün tutmuşlar. Dahi şairin yeri həmişə
yüksəklərdəbərqərar idi.Nizami İnsan
fenomeninindəyərinianlatmaqüçünən
başlıcasıhökmdarlarınədalətli olmala
rınıistəyirdi.Haqlıolaraqdüşünürdüki,
insanlıq hökm sahiblərində nə qədər
güclü olsa və bütün amillərə kamil in
san idrakı ilə yanaşsalar, dəyər versə
lər, cəmiyyət də bir o qədər asanlıqla
tərbiyələnər,maarifənər vənəhayətdə
əsasçoxluqsürətləkamilləşəbilər.Oöz
hikmətlikəlamlarıilə,əsasən,hökmdar
ları,ziyalıinsanlarıörnəkolmağaçağı
rırdı. İnsanlıq zirvəsinə yetişmək üçün
dahaehtişamlıvəmükəmməlyoladaxil
olabiləcəkməkanınocağınaməhzse
çilən insanlarınzəkasında işaranqığıl
cımlardan alov saça biləcəyini böyük
poeziyanın və yüksək sənətin dili ilə
ifadəedirdi.Belədüşüncə ilə yaşayan
vəyaradanşairinsözvəpoeziyaqüdrə
tininyükü,çəkisibirtərəfə,onuninsan
vəşəxsiyyətbütövlüyüəsasamilolaraq
saraysahiblərininhəmişəonahörmət
ləyanaşmasınıvəbeləcə,şairinnüfuz
dairəsininsürətləgenişlənməsini təmin
edirdi.Sarayşairlərininhökmdarlarqar
şısındabaşınıdiktutabilmədiyi,gözlə
ri onların əllərindən atılacaq ənamlara
dikildiyihalda,Nizamiheçkəsəboyun
əymirdivəheçkəsinənamındadagözü
yox idi.Bunarəğmənənböyükmüka
fatlar da məhz Nizami Gəncəviyə ve
rilmişdir. O öz incə ehtiramını göstər
məkləyanaşı,özününqürurunudauca
tuturdu. Şair “Böyüklə vuruşda insan
ad alar, Alçaqla vuruşda özü alçalar”
ideyası iləyaşayırvəbudüşüncəsidə
Nizaminidaimucaldırdı.Çünki“Bacar
sanhamınınyükünüsənçək,İnsanaən
böyükşərəfdirəmək”məntiqivə“Çalış
özxalqınınişinəyara,Geysinəməlinlə
dünyazərxara” fəlsəfəsi, türkoğluola
raqonunənböyükamalıidivəbuamal
ladayaşamaqyaratmaq,özününsadə,
məzmunlu həyatı və böyük yaradıcılıq
məziyyəti iləhəmdəözsimasında İn
sanvarlığınıbütündəyərlərdənyüksək
tutmaq,“Hünərardıncaqoş,xalqaxeyir
saç,Qapılarbağlama,ərol,qapıaç”id
rakməhsulunusözündərinfəlsəfigücü
vəyüksəkbədiipoetikasıiləcəmiyyətə
çatdırmaq,kamilinsanyetişdirməkniy
yətini,fikrinibelədolğunmahiyyətləifa
dəetmək,təlqinetməkNizamiGəncəvi
üçünhəyatprinsipininvəbədiimemar
lıqustadlığınınrəhniidi.Onagörədəbu
andahaşiyəçıxmağın,yaznınəvvəlin
dəqeydetdiyimarayışbarədəsözaç
mağınyerinədüşəcəyinizənnedirəm.

Araşdırmalarım zamanı təsadüf et
diyim,dəyərliədəbiyyatşünaslarınnə
zərindən kənarda qalmış çox önəmli,
cidditəəssüfdoğuranvacibvəhəssas
bir məsələ həyəcan siqnalı ilə fikrimi
özünəcəlbetdi.Nizamininaxtardığıvə
yayetişdirmək istədiyi kamil insan fe
nomeninincahilhökmdarlartərəfindən
məngənəarasındanecəamansızcası
nasaxlandığınısezdim.
Məlumdur ki, mənbələr yüz illərdir

Nizami Gəncəvini fars dilində yazıb
yaratmışşairkimitəqdimedir.Əlimiz
də olan bütün əsərləri də Nizaminin
farsdillişairolduğunuisbatedirmişki
mi göstərir. Lakin diqqətimi çəkən bir
həssasməqammənibuməsələbarə
dədüşünməyəvəbarışmamağavadar
edir.Hesabedirəmki,dövrüntələblə
ri–həmozamanlar farsdiliningeniş
yayılmasıfaktı,saraylardaəsasənfars
dilinin üstün tutulması, həm də şairə
verilən sifarişlərin məhz saraylardan
gəlməsi,Nizaminiəksərhaldafarsdi
lində yazmağa təhrik etmişdir.Ancaq
buodeməkdeyildirki,Nizamifarsdilli
şairdir.Çünkionunbütünruhuözmil
likimliyinə–türkçülüyünəköklənmişdi
vəbuəhvaldabütünəsərlərindəqa
barıqşəkildəhissolunur.Məsələyəbir
qədərəhatəli,genişarealdabaxarkən
düşünürsənki,əcəba,“Divan”ındanil
lərsonraqələməaldığıikincipoeması
olan“XosrovvəŞirin”əsərində“Türk
lüyüm buHəbəşdə heç getmir. Dadlı
dovğayaxalqmeyletmir”vəya “Dağ
kimiucalmışdıbir zamanTürkdövlə
ti” – deyə özmilli kimliyini uca tutan,
həmişəgenişdüşünənböyükinsanvə
qüdrətlişairNizamiGəncəviheçmiöz
anadilində–doğmatürkdilindəbirqə
zəl,qəsidəvəyarübaiyazmamışdır?
“Dadlıdovğayaxalqmeyletmir”–de
yərkən, Nizami “Dadlı dovğa”nın türk
dilində yazdığı incilər olduğunu nə
zərdə tutmurmu?! Zənnimcə, bu sual
onunhəyatındabaşvermiş,yaradıcı
lığında aydın şəkildə görünən, lakin
araşdırmalarzamanıdiqqətdənkənar
daqalmışvəyaötəribaxılmışbəziin
cəməsələlərdəözcavabınıtapır.Tapır
vəhəttaaydınşəkildəözünüisbatedir
ki,NizamiGəncəvi farsdilli şair deyil,
dövrüntələblərinəuyaraqanadilindən
başqa, daha çox fars dilində yazmış
sənətkardır.Həttadüşünürəmki,ərəb
dilini də mükəmməl bilən dahi şair,
mütləq,ərəbdilindədəşeirləryazmış
dır. Çünki belə bir qüdrət sahibi olan
mütəfəkkir şəxsiyyət heç ola bilməz
ki, özünü hər cəhətdən ifadə etmək
istəməyəydi. Nəzərə alsaq ki, dahilər
əli çatan, ünü yetən ənginlikləri fəth
etmək eşqi ilə yaşayırlar. Demək ki,
Nizamidəmütləqözününfatehlikqüd
rətinisınaqdankeçirmişdir.Gümanki,
Nizamitürk,ərəb,farsdillərindəyazıb
yaratmış, sadəcə türk və ərəb dillə
rində yazılanlar müxtəlif səbəblərdən
günümüzəqədər gəlib yetişməmişdir.

Bütün bunlar bir sualdır və sualın öz
cavabına aşağıdakı ehtimallarla həs
sascasına qovuşduğuna inandığıma
görə,fikirlərimigenişauditoriyadabö
lüşməyi doğru hesab edir və diqqətə
alınmasınıvacibsayıram.
Hesabedirəmki,Nizamikiminəhəng

birşəxsiyyəti,anadili iləyanaşıərəb,
farsdillərinidərindənbilənqüdrətlisöz
sərrafını farsdilli şair çərçivəsinə sal
mağınözüdəcahilvəyakamil insan
predmetiqədərdərkolunanvəyaolun
mayanbirmüəmmadır.Qənaətiməgö
rə, şairin “Divan”ının böyük çoxluğu
türkdilindəqələməalınmışdır.Bufikri
aşağıdakı həqiqətlərlə təsdiq etməyin
mümkünolduğunuzənnedirəm.Niza
miGəncəvi özü “Divan”ında və “Leyli
və Məcnun” poemasında “Divan”ının
sahibinin Şirvanşah IAxsitan (şəcərə
etibarıiləərəb,bütünruhuiləfarssev
dalı)olduğunuqeydedir.Buradanbelə
birnəticəçıxarmaqmümkündürki,da
hi şair öz “Divan”ınıməhz böyük şeir
həvəskarı olan və sarayında, M.Bey
ləqani və Ə.Xaqani kimi nəhəng söz
sərrafarıbaşdaolmaqla,şairlərordu
sutoplamışŞirvanşahIAxsitanagön
dərmişdir.Gümanetməkolarki,oda
həmin qəzəl və qəsidələrin, eləcə də
rübailərin,bəlkəbaşqajanrlardadaola
bilənşeirincilərininböyükçoxluğunun
məhz türk dilində yazıldığını görmüş,
bugerçəklikonuqaneetməmişvə“Di
van”daböyükçoxluğutəşkiledəntürk
dilində yazılmış şeirləri məhv etmiş,
yalnız fars dilində olan hissəsini sax
lamışdır. Ona görə də həmin “Divan”
bütövhaldaheçkəsinəlinədüşməmiş
dir.ÇünkiIAxsitantürkmillətinəvətürk
dilinəöznifrətinigizlətmirdi.HəttaNi
zamiyəyazdığısifarişməktubundada
bunu açıqca etiraf edirdi. Bəllidir ki, I
Axsitanböyükşairəərəbəfsanəsiolan
“Leyli və Məcnun” hekayətini nəzmə
çəkməyisifarişetmişvəənbaşlıcadiq
qətçəkənməsələdəodurki,məktubda
əsərin yalnız fars dilində yazılması
nı tələb etmişdir. Sifariş məktubunda
türkdili haqqındaözmənfimövqeyini
bildirməkdən də çəkinməmişdir. Niza
miGəncəvi “Leyli vəMəcnun”əsərini
qələməalarkənözüəsərdəIAxsitanın
ona yazdığı məktubu şərh etmiş və
məktubdakı – “Türk dili yaramaz şah
nəslimizə,Əskiklikgətirərtürkdilibizə.
Yüksəkolmalıdırbizimdilimiz,Yüksək
yaranmışdırbizimnəslimiz”kimirəzilfi
kirləriniaçıqşəkildəpoemayadaxilet
miş,bununladaIAxsitantürkəvətürk
dilinəolanmənfimünasibətininməxsu
sən tarixin səhifələrindəsaxlanmasını
təminetmişdir.Zənnimcə,bunümunə
tamisbatedirki,Nizaminintürkdilində
yazdığı şeirlərinin IAxsitan tərəfindən
məhvedilməsifikrininortayaçıxması
naheçbirşübhəolabilməz.Çoxhaqlı
olaraqsualdoğurki,əgərNizamiGən
cəviyalnızfarsdilindəyazıbyaradırdı
sa,bəsonda,durubdurarkənnəüçün

IAxsitanNizamiyəməhztürkdilininya
ramadığınıismarışedirvəfarsdilində
yazmasınıəsasşərtolaraqdiləgətirir
di?!Tarixəbudaməlumdurki,Nizami
Gəncəvi öz “Divan”ının sahibi hesab
etdiyi IAxsitanın sifarişini öncə həya
ta keçirmək istəməmiş, sifarişi rədd
etmişdir.YalnızözoğluMəhəmmədin
təkidiilə“LeylivəMəcnun”adlıböyük
sənətincisiniərsəyəgətirmişdir.Görü
nən odur ki, Nizami Gəncəvinin sifa
rişdən imtina etmə səbəbi, həqiqətən
də,yalnızbirfaktabağlıolabilərdi–o
da,türkdilindəyazılmama,farsdilində
yazılmatələbinə.Əkstəqdirdəşəxsiy
yətinəböyükhörmətləyanaşdığı, “Di
van”ınınsahibiadlandırdığıIAxsitanın
sifarişininəyəgörərəddetməliidi?Bu
faktı hörmətli nizamişünasların əksə
riyyətiöztədqiqatlarındatəsdiqləyirlər.
Gümanki,IAxsitanınbeləqeyriinsani
münasibətikamilinsanformalaşdırma
ğaçalışanböyükşəxsiyyətvəqüdrətli
şairi hiddətləndirmiş, şeirə və şairlərə
yüksəkdəyərverənbeləbirhökmdarın
bumövqeyinicahillikhesabetmiş,ona
görədəonunsifarişinirəddetmişdir.
Bu faktlar tamolaraqsübutedəbilir

vəbelənəticəəldəetməkmümkündür
ki,NizamiGəncəviözanadilindəçoxlu
saydaşeirnümunələriərsəyəgətirmiş
dir! Çünki yuxarıda da qeyd etdiyimiz
kimi böyük şairin, “Türklüyüm bu Hə
bəşdəheçgetmir.Dadlı dovğaya xalq
meyl etmir” – deyə qopardığı fəryad,
onunmillidərdini,ağrısınıifadəedirvə
türkdilindəqələməaldığı sənət incilə
rinin meydanda yer ala bilməməsinə
yanğı ilə münasibətini göstərir. Hətta
“Divan”haqqındamüxtəlifdövrlərdəya
zılmış təzkirələrdə də “Divan”ın bütöv
halda görünmədiyi açıq şəkildə bildiri
lir.Odabirhəqiqətdirki,Nizami“Leyli
vəMəcnun” poemasında türkçülüyünü
vətürkçülüyəbağlılığınıçəkinmədənvə
prinsipialşəkildəortayaqoymuşdur.Ni
zami yaradıcılığının tədqiqatçılarından
ÇingizSasanianın“Nizaminin“Leylivə
Məcnun” poeması” adlı kitabındakı “...
Axsitanı razı salmayan cəhət həmən
“türkisifətlər”və“köhnəsözlər”dir...”ki
mi qeydləri,Aqafangel Krımskinin təd
qiqatlarındakı “Nizami əsərinin türkob
razlılığı həqiqətdəŞirvanşah sarayının
zövqünəuyğunolmamışdır”fikrivəMə
həmmədƏminRəsulzadənin“Azərbay
canşairiNizami”kitabındakı“...heçbir
şairdə türklük Nizamidə olduğu qədər
ideallaşdırılmayıb” kimi əlimizdə olan
səhih fikirlər deyilənlərin isbatı hesab
olunabilər.Məhzəsərdəkitürkçülükru
husəbəbindəndə IAxsitan,özsifarişi
iləyazılmasınarəğmən,oböyüksənət
incisinimükafatsızqoymuş,əsəriuzun
müddətkənardasaxlamışdır.Həttaeh
timalolunurki,şairinölümündənsonra
əsərdəmüəyyənredaktəişləridəapa
rılmışdır. Ç.Sasanianın da dediyi kimi,
üslub müxtəlifiyi, fəsillər arası əlaqə
sizlik,mətləbdən kənara çıxmaq, əsə

rinümumi ideyasınaziddolanbeytvə
şerləri poemanın Nizamidən zəif olan
bir şair tərəfindən redaktəedildiyini is
batlayır. Sual doğur ki, mükəmməl bir
sənət əsəri nə üçün redaktə edilmə
li idi?Cavab isə birdir – əsərdəki türk
ruhunun ortadan götürülməsi və “köh
nə sözlər”in, yəni türk etnosuna məx
susfolklornümunələrininyoxedilməsi.
Bütün bu məqamlar birmənalı şəkildə
isbat edir ki, şairin iyirmi min beytlik
“Divan”ı I Axsitanın qərəzli qəzəbinə
məruzqalmışdır.Bununla dahəmbe
lə insani hisslərdən kənar bədxahların
canfəşanlığı,həmdəodövrdəpoeziya
nınənçoxfarsdilindəyazılmışnümu
nələrinintəbliğifaktıvədigərnaməlum
səbəblərNizaminintürkdilindəyazılmış
əsərlərininitbatolmasınagətiribçıxar
mışvəböyükehtimalki,məhzonagö
rədəhəminəsərlər dövrümüzəqədər
gəlibçıxmamışdır.Hərhaldabuyanaş
mamənimməntiqinəticəmdirvəbütün
dəyərlinizamişünasalimlərimizigöstə
rilənproblemətrafındadərindəndüşün
məyə, həqiqətlərin aydınlaşması üçün
gərginəməkverməyədəvətedirəm.Bu
məsələninhəllininbütünyaradıcılığında
kamilinsanformalaşdırmaqniyyətindən
heçvaxtdönməyənvəmütəfəkkirfikir
ləri,hikmətlikəlamları,müdrikaforizm
lərivəsözünpoetikvəfəlsəfiqüdrətiilə
cəmiyyəti daim safaşdırmağa çalışan
dahişairimizinməfkurəxəzinəsivəsöz
dünyasıüçün,eynizamandaölməzus
tadınmillitəəssübkeşlikmövqeyininöz
həqiqətinəqovuşabiləcəyibaxımından
böyüktöhfəolabiləcəyinizənnedirəm!
DahiNizamiGəncəvininfəlsəfialə

mində,idrakdünyasındacərəyanedən
vəəsərlərindəyer tutan“İnsandan in
sanafərqvardır,Birdəmirdənhəmnal,
həm də qılınc düzəldilir” kimi zəngin
tərbiyəvikəlamlarından, ibrətlihikmət
lərindənaydın şəkildəgörünür ki, bə
şəriyyətincanisidə,xilaskarıdaməhz
insandır və insan cahil olduqda dağı
dır,kamilolduqdaisəqururvəyaradır.
Onagörədədahişairbütünyaradıcı
lığıboyukamil insanınaxtarışındaol
duğunuqırmızıxətlətərənnümedir.Ni
zamiyəgörə,kainatbirinsanəlindəvə
yabirkəlməsözləhəmməhvola,həm
dəçiçəklənəbilir.Bütünhəyatınıeşqlə
vəeşqəməftunluqlayaşamış,“Eşqdir
mehrabıucagöylərin,Eşqsizeydün
ya,nədirdəyərin”möcüzəsiniyaradan
ŞeyxNizamiGəncəvihəyatınmənası
nıbütövlükdəeşqdəgörürvəodurki,
onunkülliyyatınavaqifolarkənsezilən
birhəssasincəliksübutedirki,Nizami
özideyalarınaeşqiləbağlıidi.
Taməminolduğumbirhəqiqətvardır

ki, ümumbəşəri mövzuları əhatə edən
ölməzəsərlərindəİnsanamilinivəSöz
məfhumunu zirvələrə yüksəldən, baş
tacınaçevirən,əsasqayəkimiönpla
naçəkəndahi şairNizamiGəncəvinin
ədəbi xəzinəsi, yaradıcılıq qüdrəti  öz
cazibədarlığı,füsunkarlığı,rəngarəngli
yi,əbədiyyətiilədünyadahilərininyarat
dıqları incilərsırasındahəmişəyüksək
məhəbbətləbirGünəşkimiyaşayacaq
və Azərbaycana, Azərbaycan xalqına
daimqürurgətirəcəkparlaqşölələri ilə
üfüqlərdənalovluşəfəqlərsaçacaqdır.

Nizami Gəncəvi fəlsəfi dünyasında 
insan amili və söz məfhumu

OrtaəsrlərdəAzərbaycanın
ensiklopedikbiliksahibi
elmadamlarındanbiridə
musiqişünasalimFətullah

Şirvaniolub.O,musiqiiləbərabər
riyaziyyat,həndəsə,astronomiya,
coğrafiya,biologiyavəədəbiyyat
sahəsindədəböyükuğurqazanıb.
Musiqidədaxilolmaqlabirsıra
elmsahələrinədairrisaləvəşərh
ləriilətanınıb.

FətullahŞirvani1417ci ildəŞama
xı şəhərində dünyaya göz açıb. İlk
təhsilini atasından alıb. Ərəb və fars
dillərini mükəmməl öyrənib. Sonra
Şiraz,SəmərqəndvəTusşəhərlərin
də tanınmış elm ocaqlarında təhsili
ni davam etdirib, dövrünün görkəmli
alimlərindən dərs alıb. 1435ci ildə
Səmərqəndəgedir vəoradaQadıza
dəninyanındaastronomiya,dilçilikvə
riyaziyyathaqqındabiliklərəyiyələnir.
1440cı ildə təhsilini başa vurub beş
ilSəmərqəndrəsədxanasındaçalışır.
O,musiqisahəsindədəaraşdırma

lar aparıb, elmi əsərlər yazıb.Tədqi
qatlarda göstərilir ki, alimin “Məcəllə
filmusiqa” (“Musiqi məcəlləsi” –mu
siqiməcmuəsi, toplusu) onunmusiqi
sahəsində məlum olan yeganə əsə
ridir.O,əsəri İstanbul fatehi IISultan
Mehmetəithafedib.Əsərmüəllifinen
siklopedikbiliyəsahibolduğunugös
tərir.Əsəringünümüzəbirnüsxəsigə
libçıxıb.İlkolaraqalmanalimiEkhard
Noybauer (Eckhard Neubauer) əsəri
aşkar edib. FuadSezgin isə 1986cı
ildə Almaniyanın FrankfurtMayn şə
hərində əsərin faksimilesini alman
şərqşünasıntədqiqatıiləbirlikdənəşr
edib.Əsərin29vərəqdənibarətdigər
əlyazmanüsxəsiHindistanınRampur
şəhər kitabxanasında qeydə alınıb.
ŞərqşünasE.Noybauerbuəsərinöq
sanlıhesabedib.O,nəşredilənmü
qəddimədə F.Şirvaninin adının sax
lanılması, Şamaxı şəhərində anadan

olduğu göstərilməsinə baxmayaraq,
aliminəsləniranlıolduğunuiddiaedib.
“Musiqi məcəlləsi” dövrünün çox

qiymətli əsəri hesab edilib. Risalənin
girişində müəllif əsərinin məqsəd və
qayəsiniorijinalbirşəkildəbildirib. İt
haf etdiyi şəxsə (II Sultan Mehmet)
müraciətini və mədhiyyəsini təqdim
edib.
Sənətşünaslıqüzrəelmlərdoktoru,

akademik Zemfira Səfərova araşdır
masındayazırki,əsərmüqəddimə,iki
hissəvəyekundanibarətdir.Hərhissə
beşfəsildir.Birincihissə–nəğmənin,
yənitonuntərifivəonunəhatəetdikləri
haqqında,intervallar,intervallarıntop
lanması, çıxılması, yarıya bölünməsi
və ikiyə vurulması haqqında, cəmin
–səslərsistemininvəkompozisiyanın

uyumsuzluğunun(dissonanslığın)sə
bəblərivənəhayət,ahəngdarkompo
zisiyahaqqındafəsillərdənibarətdir.
İkinci hissənin birinci fəsli dövrlər,

ikinci fəslidövrlərin,yənimuğamların
təsirləri,doğurduqlarıovqatvəonların
dinlənilmə vaxtları haqqında, üçüncü
fəsliritmin(“iqa”nın)tərifivəonuntəri
findənirəligələnməsələlərhaqqında,
dördüncü fəsil ritmin növləri, beşinci
fəsilisəritmdairələrihaqqındadır.
F.Şirvaniyazır:“Onudabilki,onlar

nəğmələrin (melodiyaların) kompozi
siyasının qurulmasından (“təlif”indən)
və ritmindənbəhsetdiklərikimi,alət
lərdən, o cümlədən də ud və bərbət
adlı alətdən də bəhs etmişlər... Bu
alimlər adıçəkilən alətlərin vəziyyət
lərini,dastanlarının(pərdələrinin)nis
bətlərinidərindənaraşdırmışlar...Mən
isə(buməsələləri)araşdırmaqdanya
yındım, çünki əksər halda çalıboxu
maq və onları bilərəkdən dinləmək
haramdır.Əgərbeləolmasaydı,mən
də bu məsələdə onların adəti üzrə
hərəkətedərvəmusiqibəhslərinəbir
yenişeyartırar,həminbəhslərinaraş
dırmalarının nəticələrindən faydalı
olanlarınıyazardım.Beləliklə,mənbu
məsələdəbildirmək istədiklərimin so
nunagəlibçatdım”.
F.Şirvani risaləsində ondan iki əsr

əvvəl yaşamış Səfiəddin Urməvinin
udun üzərində oktavaların və digər
intervalların bölünmə cədvəlini təq
dim edib. Məlumdur ki, F.Şirvaninin
müasirləriXVəsrinböyükalimləriƏb
dülqadirMarağayi,ƏbdürrəhmanCa
mi də udun araşdırılması ilə məşğul
olublar...
Araşdırmada o da qeyd edilir ki,

“Məcəllə”risaləsininmüqəddiməsidə
birneçəhissədənibarətdir.Müqəddi
mədəmusiqininyaranmasıhaqqında

Orta əsr musiqi ədəbiyyatında əsər
dən əsərə keçən rəvayət burada da
nəqledilir.Risalədəriyaziyyatelminin
əsasları,təlif(bəstəkarlıq)elmininqol
larıvəs.məsələlərhaqqındaməlumat
verilir.Bildirilir ki, riyaziyyatınəsasın
da dörd elm: həndəsə, astronomiya,
ədəd(hesab),təlifelmləridurur.
Müqəddimədə verilən hekayətlərin

birində deyilir ki, biri o birinə çoxdan
kin bəsləyən iki şəxs içki məclisində
birarayagəlir.Şərabonlarıtutduğun
danhərikisininkiniqaynayır.Düşmən
çilikyadadüşür.Onlarbirbirininüstü
nəatılırlar.Çalğıçıməharətlibirşəxs
olduğundan melodiyanı düşmənçiliyi
yatırannəğməiləəvəzedir.Musiqinin
təsirindən hər ikisinin ürəyi yumşalır.
Tutduqları işdənpeşmankimiqucaq
laşırvəbirbirindənüzristəyirlər.
Müqəddimədəverilənbaşqabirhə

dis isə Quranın tilavəti, onun avazla
oxunmasından bəhs edir: “Hər şeyin
birbəzəyivar,Quranındabəzəyigö
zəl səsdir”; “Quranı ərəb səsləri ilə
oxuyun”,“Quranıözsəslərinizləbəzə
yin,çünkigözəlsəsQuranıngözəlliyi
niartırır”deyilir.
F.Şirvani “Məcəllə” əsərini ərsəyə

gətirərkən İbnSinanın yaradıcılığına,
onun “Əşşifa”əsərinə,SəfiəddinUr
məvinin“Kitabülədvar”və“Şərəfiyyə”
risalələrinə,NəsrəddinTusininəsərlə
rinəvəbaşqagörkəmlialimlərinirsinə
müraciətedib.Onlardanyerliyerində
bəhrələnib,sitatlargətirib.
F.Şirvani 1465ci ildə Məkkəyə –

həccyolçuluğunaçıxıb.Səfərüstəiki
il İraqda qalıb. 1467ci ildə həcc zi
yarətindəolub.Sonra İstanbulagəlib
və1468ciildəoradanvətənədönüb.
1486cı ildə Şamaxı şəhərində vəfat
edib.

Savalan FƏRƏCOV

Orta əsrlərin tanınmış musiqişünasıElmi konfranslara tezis-
məqalə qəbulu davam edir
AkademikZiyaBünyadovadınaŞərq
şünaslıqİnstitututərəfindənsentyab
rın24də“NizamiGəncəvivəŞərq
ədəbiyyatları:ədəbitəsirinhüdudları”
mövzusundakeçiriləcəkbeynəlxalq
elmikonfransatezisqəbuludavam
edir.Konfrans“NizamiGəncəviİli”
çərçivəsindətəşkilediləcək.

İnstitutdan bildirilib ki, tezislər konf
rans880@mail.ru ünvanına avqustun
31dək göndərilməlidir. Məruzələrin te
zisləriAzərbaycan, türk, rus, ingilis və
ərəbdillərindəqəbuledilirvəbirsəhifə
dənartıqolmamalıdır.
AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİn

cəsənətUniversitetitərəfindənnoyabrın
24dəkeçirilməsinəzərdətutulan“Milli
mədəniirsimiz:AşıqƏləsgəryaradıcılı
ğı”mövzusunda respublikaelminəzəri
konfransınadatezisqəbuludavamedir.
Universitetdən bildirilib ki, konfransda
iştirak etmək istəyənlər tezislərini okt
yabrın 10dək admiu.meqale@yandex.
ruelektronpoçtunagöndərəbilərlər.
AMEAnın Qafqazşünaslıq İnstitutu

isəsentyabrın24dəkeçiriləcək“Cənu
biQafqazdaərazisərhəddəyişiklikləri:
tarixvəmüasirlik”mövzusundarespub
likaelmikonfransınaməqaləqəbuledir.
Konfrans XIX əsrdə ermənilərin Cə

nubiQafqazaköçürülməsivəərazidə
yişiklikləri, 19181920ci illərdə Cənubi
Qafqazda ərazisərhəd məsələləri və
Ermənistanın yaradılması, sovet döv
ründə ərazisərhədməsələləri, 1991ci
ildən sonraCənubiQafqazda ərazi iş
ğalları və nəticələri bölmələrini əhatə
edəcək. İştirak etmək istəyənlər tezis
lərini sentyabrın 10dək qafqazkonf
rans2@gmail.com ünvanına göndərə
bilərlər.



Azərbaycan
20 av qust 1901 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Xan Şu şins ki 

(İs fən di yar As lan oğ lu Ca van şi rov; 1901 – 18.3.1979) Şu şa da do-
ğu lub. Mu ğam la rı mı zın bən zər siz ifa çı sı ol maq la ya na şı, “Şu şa nın 
dağ la rı”, “Mən dən gen gəz mə”, “Ay gö zəl” və s. mah nı və təs nifl  ə ri 
bəs tə lə yib.

20 av qust 1912 – Gör kəm li di ri jor və bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis-
ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Ni ya zi (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı-
bə yov-Ta ğı za də; 1912 – 2.8.1984) ana dan olub. “Xos rov və Şi rin” 
ope ra sı, “Çit ra” ba le ti, “Za qa ta la süita sı”, “Rast” sim fo nik mu ğa mı-
nın müəl li fi  dir.

20 av qust 1926 – Fi lo sof, şair, tər cü mə çi, Əmək dar elm xa di-
mi, aka de mik As lan Mə həm məd oğ lu As la nov (1926 – 23.8.1995) 
Qa zax ra yo nun da ana dan olub. Döv lət İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
rek to ru olub, “Qız lar və bə növ şə lər”, “Nəğ mə li gün lə rim” və s. şeir 
ki tab la rı nın müəl li fi  dir.

20 av qust 1929 – Azər bay can da dik tor luq mək tə bi nin ba ni lə-
rin dən bi ri, Əmək dar ar tist Ay dın Çin giz oğ lu Qa ra dağ lı (1929 – 
28.1.1980) ana dan olub. 1946-cı il dən Azər bay can Ra diosun da 
ça lı şıb. 

20 av qust 1932 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı İs lam Məm məd oğ lu 
Ağa yev (1932 – 27.1.2014) Ba kı nın Bül bü lə qə sə bə sin də ana dan 
olub. 

21 av qust 1930 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, aka de mik, Əmək-
dar elm xa di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Bə kir Əh məd oğ lu Nə bi yev 
(1930 – 15.3.2012) Ağ daş ra yo nu nun Üç qo vaq kən din də do ğu lub. 
AMEA-nın Ni za mi adı na Ədə biy yat Mu ze yi nin, Ni za mi adı na Ədə-
biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib.  

21 av qust 1951 – Əmək dar ar tist Tə vək kül Əj dər oğ lu Əli yev 
(1951 – 22.1.2017) ana dan olub. 1973-cü il dən Lən kə ran Döv lət 
Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib, fi lm lər də çə ki lib.

22 av qust 1922 – Mə də niy yət xa di mi Ade laida İr za qı zı Məm-
mə do va (1922 – 25.4.2015) Tifl  is də do ğu lub. Azər bay can pe şə kar 
vo kal sə nə ti nin ba ni si Bül bü lün ömür-gün yol da şı olub, Bül bü lün 
me mo rial mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib. 

22 av qust 1978 – Ta nın mış rəs sam Hə sən Əli oğ lu Haq ver di-
yev (1917–1978) və fat edib. II Dün ya mü ha ri bə si nin iş ti rak çı sı olub, 
əsir lik, son ra Si bir də sür gün hə ya tı ya şa yıb. Rəng kar lıq və qra fi  ka 
əsər lə ri nin müəl li fi  dir, teatr ta ma şa la rı na səh nə tər ti ba tı ve rib.

23 av qust 1922 – Ta rix çi alim, Azər bay can SSR Elm lər Aka de-
mi ya sı nın müx bir üz vü Əlöv sət Nə cəf qu lu oğ lu Qu li yev (1922 – 
6.11.1969) ana dan olub. Ta rix İns ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib.

23 av qust 1943 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti Şah mar Zül fü qar 
oğ lu Ələk bə rov (1943 – 12.8.1992) ana dan olub. “Dağ lar da dö yüş”, 
“Yed di oğul is tə rəm”, “Qa tır Məm məd”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə” və 
s. fi lm lər də çə ki lib. “Sa hil siz ge cə”, “Qə zəl xan” fi lm lə ri nin qu ru luş çu 
re jis so ru dur, fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

24 av qust 1896 – Sə nət şü nas alim Mə həm məd Ağaoğ lu (1896-
1949) İrə van şə hə rin də ana dan olub. 1920-ci il də Tür ki yə yə, ora-
dan Ame ri ka ya mü ha ci rət edib. Mi çi qan Uni ver si te tin də dərs de yib, 
“İs lam in cə sə nə ti” jur na lı nın re dak to ru olub. 

24 av qust 1926 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar, mu si qi 
re dak to ru Na zim Ağa lar oğ lu Əli ver dibə yov (1926 – 16.2.1985) Ba-
kı da do ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub. “Min-
gə çe vir” sim fo nik poema sı, “Cırt dan” na ğıl-ope ra sı və s. əsər lər, 
fi lm lə rə mu si qi ya zıb. 

24 av qust 1990 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ək bər Zər ba lı 
oğ lu Cə fə rov (1933-1990) və fat edib. To vuz ra yo nu nun Bo zal qan lı 
kən din də do ğu lub. “Ley li və Məf tun” das ta nı nın, çox say lı şeir lə rin 
müəl li fi  dir.

Dünya
20 av qust 1847 – Pol yak ya zı çı sı Bo les lav Prus (əsl adı Alek-

sandr Qlo vas ki; 1847–1912) ana dan olub. “Kuk la”, “Fi ron” və s. ro-
man la rın müəl li fi  dir.

20 av qust 1901 – İtal yan şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-
tı laureatı (1959) Sal va to re Kva zi mo do (1901–1968) ana dan olub. 
“Hə yat yu xu de yil”, “Qə nir siz yer” ki tab la rı nın müəl li fi  dir.

21 av qust 1871 — Rus ya zı çı sı Leonid And re yev (1871–1919) 
ana dan olub. Rus ədə biy ya tın da eksp res sioniz min ba ni si sa yı lır. 
Əsər lə ri: “İuda İs ka riot və baş qa la rı” (ro man), “Sav va”, “Bi zim hə-
ya tın gün lə ri” (pyes) və s. 

21 av qust 1925 – Fran sız ki no re jis so ru Mo ris Piala (Mauri ce 
Pialat; 1925–2003) ana dan olub. Film lə ri: “Çıl paq uşaq lıq”, “Lu-
lu”, “Şey ta nın gü nə şi al tın da” (Kann fes ti va lı nın qa li bi, 1987), “Van 
Qoq” və s.

22 av qust 1862 – Fran sız bəs tə ka rı Klod De büs si (Ac hil le-
Claude De bussy; 1862–1918) ana dan olub. Əsər lə ri: “Pel leas və 
Me li zan da” (ope ra), “Oyun lar” (ba let), “Ba har” (sim fo nik süita) və s.

22 av qust 1920 – Ame ri ka lı fan tast-ya zı çı Rey Bred be ri (Ray-
mond Doug las Brad bury; 1920–2012) ana dan olub. “Mars xro ni-
ka la rı”, “Fa ren qeyt lə 451 də rə cə”, “Fə la kət gə lir” və s. ro man la rın 
müəl li fi  dir.

23 av qust 1851 – Çex ya zı çı sı Alois Yi ra sek (1851-1930) ana-
dan olub. “Yan Qus” tri lo gi ya sı, “Yan Jij ka” və s. ta ri xi ro man la rın 
müəl li fi  dir.

23 av qust 1880 – Rus ya zı çı sı Alek sandr Qrin (Alek sandr Qri-
nevs ki; 1880-1932) ana dan olub. Əsər lə ri: “Al yel kən lər”, “Dal ğa lar 
üzə rin də qa çan”, “Qı zıl zən cir” və s.

24 av qust 1899 – Ar gen ti na ya zı çı sı və şairi Xor xe Luis Bor xes 
(Jor ge Luis Bor ges; 1899-1986) ana dan olub. Əsər lə ri: “Alef”, “Ya-
ra dan”, “Uy dur ma lar” və s.

24 av qust 1903 – İn gi lis rəs sa mı və di zay ne ri Qre hem Vi vian 
Sa zer lend (Gra ham Vi vian Sut her land; 1903-1980) ana dan olub.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN
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Nəşri əlli il gecikən toplu
Ələkbər Əsgərovun balaban aləti üçün köçürmələri və işləmələri

Bu gün lər də “Azər bay ca nın gör kəm li nə fəs-çal ğı alət lə ri nin 
vir tuoz-no va tor ifa çı sı Ələk bər Əs gə ro vun ba la ban alə ti üçün 
kö çür mə lə ri və iş lə mə lə ri” ki ta bı işıq üzü gö rüb. Nəş rin tər tib-
çi si və baş re dak to ru mər hum ba la ban ifa çı sı nın qı zı, Azər-

bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı (AMK) Mu si qi və ta ri xi nə zə riy yə si 
ka fed ra sı nın dok to ran tı, Ər da han Uni ver si te ti nin (Tür ki yə) müəl li-
mi Ma hi rə Qu li ye va dır. Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq 
üz rə fəl sə fə dok to ru Sə nu bər Ba ğı ro va ki ta ba ön söz ya zıb. 

S.Ba ğı ro va ön söz də vur ğu-
la yır ki, bu top lu, əs lin də, əl-
li il bun dan qa baq çıx ma lı idi. 
Bu məc muənin nə üçün ya rım 
əsr unu du lub qal ma sı ay rı bir 
he ka yət dir. Əgər mu si qi çi nin 
bö yük qı zı piano çu Ma hi rə Qu-
li ye va nın ira də si və əzm kar lı-
ğı ol ma say dı, bu məc muə ola 
bi lər ki, heç vaxt işıq üzü gör-
məz di. Ələk bər Əs gə ro vun bu 
əmə yi nin də yə ri nə dən iba rət-
dir? Və nə üçün onu öz döv rün-
də,  yə ni ça pa ha zır ol du ğu yet-
mi şin ci il lər də nəşr et mək be lə 
va cib idi?

2001-ci il də UNES CO ba la-
ba nı “du duk” adıy la bə şə riy yə-
tin qey ri-mad di mə də ni ir si nin 
şah əsər lə ri si ya hı sı na er mə ni 
mu si qi alə ti ki mi da xil et miş dir. 
Bu alət Er mə nis tan da, hə qi qə-
tən də, po pul yar dır, la kin Azər-
bay can da ol du ğun dan məş hur 
de yil. UNES CO-nun stan dart la-
rı na gö rə, müəy yən bir mə də ni 
ha di sə nin, abi də nin və ya ənə-
nə nin han sı sa bir xal qa mən-
sub lu ğu yal nız onun mən şə yi 

ilə de yil, ne cə de yər lər, “onun 
daimi ya şa dı ğı öl kə” ilə, yə ni on-
la rın hə min xal qın mə də ni hə ya-
tın da oy na dı ğı əhə miy yət lə, bu 
mə də ni ənə nə nin xalq ara sın-
da va ris li yi və onun in ki şa fı nın 
da vam lı lı ğı ilə müəy yən edi lir. 
Ələk bər Əs gə ro vun əl yaz ma la-
rı vax tın da nəşr olun say dı, hə lə 
ya rım əsr bun dan əv vəl ba la ba-
nın Azər bay can mu si qi sin də oy-
na dı ğı rol, Azər bay can xal qı nın 
onun la bağ lı mə də ni və mu si qi 
ənə nə lə ri nin ta ri xi va ris li yin dən 
xə bər ve rə bi lər di.

Ön söz də qeyd olu nur ki, 
Ələk bər Əs gə rov Azər bay can 
xalq mu si qi si nin ümu mi re per-
tuarın da bu gün “əri yən” bir 
çox məş hur, tez-tez ifa olu nan 
rəqs me lo di ya la rı nın və mu ğam 
rəng lə ri nin müəl li fi  dir. O, həm-
çi nin, bu məc muədə yer lə şən 
bir çox əsər lə rin – Azər bay can 
və xa ri ci bəs tə kar la rın ba la ban 
üçün kö çür mə lə ri nin müəl li fi -
dir. Bu kö çür mə lər nə ti cə sin də 
Ələk bər Əs gə rov xalq nə fəs 
alət lə ri ifa çı la rı nın ənə nə vi re-

per tuarı nın çər çi və si ni xey li ge-
niş lən di rib, ona pe şə kar Azər-
bay can bəs tə kar la rı nın (Üze yir 
Ha cı bəy li, Sü ley man Ələs gə-
rov, Ca han gir Ca han gi rov, Ağa-
ba cı Rza ye va və b.) mu si qi si ni, 
elə cə də rus, so vet və hət ta 
Av ro pa bəs tə kar la rı nın bir sı ra 
əsər lə ri ni da xil edib. Ba la ban-
da ifa olu nan mu si qi nin re per-
tuarı nın ge niş lən mə si, tə bii ki, 
bu mil li mu si qi alə ti nin tex ni ki və 
bə dii im kan la rı nın da ha da in ki-
şaf et mə si nə sə bəb olub.

S.Ba ğı ro va da ha son ra ya zır: 
“Ələk bər Əs gə ro vun ba la ban 
üçün kö çür mə lə ri, təəs süf ki, 
onun bəs tə kar lıq ya ra dı cı lı ğı ilə 
ey ni ta le yi ya şa dı: o öz kö çür-
mə lə ri ni tə lə bə və həm kar la rı 
ara sın da sə xa vət lə bö lü şür dü. 

Onun not la rı əl lər də gə zir və bu 
re per tuar ümu mi sər və tə çev ri-
lir di. Təəc cüb lü de yil ki, 1995-
ci il də ölü mün dən son ra onun 
not kö çür mə lə ri nin ço xu bə zi 
tə lə bə lə ri tə rə fi n dən tər tib olun-
muş top lu la ra da xil edil miş dir. 
La kin mu si qi çi sağ lı ğın da da 
ağır zər bə lər lə üz ləş mə li ol du: 
ona məx sus not kö çür mə lə ri-
nin ək sə riy yə ti, ha be lə yaz dı-
ğı “Xalq nə fəs çal ğı alət lə rin də 
çal ğı mək tə bi”ndən fraq ment lər 
və fo to lar həm ka rı Enok Kö çə-
ro vun 1977-ci il də nəşr et di yi 
məc muədə gö rün dü. Nəş rə töv-
si yə al maq niy yə ti ilə Ə.Əs gə ro-
vun me tod ka bi ne tə gə tir di yi bu 
əl yaz ma qə ri bə bir şə kil də yo xa 
çıx dı. Bu əl yaz ma dan yal nız 
kö çür mə lər top lu su na öz əli lə 
yaz dı ğı baş lıq sə hi fə si, not la-
rın öz lə ri, həm çi nin köh nə, çap 
ma şı nın da yı ğıl mış mət nin pə-
ra kən də sə hi fə lə ri və ba la ba nın 
app li ka tu ra sı nın təs vi ri olan və-
rəq qo ru nub sax lan mış dır. Bu 
ma te rial lar, həm çi nin ye ni dən 
kö çü rü lən not lar, mu si qi çi nin 
bö yük qı zı nın ar xi vin də sax la nı-
lır və məhz onun fəal iş ti ra kı ilə 
in di bu məc muə işıq üzü gö rür”.

“Zər da bi nəş riy yat-po liq ra fi  ya” 
MMC-də çap olu nan ki ta bın el mi 
məs lə hət çi si Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, pro fes sor La lə Hü sey no-
va, rəy çi lə ri pro fes sor lar Va miq 
Məm mə də li yev, Arif Əsə dul la yev, 
Ab bas qu lu Nə cəf za də, İl ham Nə-
cə fov, Əmək dar ar tist Şir zad Fə-
tə li yev, tex ni ki re dak to ru Ər da han 
Uni ver si te ti nin müəl li mi Yu suf Al-
tun dur. 

Lalə AZƏRİ

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də da ya nır. 
“Xəm sə”yə da xil olan beş poema-məs-
nə vi də bü tün za man la rın ən hu ma nist, 
ümum bə şə ri ideal la rı par laq bə dii ək si ni 
ta pıb. “Ni za mi Gən cə vi İli” qüd rət li söz us-
ta dı nın mi sil siz xə zi nə olan ədə bi ir si nin 
təb li ği, ey ni za man da təd qiq edil mə si və 
öy rə nil mə si üçün ye ni zə min dir. 

“Ni za mi sö zün dən in ci lər”də da hi şairin 
möh tə şəm beş li yin dən növ bə ti seç mə lə ri 
təq dim edi rik.

Poladdan dağ olsa yenə də, inan,
Onu parça-parça dağıdar insan.

(“Xosrov və Şirin”)
Bağışla atını, sən get piyada, 
Şillələr yesən də, mərd ol dünyada.

(“Leyli və Məcnun”)

Hər kim toxum əksə şoranlıq çölə,
Bircə peşmançılıq gətirər ələ.

(“Yeddi gözəl”)

Bədgövər adamla aranı qatma,
Sən öz kimyanı küllərə atma. 

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Quruda, dənizdə kim çəksə zəhmət,
Balıqdan dürr alar, öküzdən sərvət.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Rahatlığa göz dikib oturmaq
   dinclik deyil,
O, bu azca ömürlə ələ gəlməz,
   düşün, bil.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Rahatlığa göz dikib
oturmaq dinclik deyil...

Nizami sözündən incilər

Mədəniyyət və incəsənət sahəsində
ikinci ali təhsil imkanı

Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti 
(ADMİU) 2021-2022-ci təd ris ilin də mü va fiq ix ti sas lar üz rə ödə-
niş li əsas lar la tək rar ali təh sil al maq üçün qə bul ke çi rə cək.

AD MİU-dan bil di ri lib ki, akt yor sə nə ti, bə dii ya ra dı cı lıq və ek-
ran dra ma tur gi ya sı (sse na rist), de ko ra tiv-tət bi qi sə nət (bə dii 
xal ça, bə dii to xu cu luq), di zayn (ge yim di zay nı, in ter yer di zay nı, 
sə na ye di zay nı, qra fi k di zayn), inst ru men tal ifa çı lıq (for te piano, 
sk rip ka, viola (alt), gi ta ra, klar net, sak so fon, zərb alət lə ri), xalq 
çal ğı alət lə ri ifa çı lı ğı (tar, ka man ça, saz, qa nun, na ğa ra, ba la-
ban), mu si qi şü nas lıq, mu zey, ar xiv işi və abi də lə rin qo run ma sı 
ix ti sas la rı üz rə qə bul elan edi lir.

Qə bul, həm çi nin ope ra tor sə nə ti, po pul yar mu si qi və caz ifa çı-
lı ğı (est ra da sə nə ti), qra fi  ka, re jis sor luq, rəng kar lıq, sə nət şü nas-
lıq (sa hə lər üz rə), təs vi ri sə nə tin ta ri xi və nə zə riy yə si, teatr şü-
nas lıq, ki no şü nas lıq, vo kal sə nə ti (xa nən də), mu si qi müəl lim li yi, 
təs vi ri in cə sə nət müəl lim li yi, ki tab xa na çı lıq və in for ma si ya fəaliy-
yə ti, so siolo gi ya, so sial iş, tu rizm bə ləd çi li yi, tu rizm işi nin təş ki li 
ix ti sas la rı üz rə apa rı lır.

Qeyd olu nan ix ti sas lar üz rə təd ris əya ni for ma da hə ya ta ke çi-
ri lə cək. Təd ris Azər bay can və rus dil lə rin də apa rı lır.

Ət rafl  ı mə lu ma tı AD MİU-nun say tın dan əl də et mək olar.

Bə şə riy yə tin qiy mət li var lı ğı olan in san 
do ğu lur və və fat edir. Bu baş lan ğıc 
və son dur. Bu ra da va cib mə qam 
gör dü yün iş lər sa yə sin də qoy du ğun 

im za dır. İm za sı sa yə sin də za man sız lı ğa 
qo vu şan şəx siy yət lər dən bi ri də Ni za mi 
Gən cə vi dir. Onun ya ra dı cı lı ğı nəin ki ədə-
biy ya ta, həm çi nin in cə sə nət sa hə si nə 
də bö yük töh fə lər ver miş dir. Şairin dürr 
söz lə ri, nə si hət do lu kəl mə lə ri təs vi ri sə-
nə ti mi zin əvəz olun maz ko lo ri tin də, daş 
abi də lə rin də də ək si ni tap mış dır.

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si nin əl-
yaz ma la rı XVI-XVII əsr mi niatür sə nə ti nin 
na dir in ci si, qiy mət li if ti xa rı sa yı lır. 1539-
1543-cü il ta rix li “Xəm sə” nüs xə si nin ən 
də yər li il lüst ra si ya la rı Sol tan Mə həm mə din 
çək di yi mi niatür lər dən iba rət dir. “Xos ro vun 
Şi ri ni çi mər kən onu seyr et mə si”, “Bəh ram 
Gur şir ovun da” mi niatür lə ri Sol tan Mə-
həm mə din ya ra dı cı lıq qa bi liy yə ti nin əya ni 
sü bu tu dur. 

“Şa pur Xos ro vun port re ti ni Şi ri nə gös tə-
rir”, “Xos rov Ber be de rin mu si qi si ni din lə yir” 
ad lı Mir zə Əli tə rə fi n dən çə kil miş mi niatür lər 
onun ma hir ko lo rit, bo ya kar lıq us ta sı ol du-
ğu nun gös tə ri ci si dir. 

Mi niatür bo ya kar lı ğın da janr us ta dı sa yı-
lan Mir Se yid Əli nin “Xəm sə” nüs xə sin də ki 
“Məc nun Ley li nin ça dı rı önün də”, “Bəh ram 
Gur və Fit nə ov da” əsər lə ri onun sə riş tə li 
rəs sam ol du ğu nu bə yan edir.

Mir Mü səv vir tə rə fi n dən “Sir lər xə zi nə-
si”nə çə kil miş “Ənu şi rə van və bay quş la rın 
söh bə ti”, Ağa Mi rə kin “Şa pu run Aran dan 
qa yıt ma sı”, “Xos rov və Şi rin qul luq çu la rın 
əh va lat la rı nı din lə yir” mi niatür lə ri ma hir sə-
nət kar lıq qa bi liy yət lə ri ni tə cəs süm et di rir.

Bu sə nət kar la rın hər bi ri Təb riz mi niatür 
mək tə bi nin ba ni lə ri ol maq la ya na şı Ni za mi 
ir si nin də təd qiq olun ma sı, öy rə nil mə si ba-
xı mın dan bö yük ro la sa hib ol muş lar.

Ad la rı çə ki lən mi niatür lər dün ya nın nü fuz-
lu mu zey lə rin də və şəx si kol lek si ya la rın da 
sax la nı lır. Ey ni za man da Ba kı da – Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı 
Mu ze yin də, Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu-
ze yin də, AMEA-nın M.Fü zu li adı na Əl yaz-
ma lar İns ti tu tun da, Mil li Azər bay can Ta ri xi 
Mu ze yin də qo ru nan əl yaz ma lar da özü nə-
məx sus cəlb edi ci li yi ilə göz ox şa yan əsər-
lər dir.

Ni za mi mu ze yin də ki mi niatür lə rin ək sə-
riy yə ti sa də cə bir əl yaz ma nı bə zə mə yib, 
müs tə qil for ma lı qra fi  ka nü mu nə lə ri dir. Za-
ma nın da ay rı-ay rı şəxs lər dən sa tın alı na raq 
mu ze yin fond la rı na da xil edil miş bir ne çə 
mi niatür “İs gən dər na mə” poema sı na çə kil-
miş dir. “İs gən də rin mü şa vi rə si”, “İs gən dər lə 
za hi din söh bə ti”,  “Ma ke do ni ya lı İs gən də rin 
Nü şa bə nin sa ra yı na gəl mə si” və s. be lə nü-
mu nə lər dən dir.

Cə lil Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van 
MR Ədə biy yat Mu ze yi nin eks po zi si ya sın da 
da Ni za mi nin əsər lə ri nə çə kil miş mi niatür 
il lüst ra si ya lar sax la nı lır. Toğ rul Nə ri man-
bə yo vun “Za lım şah la düz da nı şan qo ca-
nın he ka yə ti”nə çək di yi il lüst ra si ya, Ta ri yel 
Əli yev və Pər va nə Nu ru ye va tə rə fi n dən iş-
lən miş “Nu şi rə van və bay quş lar” epi zo du, 
Əbül fəz  Axun do va aid “Fit nə nin ökü zü qal-
dır ma sı”, Əbül fəz  Cab ba ro vun “İs gən də rin 
Nü şa bə ilə gö rü şü” ad lı löv hə lə ri ma ra ğa 
sə bəb olur. 

Şairin ya ra dı cı lıq ir si hey kəl tə raş lıq sə nə-
ti mi zə də mö hü rü nü vur muş dur. 1939-cu il-
də N.Gən cə vi nin abi də si üçün mü sa bi qə nin 
elan olun ma sı bu ba xım dan mü hüm mə də-
niy yət ha di sə si idi. Mü sa bi qə də hey kəl tə raş 
Fuad Əb dür rəh ma no vun əsə ri qa lib gə lir 
və pay tax tı mız da şairin möh tə şəm abi də-
si ucal dı lır. Sək ki züz lü qır mı zı qra nit kür sü 
üzə rin də hey kəl 8 tunc ba rel yef dən iba rət-
dir və eni bir met rə qə dər olan qur şaq la 
döv rə lən miş dir. Bun la rın yed di si nin üzə rin-

də Ni za mi “Xəm sə”si nin sü jet lə ri nə aid şə-
kil lər ve ril miş dir. Bu ra da biz dağ la rı ya ran 
Fər ha dın (“Fər ha dın Bi sü tun da ğı nı yar ma-
sı”), sev gi li lər Ley li və Məc nu nun (“Ley li və 
Məc nun məd rə sə də”), əj da ha ilə vu ru şan 
Bəh ra mın (“Bəh ra mın əj da ha nı öl dür mə si”), 
bay quş la rın söh bə ti nə qu laq asan şah la və-
zi ri nin (“Nu şi rə va nın bay quş lar la söh bə ti”), 
Nü şa bə ilə İs gən də rin söh bə ti (“İs gən də rin 
Nü şa bə ilə gö rü şü”) və poema lar da kı di gər 
ob raz la rın təs vir lə ri ni gö rə bi lə rik. Hey kə lin 
kür sü sü zən gin li yi nə gö rə, doğ ru dan da, 
diq qə tə la yiq dir. Gən cə də yer lə şən Ni za mi 
məq bə rə si nin ya xın lı ğın da da şairin ya rat-
dı ğı əsər lə ri tə rən nüm edən tunc dan abi də 
yer lə şir.

Da hi şairin ifa də et di yi fi  kir lər, ədə biy ya ta 
mö hür vur muş poezi ya sı təs vi ri sə nə ti miz də 
mir va ri in ci si ki mi, bir na xış ki mi ni zam ilə, mü-
tə şək kil qay da da dü zül müş dür. Onun əsər lə-
rin də ki ob raz la rın hər bi ri əsl hə yat qay na ğı, 
təc rü bə, əsl dərs mən bə yi dir. Bu əsər lə rə çə-
kil miş mi niatür lər, il lüst ra si ya lar, ya ra dıl mış 
ba rel yef nü mu nə lə ri hər də fə ye ni təq di mat da 
qar şı mız da du rur. Bü tün bu əsər lər in cə sə-
nət lə poezi ya nın vəh də ti ki mi ta ma şa çı nı ye ni 
bi lik lər, kəşfl  ər qar şı sın da bir da ha da yan ma-
ğa sövq edir. Əl van ko lo rit, kom po zi si ya qu ru-
lu şu, mə kan mü hi ti şairin əsər lə ri ni bi zə təs vi-
ri sə nət di li ilə oxu ma ğa şə rait ya ra dır. Ge cə 
də, gün düz də par la yan bu ul du zun – Ni za mi 
dü ha sı nın  işı ğın da hə lə uzun əsr lər ye ni-ye-
ni əsər lər, təs vi ri sə nət nü mu nə lə ri mey da na 
gə lə cək.

Aynurə MURADZADƏ

Nizami sözü – sənət nizamı
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İstanbul sərgisində Azərbaycanın stendinə 
xüsusi maraq var

Xəbərverildiyikimi,
İstanbuldaavqustun
17-dəişəbaşlayan
“İDEF–2021”Beynəlxalq
MüdafiəSənayesiSərgi-
sindəAzərbaycanda
təmsilolunur.Sərgidə
ölkəmizinstendixüsusi
maraqdoğurub.

Ölkəmizbu il sərgidə44günlükVətənmüharibəsində istifadə
olunansilahlarıdanümayişetdirir.Builkiməhsullararasındayeni
liklərdənbiridəsnaypertüfəngidirki,onudigərsilahlardanfərqlən
dirənxüsusiyyətiikiminmetrməsafədəhədəfivururvəadisnay
persilahlarındanfərqliolaraqgüllədeyil,mərmiatır.Mərmiikimin
metrlikməsafədəonmetrlikradiusdahədəfitamamiləməhvedir.
Bundan əlavə, sərgidəAzərbaycan stendindəmüxtəlif çaplı

toplar,silahlar,əlqumbaraları,kombinəolunmuşdöyüşpatron
larıvədigərdöyüşləvazimatlarısərgilənir.
“İDEF–2021”sərgisiavqustun20dəbaşaçatacaq.

Azərbaycan Rəngkarlıq Muzeyində 
sərgilər davam edir

YARATMüasirİncəsənətMəkanınıntəşkilatçılığıiləAzərbay-
canRəngkarlıqMuzeyindəaçılansərgiləryayrejimindəfəaliy-
yətgöstərir.

YARATdanbildirilibki,sərgiilətanışolmaqistəyənlərçərşənbə
axşamıvəbazargünüolmaqlasaat12:00dan20:00dəkbələd
çiiləsərgiyəbaxışkeçirəbilərlər.Eynizamandasaat21:00dan
22:00dəksərgiyəsərbəst(bələdçisiz)baxmaqmümkündür.
Qeydedəkki,hazırdaAzərbaycanRəngkarlıqMuzeyindəRə

şadƏləkbərovun“Özünsən!”solosərgisi,“XXəsrinsonçiçək
ləri:Ynəsli”qrupsərgisi,eləcədə“Özadanıkəşfet”adlısərgi
ziyarətçilərüçünaçıqdır.

UNESCO-dan Əfqanıstandakı 
mədəni abidələrlə bağlı çağırış

UNESCOdünyatəşkilatlarını
Əfqanıstandamədəniabidələri
qorumağaçağırıb.Bubarədə
təşkilatınmətbuatxidmətindən
TomMalarxəbərverib.

“UNESCOƏfqanıstandabaşve
rənhadisələridiqqətləizləyirvəhe
yətintəhlükəsizliyiniqorumaqüçün
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ta
beliyindəolanagentliklərləözhərə
kətininizamlayır”,deyəobildirib.
Təşkilatın rəsmisi qeyd edib ki,

Əfqanıstan ərazisində yerləşən
zənginmədəni irs dünya ictimaiy
yətiüçünxüsusidəyərəmalikdirvəbuirsqorunmalıdır.
Qeydedibki,söhbət ilknövbədəKabildəyerləşənƏfqanıs

tanMilliMuzeyindən,QəznidəkiİslamSənətiMuzeyindən,Cem
minarəsindən,həmçininBamiyanvadisindəkidigərarxeolojita
pıntılardangedir.

CAVİD

İnternetdə sürətimiz
Dünyada neçənci yerdəyik?

BuiliniyulayındaAzərbaycanınmobilrabitəoperatorlarınınşə-
bəkələrindəgirişinternettrafikininsürəti37,24Mbit/stəşkiledib.

“SpeedtestGlobalIndex”inməlumatlarıəsasındaaparılanhe
sablamalaragörə,bugöstəriciiyunayıiləmüqayisədə0,3%ar
tıb.İyuldaölkəninmobilşəbəkələrindəçıxıştrafikininsürətiiyun
ayınıngöstəricisiiləmüqayisədə2,5azalaraq14,59Mbit/solub.
Dünyaüzrəmobiltrafikiningirişvəçıxışsürətiisəmüvafiqolaraq

55,07Mbit/svə12,35Mbit/stəşkiledib.İyulayınınnəticələrinəgörə,
Azərbaycanbugöstəriciüzrə139ölkəarasında66cıyeritutub.
Mobil internet sürətinə görə liderlərin ilk üçlüyünə Birləşmiş

ƏrəbƏmirliyi(190,03Mbit/s),CənubiKoreya(189,20Mbit/s)və
Qətər(170,77Mbit/s)daxilolub.
Reytinqəəsasən,builiniyulayındaAzərbaycandastasionar

genişzolaqlıinternettrafikiningirişsürəti24,08Mbit/s,çıxışsü
rətiisə25,96Mbit/stəşkiledib.Bugöstəriciləriyunayıiləmüqa
yisədəmüvafiqolaraq5,9və5,2%azalıb.İyulayınınnəticələri
nəgörə,sabitinternetinsürətireytinqindəAzərbaycan180ölkə
arasında1pilləgeriləyərək123cüyerdəolub.
DünyadaənsürətlisabitinternetiolanilküçliderölkəMona

ko–256,70Mbit/s,Sinqapur–256,03Mbit/svəHonkonq(SAR)
248,59Mbit/solub.İyuldaqlobalsabitinternetingirişvəçıxış
trafikininortasürəti isəmüvafiqolaraq107,50Mbit/svə58,27
Mbit/stəşkiledib.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

DünyanınənböyüksərgisiolanEXPO-yabuilBirləşmişƏrəb
Əmirliklərinin(BƏƏ)Dubayşəhərievsahibliyiedəcək.EXPO-
nunəsasdünyasərgisibeşildənbirtəşkiledilir,həmçinin2-3
ildənbirixtisaslaşmışEXPOsərgilərikeçirilir.Dünyasərgisinə

evsahibliyietməkOlimpiyaOyunlarıqədərnüfuzluhadisəsayılır.

Dubay sərgisi keçən il açıl
malı idi, lakin  COVİD19 pan
demiyasısəbəbindəntəxirəsa
lınmışdı.Oktyabrın 1də açılışı
nəzərdə tutulan “Dubay EXPO
2020”sərgisininYaxınŞərqöl
kələriüzrəənyaxşıpavilyonları
təqdimedilib.
EvsahibiBirləşmişƏrəbƏmir

liklərinəməxsuspavilyonqanadı
nıaçmışşahinformasındadırvə
onundizaynına7ayvaxtsərfolu
nub. Pavilyonun sahəsi 15 min
kvadratmetrdir. Binanın içərisin
dəBƏƏnintarixinəaidinteraktiv
panellərquraşdırılıb.
SəudiyyəƏrəbistanınınpavil

yonusahəsinəgörəüçüncüyer
dədir.Ümumilikdə13minkvad
ratmetr sahəsi olan bu unikal
binada 68 kvadratmetrlik LED
ekranquraşdırılıb,həmçinindi
varlarda ölkənin UNESCOnun
DünyaİrsiSiyahısınadaxiledil
miş14məkanıəksolunacaq.

İsrail pavilyonunun divarları
səhranın rəmzi olan qum də
nələri ilə işıqlandırılıb,burada
630 kvadratmetrlik LED işıq
ları olan panellər quraşdırılıb.
Sahəsinə görə birinci yerdə
olan bu pavilyonun (15 min
kvadratmetr) hündürlüyü 15
metrdir.
Küveyt pavilyonunun ümumi

sahəsi4450kvadratmetrdir.Bu
bina xüsusi arxitektura dizaynı
iləfərqlənir.Küveytpavilyonun

da da əsas elementlər səhra
qumu,həmçininonunüzərində
kişəlalədir.
Təqdimat mərasimində Misir

vəOmanın da pavilyonları nü
mayişetdirilib.
Qeydedəkki,“DubayEXPO”

daAzərbaycan pavilyonu Hey
dər Əliyev Mərkəzinin təşki
latçılığı ilə təmsil olunacaq.
Azərbaycanpavilyonubuiliyu
nun 25dəHeydərƏliyevMər
kəzində keçirilmiş mərasimdə
təqdimedilib.
 Azərbaycan pavilyonunun

komissar müavini Nərmin Car
çalova bildirib ki, ölkəmiz  “Mi
lanEXPO2015”dənbuyanaöz
milli pavilyonu ilə bütün EXPO
tədbirlərində iştirak edib.Azər

baycan “Dubay EXPO 2020”
sərgisində iştirakla bağlı təsdi
qini verən ilk ölkələrdən biridir.
2017ci ildən başlanılan pavil
yonun tikintisi artıq yekunlaş
maqüzrədir.
Azərbaycan pavilyonunun di

rektoru Rüstəm İbrahimovun
sözlərinəgörə,mədənidiplomati
ya,əməkdaşlıqəlaqələriqurmaq,
digər ölkələrdə potensial turist
lərlə, biznes tərəfdaşları və in
vestorlarladialoqyaratmaqüçün

“Dubay EXPO 2020”də iştirak
böyükönəmkəsbedir.Ölkəmizin
beynəlxalqsərgilərdə iştirak təc
rübəsini,ocümlədənson illərdə
Milan,AntalyavəAstanadakeçi
rilən sərgilərində milli pavilyonla
uğurla təmsil olunmasınınəzərə
alsaq, budəfəki pavilyonumuzun
daziyarətçilərinböyükmarağına
səbəbolacağıgözlənilir.
Ərazi baxımından “Dubay

EXPO”indiyədəktəşkilolunanən
böyüksərgidir.Sərginin400hek
tardançoxərazisivar.“Düşüncə
ləri birləşdirək, dahayaxşı gələ
cəkquraq”mövzusundakeçirilən
beynəlxalqsərgidə190ölkətəm
sil olunacaq. 2022ci il martın
31dək davam edəcək sərginin
ərazisi tematik olaraq 3 hissəyə
bölünür: davamlılıq, mobillik və
imkan. Azərbaycanın pavilyonu
“davamlılıq”bölümündəyerləşir.
 Azərbaycan sərgidə “Gələ

cəyin toxumları” mövzusu ilə
təmsil olunacaq. Bu mövzu
yaşadığımız dünyanın və mü
hitin dayanıqlı inkişafda yega

nə yolunun gələcəyə sərmayə
yatırımlarına bağlı olduğunu
vurğulayır. Pavilyonun konsep
siyası dəyişikliyin subyekti və
obyekti, təşəbbüskarı və əsas
aparıcı qüvvəsi olan insan ka
pitalınıəksetdirir.Üçmərtəbəli,
ağacvəonunbudaqları forma
sınıxatırladanpavilyonumuzun
konsepsiyasıtəsdiqedirki,yal
nız insankapitalının inkişafı ilə
dayanıqlı gələcəyə nail olmaq
mümkündür.

“Düşüncələri birləşdirək, 
daha yaxşı gələcək quraq”

“Dubay EXPO”sərgisində ölkəmiz də təmsil olunacaq

Türkiyədə Mərmərə zəlzələsinin qurbanları anılıb
Türkiyədə22iləvvəlbaşvermişdağıdıcı
zəlzələninacılarıyaddaşlardansilinmir.
1999-cuilavqustun17-dəmərkəziKocaeli
vilayətininGölcükrayonuolmaqlaTürkiyə-
ninMərmərəbölgəsindəbaşvermiş7.4bal
gücündəzəlzələnəticəsindərəsmirəqəm-
lərəgörə17min480nəfərhəlakolmuşdu.

Faciəninqurbanlarınınxatirəsinəehtiram
olaraqKavaklıməhəlləsisahillərindəanma
mərasimitəşkilolunub.Mərasimdəzəlzələ
qurbanlarınınruhunadualaroxunub.
Qeyd edək ki, bu yeraltı təkan Türkiyə

ərazisində tarix boyumeydanagələn ikin
ciəngüclüdağıdıcızəlzələolaraqqiymət
ləndirilir.Həməhalisıxlığı,həmdəiqtisadi

baxımdanTürkiyəninəhəmiyyətlibölgəsinə
–Kocaeli,İstanbul,YalovavəSakaryavila
yətlərinətəsiredən17avqustzəlzələsinə
ticəsində285minevağırzədələnmiş,133
mindənçoxevinçökməsinəticəsində təx
minən600mininsanevsizqalmışdı.

Pikassonun 104 milyon dollarlıq əsərləri hərracda 
DünyaşöhrətliispanrəssamıPablo
Pikassonun(1881–1973)Las-Veqas(ABŞ)
şəhərindəkibirrestoranda20ilasılı
qalanəsərlərioktyabrayındahərraca
çıxarılacaq.

Rəssamın hərraca çıxarılacaq 11 əsə
rinin ümumi dəyəri 104 milyon dollardan
çoxdur.
Qeydedəkki,PabloPikassonunənməş

hurəsərlərisırasında“Avinyonluqızlar”və
“Gernika” əsərləri xüsusi yer tutur. Pikas
sonun yaradıcılıq bacarığı özünü rəssam
lıq,heykəltaraşlıqvədizaynlayanaşı,digər

çoxsaylıtəsvirivətətbiqiincəsənətsahələ
rində də göstərib.Rəssamın yaradıcılıqda
çevrilişetmişnailiyyətlərionadünyaşöhrəti
vəhəyatıboyusərhədsizuğurlargətirib.

12 yaşdan yuxarı 
vaksinsiz giriş qadağandır

Nyu-Yorkda vaksinasiya barədə 
mandat qüvvəyə minib

ABŞ-ınNyu-Yorkşəhərininyenipeyvənd
haqqındamandatıçərşənbəaxşamı
qüvvəyəminib.Mandataəsasən,bun-
dansonrarestoran,idmanvəəyləncə
mərkəzlərivədigərmüəssisələriziyarət
edən12yaşdanyuxarıbütünşəxslərdən
COVİD-19əleyhinəvaksinasiyabarədə
sənədtələbolunacaq.

Şəhər rəsmiləri bildirib ki, qaydaqüvvə
yəminsədə,sentyabrayının13dəktətbiq
olunmayacaq. Bundan sonra qaydalara
riayətetməyənmüəssisələrcərimələnəcək.
MətbuatkonfransındaNyuYorkBələdiy

yəsinin başçısı Bill de Blazio restoran və
əyləncə yerlərinin əksəriyyətinin yeni qay
daları dəstəklədiyini və ziyarətçilərinin və
işçilərinin təhlükəsizlikdə olmasını istədik
ləriniqeydedib.
Respublikaçı liderlərdən ibarət bir qrup

mandataetirazolaraqmitinqkeçirib.Lakin
ABŞdabufikirgetdikcəgüclənir.NyuYork
mandatınıelanedəndənsonraNyuOrlean
vəSanFransiskooxşarplanlarıaçıqlayıb,
LosAnceles isə oxşar tədbirləri nəzərdən
keçirir.

BeynəlxalqTürkMədəniy-
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY-
unüzvüolanbeşkeçmiş
sovetrespublikasının

müstəqilliyinin30-cuildönü-
mümünasibətiləTürkiyədə
silsilətədbirlərdavamedir.
Avqustun16-daAnkarada,
TürkiyəMilliKitabxanasında
təşkilolunannövbətitədbir
Türkmənistanahəsrolun-
muşdu.

TÜRKSOY, Türkmənistanın
Ankaradakı Səfirliyi və Türkiyə
MədəniyyətvəTurizmNazirliyi
ninəməkdaşlığıiləgerçəkləşən
tədbirdəTürkmənistanınmədə
niyyətvəincəsənətnümunələ
ri,buölkənintariximədəniirsini
vəmüasirinkişafınıəksetdirən
fotolarnümayişolundu.
Açılışmərasimindəçıxışedən

Türkiyəmədəniyyətvəturizmna
zirininmüaviniSerdarÇamsərgi
ninTürkiyəninvəatayurduOrta
Asiya və Türkmənistanın böyük
birailəolduğunugöstərənfaktor
olduğunu ifadə etdi: “Ata yurdu
muzdan gələn sevgi selinin ax
masını diləyirik.Əbədi yaşamaq
və bu prosesi davam etdirmək
üçünhamımızbirbirimizəkömək
etməli,birlikdəçalışmalıyıq”.

NazirmüaviniTürkmənistanın
TÜRKSOYda qurucu ölkə ola
raqgördüyüişlərdənqürurduy
duqlarınıdadiləgətirdi.
Türkmənistanın Ankarada

kı səfiri İşankuliAmanlıyev isə
çıxışında mədəniyyət və incə
sənət sahəsinin də ölkəsinin
xarici siyasətində əhəmiyyətli
bir yer tutduğunu bildirdi: “Xal
qımızın mədəni dəyərlərini və
milli irsimizi bugünkü şərtlər

dən yenidən yoğurmaqlamüa
sirşəkildə işıqlandırırıq. İnkişaf
prosesimizdə əhəmiyyətli bir
faktor olanmədəniyyət sahəsi,
birtərəfdənyenidövrüntələblə
rinəcavabverir, digər tərəfdən
Türkmənistanın sosialiqtisadi
inkişafıüçünəhəmiyyətlibirpo
tensialtəqdimedir”.
TÜRKSOY Baş katibinin

müaviniBilalÇakıcıtürkrespub
likalarının müstəqilliyinin 30cu

ildönümü münasibətilə Türkiyə
nin şəhərlərində keçirilən müx
təlif tədbirlərin,səyyarsərgilərin
əhəmiyyətindənsözaçdı.
ÇıxışlardansonraTürkmənis

tanlabağlıfotoşəkillər,türkmən
rəssamlarınınrəsmləri,türkmən
mədəniyyətinəaidgeyimvəəş
yalardan ibarət sərgiyə baxış
keçirildi.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

“Ata yurdumuzdan gələn 
sevgi selinin axmasını diləyirik”

Ankarada Türkmənistanın mədəniyyət və incəsənətinə həsr olunmuş sərgi
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