
Azər bay can hə mi şə BMT-nin fəal 
üz vü ol muş dur. Biz təq ri bən on il 
bun dan əv vəl bey nəl xalq bir li yin 
bö yük dəs tə yi ilə hət ta Təh lü kə siz-

lik Şu ra sı nın qey ri-daimi üz vü se çil-
miş dik. 155 öl kə bi zim na mi zəd li yi mi zi 
dəs tək lə miş dir və bu da Azər bay ca nın 
bey nəl xalq nü fu zu nu və fəal xa ri ci 
si ya sə ti ni nü ma yiş et di rir di. İn di isə 
BMT-dən son ra ən bö yük bey nəl xalq 
təş ki lat olan Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın 
səd ri ki mi biz bey nəl xalq mü na si bət-
lər sis te min də mü hüm rol oy na yı rıq və 
BMT Baş ka ti bi nin tə şəb büs lə ri nə dəs-
tək olu ruq, xü su si lə CO VİD ilə mü ba ri zə 
sa hə sin də. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri av qus-
tun 24-də BMT-nin öl kə miz də ye ni tə yin 
olun muş re zi dent əla qə lən di ri ci si Vla dan ka 
And re ye va nı qə bul edər kən de yib.

Azər bay ca nın pan de mi ya ilə mü ba ri-
zə çər çi və sin də 30-dan çox öl kə yə yar dım 
gös tər di yi ni diq qə tə çat dı ran İl ham Əli yev 
bil di rib ki, bu, bi zim bey nəl xalq bir li yin mə-
sul üz vü ki mi gün də li yi mi zi nü ma yiş et di rir.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, BMT ilə bi-
zim fəal qar şı lıq lı əla qə miz Er mə nis ta nın 
öl kə mi zə tə ca vü zü nə ti cə sin də baş la yıb və 
1993-cü il də Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın bu nun-
la bağ lı dörd qət na mə si qə bul olu nub: “Bu, 
çox müs bət ad dım idi, er mə ni tə ca vü zü nə 
to xu nu la raq bi zə dəs tə yin çox ümid ve ri-
ci bir jes ti idi. Bi zim bey nəl xalq sə viy yə də 
ta nı nan əra zi lə ri miz dən er mə ni qo şun la rı-

nın dər hal, tam və qeyd-şərt siz çı xa rıl ma sı 
tə lə bi Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın çox mü hüm 
si ya si bir jes ti idi. La kin, əf sus lar ol sun ki, 
bu qət na mə lər ic ra olun ma mış dır və yə qin 
si zin də bil di yi niz ki mi, Təh lü kə siz lik Şu ra-
sı nın qət na mə lə ri nin ic ra me xa niz mi nin ol-
ma ma sı mə sə lə si ni mən şəx sən də fə lər lə 
qal dır mı şam. Bə zi hal lar da qət na mə lər qı sa 
müd dət ər zin də ic ra olu nur, la kin bi zə gəl-
dik də on lar bey nəl xalq iş ti rak çı lar tə rə fi n-
dən ümu miy yət lə ic ra olun ma mış dır”.

Pre zi dent da ha son ra de yib: “Xü su si lə bi-
zi na ra hat edən və Azər bay can cə miy yə ti-
nin an la maq da çə tin lik çək di yi mə sə lə o idi 
ki, bu qət na mə lə ri qə bul edən lər, Təh lü kə-

siz lik Şu ra sı nın daimi üz vü olan beş öl kə-
dən üçü ATƏT-in Minsk qru pu na həm sədr 
olan və hə lə də həm sədr lik edən öl kə lər dir. 
On lar öz lə ri bu qət na mə lə ri qə bul et miş dir. 
Bu qət na mə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nə im-
kan ya rat maq üçün on la rın man da tı var idi. 
La kin, əf sus lar ol sun ki, 28 il ər zin də Minsk 
qru pu çox im kan la rı əl dən ve rib. Bir çox hal-
lar da mən Er mə nis ta na qar şı sank si ya la rın 
tət biq edil mə si mə sə lə si ni qal dır mış dım. 
Çün ki dü şü nür düm ki, bu, toq quş ma nın, 
mü ha ri bə nin qar şı sı nın alın ma sı üçün bir 
yol ola bi lər di. Biz mə sə lə ni sülh yo lu ilə həll 
et mək is tə yir dik”.

davamı səh. 2-də

UNESCO-nun Qarabağa gəlişini otuz ilə yaxındır gözləyirik
“Biz onları çağıranda gəlmirdilər. Müharibədən sonra isə gəlməyə qərar verdilər.

Amma indi Ermənistan yenə etiraz edir”
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səh. 3

Teatrların açılması

Epidemioloji vəziyyətdən asılıdır

səh. 2
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musiqi 
mədəniyyətində 
iz qoyan
sənətkar

səh. 5

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

Prezident Belçikanın yeni səfi rinin 
etimadnaməsini qəbul edib 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev av qus tun 24-
də Bel çi ka Kral lı ğı nın öl kə miz də ye ni tə yin olun muş föv qə la də və 
sə la hiy yət li sə fi ri Mi şel Pi ter man sın eti mad na mə si ni qə bul edib.

Söh bət za ma nı Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Bel çi ka 
Kral lı ğı na sə fər lə ri və Bel çi ka lı la rın Kra lı Əla həz rət Fi lip lə gö rüş-
lə ri xa tır la na raq, bu gö rüş lər də öl kə lə ri miz ara sın da əmək daş lı-
ğa dair çox sə mə rə li mü za ki rə lə rin apa rıl dı ğı bil di ri lib.

Azər bay can Res pub li ka sı ilə Bel çi ka Kral lı ğı ara sın da əla qə lə-
rin ge niş lən di ril mə si nin önə mi, əmək daş lı ğın konk ret sa hə lə ri nin 
müəy yən ləş di ril mə si, o cüm lə dən ti ca rət döv riy yə si nin ar tı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də prak ti ki ad dım la rın atıl ma sı nın va cib li yi qeyd edi lib.

Sə fi r Mi şel Pi ter man sın öl kə miz də dip lo ma tik fəaliy yə ti döv-
rün də iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin in ki şa fı na töh fə ve rə cə yi nə ümid-
var lıq ifa də olu nub.

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin
Bakıda heykəli ucaldılır

Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin hey kə li av qus tun 25-də qu raş-
dı rı la caq. Bu ba rə də hey kə lin müəl li fi, Xalq rəs sa mı Xan lar 
Əh mə dov mə lu mat ve rib. 

Hey kəl tə raş bil di rib ki, abi də nin ucal dı la ca ğı əra zi də iş lər ye-
kun la şıb, pos ta ment ha zır dır.

Qeyd edək ki, Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na zir li yi və 
Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin hey-
kə li nin ha zır lan ma sı ilə bağ lı 2019-cu il də açıq hey kəl tə raş lıq 
mü sa bi qə si ke çi rib. Mü sa bi qə yə təq dim olu nan 26 əsər dən Xalq 
rəs sa mı Xan lar Əh mə do vun işi qa lib olub.

Bö yük me se na tın hey kə li Ba kı Met ro po li te ni nin “İçə ri şə hər” 
stan si ya sı nın qar şı sın da ucal dı la caq.

Folklor nümunələri
dövlət qeydiyyatına necə alınacaq?

Azər bay can folk lo ru nü mu nə lə ri nin və Azər bay ca nın ənə-
nə vi bi lik lə ri nin döv lət qey diy ya tı na alın ma sın da də yi şik lik lər 
edi lib. Bu nun la bağ lı ye ni lik lər Na zir lər Ka bi ne ti nin 20 av qust 
2021-ci il ta rix li 233 nöm rə li Qə ra rı ilə təs diq lə nən “Azər bay-
can folk lo ru nü mu nə lə ri nin (ənə nə vi mə də ni nü mu nə lə rin) və 
Azər bay ca nın ənə nə vi bi lik lə ri nin döv lət qey diy ya tı na alın ma sı 
Qay da sı”nda ək si ni ta pıb. 

Baş na zir Əli Əsə dov tə rə fi n dən im za la nan qə rar ilə, həm çi nin 
“Azər bay can folk lo ru nü mu nə lə ri nin (ənə nə vi mə də ni nü mu nə lə-
rin) və Azər bay ca nın ənə nə vi bi lik lə ri nin döv lət qey diy ya tı na alın-
ma sı ba rə də Şə ha dət na mə nin nü mu nə si” təs diq edi lib.

səh. 5

“Doğma torpaq” fi lminin ikinci hissəsinin 
çəkilişlərinə hazırlıq gedir

“Na ri man film” stu di ya sı “Doğ ma tor paq” bə dii fil mi nin ikin ci 
his sə si nin çə ki liş lə ri üçün ha zır lıq döv rü nə baş la yıb.

Ta ri xi möv zu lu fi lm azər bay can lı la rın Er mə nis tan da kı ta ri xi 
yurd la rın dan qo vul ma sı, Xo ca lı soy qı rı mı və iş ğal olun muş Qa-
ra bağ tor paq la rı nın azad edil mə sin dən bəhs edir.

səh. 2

Ana lay la sı ilə ca nı mı za hop muş, yad-
da şı mız da əbə di ləş miş Azər bay can mu-
ğa mı həm də dün ya mu si qi xə zi nə si nin 
in ci si dir. Gör kəm li xa nən də lə ri mi zin ifa-
sın da bu mu si qi di lin dən, mil liy yə tin dən 
ası lı ol ma ya raq din lə yi ci ni ila hi baş lan-
ğıc, əbə di olum-ölüm hə qi qət lə ri ba rə də 
dü şün mə yə sövq edir, ona mə həb bət, 
se vinc, kə dər hiss lə ri ni ya şa dır. 

Azər bay can xal qı nın qə dim ir si olan mu ğam 
ta ri xən eniş li-yo xuş lu yol lar dan keç sə də, xal-
qı mız onu qo ru ya raq, in ki şaf et di rə rək nə sil-
dən-nəs lə ötü rüb. Müs tə qil Azər bay can da isə 
mil li mu ğam ifa çı lı ğı ye ni in ki şaf mər hə lə si nə 
qə dəm qo ya raq dün ya nı fəth edir.

Azər bay can mu ğa mı nın müasir ta ri xin-
də Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit-
se-pre zi den ti, Hey dər Əli yev Fon du nun 
pre zi den ti, UNES CO-nun və İCES CO-nun 

xoş mə ram lı sə fi  ri Meh ri ban Əli ye va nın rəh-
bər li yi ilə hə ya ta ke çi ri lən sil si lə təd bir lər 
müs təs na rol oy na yır. Bu fəaliy yə tin nə ti cə-
si dir ki, son il lər mu ğam ifa çı lı ğı, sö zün əsl 
mə na sın da, in ti bah döv rü nü ya şa yır. 

Mu ğam Azər bay ca nın zən gin qey ri-mad-
di mə də ni ir si nin UNES CO tə rə fi n dən bə-
şə riy yə tin sə nət in ci lə ri xə zi nə si nə da xil 
edil miş ilk nü mu nə si dir. Üs tə lik, mu ğam la 
bağ lı UNES CO sə viy yə sin də iki də fə (2003, 
2008) be lə mö tə bər qə rar qə bul edi lib.  

Öl kə miz dən min ki lo metr lər lə uzaq da 
– Ka na da da isə 2010-cu il də 26 av qust – 
“Azər bay can mu ğa mı və İpək Yo lu üzə rin də 
yer lə şən öl kə lə rin mu si qi si gü nü” tə sis edi-
lib. Niaqa ra Şə hər Me ri ya sı və Niaqa ra Mu-
si qi si Fes ti va lı nın rəh bər li yi tə rə fi n dən qə-

bul olu nan bu qə rar xal qı mı zın mil li sər və ti 
olan mu ğa mın bə şə ri mu si qi yə çev ril di yi ni 
bir da ha təs diq edir. 

2020-ci il də əl də et di yi miz ta ri xi Zə fər, 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də şan lı qa li biy-
yət bi zi otuz il həs rə tin də ol du ğu muz mu ğam 
yur du muz Qa ra ba ğa, mə də niy yə ti mi zin pay-
tax tı Şu şa ya qay tar dı. Bu qa yı dış ço xəsr lik 
ta ri xi olan Azər bay can mu ğa mı nın da ye ni 
bir in ti ba hı dır, mil li mu si qi mi zin əbə di ba-
ha rı dır. 2021-ci ilin 12-13 may ta rix lə rin də 
Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə Şu-
şa nın əs ra rən giz dü zün də ke çi ri lən “Xa rı bül-
bül” Mu si qi Fes ti va lı mə də niy yə ti mi zin pay-
tax tı na qa yı dı şı mı zın möh tə şəm nü ma yi şi ni 
bü tün dün ya ya gös tər di.

davamı səh. 3-də

“Bu, həqiqətən də, möcüzədir”
Azər bay can əsil li məş hur fo to jur na list Rza Diq qə ti (Re za De-
qa ti) Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma nın da gö rü lən iş lər lə bağ lı 
çək di yi fo to la rı “İns tag ram” sə hi fə sin də pay la şıb.

Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma nı nın tə mə li 2021-ci il yan va rın 
14-də Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fi n dən qo yu lub. Ha va li ma nı-
nın 3 min metr uzun lu ğun da uçuş-en mə zo la ğı ən iri təy ya rə lə ri 
be lə qə bul edə bi lə cək.

səh. 8

Dünyanı fəth edən ecazkar sənət

Malazgird Zəfərinin
950 illiyi qeyd olunur

Tür ki yə nin Ma laz gird (Muş) 
və Ah lat (Bit lis) ra yon la rın-
da (il çə lə rin də) Ma laz gird 
Zə fə ri nin (1071) 950-ci 

il dö nü mü mü na si bə ti lə tən-
tə nə li təd bir lər ke çi ri lir. 

Təd bir lə rə av qus tun 23-də 
Bit lis vi la yə ti nin Ah lat ra yo nu-
nun Çar ho böl gə sin də, hö ku-
mə tin qə ra rı ilə “1071 Ma laz gird 
Mey dan Mü ha ri bə si Ta ri xi Mil li 
Par kı” elan edi lən əra zi də start 
ve ri lib. Mil li park elan edi lən 150 

min kvad rat metr əra zi də “1071 
Sul tan Alp Ars lan ota ğı” və 50 
ça dır qu ru lub. Bu ra da Azər bay-
can mə də niy yə ti ni ta nıt ma ça dı-
rı da zi ya rət çi lə ri qə bul edir.

Təd bir “Meh tər mar şı”nın ifa sı 
ilə baş la yıb. Son ra ça dır la ra və 
di gər böl mə lə rə ba xış olub.

Azər bay ca nın Tür ki yə də ki 
Sə fi r li yi və öl kə mi zin Qars şə-
hə rin də ki Baş kon sul lu ğu nun 
dəs tə yi ilə qu ru lan ça dır iki öl-
kə nin bay raq la rı ilə bə zə di lib. 
Mo ni tor da Azər bay ca nın ta ri xi, 

mə də niy yə ti, Qa ra bağ Zə fə ri, 
elə cə də Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli yev və Tür ki yə 
Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do-

ğa nın bir lik də Şu şa ya sə fə ri ni 
əks et di rən kadr lar nü ma yiş 
olu nur.

davamı səh. 8-də

Nəvvabın rənglər dünyası
Mir Möh sün Nəv va bın (1833–1918) mil li klas sik bə dii ənə-
nə lə rə bağ lı olan ya ra dı cı lı ğı Azər bay can təs vi ri sə nət ta ri-
xi nin unu dul maz sə hi fə lə rin dən bi ri ni təş kil edir.

Onun mo nu men tal və de ko ra tiv sə nət, dəz gah və ki tab 
qra fi  ka sı sa hə sin də ya rat dı ğı sü jet li kom po zi si ya lar özü nə-
məx sus mə ziy yət lə ri ilə se çi lir. Mo nu men tal səp ki li iş lə ri Şu-
şa da kı Yu xa rı Göv hər ağa məs ci di nin mi na rə lə ri ni, öz evi nin 
və dərs de di yi bi na nın di var la rı nı bə zə yir di. Bi zim döv rü mü zə 
on la rın müəy yən his sə si gə lib çat mış dır. Şu şa nın er mə ni iş-
ğa lın da olduğu il lər də bu nü mu nə lər də van da lizm və ta la na 
mə ruz qal mış dır...

səh. 7

Beynəlxalq Ordu Oyunlarında
“Mədəniyyət Ordusu” müsabiqəsi

Av qus tun 23-də Mosk va vi la yə ti nin Ku bin ka qə sə bə sin də Azər bay ca-
nın da iş ti rak et di yi “Ar mi ya-2021” Bey nəl xalq Hər bi-Tex ni ki Fo ru mu və 
“AR Mİ-2021” 7-ci Bey nəl xalq Or du Oyun la rı nın tən tə nə li açı lı şı olub.

Öl kə miz po li qon da kı “Dost luq 
Evi”ndə ke çi ri lən “Mə də niy yət 
Or du su” mü sa bi qə sin də də təm-
sil olu nur. Bu ra da Azər bay ca nın 
hərb, döv lət çi lik ta ri xi və mə də-
niy yə ti ni əks et di rən stend açı lıb. 

“Mə də niy yət Or du su” ya ra dı cı-
lıq mü sa bi qə sin də Hə zi As la nov 
adı na Or du İdeolo ji və Mə də niy-
yət Mər kə zi nin mah nı və rəqs an-
samb lı nın kol lek ti vi iş ti rak edir.

səh. 3
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əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan Prezidenti 2020-ci ilin

sentyabrında, müharibədən cəmi bir
neçə gün əvvəl, Baş Assambleyada
çıxışedərkənErmənistanınmüharibə-
yəhazırlaşdığıbarədəbeynəlxalqbirli-
yixəbərdaretdiyinidəxatırladıb: “Bu,
təbliğat deyildi, Ermənistanın mühari-
bədənəvvəlkiaylarərzindədavranışı-
nın real təhlilininnəticəsi idi.Əfsuslar
olsunki,mənhaqlı çıxdım.Onagörə
də, əgər Ermənistana qarşı vaxtın-
da sanksiyalar tətbiq edilsəydi, əgər
Minskqrupununhəmsədrləri,dünyanın
üçaparıcıölkəsipotensialının5faizini
Ermənistanıöz işğalçıqüvvələrinige-
riçəkməyəinandırmağavəyaməcbur
etməyəistifadəetsəydi,müharibəbaş
verməzdi. Odur ki, müharibəyə görə
məsuliyyətyalnızErmənistanınüzərin-
dədeyil,həmçininonubeynəlxalqhü-
quqariayətetməyəməcburedəbilmə-
yənvəyabunuetmək istəməyənlərin
üzərinə düşür. Nəticədə Azərbaycan
bu qətnamələri beynəlxalq hüququn
normalarıçərçivəsindəözühəyatake-
çirdi.Biz ədaləti, beynəlxalq hüququn
normalarınıbərpaetdik.BizBirləşmiş
MillətlərTəşkilatınınTəhlükəsizlikŞu-
rasının qətnamələrini özümüz yerinə
yetirdik. Biz BMT-nin Nizamnaməsi-
ni rəhbər tutaraq hərəkət etdik. 51-ci

maddə hər bir ölkənin özünümüdafiə
hüququnu tanıyır. Beləliklə, biz bütün
beynəlxalq alətlərdən istifadə edərək,
özərazibütövlüyümüzübərpaetdik”.

“Ha zır da bi zim əsas 
narahatlığı mız da ğı dıl mış 

ərazi lə rin bər pa sı dır”
Dövlət başçısı vurğulayıb ki,müha-

ribə bitib, münaqişə həll olunub, bu
baş verənlər haqdadanışılası heçbir
məsələ qalmayıb. Biz artıq gələcəyə
baxmalıyıqvəhazırdabiziməsasna-
rahatlığımızdağıdılmış,tamamiləviran
qoyulmuşərazilərinbərpasıdır:“Əlbət-
təki,bizBirləşmişMillətlərTəşkilatıilə
bu məsələlərdə, humanitar vəziyyətlə
bağlıməsələlərdə,işğaldanazadolun-
muşərazilərinbərpasınadairplanları-
mızlabağlıgələcəkəməkdaşlığaümid
edirik.Sözsüzki,bizimBMTinstitutları
ilədahaçoxqarşılıqlıəlaqəyəehtiya-
cımızvar”.
Ölkəmizin bu xüsusdaUNESCO ilə

də təmasda olduğunu bildirən İlham
Əliyevqeydedibki,bizUNESCO-nu,
deməkolarki,30 iləyaxındırgözləyi-
rik: “Bilmirəm, bunu bilirsiniz, ya yox,
biz,birneçəilbundanöncəhələişğal
dövründə, UNESCO-nu buraya sə-
fəretməyəvəbizimərazilərdənələrin
törədildiyini görməyə dəvət etmişdik.

ÇünkiATƏT-inMinskqrupuişğalolun-
muşərazilərəartıqikifaktaraşdırıcımis-
siyagöndərmişdi.Bizonlardanyenidən
birmissiyagöndərməyixahişetdik,lakin
onlargöndərmədilər.BizUNESCO-dan
tarixiabidələrimizəermənitəcavüzkarla-
rıtərəfindəndəymişziyanıgəlibgörmə-
yixahişedirdik,lakinonlarimtinaetdilər.
UNESCOrəsmiləridedilərki,UNESCO
siyasi məsələlərə qarışmır. Lakin, mü-
haribə bitdikdən sonra UNESCO tərə-
findən onların gəlmək istədiyinə dair
siqnallar aldıq. Əlbəttə, biz öz təəccü-
bümüzübildirdik.Çünkideməkolar,30
ilidiki,bizonlarıçağırandagəlmirdilər.
Müharibədən sonra isə gəlməyə qərar
verdilər.Bunagörəbizbunarazılaşdıq
vəmənimdəbildiyimqədərsonməlu-
mat belə idi ki,missiya artıq yaradılıb,
ammaindiErmənistanyenəetirazedir.
Bunagörəyenədəmissiyagecikir”.
BMT-nin digər təsisatları ilə təmas-

danbəhsedənAzərbaycanPrezidenti
bildiribki,bizəekspertbiliyivəməslə-
hətlərnöqteyi-nəzərdəngenişbeynəl-
xalq iştirak və yardım lazım olacaq:
“Çünkiindibizimbərpaetdiyimizərazi
onminlərlə kilometrdən çoxdur və əl-
bəttə ki, biz BMT-nin Qaçqınlar üzrə
AliKomissarlığı ilətəmasdayıq.Müm-
künolanənqısamüddətdəbütünkeç-
mişməcburiköçkünlərioradayenidən
məskunlaşdırmağı planlaşdırırıq, am-
ma əsas problem mina və hər yerin
tamamilədağıdılıb,viranqoyulmasıdır.
BunagörədəBirləşmişMillətlərTəşki-
latı vəqurumları iləəsasməqsədimiz
bir-birimizə etimad göstərərək və tə-
rəfdaşolaraqazadedilmiş torpaqları-
mızınbərpaedilməsinənail olmaqdır.
Bakıdakı nümayəndəliyinizin bu işə
fəalcəlbolunacağınagüvənirik”.

TəyinatıiləbağlıməktubuPrezident
İlhamƏliyevətəqdimedənxanımVla-
danka Andreyeva bildirib ki, BMT ilə
Azərbaycan arasında dostluğun artıq
29yaşı var: “Gələn il, bizAzərbayca-
nınBMT-yəüzvlüyünün30illiyiniqeyd
edəcəyik.Eynizamanda,BMT-ninBa-
kıdanümayəndəliyininaçılmasınında
30 illiyiolacaq.Birhalda,qeydoluna-
caq və nəzərdən keçiriləcək tarixlər
çoxdur, hesab edirəm ki, son 18 ay
görünməmiş hadisələrlə yadda qaldı.
COVİD-19 qlobal böhrana çevrildi və
bir çox dövlətlərmübarizə aparırdılar.
Mən COVİD-19-a qarşı çox qətiyyətli
milli cavab tədbirlərinin görülməsində
Sizinvəhökumətinizingöstərdiyisəy-
lərialqışlamaq istəyirəm.Bununlabe-
lə, Siz də qeyd etdiniz ki, bu dövrdə
biz çoxtərəfiliyə, ümumi məsuliyyətə
dahagüclüsadiqliyimizinümayişetdir-
məliolduq.Biz,ilkolaraq,COVİD-19-a
qarşıcavabtədbirlərininmüzakirəsinə
həsrolunmuşQoşulmamaHərəkatının
Zirvəgörüşününkeçirilməsi,sonraisə,
BMT-ninBaşAssambleyasındaxüsusi
sessiyanın təşkil olunması üçün gös-
tərdiyinizsəylərəgörəminnətdarıq”.
Vladanka Andreyeva qeyd edib ki,

Azərbaycan COVİD-19-a qarşı pey-
vəndləmə işlərində regiondaperspek-
tivlimövqelərdənbirinitutur.BMTson
18ayərzindəgördüyüişlərəsadiqqa-
laraq öz yardımını bundan sonra da
göstərməyəhazırdır.

Cə nu bi Qaf qaz da 
uzunmüddətli sülh və 

əməkdaş lıq üçün ye ni dövr
Ermənistanla Azərbaycan arasın-

damüharibəninbaşaçatması iləbağlı

2020-ciil10noyabrtarixliBəyanatba-
rədədanışanBMT-ninAzərbaycandakı
rezident əlaqələndiricisi ümid etdiyini
bildiribki,busənədCənubiQafqazre-
gionunda uzunmüddətli sülhün bərqə-
rar olunmasında, əmin-amanlığa və
əməkdaşlığa aparan yeni eraya təkan
olacaq:“BMTtərəfindəndekabrayında
Qarabağ bölgəsində tələbatların qiy-
mətləndirilməsində hökumətə dəstək
olmuşuq. Biz əvvəlki təmas xətti boyu
6rayondaminalarıntəmizlənməsiüçün
ANAMA-yayardımməqsədilədərhal1
milyondollartopladıq.Bizminalarıntə-
mizlənməsi işində milli mütəxəssislərə
dəstəyidavametdirəcəyik, çünkianla-
yırıq ki, bu, prioritetdir.Eyni zamanda,
BMT Dünya Bankı, Avropa İttifaqı və
digərbeynəlxalqtərəfdaşlariləfondya-
radaraq, əlaqələndirmə işini aparır ki,
ANAMA üçün təlimlər davam etsin və
minalarıntəmizlənməsiprosesiənyük-
səkstandartlarauyğunaparılsın”.
VladankaAndreyevanınsözlərinəgö-

rə, BMT məcburi köçkünlərin bölgəyə
təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildəqayıdışı
üçüngöstərilənsəylərindəstəklənməsi-
nətamsadiqdir.O,həmçininbuilmar-
tın1-dəBMT iləAzərbaycanarasında
əməkdaşlığadairyeniçərçivəsənədinin
imzalandığınıdiqqətəçatdırıb:“Növbə-
tibeş ilərzindəqarşımızdaçoxböyük
vəzifələrqoymuşuq.Əslində,biz inklü-
zivartımadəstəkverməkvəgənclərlə
işaparmağıarzulayırıqki,onlarınəmək
bazarlarınaaidbacarıqlarıformalaşsın.
Biz, həmçinin daha yaşıl iqtisadiyyatın
qurulmasındavəsəhiyyə,sosialmüda-
fiə,təhsilvəədliyyəsahələrindəxidmət
göstərən təsisatların imkanlarının güc-
ləndirilməsində hökumətin təşəbbüslə-
rinədəstəkverməkistərdik”.

UNESCO-nun Qarabağa gəlişini 
otuz ilə yaxındır gözləyirik
“Müharibəyə görə məsuliyyət həmçinin Ermənistanı 

beynəlxalq hüquqa riayət etməyə məcbur edə bilməyənlərin üzərinə düşür”

Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi davam edir
DİM rəhbəri abituriyentlərə tövsiyələrini verib

AzərbaycanRespublikasınınalitəhsilmüəssisələrinətələbəqə
bulumüsabiqəsindəiştiraketməküçünixtisasseçimidavamedir.
DövlətİmtahanMərkəzindən(DİM)bildirilibki,avqustun24nəolan
məlumatagörə,27minəyaxınabituriyentərizəsinitəsdiqləyib.

DİM ali təhsilmüəssisələri-
nə qəbul planının müqayisəli
təhlili ilə bağlı statistikanı da
açıqlayıb. 2020-ci ildə dövlət
sifarişli yerlərin sayı I-V ixti-
sasqruplarıüzrə21801idisə,
2021-ci ildə bu rəqəm 1185
(5.44 faiz) yer artaraq 22986
olub.
DİM Direktorlar Şurasının

sədriMəleykəAbbaszadə23-
24 avqust tarixlərində I-V ix-

tisas qrupları üzrə ixtisas seçimi ilə əlaqədar qurumun “Facebook”
səhifəsindəcanlıyayımdaabituriyentlərə tövsiyələriniverib.O,diq-
qətəçatdırıbki,abituriyentlərintopladıqlarıbaliləseçməkistədikləri
ixtisasınötənilkiballarıarasındafərq10-15balaşağıvəyayuxarı-
dırsa,həminixtisaslarıseçməkolar.Lakinkeçidballarıabituriyentin
topladığıbaldankəskin fərqlənirsə,məsələn20-50baldançox fərq
varsa,onunhəminixtisasaqəbulolmaqşansıçoxazdırdeməkdir.
Eynizamandamüxtəlifixtisasqruplarıüzrəvəziyyətitəhliletdikdə

bustrategiyadamüəyyəndəyişikliklərediləbilər.
Iixtisasqrupundabuilplanyerləri5.5%artıb,müsabiqəyəburaxı-

lanlarınsayıisəötənilənisbətən321nəfərazdır.Lakin600baldan
yuxarı nəticə göstərən abituriyentlərin sayının ötən ilə nisbətən 29
nəfərçoxdur.Buodeməkdirki,ötənilkeçidbalı600baldanyuxarı
formalaşan ixtisaslardamüsabiqəvəziyyətibu ildəyüksəkolacaq.
Bundanəlavə,bu il I ixtisasqrupuüzrədövlətsifarişliyerlərinsayı
8.8%(820yer)artıb.Buqrupdadövlətsifarişli10112yerəqarşı200
baldanyuxarınəticəgöstərən9866abituriyentvar.
BuilənaşağımüsabiqəvəziyyətiIIixtisasqrupundaformalaşıb.Bu

qrupda150vədahayuxarıbaltoplayaraqmüsabiqəyəburaxılanların
hamısınınalitəhsilmüəssisələrinəqəbulolmaqşansıvar.Buqrupda
subbakalavrlarındaşanslarınıyüksəkqiymətləndirməkolar.Amma
keçidballarımüxtəlifixtisaslarüzrəfərqlidir.
ƏngərginmüsabiqəvəziyyətiIIIixtisasqrupundayaranıb.Burada

dövlətsifarişliyerlərdəoxumaqüçünənazı400baldanyuxarınəticə
göstərməklazımdır.Olabilsinki,300baldanaşağınəticəgöstərən
abituriyentlərdənödənişlitəhsilformasıüzrədəaliməktəblərəqəbul
olmayanlarolsun.
IVixtisasqrupundadabuil500və600baldanyuxarınəticəgös-

tərənlərinsayıartıb. BudaTibbUniversitetinin ixtisaslarınadövlət
alitəhsilmüəssisələrinindövlətsifarişliyerlərininballarınınartmasına
səbəbolacaq.Ötənil300-400keçidbalıformalaşanixtisaslardabu
ildəhəminballarayaxınmüsabiqəvəziyyətininyaranacağınıtəxmin
etməkolar.
Qeydedəkki,DİMrəhbəriavqustun25-dəVixtisasqrupuiləəla-

qədar“Facebook”səhifəsindətövsiyələrinibölüşəcək.İxtisasseçimi
avqustun30-dəkdavamedəcək.

Məktəblərdə “Zəfər tarixi” tədris olunacaq
BütünümumtəhsilmüəssisələrininIXsiniflərindədərsdənkənar
məşğələlərəayrılansaatlardan1saatdərscədvəlinədaxiledil
məklə“Zəfərtarixi”kursutədrisediləcək.

Bu, respublika ümumtəhsil müəssisələrinin 2021-2022-ci dərs ili
üçün tədrisplanlarının təsdiqi haqqındaTəhsilNazirliyininəmrində
əksinitapıb.
Qeydolunubki,tədrisdilindənasılıolmayaraq,“Zəfərtarixi”kursu

bütünsinifərdədövlətdilində–Azərbaycandilindətədrisolunacaq.

Qafqaz Albaniyası irsi haqqında 
növbəti vebinar

Təhsilİnstitutuişğaldan
azadedilmişərazilərdə
tarixi,təhsil,mədəniyyət,
diniməsələlərüzrəhəyata

keçirdiyifəaliyyətlərçərçivə
sində“Azıxmağarasından
QafqazAlbaniyasınınya
ranmasınaqədər.Azərbay
can–dünyasivilizasiyasının
mərkəzlərindənbirikimi”adlı
növbətivebinartəşkiledib.

Vebinarda spiker qismində
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Universitetininelmikatibi,Azər-
baycan tarixi kafedrasının do-

senti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
İradə Qasımova çıxış edib. O,
Albaniya adının etimologiyası,
alban mənbələri kimi mövzula-
ra toxunub, Qafqaz Albaniyası
probleminin tədqiqivəbuprob-
lemin öyrənilməsinə Azərbay-
can alimlərinin verdiyi töhfələr-
dəndanışıb.
Qeydedəkki,vebinarlarınke-

çirilməsində məqsəd işğaldan
azad edilmiş ərazilərin mədəni
sərvəti, o cümlədənQafqazAl-
baniyasıirsihaqqındaməlumat-
landırma, təbliğat vəmaarifən-
dirməninhəyatakeçirilməsidir.

Teatrların açılması
Epidemioloji vəziyyətdən asılıdır

“Azərbaycandaxüsusika
rantinrejimimüddətində
teatrkonsertmüəssisələrinin
fəaliyyətinindavametdiril
məsibarədəqərarNazirlər
KabinetiyanındaOperativ
Qərargahtərəfindənverilə
bilər”.

Mədəniyyət Nazirliyinin İn-
formasiyavəictimaiyyətləəla-
qələrşöbəsininmüdiriMəryəm
Qafarzadə bu barədə teatrla-
rın nə vaxt açılacağı ilə bağlı
suallara cavabında bildirib. O
qeydedibki,nazirliktərəfindən
məsələ ilə bağlıOperativQə-
rargaha müraciət ünvanlanıb.
Teatrların fəaliyyəti ilə bağlı
hər hansı qərar verilərsə, icti-
maiyyətə bu barədə məlumat
veriləcək: “Ümidedirik ki,epi-
demioloji vəziyyət tezliklə sta-
billəşər və ölkəmizin mədəni
həyatıözaxarınaqayıdar”.

***
Xatırladaq ki, 2020-ci ilin

martayındaCOVİD-19pande-
miyasıiləbağlıxüsusikarantin
rejimi tətbiq olunandan sonra
teatr və konsert müəssisələ-
rinin, eləcə də kinoteatrların
fəaliyyəti dayandırılıb. Ötən
müddətdə karantin rejimində
hər dəfə yumşalma olarkən
teatrlarındaaçılmasıməsələsi
gündəməgəlib, bununla bağlı
müəyyənfikirlərsəslənib.
“Növbəti mərhələdə teatr-

ların vəkinoteatrlarınaçılma-
sı da müzakirə olunur” – bu
fikri iyulun 26-da jurnalistlərə
açıqlamasında Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin
köməkçisi, Prezident Admi-
nistrasiyası İqtisadi məsələlər
və innovativ inkişaf siyasəti
şöbəsininmüdiriŞahmarMöv-
sümov demişdi (APA). Prezi-
dentinköməkçisiqeydetmişdi
ki,ammagələcəkdəbusahə-
ninfəaliyyətinəicazəveriləcəyi
təqdirdə giriş üçünCOVİD-19
pasportutələbediləcək.
Lakin həmin açıqlamadan

sonrakıhəftələrdəepidemioloji
vəziyyətinyenidənağırlaşması
vəCOVİD-19-ayoluxmasayı-
nınkəskinartması,görünür,bu
məsələniyenidənrəfəqaldırıb.
Avqustun 20-də Operativ Qə-
rargahınbrifinqindəindikimər-
hələdə teatr və kinoteatrların
açılması məsələsinə baxılma-
dığıbildirildi.
EynizamandaOperativQə-

rargahın daha öncə qəbul et-
diyi qərarlar diqqətə çatdırıla-
raqqeydolunduki,sentyabrın
1-dən iri ticarət mərkəzlərinə,
restoran və mehmanxanala-
ragiriş (18 yaşdanyuxarı və-
təndaşlarüçün)yalnızCOVİD
pasportu ilə olacaq. Eyni za-
manda18yaşdanyuxarı tələ-
bələrindəənənəvitəhsiləbaş-
laması üçün vaksin olunması
vəCOVİDpasportuəldəetmə-
sişərtdir.
“Hərbirvətəndaşözaddım-

larına məsuliyyətlə yanaşsa,
biz vaksinasiyada uğur əldə
edəcəyik.Bugünbizdəxəstə-
xanalardacidditəzyiqolmama-
sına səbəb peyvəndləmədir.
Bizdə bu gün 24% peyvənd-
ləmə edilib. Biz bunu 60%-ə

qaldıra bilsək, Azərbaycanda
pandemiya bitəcək. Bu, birgə
məsuliyyətdir”, – deyə Prezi-
dentinköməkçisiŞahmarMöv-
sümovbrifinqdəbildirib.
Operativ Qərargahın bri-

finqində indiki şəraitdə teatr
və kinoteatrların fəaliyyətinin
bərpa olunmayacağı barədə
səslənənfikirlər incəsənətnü-
mayəndələritərəfindənnarazı-
lıqla qarşılanıb. Onlar COVİD
pasportu ilə bir çox müəssi-
sələrə girişin mümkün oldu-
ğu halda, teatrlara belə imka-
nın yaradılmadığını bildirirlər.
“Əgər COVİD-19 pasportu ilə
hər yerə getməkmümkündür-
sə,niyəteatrlara,kinoteatrlara
həmin pasportla getmək ol-
maz”, – deyə Əməkdar artist
Sənubər İsgəndərli sosial şə-
bəkədəsualedir.
XalqartistiNurəddinMehdi-

xanlı da eyni fikirdədir: “Kino-
teatrlar,teatrlarişləmir,uşaqlar
Kukla Teatrına getmirlər, orta
məktəbşagirdləriGəncTama-
şaçılarTeatrınagedəbilmirlər.

Biz teatr nümayəndələri, akt-
yorlarböyükbirnəslinmədəni
tərbiyəsində yanında olmaq-
dan uzaqlaşdırılmışıq. Bunun
nəticələri gələcəkdə yaxşı ol-
mayacaq. İstənilən vəziyyət-
dənçıxışyoluvar.Bugünres-
toranlar, barlar, kafelər tam
şəkildə işləyə bilirsə, insanlar
rahatgedib-gələbilirlərsə,nə-
dən teatrlarda müvafiq şəraiti
yaratmayaq”.
Xalqartistihesabedirki, ilk

növbədə, teatrların rəhbərləri
bundamaraqlıolmalıdır.Əgər
teatrın tamaşaçı zalında 500
nəfərlik yer varsa, ara məsa-
fəsi saxlamaqla, maskalardan
istifadəetməklə,gigiyenaqay-
dalarını gözləməklə niyə 100
nəfər üçün tamaşa göstəril-
məsin: “Əgərbiz teatrımızıbu
vəziyyətdən çıxara bilməsək,
geridönməzvəziyyətlərəapa-
racaq. Azərbaycanda vaksin
vurduran,vaksinpasportualan
kifayət qədər insan var.Onlar
buşəkildə teatrlaragələbilər-
lər”.

“Doğma torpaq” filminin ikinci hissəsinin 
çəkilişlərinə hazırlıq gedir

“Narimanfilm”studiyası“Doğmatorpaq”bədiifilminin
ikincihissəsininçəkilişləriüçünhazırlıqdövrünəbaşlayıb.

FilminssenarimüəllifivəquruluşçurejissoruİlqarSafat,
quruluşçu operatoru Mindia Esadze, prodüseri Nəriman
Məmmədovdur.TariximövzulufilmazərbaycanlılarınErmə-
nistandakı tarixi yurdlarındanqovulması,Xocalı soyqırımı
vəişğalolunmuşQarabağtorpaqlarınınazadedilməsindən
bəhsedir.
Filmdə aktyorlar Rüstəm Cəbrayılov, Alina Vorontsova,

Hacıİsmayılov,OrxanAbbasov,AzərAydəmir,RəşadSə-
fərov,QorqudCəfər,ƏminəAbbasovavəbaşqalarıçəkilir.
LayihəHeydərƏliyevFondu,MədəniyyətNazirliyi,“PAŞA

Holding”, həmçinin “GazelliGroup”, İTV, “CaspianMarine
Services”, “Azmade” və “Azersun” şirkətlərinin dəstəyi ilə
həyatakeçirilir.
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Ölkəmizdə ənənəvi “Muğam aləmi”

Beynəlxalqmuğamfestivallarının,mü
sabiqələrin, muğam simpoziumlarının
təşkili, “Qarabağ xanəndələri” albo
munun buraxılması, “Muğam” jurnalı
nın,“Muğamensiklopediyası”nınnəşri,
müasirtexnologiyalaraəsaslananvə8
diskdən ibarət “Azərbaycan muğamı”
multimedia toplusunun hazırlanması
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik
etdiyiHeydərƏliyevFondunun,Azər
baycanMədəniyyət Fondunun bu sa
həyəgöstərdiyidiqqətəbariznümunə
lərdəndir.
Azərbaycanmuğamınayenibirhə

yat bəxş edən Mehriban Əliyeva bu
bənzərsiz sənət inciləri ilə bağlı fikir
lərini belə dilə gətirir: “Biz azərbay
canlılar hamımız, haqlı olaraq, öz
doğma muğamlarımızla fəxr edirik.
Hərbirazərbaycanlıüçünmuğamxü
susi əhəmiyyət daşıyır. Qərblə Şərq
arasında, Böyük İpək Yolu üstündə
yerləşən Azərbaycan sivilizasiyaların
qovuşduğu bir məkanda əsrlərboyu
öz mədəniyyətini formalaşdırmışdır.

Bəzi dövrlərdə bizmüxtəlif imperiya
ların daxilində yaşasaq da, dinimiz,
millidəyərlərimiz,dilimiz,mədəniyyə
timizbizibirxalqkimi,millətkimiqoru
yubsaxlamışdır.Azərbaycanınzəngin
mədəniyyətinin və tarixinin ən gözəl
incilərindənbiriolanmuğam,muğam
sənəti bizim milli sərvətimizdir. Mu
ğamAzərbaycanxalqınaxasolanən
gözəl xüsusiyyətlərin daşıyıcısıdır.

Torpağa, köklərə bağlılıq, vətənpər
vərlik,milliləyaqəthissi,qonaqpərvər
lik,xeyirxahlıq,mərhəmət,emosional
zənginlik  bütün bu hisslər muğam
fəlsəfəsininəsasındadır.Odurki, de
səmmuğamgözəlliyinvəməhəbbətin
rəmzidirsəhvetmərəm”.
Bəstəkarlarımızüçün ilhammənbəyi

olanmuğam,həmdəmillimusiqimədə
niyyətimizinuğurlarınınəsasındadurur.

Dahi Üzeyir Hacıbəyli “Leyli və Məc
nun”operasınımuğamüzərindəyazıb,
Fikrət Əmirov “Şur” və “KürdOvşarı”
simfonik muğamları ilə dünya musiqi
sindəsimfonikmuğamjanrınınəsasını
qoyub. Niyazi, Qara Qarayev, Soltan
Hacıbəyov,CövdətHacıyev,AqşinƏli
zadə,ArifMəlikov,FirəngizƏlizadəvə
digər görkəmli bəstəkarlarımızın yara
dıcılığındamuğamdan irəli gələnbədii
prinsiplərənmüasirkompozisiyatexni
kasıiləqovuşur.VaqifMustafazadəbu
janrıcazsənətinəgətirib.
Tarixən Şuşada Xarrat Qulu Məhəm

mədoğlunun,MirMöhsünNəvvabın,Şa
maxıdaMahmudAğanın,BakıdaMəşədi
MəlikMənsurovunməclisləri,buməkan
lardançıxanböyüksənətkarlarmuğamın
millimusiqimizinanadiliolduğunubirda
ha təsdiqləyir. Hələ 1922ci ildə Bakıda
açılmışilkAvropatiplimusiqitədrismüəs
sisəsinindərsproqramınamuğamıntəd

risidaxiledilib.Busənət rəssamlarımız,
heykəltəraşlarımız,şairlərimiz, rejissorla
rımızüçünbugündəilhammənbəyidir.
Dövlətimizin muğam sənətinə, onu

yaşadanlara böyük diqqət və qayğısı
onları yeniyeni yaradıcılıq axtarışına
həvəsləndirir.Ustadvənovatorsənət
kar, hələ 1999cu ildə UNESCOnun
Beynəlxalq Musiqi Şurasının birinci
mükafatına layiqgörülmüşAlimQası
movunmuğamıözünəməxsusifasıbu
sənətingenişimkanlarıilədünyaaudi
toriyasınıheyranqoyur.
Xalqımızın tarixini səslərdə əbədi

ləşdirən muğamlarımız ən ağrılıacılı
günlərimizdə, o cümlədən Qarabağsız
keçirdiyimizillərdəhəmdəmənəvitəs
kinlikmənbəyimizolub.2020ciilinQa
rabağZəfərindənsonraisəheyrətamiz
hisslər, düşüncələr, müdriklik mənbəyi
olanmuğambizəazadVətəntorpaqla
rınaqovuşmağınfərəhiniyaşadır...

Dünyanı fəth edən ecazkar sənət
26 avqust “Azərbaycan muğamı və İpək Yolu üzərində yerləşən ölkələrin musiqisi günü”dür

Çi nin “On the Road” 
(“Yolda”)şirkətiAzərbay
canınişğaldanazad
edilmişəraziləriiləbağlı

sənədlifilminçəkilişinəbaş
layıb.Şirkətinçəkilişqrupu
ilkolaraqŞuşaşəhərinə
səfəredib.

Şəhərin müxtəlif ərazilərində
çəkilişlər edən qonaqlara Şu
şanıntarixi,memarlıqabidələri,
1992ci ilin mayında Ermənis
tan silahlı birləşmələri tərəfin
dənişğaledilməsi,30 iləyaxın
dövr ərzində erməni vandaliz
minəməruzqalmasıvə2020ci

ilinnoyabrındaAzərbaycanOr
dusu tərəfindən işğaldan azad
edildikdənsonrabərpaqurucu
luqişlərinəbaşlanılmasıbarədə
məlumatverilib.
Əvvəlcə Şuşanın mərkə

zi meydanında dahi bəstəkar
ÜzeyirHacıbəyli,görkəmlişairə
Xurşudbanu Natəvan və böyük
vokalçı  Bülbülün güllələnmiş
heykəllərini ziyarət edən çəkiliş
qrupunabuşəxsiyyətlərinhəyat
və yaradıcılığı haqqında məlu
matverilib.Bildirilibki,ermənilər
tuncdan hazırlanmış heykəllər
dəngəlirəldəetməkməqsədilə
onlarıəvvəlcəİrəvana,sonrada
Gürcüstana aparıb satmaq is
təyiblər. Gürcüstanda yaşayan

həmvətənlərimiz bununla bağlı
müvafiqqurumlaraməlumatve
riblər.UluöndərHeydərƏliyevin
təşəbbüsü ilə həmin heykəllər
alınaraq Azərbaycana gətirilib
vəBakıda İncəsənətMuzeyinin
həyətində saxlanılıb. Şuşa iş
ğaldan azad olunduqdan sonra
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevingöstərişiiləheykəlləröz
əvvəlkiyerinəqaytarılıb.
SonraqonaqlarŞuşaşəhərin

dəkiqədimməhəllələrdə,Aşağı
Gövhər ağa və Yuxarı Gövhər
ağaməscidlərindəolublar.Mə
lumat verilib ki, işğal dövründə
diniabidələr,ocümlədənməs
cidlər erməni vandallığına mə
ruz qalıb. Şuşa işğaldan azad

olunandan dərhal sonra bu
məscidlərdə təmirbərpa işləri
nəbaşlanılıb.
Çinli nümayəndələrCıdır dü

zündədəçəkilişaparıb,buradan
açılan əsrarəngiz mənzərəni
seyrediblər.Sondaqaladivar
larıilətanışolançəkilişqrupuna
məlumatverilibki,Qarabağxa
nıPənahəlixantərəfindəninşa
edilənqalauzunmüddətşəhəri
xarici müdaxilələrdən qoruyub.
İşğaldövründəqaladivarlarıer
mənivandalizminəməruzqalıb.
Şuşa işğaldan azad edildikdən
sonra qalada təmirbərpa işləri
başlanıb.
Sənədli filmin çəkilişində işti

rakedənCanSinyudeyib: “Biz

dünyanınbirçoxyerlərinəsəfər
edirik.Sizin regionahər zaman
marağım olub. Əsasən də mü
haribədövründəburegionudiq
qətdə saxlamışam. Şuşa Azər
baycanın mədəniyyət paytaxtı
olduğu üçün biz müharibədən
sonrakıvəziyyətibilməkistəyirik.
Qarabağa səfərimizin məqsədi
buradahəyatakeçirilənyenidən
qurmaişləriilətanışolmaqdır”.
Qeydedəkki, “On theRoad”

şirkətinin heyəti Zəngilan, Fü
zuli və Ağdamda da çəkilişlər
aparacaqlar. Azərbaycanın iş
ğaldanazadedilmişəraziləri ilə
bağlıçəkiləcəksənədlifilmÇinin
SETVkanalında vəbir sıra so
sialşəbəkələrdəyayımlanacaq.

Avqustun23dəMosk
vavilayətininKubinka
qəsəbəsində“Armi
ya2021”Beynəlxalq

HərbiTexnikiForumuvə
“ARMİ2021”7ciBeynəlxalq
OrduOyunlarınıntəntənə
liaçılışıolub.Mərasimdə
RusiyaFederasiyasının
PrezidentiVladimirPutində
iştirakedib.

Açılış mərasimində Azərbay
canı müdafiə nazirinin müavini
– MaddiTexniki Təminat Baş
İdarəsinin rəisi, generalleyte
nant Nizam Osmanovun rəh
bərliyi ilə nümayəndə heyəti
təmsiledib.
Sentyabrın 4dək davam

edəcək “ARMİ2021” 7ci
Beynəlxalq Ordu Oyunların
da 34 növdə yarışlar keçirilə
cək. Müdafiə Nazirliyinin mət

buat xidmətindən bildiriblər ki,
Azərbaycan hərbçiləri “Tank
biatlonu” yarışlarına qatılacaq
və Belarus, Qazaxıstan, Ser
biya ilə eyni qrupda mübarizə
aparacaqlar.
Müdafiə nazirinin müavi

ni Alabino hərbi poliqonunda
“Tankbiatlonu”müsabiqəsində
iştirakedənhərbiqulluqçularla
görüşüb və onlara uğurlar ar
zulayıb.

Ölkəmiz poliqondakı “Dost
luq evi”ndə keçirilən “Mədəniy
yətOrdusu”müsabiqəsindədə
təmsil olunur.BuradaAzərbay
canın hərb, dövlətçilik tarixi və
mədəniyyətiniəksetdirənstend
açılıb.
“MədəniyyətOrdusu”yaradı

cılıq müsabiqəsində Həzi As
lanov adına Ordu İdeoloji və
Mədəniyyət Mərkəzinin mahnı
və rəqs ansamblının kollektivi
iştirak edir. Yaradıcılıq müsa
biqəsində komandamız “Vokal
ustalığı”,“Xoreoqrafikbacarıq”,
“İnstrumental janr” və “Sər
gi fəaliyyəti” mərhələləri üzrə
mübarizə aparacaq. Yarışlara
20dək ölkədən 500dən artıq
musiqiçi, vokalist və rəqqas
qatılıb.

Müsabiqəninbirincigünü“Vo
kal ustalığı” və “İnstrumental
janr” mərhələləri üzrə yekun
laşıb. Solistlərimizin ifasında
Azərbaycan və xarici ölkə bəs
təkarlarınınəsərlərisəsləndirilib.

Azərbaycanxalq çalğı alətlərin
də hərbçilərimizin çıxışı hakim
lərinvəzalatoplaşanlarınböyük
marağınasəbəbolub.
Müsabiqə sentyabrın 5dək

davamedəcək.

Çin şirkəti Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində sənədli film çəkir

“Mənim atam qəhrəmandır” 
layihəsində növbəti tədbir

Vətənmüharibəsindəşəhidolmuş
qəhrəmanlarınövladlarıüçünmü
vafiqdövlətqurumlarınındəstəyivə
“FireLandProduction”ıntəşkilatçılığı

iləreallaşdırılan“Mənimatamqəhrə
mandır”layihəsiçərçivəsindənövbəti
tədbirkeçirilib.

TədbirDağüstüparkdatəşkilolunub.Mü
dafiəNazirliyininTəlimvəTədrisMərkəzin
dən ekskursiya avtobuslarında şəhəri gə
zən şəhidlərin övladları “Zəfərmarşı”nı ifa
edərəktədbirəqatılıblar.Tədbirinrəsmihis
səsində aparıcıNərgizCəlilova qəhrəman
övladlarını, şəhid analarını və xanımlarını,
tədbirəqatılandigərqonaqlarısalamlayıb,şəhid
lərimizinxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.
SonraçıxışedənMüdafiəNazirliyininSosialmü

dafiəşöbəsininrəisiHəbibMəmmədovVətənuğ
rundacanındankeçmişoğullarımızınövladlarının
hərbirimizüçünbirəmanətolduğunuvurğulayıb,
bucürtədbirlərinəhəmiyyətinidiqqətəçatdırıb.
Daxili İşlərNazirliyininmətbuatxidmətininrəis

müavini,polispolkovnikleytenantıHafizTəmirov,

BakıŞəhərGənclərvəİdmanBaşİdarəsininrəisi
RaqifAbbasov da şəhid və qazilərimizin qəhrə
manlıqlarının xalqımız tərəfindən heç vaxt unu
dulmayacağınıqeydediblər.
“FireLandProduction”ın rəhbəriCəlalQurba

novtədbirinəsasməqsədininqanıilətarixyazan
hər bir şəhidimizin uşaqdan böyüyə hər kəsin
yaddaşınahəkkolunması,daimqürurlaxatırlan
ması olduğunu deyib.O, layihənin hüdudlarının

təkcə Bakı şəhərini əhatə etməyəcəyini,
Azərbaycanındigərbölgələrindədəbucür
tədbirlərinkeçiriləcəyinibildirib.
Tədbirinqonağı–ƏməkdarartistSevda

Ələkbərzadədəqəhrəmanlarımızınanaları,
ailəüzvləriiləhisslərinibölüşüb,“Sənyadı
madüşəndə”mahnısınıifaedib.
Sonra“Əbədiməşəl”abidəkompleksində

qəhrəmanlarımızın övladları “Zəfər”marşı
nıoxuyaraqvəsəmayaağgöyərçinləruçu
raraqdünyaya“Müharibəolmasın!Uşaqlar
atasızqalmasın!”mesajınıveriblər.Qəhrə
manlarınövladlarına“Xarıbülbül”döşnişanı
hədiyyəolunub.

“YAŞAT” düşərgəsinin sonuncu həftəsi
“YAŞAT”Fondununvə“ASANKönüllüləri”ninbirgə
təşkilatçılığıiləşəhidövladlarıüçünhəyatakeçi
rilən“YAŞAT”düşərgəsinin,sonuncualtıncıhəftə
sinindəmaraqlıproqramıvar.Fonddanverilən
məlumatagörə,düşərgəninaltıncıhəftəsi1518
yaşkateqoriyasındaşəhidövladlarınıəhatəedir.

Düşərgə boyunca psixoloqlar tərəfindən art və
rəqsterapiyalarkeçirilir.Konsultasiyalarzamanıaş

karlanmışproblemlərüzrəmüalicəyəehtiyacıolan
uşaqlarmüəyyənləşdiriləcəkvəFondtərəfindəndü
şərgədənsonramüalicəprosesinəcəlbolunacaqlar.
Layihənin tərəfdaşları tərəfindən iştirakçılara

müxtəlifhədiyyələrtəqdimedilir.
2021ci ilin 12 iyul tarixindən şəhid övladları

üçünbaşlayanyaydüşərgələriavqustayınınso
nunaqədərdavamedəcək. Layihəümumilikdə
300dəkuşağıəhatəedir.

Özbək şairin “44 gün” kitabının təqdimatı 

Özbəkistanıntanınmışyazarı,“Kitabdünyası”
qəzetininbaşredaktoru,AzərbaycanYazıçı
larBirliyinin(AYB)fəxriüzvüXasiyyətRüstəmin
İkinciQarabağmüharibəsinəhəsrolunan“44
gün”kitabınınSumqayıtdatəqdimatıkeçirilib.

ÖzbəkistandakıHeydərƏliyevadınaAzərbay
canMədəniyyətMərkəzinin(AMM)maliyyədəs
təyiiləişıqüzügörənkitabdamüəllifin“AdıLalə
idioqızın...”poemasıdayeralıb.
TədbirigirişsözüiləaçanƏliKərimadınaSum

qayıtşəhərPoeziyaevinindirektoruİbrahimİlyas
lınəşrihəmAzərbaycan,həmdəözbəkoxucuları
üçünçoxdəyərlikitabadlandırıb.O,tarixçiyazar

ŞöhrətBarlasın(Salamov)daTürkdünya
sıüçünönəmliişlərəimzaatdığınıvurğu
layıb.Qeydedibki,həmXasiyyətxanım,
həm də Şöhrət Barlas ÖzbəkistanAzər
baycanədəbimədənibağlarınınmöhkəm
lənməsindəxidmətlərəgörəSumqayıtşə
hərPoeziyaevininfəxriüzvüseçiliblər.
Kitabın ədəbiməsləhətçisi,MilliMəcli

sinMədəniyyətkomitəsininrəhbəriQəni
rəPaşayevaXasiyyətRüstəmin fədakar
əməyiniyüksəkdəyərləndirib: “Dünyanın
müxtəlifyerlərindəeyniqanıdaşıdığımız
qardaşlarımızvar.Amma44günlükmü
haribə dövründə qardaşlarımız arasında

susanlaroldu.Ürəyibizimlədöyünənqardaşba
cılarımızıdagördük.Zəfərimizəbizimləbirgəse
vindilər.Xasiyyətxanımdaonlardanbiridir”.
ÖzbəkistandakıHeydərƏliyevadınaAzərbay

canMədəniyyətMərkəzinin(AMM)direktoruSa
mirAbbasovŞuşasəfərininunudulmazolduğunu
diləgətirib:“Şuşayaməhzözbəkqardaşlarlasə
fəretməyimizinsəbəbionlarındargünlərdəbizə
göstərdiyidəstəkdir.Müharibədövründəəlimiz
dən gələn qədər özbək qardaşlarımızı maarif
ləndirir,Azərbaycan həqiqətlərini təbliğ edirdik.
MədəniyyətMərkəzi44günərzində244məqalə
dərcetdirdi.XasiyyətxanımvəŞöhrətbəybizə
buişdəçoxböyükdəstəkgöstərdilər”.

Beynəlxalq Ordu Oyunlarında 
“Mədəniyyət Ordusu” müsabiqəsi 



GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsinin
rəisiVasifCənnətovMədəniyyətNazir
liyiyanındaMədəniİrsinQorunmasıvə
BərpasıüzrəDövlətXidmətininGəncə
RegionalİdarəsininrəisiHəsənMirzə
yevvəGəncəİctimaiİştirakçılıqMəclisi
ninüzvləriiləgörüşüb.GörüşdəGəncə
şəhəriiləbağlıbirçoxaktualməsələlər
müzakirəedilib,müxtəlifistiqamətlərdə
birgəfəaliyyətplanınəzərdənkeçirilib.

İdarənin tabe müəssisəsi olan Go
ranboy rayonMərkəziKitabxanası ta
nınmış yazıçıdramaturq, satirik şair,
jurnalist, tərcüməçi Seyfəddin Dağlı
nın (Seyfəddin Əliağa oğlu Abbasov;
19211983)anadanolmasının100illiyi
münasibətilətədbirkeçirib.

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsi
Masallı rayonHeydərƏliyevMərkəzi
nin əməkdaşları rayonGənclər evinin
təşkilatçılığıiləLənkəranşəhərivəLe
rikrayonundayerləşənmədəniyyətvə
turizm müəssisələrində ekskursiyalar
da iştirak ediblər. Ekskursiya zamanı
iki dəfə Sovet İttifaqıQəhrəmanı, ge
neralmayorHəziAslanovunLənkəran
şəhərindəki evmuzeyi də ziyarət edi
lib.
Regional idarənin tabeliyindəki Yar

dımlı rayon Heydər Əliyev Mərkəzin
də gənc mədəniyyət işçiləri və digər
sahələrdənolangənclərüçüninternet
resurslarından düzgün istifadə, həm
çinin onlayn biznes və digər fəaliyyət
sahələriüzrəgəlirəldəetməyinüsulla
rındanbəhsedən“Gəncqazansın”adlı
təlimkeçirilib.
SumqayıtRegionalMədəniyyət İda

rəsiQubadlı rayon F.Hüseynov adına
Mahmudlu kənd Uşaq musiqi məktə
binin fortepiano şöbəsi üzrə 5ci sinif
şagirdiAylinƏsədli“Yunanıstanulduz
ları”adlıbeynəlxalqonlaynmusiqimü
sabiqəsində3cüyerəlayiqgörülüb.

SabirabadRegionalMədəniyyətİda
rəsiSaatlırayonHeydərƏliyevMərkə
zində“Narkomaniyayayoxdeyək”adlı
tədbir təşkil olunub. Çıxışlar zamanı
narkomaniyanın insan sağlamlığına,
mənəviyyatına və psixologiyasına zə
rərihaqqındasözaçılıb.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarə

siQax rayonMKSnin təşkilatçılığı ilə
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin hə
yat və yaradıcılığına həsr olunmuş
“Budabeləbirömürdü,yaşadım”adlı
tədbirkeçirilib.QaxınŞıxlarkəndklu
buvəkitabxanasınınəməkdaşları,orta

məktəbin bir qrup şagirdi QaxRayon
TarixDiyarşünaslıq Muzeyinə ekskur
siyaediblər.MuzeyinbələdçisiNərgiz
Həsənova qonaqlarımuzeyin fondun
dakıeksponatlarlatanışedib.
İdarəninəhatəetdiyiQaxrayonAğ

çay kənd kitabxanasında “Yay mək
təbi” çərçivəsində “Oyna, qalib ol!”
adlı stolüstü oyun yarışması təşkil
olunub.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət İda

rəsiQəbələrayonHeydərƏliyevMər
kəzindəsazsözustadıAşıqƏləsgərin
200 illik yubileyi münasibətilə “Azər
baycanınustadaşığı”adlı tədbirkeçi
rilib.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət

İdarəsi Neftçala Rayon TarixDiyar
şünaslıqMuzeyi“Qeyrimaddimədə
ni irsimiz”başlığı altındasərgi təşkil
edib.
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Bərdə rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
filialları görkəmli xanəndə,Xalq artisti
Xan Şuşinskinin (19011979) anadan
olmasının120illiyiiləbağlıvideoçarx
larhazırlayıblar.

ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsi
Göygöl rayonuüzrənümayəndəliyinin
təşəbbüsü, Göygöl rayon Mədəniyyət
Mərkəzinintəşkilatçılığıilədünyaşöh
rətlimüğənni və bəstəkar, SSRİ Xalq
artisti Müslüm Maqomayevin (1942
2008)anadanolmasının79cuildönü
müiləəlaqədartədbirtəşkilolunub.
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İda

rəsiQubarayonMKSninAmsarkənd
kitabxanası kənd ərazisində yerləşən
“Qırmızı qərənfil” istirahət zonasında
səyyar kitabxana xidməti təşkil edib.
MKSninAşağı Xuc kənd kitabxanası
isə“Aşıqpoeziyamızınsafıq,müdriklik
nəhəngi–AşıqƏləsgər”mövzusunda
tədbirkeçirib.
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Torpağı Vətən edənlər
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiAğstafa
RayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyininəmək
daşlarıDağkəsəmənkəndindəşəhidlərinxa
tirəsinəucaldılan“Xarıbülbül”abidəkomplek
siniziyarətediblər.TovuzrayonHeydərƏliyev
MərkəzininəməkdaşlarıisəVətənmüharibəsi
şəhidiEminHüseynovundoğumgünündə
məzarınıziyarətedib,ailəsinəbaşçəkiblər.

Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi Quba
rayonZərdabiqəsəbəkitabxanasınınəməkdaş
larıFolklorevininkollektiviiləbirlikdəVətənmü
haribəsişəhidiSeymurQocayevinailəsiniziya
rətedib.

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiZaqatalara
yonHeydərƏliyevMərkəzininəməkdaşlarırayo
nunQandax kəndindən olanVətənmüharibəsi
şəhidiŞahin İsgəndərovun ailəsini vəməzarını
ziyarətediblər.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi Samux

rayon Mədəniyyət Mərkəzinin kollektivi Vətən
müharibəsişəhidiDaşqınŞəfiyevindoğumgünü
iləəlaqədarməzarınıziyarətedib.Samuxrayon
MədəniyyətMərkəzindəVətənmüharibəsiqazi
ləriilədəyirmimasakeçirilib.
İsmayıllıRegionalMədəniyyət İdarəsiQəbələ

rayonMədəniyyətMərkəzinintabeliyindəfəaliy
yətgöstərənZalamkəndMədəniyyətevi “Əbə
divəəzəli torpaqlarımız”adlı videoçarxərsəyə
gətirib.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Bütün bəşəriyyətin şairi

AğcabədiRegionalMədəniyyətİdarəsinin
təşkilatçılığıilə“NizamiGəncəvi–bütün
bəşəriyyətinşairi”başlığıaltındatədbir
keçirilib.

MasallıRegionalMədəniyyət İdarəsiMasallı
rayonHeydərƏliyevMərkəzinin3Dkinozalında
“NizamiGəncəviİli”çərçivəsindərayongənclə
ri üçün “Nizami” (1982) filmi nümayiş etdirilib.

Çıxışedənlərfilmingənclərəsözustasınınhə
yat və yaradıcılığı ilə yaxından tanış olmağa,
Nizami irsinin Yaxın və Orta Şərq xalqlarının
ədəbiyyatınatəsiriniöyrənməyəköməketdiyini
vurğulayıblar.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi Qazax
DövlətRəsmQalereyasıvərayonGənclərvəİd
manİdarəsininbirgətəşkilatçılığıilə“NizamiGən
cəviyaradıcılığıgəncrəssamlarınfırçasıilə”başlı
ğıaltındarəsmmüsabiqəsikeçirilib.EşqinQuliyev
I,EmaCarçılıII,RuhinXasməmmədovvəZülfü
qarAbdullayevisəIIIyerlərəlayiqgörülüblər.
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQubara

yonMKSnin1ciNügədivəDigahkəndkitabxa
naları“NizamiGəncəviİli”münasibətilətədbirlər
keçiriblər.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiZaqatalara

yonHeydərƏliyevMərkəzində“NizamiGəncəvi
İli”iləəlaqədardəyirmimasatəşkilolunub.Təd
birdəNizamiGəncəvininyaradıcılığıhaqqındavi
deoçarxnümayişetdirilib.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

“Yolumuz Qarabağadır” adlı layihə həyata keçirilib

KürdəmirRegionalMədə
niyyətİdarəsiəhatəetdiyi
Kürdəmir,İmişli,Beyləqan,
FüzulivəXocavəndrayon

larıüzrəşəhidövladlarıüçün
“YolumuzQarabağadır”adlı
layihəhəyatakeçirib.

Layihə 44 günlük Vətənmüha
ribəsində qəhrəmancasına şə
hid olan döyüşçülərin övladlarını
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
etmək, mədəniyyət sahəsi üzrə
biliklərini artırmaq, asudə vaxtla
rının səmərəli təşkili məqsədilə
reallaşdırılıb. İki gün davam edən layihə
çərçivəsindəuşaqlarüçünəyləncəsaatla
rı,öyrədicitəlimlər,tanınmışpeşəkarlarla,
qurumrəhbərləriləgörüşlər,ekskursiyalar,
habeləpsixoloqlarıniştirakıilətəlimlərtəş
kiledilib.

Layihəninbirincigünü–avqustun21də
Füzulirayonunasəfərolub.RayonHeydər
Əliyev Mərkəzinə və TarixDiyarşünaslıq
Muzeyinə ekskursiyalar təşkil edilib. Fü
zuli rayon Muğam Mərkəzində tanınmış
aktyor, qiraətçi Kamal Yaşarın iştirakı ilə
uşaqlarüçün“qiraətsaatı”keçirilib.Psixo

loqlarAynurXudanlıvəLəmanSəfə
rovauşaqlarlafərdivəqrupşəklində
söhbətaparıb,psixolojioyunlartəşkil
ediblər.
Avqustun 22də Beyləqan rayon

Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində
fəaliyyətgöstərən“Gənclik”teatrıxü
susiolaraquşaqlarüçünhazırlanmış
tamaşa təqdim edib. Şəhid övladla
rının “Səfər xatirələrim” adlı şifahi
miniesseləridinlənilib.KamalYaşa
rın iştirakı ilə daha bir “qiraət saatı”
gerçəkləşib. Daha sonra Cəbrayıl
rayonununCocuqMərcanlıkəndinin

“Qayıdış”parkındaəyləncəlioyunlartəşkil
olunub.
Sonda layihə iştirakçılarına sertifikatlar

təqdimedilib.LayihəyəKürdəmirRegional
Mədəniyyətİdarəsininəhatəetdiyibeşra
yondan814yaşında17şəhidövladıqa
tılıb.

Erməni vandalizmi ilə üz-üzə

Otuziləyaxınişğalaltındaqalan
Azərbaycantorpaqlarında
ermənivandalizmininizlərisay
maqlabitmir.Hərtərəfdəermə

nivəhşiliyininizlərininşahidioluruq.
AZƏRTACınbölgəmüxbiriZəngilana
səfərizamanıbirdahaermənifaşiz
mindəngeriyəqalanizlərlərastlaşıb...

Azərbaycan Ordusunun 44 günlük
Zəfər yürüşü zamanı azad etdiyi tarixi
torpaqlarımızadoğrusəfərəçıxırıq. İsti
qamət Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu
nadaxilolanZəngilanrayonunadır.Bizi
yolboyu təhlükəsizliyin təmin olunması
üçünərazidəxidmətaparanDaxili İşlər
Nazirliyininəməkdaşlarımüşayiətedirdi.
Polis əməkdaşı bizi qədim türbənin

yerləşdiyiMəmmədbəyli kəndinə tərəf
apardı.Kəndboyudağılanevlər,məhv
edilmişforavəfaunaermənivandaliz
mindən xəbər verirdi. Kənddə bir tək

salamatqalantikili
isə Məmmədbəyli
türbəsidir. Bizim
ləyolyoldaşıolan
AMEAnın aparıcı
elmiişçisiŞakirAl
balıyev həmin tür
bənin tarixindən
söhbət açaraq bil
dirdi ki, Azərbay
canərazisindəbe
lə türbələr çoxdur.
Piramida forma
sında səkkizguşə
li türbə XIV əsrdə

inşaolunub.İşğalərəfəsindətürbəer
mənivandalizminəməruzqaldığıüçün
birçoxyerlərindədağıntılarvar.
Məmmədbəyli türbəsində çəkilişi ye

kunlaşdırdıqdansonrayolumuzadavam
edənzamandahadəhşətlibirmənzərə
ilə rastlaşdıq. Bizi müşayiət edən polis
əməkdaşı avtomobili yolun kənarında
saxlayaraqyoxuşbiryeriişarətetdi.Bu
yerin nə olduğunu soruşduq, aldığımız
cavabdan isə donub qalmışdıq. Həmin
ərazivaxtiləMəmmədbəylikəndininqə
biristanlığıolub.İşğalzamanıdigərəra
zilərkimi,buqəbiristanlıqdayerləyek
sanedilib.Qəbiristanlıqdanəsərəlamət
belə qalmayıb.Bu faktın özü belə otuz
ilə yaxındövrdəAzərbaycanınnecəbir
faşizmləüzüzəolduğunutəsdiqləyir.
Lakinçoxkeçməyəcəkki,viranqoyul

muşbutorpaqlaryenidənqurulacaq,dir
çələcək...

Şəhid və qazi övladları üçün “Zəfər düşərgəsi”
NaxçıvanMuxtarRespublikasıƏməkvəƏhalininSosialMüdafiəsi
Nazirliyi,GənclərFondu,HəmkarlarİttifaqlarıŞurasıvəAilə,Qadın
vəUşaqProblemləriüzrəDövlətKomitəsinintəşkilatçılığıiləkeçiri
lənşəhidvəqaziövladlarıüçün“Zəfərdüşərgəsi”başaçatıb.

Üçgündavamedən
düşərgəninilkgünün
dəiştirakçılarŞahbuz
rayonunda yerləşən
AğbulaqİstirahətMər
kəzi ilə tanış olublar.
Naxçıvan şəhərindən
dəvətedilmişpsixoloq
tərəfindənonlarlapsi
xoloji seanslar aparı
lıb. Uşaqlara yapon
kağızsənəti–oriqami
üzrəustaddərsikeçi

rilib.Gününsonundafilmnümayişitəşkilolunub.
“Zəfərdüşərgəsi”ninikincigünündəNaxçıvanDövlətKuklaTeatrı

nındüşərgəyəgəlişiböyüksevincləqarşılanıb.Kuklatamaşalarıilə
yanaşı,sosialkönüllüləriniştirakıiləuşaqlarüçünmüxtəlifəyləncəli
oyunlartəşkiledilib.Sonrasağlamlıqimkanlarıməhduduşaqlardan
ibarət“Ümid”musiqiqrupununvərayonMədəniyyətevinin“Batabat”
instrumentalansamblınınkonsertproqramıtəqdimolunub.
MuxtarrespublikanınəməkvəəhalininsosialmüdafiəsinaziriNi

catBabayevçaysüfrəsiətrafındauşaqlarlagörüşkeçirib.Tədbirdə
uşaqlarahədiyyələrtəqdimolunub.
“Zəfərdüşərgəsi”ninsonuncugünüdəiştirakçılarüçünyaddaqalan

olub.Düşərgəiştirakçılarımüxtəlifəyləncəlioyunlarda,rəsmvəmilliye
məklərinhazırlanmasıüzrəustaddərslərindəhəvəsləiştirakediblər.

Ağdamda Vətən müharibəsində 
Qələbəmizə həsr olunmuş sərgi açılıb

Avqustun20dəAğdamınQuzanlıqəsəbəsindəAzərbaycan
Rəssamlarİttifaqının(ARİ)fəxriüzvləriElnurəvəAygünİsgəndəro
valarınVətənmüharibəsindəQələbəmizəhəsrolunmuş“Milli
mənəvidəyərlərimiz”adlıilkfərdiyaradıcılıqsərgisiaçılıb.

Mədəniyyət Nazir
liyi, Rəssamlar İtti
faqı, Ağdam Rayon
İcra Hakimiyyəti və
Ağdam rayon Hey
dərƏliyevMərkəzinin
dəstəyi ilə gerçəklə
şən sərgidə rəssam
bacıların50yəyaxın
əlişinümayişolunub.
Aygünİsgəndərova

jurnalistlərə açıqla
masındabildiribki,bu

onlarınQarabağZəfərinəhəsrolunmuşilkfərdiyaradıcılıqsərgisidir.
XalqrəssamıArifHüseynovbeləsərgiləringənclərinmaarifən

məsinə və yaradıcılıq həvəsinin artmasına xidmət etdiyini deyib,
sərgininsimvolikmənadaşıdığınıvurğulayıb:“İstərdimki,Azərbay
canınbütünbölgələrindəbeləsərgilərtəşkilolunsun”.

Şamaxı Astrofizika 
Rəsədxanasında “Yay Fest” 

AMEAnınN.TusiadınaŞamaxıAstrofizika
Rəsədxanasındagənclərüçün“YayFest”
düşərgəsitəşkilolunub.Layihəüzrəmüx
təliftədbirlərkeçirilir.

“Ulduzlara doğru” devizi ilə gerçəkləşən
festivaldagənclərüçünastroseminartəşkil
edilib.
Rəsədxananın “Planetlər və kiçik səma

cisimləri”şöbəsininmüdiri,fizikariyaziyyat
üzrə fəlsəfə doktoruƏdalətƏtayi düşərgə
iştirakçılarınaastronomiyanın tarixi, rəsəd
xananın qurulması, aparılan astronomik
tədqiqatlar haqqında məlumat verib. Alim
Günəş sistemi planetləri, kosmik aparat
larvəyerdənkənarsivilizasiyalarhaqqında
məruzəiləçıxışedib.
Nəzəri astrosəyahətdən sonra festival iş

tirakçıları70santimetrlikteleskopiləAyıvə
Saturnumüşahidəediblər.
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Görkəmlidirijorvəbəstəkar,SSRİXalqartisti,Sosialist
ƏməyiQəhrəmanı,AzərbaycanvəSSRİDövlətmükafat
larılaureatıNiyazinin(NiyaziZülfüqaroğluTağızadəHa
cıbəyov;19121984)anadanolmasının109cuildönümü

iləbağlıavqustun20dəsənətkarınmənzilmuzeyindətədbir
keçirildi.

TədbirigirişsözüiləAzərbay
can Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyinin direktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Alla Bayra
mova açaraq diqqətə çatdırdı
ki,muzeyinkollektiviFəxrixiya
bandamaestronunməzarını zi
yarətedib.NiyaziniAzərbaycan
xalqınınmilli sərvəti kimi səciy
yələndirəndirektordediki,onun
adıhər zamanböyükehtiramla
anılır: “O, nəinki Azərbaycanın,
eyni zamanda bütün Türk dün
yasının musiqi mədəniyyətinin
inkişafında xidmətləri olan şəx
siyyətdir. Bu günlərdə Heydər
Əliyev Fondu “Əbədi imzalar”

layihəsi çərçivəsində Niyazinin
əsərlərindən ibarət 7 məcmuə
çapetdirərəksənətkarınmənzil
muzeyinə hədiyyə edib. “Əbədi
imzalar” layihəsi Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2019
cuildənhəyatakeçirilirvəAzər
baycanmədəniyyətinə,millimə
dəni və mənəvi dəyərlərimizin
qorunub saxlanılmasına, təbliğ
olunmasınaçoxdəyərlitöhfədir.
LayihədəAzərbaycanbəstəkar
lıq məktəbinin altı görkəmli nü
mayəndəsinin – Asəf Zeynallı,
Niyazi, Cövdət Hacıyev, Qara
Qarayev,FikrətƏmirovvəVasif

Adıgözəlovun musiqi külliyyatı
71məcmuədənəşrolunub.On
larınhərbiriayrıayrılıqdamusi
qi tariximizdə ilklərə imzaatmış
bəstəkarlardır”.
Alla Bayramova onu da diq

qətəçatdırdıki,“Əbədiimzalar”
toplusunda nəşr olunan əsər
lərin bir çoxu ilk dəfə işıq üzü
görür: “Topluda yer alan bəzi
əsərlər sovet dövründə dərc
olunsada,nəşrlərinəksəriyyə
tindəciddiçapsəhvlərivaridi.

Bunagörədəhəminmusiqima
teriallarınınhamısıbirdahacid
di redaktə prosesindən keçib.
Eyni zamanda Azərbaycanda,
həmdə xarici ölkələrin arxivlə
rində əsərlərin notları araşdırı
lıb. Bəstəkarların əlyazmaları
ilə müqayisələr aparılıb və ən
uğurluvariantlarseçilərəkyeni
dənnəşredilib.

Çıxışdan sonra konsert
proqramı təqdimolundu.Res
publika və beynəlxalq müsa
biqələr laureatları Nərmin və
Şirin Əmiraslanovaların forte
pianoda müşayiəti ilə Sevinc
İbrahimovanın ifasında Ü.Ha
cıbəylinin “Leyli və Məcnun”
operasındanmüqəddiməvə II
pərdəyə giriş, Niyazinin “Xos
rovvəŞirin”operasındanŞiri
nin ariyası, Cahangir Cahan
girovun “Gül camalın”, Hacı
Xanməmmədovun “Surəti ca
nangörünür”vəAğabacıRza
yevanın “Könlüm” qəzəlro
manslarısəsləndirildi.Çıxışlar
alqışlarlaqarşılandı.

Qeyd edək ki, həmin gün
Niyazinin MənzilMuzeyində
“açıq qapı” günü elan edil
mişdi. Gün ərzində muzeydə
maestro haqqında çəkilmiş
sənədli filmlər, eləcə də vi
deokonsertlər və Niyazinin
musiqi müəllifi olduğu ekran
əsərlərinümayişolunub.

SavalanFƏRƏCOV

“Yaradıcılığımı Şərq və Qərb arasında bölmüşəm” 
“Məni Türkiyə kimi gözəl ölkəyə layiq gördüyü üçün Tanrıya minnətdaram” 

Xəbərverdiyimizkimi,tanınmış
amerikalımüğənniDellaMayls
(DellaMiles)avqustunəvvəlində
Azərbaycandaolub.Müğənni

Azərbaycanınişğaldanazadolunmuş
torpaqlarına–ŞuşavəFüzuliyədəsə
fəretmiş,Qarabağhaqqındatəəssü
ratınıbölüşmüşdü.

DellaMilayesartıqbirneçəildirki,Tür
kiyədəyaşayır.MüğənniAmerikadanTür
kiyəyəköçməsini,ocümlədənsənəthəya
tınıbuölkədədavametdirməsiniTanrının
ona lütfüsayır.DellaMilayesABŞınTe
xasştatındamusiqiçiailədədünyayagə
lib,sonraLosAncelesəköçüb...
–6uşaqlıailəninənkiçiyiidim.Valideyn

lərimmusiqiniçoxsevirdilər.Deməkolarki,
musiqi ilə əhatələnmişdik.Universiteti biti
rəndən sonra anladım ki, gələcəyimi mu
siqi ilə qurmaq istəyirəm.Texası tərk edib
LosAncelesəköçdüm.LosAncelesmənim
yenidəndoğuluşumoldu.ÇünkioradaUitni
Hyuston,MayklCeksonkimiəfsanələrləta
nışolubçalışmaqimkanıqazandım.Sonra
Amerikayasığmadığımınfərqinəvarıb,Av
ropaya,dahadəqiqdesəm,Türkiyəyəköç
düm.İndiyaradıcılığımıŞərqvəQərbara
sındabölmüşəm.Bu təcrübəmənimüçün
çoxmaraqlıdır.

– Dün ya mu si qi si nin iki əf sa nə si ilə ça lış
mı sı nız. Zən nim cə, bö yük xoş bəxt lik dir.
– Karyeramın başlanğıcında idim. Uitni

məni öz komandasına vokalçı dəvət etdi.
Uitnimənimüçünnəhəngulduzidi.Butək
lifgələndəçoxtəəccüblənmişdim.Milyon
larınbirdəfədəolsauzaqdangörməkis
tədikləriulduzunyanındaolmaq,ünsiyyət
qurmaq, ən əsası, birgəmahnılar ərsəyə
gətirmək sonsuz xoşbəxtlikdir. Uitni çox
mehribanqadınidi.Maykllaisəçoxünsiy
yətdəolmamışam.Mənonunprodüseriol
duğu layihələrə ifaçıkimidəvətalmışdım.

Məşqlərəhərgəlişimənimüçünbayra
maçevrilirdi. İndihəminvaxtlarıxatırla
dıqcaeyni sevinc, həyəcan yenəqəlbi
mədolur.

– Ha zır da türk bəs tə kar Tur qay Ev rən lə 
pla net, in san lıq adı na ma raq lı la yi hə lər 
üzə rin də ça lı şır sı nız. Bu ra həm çi nin Qa
ra ba ğa həsr olun muş kom po zi si ya da da
xil dir...
– Turqay bəyin layihələrinin bir parça

sı olmaq məni sevindirir. Bildiyiniz kimi,
dünyanıhaqsızlıqönündəayağaqaldıran
mahnılarınınsözləridəözünəməxsusdur.
Musiqisində insanlığa, ədalətə sevgi du
yulur.Onunlasöhbətinözüdətəmizhava
ilənəfəsalmaqkimidir.Eləişğaldanazad

olunmuşŞuşaşəhərinəsəfərimdəonunla
layihəminməhsuluidi.

– Ame ri ka dan Tür ki yə yə köç mə yin asan 
qə rar ol ma dı ğı nı təx min edi rəm.
– Uşaqlıqdan anama deyirdim ki, mən

Amerikada yaşamayacağam. Tanrı həyatı
mınpilotudur,bütünarzularımıgerçəkləşdirir.
MəniTürkiyəadlıgözəlölkəyəlayiqgördüyü
üçün ona sonsuz minnətdaram. Doğrudur,
ailəm,sevdiklərimAmerikadadır,ammayenə
dəyerimdənməmnunam.

LeylaSARABİ

Türk dünyasının musiqi 
mədəniyyətində iz qoyan sənətkar

Folklor nümunələri 
dövlət qeydiyyatına necə alınacaq?

AzərbaycanfolklorunümunələrininvəAzərbaycanınənə
nəvibiliklərinindövlətqeydiyyatınaalınmasındadəyişikliklər
edilib.BununlabağlıyeniliklərNazirlərKabinetinin20avqust
2021ciiltarixli233nömrəliQərarıilətəsdiqlənən“Azərbay
canfolklorunümunələrinin(ənənəvimədəninümunələrin)və
Azərbaycanınənənəvibiliklərinindövlətqeydiyyatınaalınması
Qaydası”ndaəksinitapıb.

BaşnazirƏliƏsədovtərəfindənimzalananqərarilə,həmçinin
“Azərbaycanfolklorunümunələrinin(ənənəvimədəninümunə
lərin) vəAzərbaycanınənənəvi biliklərinin dövlət qeydiyyatına
alınmasıbarədəŞəhadətnaməninnümunəsi”təsdiqedilib.
Sənəd“Müəllifikhüququvəəlaqəlihüquqlarhaqqında”Azər

baycanRespublikasınınQanunundadəyişiklikedilməsibarədə”
AzərbaycanRespublikasının2021ciil23fevraltarixli274VIQD
nömrəliQanunununtətbiqi,AzərbaycanRespublikasıPreziden
tinin Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının
ƏqliMülkiyyətAgentliyininNizamnaməsi”ndəvə“Müəllifikhü
ququ vəəlaqəli hüquqlar haqqında”AzərbaycanRespublikası
Qanununun tətbiqedilməsi barədə”1996cı il 8oktyabr tarixli
438nömrəliSərəncamındadəyişiklikedilməsihaqqında”Azər
baycan Respublikası Prezidentinin Fərmanının icrasını təmin
etməkməqsədiləhazırlanıb.
QaydaAzərbaycan folkloru nümunələrinin (ənənəvi mədəni

nümunələrin) vəAzərbaycanın ənənəvi biliklərinin hüquqi qo
runmasıvəqeydiyyatıüzrəmüvafiqhüquqiprosedurlarımüəy
yənedir.AzərbaycanfolklorunümunələrindənvəAzərbaycanın
ənənəvi biliklərindən ölkəmizdə və xaricdə istifadə olunarkən
bəzihallardahəminnümunələrinmənbəyi,mənsubolduğuxal
qın və ya yarandığı coğrafi yerin adı dəqiq göstərilmir, yaxud
yanlışgöstərilir.BuqərarınqəbuledilməsiiləAzərbaycanfolklo
runümunələrininhüquqiqorunmasınıtəminedəntəsirliqorun
mavəmüdafiəmexanizmlərininyaradılmasımümkünolacaq.
“Azərbaycan folklorunümunələrinin (ənənəvimədəni nümu

nələrin)vəAzərbaycanınənənəvibiliklərinindövlətqeydiyyatına
alınmasıQaydası”ndabusahədəistifadəolunanəsasanlayış
larınmənalarıdadiqqətəçatdırılır.

Azərbaycan folkloru nümunələri (ənənəvi mədəni nümunə
ləri) – “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması
haqqında”Qanunun2cimaddəsindəqeydolunanAzərbaycan
xalqı, onun ayrıayrı fərdləri tərəfindən yaradılan və qorunub
saxlanılan,Azərbaycanxalqınınənənəvibədiidəyərlərini,dün
yagörüşünü, ümid vəarzularını, bədii irsin xarakterik xüsusiy
yətləriniözündəəksetdirən,şifahişəkildəyaradılansözsənəti
nümunələri,xalqmusiqisi,oyunlarıvərəqsləri,xalqsənətkarlığı
və tətbiqisənətnümunələri (maddi formadaolanvəolmayan
lar),eləcədədigərxalqyaradıcılığınümunələri.
Azərbaycanınənənəvibilikləri–“Müəllifikhüququvəəlaqə

lihüquqlarhaqqında”Qanunun4cümaddəsinəuyğunolaraq,
ənənəyə əsaslanan əqli fəaliyyətin nəticəsi olan və nəsildən
nəsləötürülərəkqorunubsaxlanılanelmi,ədəbi,bədiivəsəna
yesahələrindəyeniliklərvəyaradıcılıqnəticələri.
Azərbaycan folkloru nümunələrinin (ənənəvi mədəni nümu

nələrin) vəAzərbaycanınənənəvi biliklərinin hüquqi qorunması
–Azərbaycanfolklorunümunələrinin(ənənəvimədəninümunə
lərin)vəAzərbaycanınənənəvibiliklərininhərhansıqeyriqanuni
istifadədənvəonlarazərərvurandigərhərəkətlərdənqorunması.
Azərbaycanfolklorunümunələrinə(ənənəvimədəninümunə

lərə)vəAzərbaycanınənənəvibiliklərinəəqlimülkiyyəthüquqla
rınınsahibi(hüquqsahibi)AzərbaycanRespublikasıdır.
Azərbaycan folkloru nümunələrinin (ənənəvi mədəni nümu

nələrin)vəAzərbaycanınənənəvibiliklərininqeydiyyataalınma
sıonlarınhüquqiqorunmasıməqsədinidaşıyırvəəqlimülkiy
yətobyektlərikimiAzərbaycanRespublikasınınƏqliMülkiyyət
Agentliyində dövlət qeydiyyatına alınır. Azərbaycan folkloru
nümunələrinin(ənənəvimədəninümunələrin)vəAzərbaycanın
ənənəvi biliklərinin əqlimülkiyyətin xüsusi növləri kimi hüquqi
qorunmasıAgentliktərəfindənhəyatakeçirilir.
Qaydanın müddəaları Azərbaycan folkloru nümunələrinin

(ənənəvi mədəni nümunələrin) əsasında yaradılmış müəllifik
hüququ və əlaqəli hüquqların yeni obyektləri, həmçininAzər
baycanınənənəvibilikləriəsasındayaradılmışpatentqabiliyyət
liobyektləriiləbağlıməsələlərəşamiledilmir.

“Mənim düşüncəm” müsabiqəsinə 
qeydiyyat davam edir

MədəniyyətNazirliyi,TəhsilNazirliyi,“AzərbaycanTeleviziya
vəRadioVerilişləri”QSC,XətaiRayonİcraHakimiyyəti,Azər
baycanRəssamlarİttifaqıvəNaxçıvanRəssamlarBirliyinin
dəstəyi,AzərbaycanDövlətRəsmQalereyasıvəXətaiSənət
Mərkəzinintəşkilatçılığıiləkeçirilən“Mənimdüşüncəm–2021”
adlırespublikauşaqrəsmmüsabiqəsidavamedir.

“NizamiGəncəviİli”çər
çivəsindətəşkiledilənmü
sabiqə rəssamlıq istedadı
olan uşaq və gənclərin
(yaşı 21ə qədər) yay tə
tilində təsviri sənət baca
rıqlarını inkişaf etdirmək
məqsədidaşıyır.
Xətai Sənət Mərkəzin

dən bildirilib ki, uşaq və
gənclər çəkdiyi rəsmin
fotosunu, əsərin adını,
müəllifin adı, soyadı, tə
vəllüdü, təhsilaldığımək
təbivəəlaqənömrəsinioktyabrayının10dəkXətaiSənətMər
kəzinin“Facebook”qrupunayerləşdirməkləmüsabiqəyəqatıla
bilərlər.Həriştirakçıənçox2əsərgöndərəbilər.
Seçim3 yaşkateqoriyası (11yaşaqədər, 1116yaş,1621

yaş)üzrəaparılacaqvəhəryaşkateqoriyasıüzrəayrıcasərgi
keçiriləcək.
Birinci turdan keçmiş müəllifərin əsərləri sərgidə nümayiş

olunmaqüçünXətaiSənətMərkəzinədəvətediləcək.

“Tarixi Qələbə” – 
onlayn rəsm müsabiqəsi

TəhsilNazirliyinindəstəyi,2nömrəli
Uşaqgənclərinkişafmərkəzinin
təşkilatçılığıilə“Tarixiqələbə”on
laynrespublikarəsmmüsabiqəsi

keçirilir.Nazirliksistemindəfəaliyyət
göstərənuşaqgənclərinkişafmər
kəzlərinindərnəküzvləriarasında
keçirilənmüsabiqənoyabrın6dək
davamedəcək.

Müsabiqə 3 yaş qrupunda (69 yaş,
1013 yaş, 1418 yaş) keçirilir. İştirakçı
laroktyabrın20dəkrəsmişini2nömrəli
Uşaqgənclərinkişafmərkəzininelektron
ünvanına (ugim2@mk.edu.az) göndər
məlidir. Əl işləri 21 oktyabr – 6 noyabr
tarixlərində münsifər heyəti tərəfindən
qiymətləndiriləcək.
RəsmlərA3 və yaA4 formatda işlən

məli,rəsmlərinaşağısağküncündərəs
minadı,dərnəküzvününadı,soyadı,ya
şı vəmərkəzin adı qeydolunmuşetiket
vurulmalıdır.
Müsabiqə ilə bağlı yaranan suallar

(+994)559945786,(+994)1237272
63nömrələrivasitəsiləcavablandırılır.

Bişirmək sənəti – yemək mədəniyyəti
Ölkəmizdə ilk dəfə “Slou Fud” menyusunun təqdimatı keçirilib
Avqustun20dəŞamaxı
rayonununAdnalıkəndin
dəAvropaİttifaqınınmaliyyə
dəstəyivəAzərbaycanTurizm
Bürosunun,həmçininBey
nəlxalqSlouFudAssosiasi
yasınınbirgəhəyatakeçirdiyi
“AzərbaycandaBöyükQafqaz
dağlarıərazisindəicmaəsaslı
dəyərzənciriningenişləndi
rilməsi”(COVCHEG)layihəsi
çərçivəsindəAzərbaycanda
ilkdəfə“SlouFud”fəlsəfəsinə
əsaslananmenyununtəqdi
matıkeçirilib.

Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib ki,
menyununhazırlanmasında“SlouFuddad
gəmisi”nədaxilolanyerliməhsullardanisti
fadəedilib.“Dadgəmisi”beynəlxalqonlayn
kataloqolaraq yoxolmaq təhlükəsi ilə üz
ləşənyerliməhsullarınqeydiyyatınıaparır.
Hazırda bu kataloqa Azərbaycandan 31
məhsuldaxiledilib.
Təqdimatzamanıqonaqlarunikaltəamla

rıdadmaqlayanaşı, istehsalçılarvəalyan
saüzvolanaşpazlarlabilavasitətanışolma
imkanıdaqazanıblar.
Keyfiyyətli,təmizvəədalətliqidaprinsipi

nəəsaslananmenyununtərtibatçıları“Slou
Fud” Aşpazlar Alyansının üzvləri Orxan
Muxtarov vəƏbülfəzHəbibovdur.Hazırda
biolojimüxtəlifiyi qoruyan və ədalətli qida
istehsalçılarınıdəstəkləyənbeynəlxalqaş
pazlarşəbəkəsiolanalyansa400dənartıq
aşpaz daxildir və onların da 9uAzərbay
candanolannümayəndələrdir.

Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı tərəfindən
maliyyələşən “COVCHEG” (BöyükQafqaz
Dağlıqərazilərində icmaəsaslıdəyərzən
cirinin genişləndirilməsi) layihəsi Beynəl
xalqSlouFudAssosiasiyasıvəAzərbaycan
Turizm Bürosu tərəfindən həyata keçirilir.
Layihəninməqsədikəndyerlərininbalanslı
inkişafınadəstəkolmaq,dayanıqlıqidasis
teminətöhfəvermək,yerlivəregionalqida
zəncirlərini, həmçinin “Slou Fud” səyahət
proqramımodellərini təbliğ etməkdir. Layi
həninpilotərazisiŞəkiZaqatalavəDağlıq
Şirvaniqtisadiregionunadaxilolan5rayo
nu–Şamaxı,İsmayıllı,Qəbələ,ŞəkivəQa
xıəhatəedir.
“SlouFud”(SlowFood–“yavaşyemək”)

dadlı, təmiz və sosial ədalətlilik prinsiplə
rinəəsaslanandaha sağlamqidalanmanı
təmin edən, milli və regional mətbəxlərin
ənənələrini qoruyub saxlayan bir yanaş
madır.
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№63 (1840)
25 avqust 2021Bizim Vüsalın vüsalı

O, igid li yi, mərd li yi, dü rüst lü yü ilə tək cə bir ailə nin, bir nəs lin 
yox, bir xal qın, bir ulu sun Vü sa lı na çev ri lə bil di. Ailə si nin, bü
tün lük də nəs li nin ye ga nə soy da vam çı sı olan Vü sal şə ha də ti 
ilə ne çəne çə nəs lə, do ğu la caq da ha ne çəne çə Vü sa la 
igid lik, və tən se vər lik, əsl ki şi lik mə qa mı nın, şə ha dət lə səadə tə 
qo vuş ma ğın vü sa lın dan “da nış dı”.

32 yaş lı bu 
gü lə rüz, nik
bin, hə yat se
vər şə hi di mi zi 
xa  t ı r  la  d ıq  ca 
is təris tə məz 
h a  m ı  m ı  z ı n 
göz lə ri do
lur. Son ra tez 
özü mü zü yı
ğış dı rır, onun 
dö yüş lə rə yo la 
dü şər kən ana
sı na ver di yi 
cid di “Ağ la ma 
ha, ağ la ma! 
Ağ la san, mən
dən in ci mə!” 

tap şı rı ğı nı xa tır la yır və ki ri yi rik. Çün ki o, ölü mə dik ba xa raq get
miş di Və tən tor pa ğı nı, do ğul du ğu Qu bad lı nı azad et mə yə. De
mə li, ya şa ma ğı, hə ya tı çox sev sə də, ən bö yük ar zu su na, ən 
mü qəd dəs ama lı na, ən bö yük vü sa lı na – şə ha də ti nə gü ləgü lə, 
ürək lə, ne cə de yər lər, toybay ram la get miş di.

Onun Sum qa yıt dan cəb hə yə yol la nar kən av to bu sun pən
cə rə sin dən boy la nan gü lüm sər üzü, zə fər işa rə si ve rən əli və 
ana sı na “Ağ la ma ha, ağ la ma!” tap şı rıq lı qı sa vi deosu so sial 
şə bə kə lə rə il dı rım ki mi düş dü. Ha mı o kadr la rı pay la şıb Və tən 
mü ha ri bə si igi di nə uğur lar di lə di, on dan qə lə bə müj də si is tə di. 
Be lə cə, sent yab rın 30da dö yü şə yol la nan ha mı mı zın se vim li 
qəh rə ma nı Vü sal Al lah ver di yev okt yab rın 30da şə ha də tə ucal
dı, yə ni vü sa lı na yet di...

Vü sal Ta hir oğ lu Al lah ver di yev 16 av qust 1988ci il də Qu bad lı 
ra yo nun da ana dan ol muş du. 5 ya şın dan ta le yi nə məc bu ri köç
kün lük ya zı lan, Qu bad lı dan Sum qa yı ta köç edən Vü sal Və tə nə 
sev gi, düş mə nə nif rət ru hun da for ma laş mış dı. Ata sı nın, əmi si 
və da yı sı nın Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si iş ti rak çı sı ol ma la rı, ev
lə rin də hər za man Qa ra bağ, Qu bad lı həs rət li söh bət lə rin apa rıl
ma sı onu da uşaq lıq yad da şın da ili şib qa lan doğ ma eloba sı na 
səs lə yir di.

9cu sin fə qə dər Sum qa yıt şə hər 23 nöm rə li tam or ta mək təb
də, 1011ci sin fi isə şə hər də yer lə şən Qu bad lı şə hər 2 nöm rə li 
tam or ta mək təb də oxu yub. 2010cu il də Koope ra si ya Uni ver si
te ti nin Ma liy yəkre dit və mü ha si bat uço tu fa kül tə si ni bi tir dik dən 
son ra hər bi xid mə tə yol la nır, əs gə ri bor cu nu Gən cə də ödə yir. 
Hər bi xid mət dən qa yıt dıq dan son ra bank sek to run da ça lış ma
ğa baş la yır. 

İs tər işin də, is tər sə də dost la rı ara sın da bö yük rəğ bət qa za nan 
Vü sal tor paq la rı mı zın iş ğa lı na qar şı ba rış maz möv qe yi ni or ta ya 
qo yur, teztez “Mü ha ri bə baş la yan ki mi ön sı ra da mən ge də cəm, 
Qu bad lı ya bay raq san ca cam” de yib dö yüş əm ri nin ve ril mə si ni 
göz lə yir di. Xü su sən 2020ci ilin iyu lun da düş mə nin To vuz is ti
qa mə tin də tö rət di yi təx ri bat lar dan son ra özü nə yer tap ma ya raq, 
də fə lər lə Sə fər bər lik və Hər bi Xid mə tə Ça ğı rış üz rə Döv lət Xid
mə ti nin Sum qa yıt və Qu bad lı böl mə lə ri nə ge dir, kö nül lü ola raq 
or du sı ra la rı na ya zıl maq is tə di yi ni is rar la tə ləb edir. 

Ona “Sən nəin ki evin, nəs li ni zin tək oğ lan öv la dı san, get mə” 
söy lə yən lə rə də bərk qə zəb lə nə rək “Bu nə söz dür? Qar daş lar 
ge dib mə nim ra yo nu mun, do ğul du ğum tor pa ğın iş ğal dan azad 
olun ma sı üçün dö yü şə cək, şə hid ola caq, mən də ta ma şa edə
cəm?! Ba şa dü şün, mən cəb hə yə get mə səm, ca maat ara sı na 
çı xa bil mə rəm!” de yir di.

Nə ha yət, is tə yi nə ça tır və cəb hə yə yol la nır. Cəb ra yıl, Had rut 
is ti qa mət lə rin də ge dən ağır dö yüş lər də iş ti rak edir. Ya ra lı ko
man di ri ni gül lə ya ğı şın dan xi las edir. Fü zu li, Xo ca vənd uğ run da 
ağır əmə liy yat lar da da cə sa rət nü ma yiş et di rir. Bir ne çə dö yüş
çü yol da şı nı mü ha si rə dən çı xa rır. “Müt ləq qa lib gə lə cə yik” de
yib daim irə li can atır...

Vü sa lın xü su si bir mil lət, bay raq sev gi si də var idi. Ota ğı nı 
ta ri xi ki tab lar, döv lət rəmz lə ri, bay raq lar la bə zə miş di. Cəb hə yə 
yo la dü şər kən də ən bö yük bay ra ğı nı özü ilə gö tür müş dü.

Ən bö yük ar zu su Qu bad lı ya bay raq sanc maq, ora da kı ev lə ri
ni tap maq və va li deyn lə ri nə do ğul du ğu ev dən zəng elə mək idi. 
Am ma təəs süf ki, o, bu is tə yi nə ye tə bil mir. Fü zu li, Xo ca vənd 
is ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən hü cum za ma nı şə ha də tə uca lır. 
Sum qa yıt şə hər Şə hid lər xi ya ba nın da tor pa ğa tap şı rı lır.

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin mü va fiq sə rən cam la
rı ilə Vü sal Al lah ver di yev ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da”, 
“Dö yüş də fərq lən mə yə gö rə” və “Fü zu li nin azad olun ma sı na 
gö rə” me dal la rı ilə təl tif olu nub.

Vü sa lın əziz xa ti rə si və gü lüm sər çöh rə si uzun il lər göz lə ri miz 
önün dən get mə yə cək və biz Və tə ni alın maz qa la ya çe vi rən bu 
oğul lar sa yə sin də qa lib və tən daş ol ma ğın səadə ti ni ya şa ya ca
ğıq. Onun ar zu la dı ğı ki mi: nik bin, qü rur lu və şən...

Həmidə NİZAMİQIZI

Misir qəzetində Natəvana 
həsr olunmuş məqalə 

Mi si rin “Əl Əh ram” qə ze tin də jur na list Mah mud Diabın 
“Qaf qaz da zül mə ti ay dın la dan xa nım” sər löv hə li mə qa lə si 
dərc edi lib.

Mə qa lə də adı nın mə na sı nın “Gü nəş şüası” ol du ğu Xur şud ba
nu Na tə va nın (1832–1897) ədə biy ya ta və el mə ver di yi töh fə lə rin 
Qaf qaz da bir nur ki mi qa ran lıq la rı ay dın lat dı ğı vur ğu la nır. Müəl
lif qeyd edir ki, şairə Na tə van Azər bay ca nın Qa ra bağ tor pa ğı nın 
dün ya mə də niy yə ti nə bəxş et di yi gör kəm li şəx siy yət lər dən bi ri dir.

Diq qə tə çat dı rı lır ki, Qa ra ba ğın hökm da rı İb ra him xə lil xa nın 
nə və si Xur şud ba nu Na tə van hə lə uşaq lıq il lə rin də dün yə vi elm
lə ri, ərəb və fars dil lə ri ni öy rə nib, klas sik poezi ya nın in cə lik lə ri
nə yi yə lə nib. O, Şu şa da ədə bi məc lis lər təş kil edib, həm çi nin 
xey riy yə çi lik lə məş ğul olub. O dövr də rus ca nəşr olu nan “Kav
kaz” qə ze tin də bu nə cib xa nı mın ka sıb la ra əl tut ma sı, Şu şa ya 
su çək dir mə si ba rə də ya zı lar dərc edil miş di. “Xan qı zı Na tə
van sa ra yı” və “Xan qı zı Na tə van bu la ğı” qə dim Şu şa nın bə zə yi 
olub. Poezi ya ilə ya na şı, Na tə van təs vi ri sə nət və mu si qi is te
da dı na da ma lik olub.

Müəl lif Na tə va nın hə ya tı nın Tif is, Da ğıs tan dövr lə rin dən də 
bəhs edib. Xan qı zı nın dəfn edil di yi Ağ da ma sə fər et miş M.Diab 
diq qə tə çat dı rıb ki, onun qəb ri nin ol du ğu İma rət qə bi ris tan lı ğı, 
bu ra da kı tür bə nin önün də ki büs tü er mə ni iş ğal çı la rı tə rə fin dən 
da ğı dı lıb. O əla və edib ki, Şu şa şə hə ri nin iş ğal dan azad edil
mə sin dən son ra qəsb kar la rın da ğıt dı ğı “Xan qı zı” bu la ğı qı sa 
müd dət də bər pa olu nub. Jur na list mə qa lə də Şu şa azad olu nan
dan son ra doğ ma şə hə rə qay ta rı lan məş hur “gül lə lən miş abi də
lər”dən bi ri – Na tə va nın büs tü haq qın da da bəhs edib.

Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li
si nin (TBMM) Ər zu rum dan 
mil lət və ki li, Mil liy yət çi Hə
rə kat Par ti ya sı nın (MHP) 

sədr müavi ni Ka mil Ay dın 
bö yük si ya sə tə mə də niy yət 
və dil çi lik sa hə sin dən gə lib. 
“Türk ob raz la rı Qərb ədə
biy ya tın da” möv zu sun da 
dok tor luq dis ser ta si ya sı nı 
İn gil tə rə də mü da fiə edib. 
Həm si ya sət çi, həm də elm 
ada mı ki mi həm söh bə ti miz 
döv lə tin qüd rə ti ni iq ti sa diy
ya tın, hər bin gü cü ilə ya na şı, 
el min, təh si lin, ür fa nın, 
mə də niy yə tin və müd rik 
dip lo ma ti ya nın vəh də tin də 
gö rür. Bu sə bəb dən də dil çi
li yi, ümu mi lik də el mi, yük sək 
mə də niy yə ti və si ya sə ti bir 
ara da də yər lən di rir. Söh bə tə 
elə dil möv zu sun dan kör pü 
sal dıq.

– Ka mil bəy, ləh cə niz Azər
bay can türk cə si nə bən zə yir. 
Azər bay can əsil li yi niz var mı?
– Ər zu rum da da nı şı lan türk

cə mə nim ana mın türk cə si dir. 
Za tən bu türk cə Ba kı dan Nax
çı van, İq dır, Ər zu rum, Kər kü kə 
qə dər iş lə nən türk cə, Ana do lu 
və Oğuz türk cə si dir. Mən İn gil
tə rə də dil üz rə dok tor luq dis ser
ta si ya sı nı mü da fiə et dim. Ora da 
əs lən Cə nu bi Azər bay can dan 
olan Ey yub ad lı bir dos tum var
dı, biz öz ara mız da da nı şan da 
is tan bul lu lar de yər di, sən azə ri
cə də bi lir sən. Mən de yir dim ki, 
“azə ri cə” de yə bir dil yox dur, bu 
bi zim öz ana di li miz dir. Hər za
man bu ifa də nin əley hi nə olu
ram və bu, vax ti lə Ru si ya dan, 
İran dan Azər bay can türk lə ri
nə edi lən hə qa rət dir. Mə sə lən, 
anam “evet” ye ri nə “bə li” de yər
di. Mən 1991ci il də Bos ni ya və 
Her se qo vi na da sa vaş za ma nı 
İn gil tə rə də hə yat yol da şım la 
bə ra bər kö nül lü ola raq ailə lə rə 
yar dım işin də ça lış mış dım. Or
da Bos ni ya dan olan ailə lər lə biz 
türk cə da nı şır dıq. Təx mi nən bir 
ay ön cə də Mol do va da ol dum, 
qa qauz türk lə ri ilə gö rüş düm və 
on lar la da türk cə da nış dıq. Azə
ri, qa zax, qır ğız de yib, ayır maq
la türk di li nin bir li yi ni po zur lar.

– Türk bir li yin dən söz düş
müş kən, Azər bay ca nın 44 
gün lük Qa ra bağ sa va şın da 
Tür ki yə bi zim ya nı mız da ol
du, di gər türk döv lət lə ri nə 
gə lin cə, sa də cə, bə zi bə ya
nat lar ol du. Bu ba rə də dü şün
cə niz nə dir? 
– Elə dir, on lar da Azər bay

can la həm rəy ol du lar, sa də cə, 
bu nu şi fa hi şə kil də ifa də elə di
lər. Bun dan əla və, Türk Şu ra sı, 
Türk dil li Öl kə lə rin Par la ment 
As samb le ya sı (TÜRK PA) da 
bə ya nat lar yay dı. Tə bii ki, ve ri
lən dəs tək Tür ki yə qə dər ol ma
dı. Am ma mən əmi nəm ki, bu 
həm rəy lik za man la da ha güc lü 
ola caq. 

1991ci il də So vet İt ti fa qı da
ğı lan da Qa za xıs tan, Qır ğı zıs
tan türk lə ri nə “türk” ol duq la rı nı 
de yən də bu nu bir mə na lı qar şı
la mır dı lar, bu na eti raz edən lər 
də olur du. Am ma son ra lar bir 
qa za xıs tan lı sə fir de di ki, o za
man si zə qə zəb lə nir dim, am ma 

in di mə nə qa zax de yib, 
türk de mə yən də qə zəb
lə ni rəm. Di gər tə rəf dən, 
Azər bay can bi zə ya xın 
ol du ğu üçün əla qə lə ri
miz da ha asan qu rul du. 
So vet dö nə min də İq dır
dan əl edən də Nax çı
van dan sə si niz gə lir di. 
Tür ki yə ilə əla qə lə ri ni zi 
heç kəs mə di niz.  Am ma 
di gər türk dil li res pub
li ka lar biz dən coğ ra fi 
ba xım dan uzaq dır lar. 
De yim ki, bu mə sə lə də 
çox ümid li yəm. Za man
la di gər türk res pub li
ka la rı ilə əla qə lə ri miz 
Azər bay can la ol du ğu 
ki mi ola caq. 

Mən həm par ti ya mız
da xa ri ci əla qə lər üz rə 
şö bə yə rəh bər lik edi rəm, həm 
də TBMMdə Xa ri ci si ya sət ko
mis si ya sı nın üz vü yəm. AŞ PA,  
ATƏT, NA TO təd bir lə rin də iş
ti rak edi rəm. Onu da de yim ki, 
say ca da çox de yi lik. Av ro pa 
Şu ra sın da 47 öl kə var, türk dil
li öl kə lər dən yal nız Tür ki yə və 
Azər bay can dır.  

– 45ə qar şı 2, siz cə, çə tin 
de yil?
– Əl bət tə, çox çə tin dir. AŞ PA

da bir he sa bat da Azər bay ca nı 
er mə ni lə rə qar şı təh did lər də it ti
ham edir di lər. Bir ital yan de pu tat 
de di ki, biz tə bii ola raq Er mə nis
ta nı mü da fiə edə cə yik, çün ki Er
mə nis tan xris tian döv lət dir. Qor
xunc bir möv qe dir. Doğ ru dur, 
Tür ki yə ilə, ya xud Azər bay can la 
bağ lı bir he sa bat olan da qar şı
lıq lı ola raq birbi ri mi zə dəs tək 
ve ri rik. AŞ PAda Azər bay can 
nü ma yən də he yə ti nin rəh bə
ri Sə məd Se yi dov, Tür ki yə nü
ma yən də he yə ti nin rəh bə ri də 
Akif Ça ğa tay Kı lıc dır. AŞ PAnın 
ic las la rın da hər za man həm rə
yik. Çox hü cum lar la qar şıqar
şı ya yıq. Qa ra bağ zə fə rin dən 
son ra da vam lı ola raq Azər bay
can gün dəm olur. Ni yə? Çün ki 
Fran sa da, İta li ya da, di gər öl kə
lə rin cə miy yət lə rin də er mə ni lər 
say ca biz dən çox ol ma sa lar da, 
nü fuz lu yer lər də dir lər, bə lə diy yə 
baş qa nı, hə kim, müəl lim. Bə zən 
Fran sa par la men tin də er mə ni lər 
güc lü dür lər, de yi lir. Am ma əs
lin də on lar güc lü de yil, bi zim ki
lər güc süz dür. Bi zim ki lər hə lə 
ye niye ni bir ara da top la nır lar. 
Ame ri ka da Tür ki yə türk lə ri ilə 
Azər bay can türk lə ri ni bir ara ya 
gə tir dik. Bu na təd ri cən qa za xıs
tan lı, qır ğı zıs tan lı, di gər türk lər 
də qa tı la caq. Ona gö rə xa ric
də ki top lan tı lar da bir qır ğız, bir 
qa zax gö rən də birbi ri mi zə çox 
doğ ma olu ruq. 

– Türk dün ya sı və Tu ran çı lıq 
kon sep si ya sı na ya naş ma nız 
ne cə dir? Yə ni bu nu si ya si, 
yox sa coğ ra fi ola raq qə bul et
mək la zım dır?

– Türk dün ya sı na bə zən bir 
az da si ya si an lam da Tu ran 
kon sep si ya sı da de yi lir.  Am ma 
bu nu sa də cə coğ ra fi ya ilə əla
qə lən dir mək doğ ru de yil. Biz 
de yi rik ki, dün ya coğ ra fi ya sı
nın ha ra sın da bir türk ya şa yır
sa o bi zim qar da şı mız dır, dər di 
dər di miz, se vin ci se vin ci miz, 
kə də ri kə də ri miz dir. Biz be lə 
dü şün mək məc bu riy yə tin də yik. 
“Pan tür kizm”, “Pan tu ra nizm” 
ide ya sı yan lış dır və bu, az say lı 
türk xalq la rı na – Qa qauz, Krım, 
Qa ra çay, Bal kar türk lə ri nə və 
di gər lə ri nə zə rər ve rə bi lər. Bu 
ki mi ide ya la rı əsas tu ta raq bir li
yi mi zə nail ol maq müm kün de
yil. Mən si ya sə tə dil çi lik və mə
də niy yət sa hə sin dən gəl mi şəm 
və bi li rəm ki, dün ya da ən çox 
da nı şı lan dil lər ara sın da türk 
di li 5ci yer də dir. Bu mə na da 
bi zim dil bir li yi miz, mə nə vi bir
li yi miz ol ma lı dır. İn gil tə rə Bre
xit də de di ki, mə nim Av ro pa İt
ti fa qı na eh ti ya cım yox dur, çün ki 
ar xa sın da in gi lis dil li Ame ri ka, 
Ka na da var, in gi lis cə da nı şan 
ic ma lar var, bir çox təş ki lat
lar var. Bi zim müx tə lif öl kə lər lə 
əmək daş lı ğı mız həm bey nəl
xalq, həm də re gional müs tə vi
də ola bi lir. Qa ra bağ zə fə rin dən 
son ra Tür ki yə ola raq re gional 
prob lem lə rin həl li üçün al tı lı bir 
plat for ma tək lif et dik. Yə ni bi zim 
bir li yi miz türk çü lük, mü səl man
çı lıq qrup laş ma sı ki mi an la şıl
ma ma lı dır.  An tal ya Dip lo ma
ti ya Fo ru mun da da de dim ki, 
mü na qi şə Er mə nis tan la Azər
bay can ara sın da dır sa, BMT
yə, Av ro pa Şu ra sı na, ATƏTin 
Minsk Qru pu na eh ti yac yox dur. 
Er mə nis tan öz gə lə cə yi ilə bağ
lı özü qə rar ver mə li dir, qon şu
luq mü na si bət lə rin də, xü su si lə 
Azər bay can la olan prob le mi nin 
həl lin də kə nar dan ve ri lən ağı la 
uy ma ma lı dır. Er mə nis tan rəh
bər li yi nin ağ lı var sa, özüözü
nü sal dı ğı təc rid və ziy yə tin dən 
çı xa ra bi lər. Dias po run dan, 
lob bi lər dən ağıl al ma dan, böl
gə də qon şu luq mü na si bət lə ri ni 
bər pa et mə li dir. Yə ni prob lem 

har da dır sa, onu re gion 
döv lət lə ri ilə çöz mək 
la zım dır. Bu nu Fran
sa ya, Ame ri ka ya, di gər 
kə nar döv lət lə rə hə va
lə et mək lə nə yə nail 
olun du? 29 il göz lə dik, 
kə nar öl kə lər nə yi həll 
et di lər, Qa ra ba ğı iş ğal
dan qur tar dı lar mı? Bir 
mil yon in san di dər gin 
düş müş dü, am ma on
lar za man qa za nır dı lar. 

İn di ki şə rait də Er mə
nis tan rəh bər li yi Zən
gə zur dəh li zi nə “bə li” 
de sə, er mə ni xal qı da 
yox sul luq dan xi las ola 
bi lər.  Onu da de yim ki, 
Zən gə zur tək cə Türk 
dün ya sı nın de yil, həm 
də re gion döv lət lə ri nin,  

Asi ya ilə Av ro pa nın nəq liy yat 
bo ğa zı dır. Odur ki, Er mə nis tan 
da da xil re gion öl kə lə ri bir ara ya 
gəl mə li dir. 

– Am ma Er mə nis tan hə lə də 
atəş kə si po zur...
– Bu on la ra xas dav ra nış dır. 

Yüz il ön cə də für sət ta pan ki
mi hü cum edir di lər, in di də. Am
ma Azər bay can möh tə şəm bir 
Zə fər qa zan dı. Bü tün dün ya nı 
qar şı mı za alıb on la rın otuz il 
iş ğal edib sa hib lən dik lə ri ni ge ri 
al mı şıq, iq ti sa diy yat la rı nı, si ya
sət lə ri ni altüst et mi şik. Ona gö
rə hid dət li dir lər. Mən cə, qə lə bə 
ça lan bu təx ri bat la ra get mə mə
li, təm kin li  ol ma lı və qə tiy yə ti 
əl dən ver mə mə li dir. Biz Qa ra
ba ğı bər pa et mə li, abad laş dır
ma lı yıq. Yal nız si ya sət de yil, 
elm, ür fan, təh sil, mə də niy yət, 
iq ti sa diy yat – ha mı sı nı bir ara
da bir ləş dir dik də biz güc ola bi
lə rik və hər şey gü cə bağ lı dır. 

– Qa ra bağ Zə fə rin də Tür ki yə 
dip lo ma ti ya sı nın ro lu ilə bağ lı 
fi kir lə ri ni zi də bil mək ma raq lı 
olar dı.
– Bu Qə lə bə Azər bay can Or

du su nun rə şa də ti, pre zi dent lə ri
miz cə nab İl ham Əli yev lə cə nab 
Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın düz
gün si ya sə ti nin uğu ru nə ti cə
sin də müm kün ol du. Tür ki yə ilə 
Ru si ya nın S400 an laş ma la rı, 
Su ri ya möv zu sun da ra zı laş
ma lar və Pa şin ya nın təx ri bat çı, 
ey ni za man da Ru si ya nı da ra zı 
sal ma yan ame ri kan pə rəst li yi və  
di gər bir sı ra amil lər bir ara da bu 
dip lo ma tik fəaliy yət für sə ti ver di. 
Ru si ya da bax dı ki, Er mə nis tan 
din or ta ğı ol sa da, si ya sət də bi
zim lə ey ni möv qe də ol ma sı ona 
da ha fay da lı dır. Ru si ya bi zim 
əley hi mi zə ol say dı, bu Qə lə bə 
asan ol maz dı. Əl bət tə, bu ta ri xi 
Zə fər 44 gün lük sa vaş da, hərb 
mey da nın da möh tə şəm qə lə bə 
ilə dip lo ma tik cəb hə də ki uğu run 
vəh də ti sa yə sin də müm kün ol
du.    

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Türk dünyasında həmrəylik 
zamanla daha güclü olacaq

Professor Kamil Aydın: “Güclü iqtisadiyyat, hərb, elm, təhsil, ürfan, 
mədəniyyət və müdrik diplomatiyanın vəhdəti bizi qüdrətli edə bilər”

Lələtəpə Neolit dövrü 
yaşayış yerində yeni tapıntılar

AMEA Ar xeolo gi ya və Et noq ra fi ya İns ti tu
tu nun Eneolit və İlk Tunc döv rü ar xeolo
gi ya sı şö bə si nin apa rı cı el mi iş çi si, ta rix 
üz rə fəl sə fə dok to ru Xə qa ni Al məm mə
do vun rəh bə ri ol du ğu eks pe di si ya nın Fü
zu li ra yo nu nun Ho ra diz kən di nin in zi ba ti 
əra zi si nə da xil olan Lə lə tə pə Neolit döv rü 
ya şa yış ye rin də apar dı ğı təd qi qat la rın 
il kin nə ti cə lə ri açıq la nıb.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, ar xeolo ji abi də 
2016cı ilin ap re lin də Azər bay can Or du su
nun düş mən iş ğa lın dan azad et di yi Lə lə tə
pə yük sək li yi nin da xil ol du ğu əra zi də yer lə
şir. Hün dür lü yü 6,4 metr, sa hə si 0,9 hek tar 
olan tə pə for ma lı qə dim ya şa yış ye ri nin 
sət hi 2019cu il də “Qa ra bağ NeolitEneolit 
eks pe di si ya sı” tə rə fin dən qey diy ya ta alı
nıb. 2020ci il də baş la nan ar xeolo ji qa zın tı
lar bu il də da vam et di ri lib.

Hər bi ri 16 kvad rat metr olan dörd sa hə də 
apa rı lan qa zın tı za ma nı e.ə. əv vəl VI mi nil
li yin I ya rı sı na aid oval, dairə vi və düz bu
caq lı qu ru luş da çiy kər pic dən 3 ti kin ti qa lı ğı 
və hə yə tin di va rı nın bir his sə si aş kar edi lib. 
Ya şa yış üçün is ti fa də edil miş ti ki li qa lı ğı nın 
müx tə lif sə viy yə lər də üç dö şə mə si müəy
yən ləş di ri lib ki, bu dö şə mə lər də ox ra (tə bii 
mi ne ral qır mı zı bo ya) əla və edil miş pal çıq la 
su va nıb. Bu ra dan iki tə sər rü fat kü pü, daş

dan və sü mük dən müx tə lif tə yi nat lı alət lər, 
ocaq qa lıq la rı aş kar la nıb. Ti ki li qa lı ğı nın 
üçün cü dö şə mə si nin al tın da bü kü lü hal da 
dəfn edil miş uşaq ske le ti nə tə sa düf edi lib.

Abi də nin ən ma raq lı cə hə ti mə zar lıq la 
bağ lı dır. Cə nu bi Qaf qa zın təd qi qa ta cəlb 
edil miş bir çox Neolit döv rü abi də sin də ay
rıay rı lıq da in san qə bir lə ri və bir qə bir də 
küt lə vi dəfn (Men teş tə pə, To vuz ra yo nu) 
aş kar olun sa da, in san la rın müəy yən otu
ruş muş ayin lə rin ic ra edil di yi mə kan da – 
mə zar lıq da dəfn edil mə si adə ti nə ilk də fə 
tə sa düf olu nur. Tə miz lən miş qə bir lər dən 14 
ske let aş kar edi lib. Ske let lər oval qu ru luş lu 
xü su si dəfn ka me ra sın daça la da aş kar la
nıb. Qə bir lər də in san lar tək və qo şa ol maq
la sıx bü kü lü və ziy yət də, müx tə lif is ti qa
mət də dəfn edi lib. Dəfn olu nan in san la rın 
ya nın da pas ta, ma la xit və daş mun cuq lar, 
sü mük dən ha zır lan mış bə zək əş ya la rı və 
əsa ba şı (ski petr) aş kar la nıb.

Xə qa ni Al məm mə dov bil di rib ki, mə zar
lıq dan aş kar edil miş ske let lər dən gö tü rül
müş nü mu nə lə rin Ha cet te pe Uni ver si te ti
nin (Tür ki yə) “An tik DNT la bo ra to ri ya sı”nda 
ana liz lə ri apa rı la raq bu in san la rın ge ne tik 
bağ lı lıq la rı, ir si və bak te riolo ji xəs tə lik lə ri 
və qi da ra sion la rı öy rə ni lə cək. Apa rı la caq 
DNT ça lış ma la rı ümu mi lik də Neolit döv rün
də Qa ra bağ əra zi sin də baş ver miş et nik

mə də ni də yi şik lik lər və xü su sən də Cə nu bi 
Qaf qaz da er kən is teh sal mü na si bət lə ri nin 
tə şək kü lün də et nik və ya mə də ni miq ra si
ya nın ro lu nun öy rə nil mə si ba xı mın dan xü
su si əhə miy yət kəsb edir. Ey ni za man da bu 
nü mu nə lər əsa sın da abi də nin ra diokar bon 
ta rix lən mə si də ve ri lə cək.

Qeyd edək ki, Neolit döv rün də Azər bay
can əra zi sin də Şo mu tə pə ar xeolo ji mə də
niy yə ti ilə ya na şı möv cud olan Qa ra bağ 
ar xeolo ji Neolit mə də niy yə ti dün ya el mi 
dairə lə ri nin diq qə tin də dir. Bu ba xım dan Lə
lə tə pə qə dim ya şa yış ye ri ar xeolo gi ya üçün 
bö yük ma raq kəsb edir.



Azərbaycan
25 av qust 1910 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Bəh ram 

To fi q oğ lu Əfən di yev (1910-1967) ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram 
Teat rın da baş rəs sam iş lə yib.

25 av qust 1915 – Əmək dar me mar Ta hir Ab dul la oğ lu Ab dul la yev 
(1915-2004) ana dan olub.

25 av qust 1926 – Xalq rəs sa mı Xa li də Ələk bər qı zı Sə fə ro va 
(1926 – 23.12.2005) Gən cə də ana dan olub. Ya ra dı cı lı ğın da na tür-
mort, mən zə rə, xalq na ğıl la rı na il lüst ra si ya lar ge niş yer tu tur: “Dağ 
ça yı”, “Aşıq Qə rib”, “Çöv kən oyu nu”, “Pa yız ba ğın da” və s. 

25 av qust 1931 – Ya zı çı, na şir, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Əj-
dər Rza oğ lu Xan ba ba yev (1931 – 30.5.1990) ana dan olub. “Azər-
nəşr”in di rek to ru olub.

25 av qust 1935 – Xalq şairi Fik rət Qo ca (Fik rət Gö yüş oğ lu Qo-
ca yev; 1935 – 5.5.2021) Ağ daş ra yo nu nun Ko ta narx kən din də do ğu-
lub. “Tə kər lər ge ri fır la nır”, “Ya ra lı çi çək lər”, “Od dan ke çən lər” və s. 
poema la rın müəl li fi  dir. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar (“Gəl, ey sə hər”, 
“Pa yız gəl di” və s.) bəs tə lə nib.    

25 av qust 1942 – Şair, pub li sist Da vud Mə cid oğ lu Nə sib Qa zax 
ra yo nun da (1942 – 26.3.2003) ana dan olub. Ki tab la rı: “Ürək söz süz 
da nı şır”, “Biz dən son ra ya şa yan lar”, “Kar van ge dir” və s. 

25 av qust 1945 – Əmək dar ar tist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Və fa 
Nüs rət qı zı Fə tul la ye va (1945 – 21.5.1987) ana dan olub. Aka de mik 
Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob-
raz lar ya ra dıb. “Fi rən giz” fi l min də (1975) baş rol da çə ki lib.

25 av qust 1948 – Əmək dar ar tist Faiq Mə sim oğ lu Qa sı mov 
(1948-2017) ana dan olub. Gən cə Döv lət Dram Teat rın da akt yor və 
re jis sor iş lə yib.

25 av qust 1965 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok-
to ru, pro fes sor Hü seyn Məm məd oğ lu Hə şim li (1965 – 20.6.2020) 
Nax çı van MR Cul fa ra yo nu nun Tey vaz kən din də do ğu lub. 

26 av qust 1892 – İc ti mai-si ya si xa dim, pub li sist Se yid Cə fər Pi-
şə və ri (1892 – 12.6.1947) Cə nu bi Azər bay ca nın Xal xal ma ha lı nın 
Zey və kən din də ana dan olub. 1945-1946-cı il lər də İran da azər bay-
can lı la rın mil li hə rə ka tı na baş çı lıq edib, Cə nu bi Azər bay can Mil li 
Hö ku mə ti nin baş na zi ri olub. 

26 av qust 1940 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni İd ris Sa leh oğ lu Meh-
di yev (1940-2015) Gən cə şə hə rin də do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi-
ya sı və Ra diosu Xo ru nun so lis ti və di rek to ru olub.

26 av qust 2003 – Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Hə sən Ağa məm məd oğ lu Məm mə dov (22.11.1938 – 2003) 
və fat edib. “Gün keç di”, “Yed di oğul is tə rəm”, “İs tin taq”, “Axı rın cı 
aşı rım” və s. fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

27 av qust 1918 – Əmək dar rəs sam Ən vər Ha cıağa oğ lu Al mas-
za də (1918 – 6.3.2007) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let 
Teat rın da rəs sam (1937-1992) iş lə yib.

27 av qust 1921 – Ya zı çı-dra ma turq Sey fəd din Dağ lı (Sey fəd din 
Əliağa oğ lu Ab ba sov; 1921 – 18.1.1983) Xı zı da do ğu lub. “Adı sə-
nin, da dı mə nim”, “Ay dın lı ğa doğ ru” və s. pyes lə rin, “Ba har оğ lu”, 
“Mə şəl” ki tab la rı nın müəl li fi  dir. “Kir pi” jur na lı nın baş re dak to ru olub.

27 av qust 1928 – Əmək dar rəs sam Na dir Əli mux tar oğ lu Zey na-
lov (1928 – 16.3.1987) ana dan olub.

27 av qust 1929 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, akt yor, re jis sor 
Məm məd ka mal Al lah qu lu oğ lu Ka zı mov (1929 – 13.12.2005) Ba-
kı da ana dan olub. Aka de mik Dram, Sum qa yıt, Ağ dam teatr la rın da 
ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

27 av qust 1942 – Ərəb şü nas alim, aka de mik Va sim Məm mə də li 
oğ lu Məm mə də li yev (1942 – 13.10.2019) Ba kı da ana dan olub. “Qu-
ra ni-Kə rim”in Azər bay can di li nə tər cü mə çi lə rin dən bi ri dir. “Ərəb dil-
çi li yi”, “Qu ran” və elm” və s. mo noq ra fi  ya la rın, dərs lik lə rin müəl li fi  dir. 

27 av qust 1998 – Gör kəm li ki no re jis sor, Xalq ar tis ti To fi q Meh di-
qu lu oğ lu Ta ğı za də (7.2.1919 – 1998) və fat edib. Film lə ri: “Gö rüş”, 
“Uzaq sa hil lər də”, “Ar şın mal alan” (1965), “Yed di oğul is tə rəm”, 
“Də də Qor qud”, “O dün ya dan sa lam” və s.

Dünya
25 av qust 1724 – İn gi lis rəs sa mı Corc Stabbs (Geor ge Stubbs; 

1724-1806) ana dan olub.
25 av qust 1891 – İtal yan ya zı çı sı, rəs sam və bəs tə kar Al ber to 

Sa vin yo (Al ber to Sa vi nio – And rea Di Chi ri co; 1891-1952) ana dan 
olub. “Niobe ya nın ölü mü”, “Ka pi tan Uliss” dram la rı nın müəl li fi  dir.

25 av qust 1900 – Al man fi  lo so fu Frid rix Nits şe (Fried rich Wil helm 
Nietzsc he; 15.10. 1844 - 1900) və fat edib. Əsər lə ri: “Fa ciənin do ğu-
lu şu”, “Büt lə rin qü ru bu”, “An tix rist”, “Ha ki miy yət ira də si” və s.

25 av qust 1918 – Ame ri ka bəs tə ka rı və di ri jo ru Leonard Berns-
tayn (1918-1990) ana dan olub.

25 av qust 1930 – Gür cü re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Geor gi Da ne-
li ya (1930 – 4.4.2019) ana dan olub. Film lə ri: “Mən Mosk va da ad dım-
la yı ram”, “Afon ya”, “Mi mi no”, “Pa yız ma ra fo nu”, “Kin-dza-dza!” və s.

25 av qust 1930 – Şot land əsil li Ame ri ka akt yo ru Şon Kon ne ri 
(Tho mas Sean Con nery; 1930 – 31.10.2020) ana dan olub. Ceyms 
Bond haq qın da 6 fi lm də baş ro la çə ki lib. “To xu nul maz lar” (1988) fi l-
min də ro lu na gö rə “Os kar” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

26 av qust 1880 – İtal yan-pol yak əsil li Fran sa şairi Gi yom Apol li-
ner (Guil laume Apol li naire – Wil helm Al bert Vla di mir Apol li na ris de 
Waz-Kost ro witc ki; 1880-1918) ana dan olub. Əsər lə ri: “Hə ya tı mə-
həb bə tə həsr et mək”, “Mi ra bo kör pü sü” və s.

26 av qust 1913 – Rus ya zı çı sı Alek sandr Ça kovs ki (1913-1994) 
ana dan olub. “Blo ka da”, “Qə lə bə” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

26 av qust 1914 – Ar gen ti na ya zı çı sı və şairi Xu lio Kor ta sar (Ju lio 
Flo ren cio Cor ta zar; 1914-1984) ana dan olub. Əsər lə ri: “Uduş”, “So-
nun cu raund”, “Ma nuelin ki ta bı” və s.

27 av qust 1770 – Al man fi  lo so fu Georq Vil helm Frid rix He gel (Georg 
Wil helm Fried rich He gel; 1770 - 14.11.1831) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Ru hun fe no me no lo gi ya sı”, “Mən tiq el mi”, “Ta ri xin fəl sə fə si” və s.

27 av qust 1856 – Klas sik Uk ray na ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən bi-
ri, ya zı çı, şair İvan Fran ko (1856-1916) ana dan olub. Əsər lə ri: “Kə-
si şən cı ğır lar” (ro man), “Oğur lan mış xoş bəxt lik” (şeir lər top lu su).

27 av qust 1871 – Ame ri ka ya zı çı sı Teodor Dray zer (Theodo re 
Her man Al bert Dreiser; 1871 – 28.12.1945) ana dan olub. Əsər lə-
ri: “Ker ri ba cı”, “Cen ni Ger hardt”, “Ar zu lar tri lo gi ya sı”, “Ame ri ka fa-
ciəsi”, “Da hi” və s.

27 av qust 1896 – Rus akt ri sa sı, SS Rİ Xalq ar tis ti Faina Ra nevs-
ka ya (Feld man; 1896-1984) ana dan olub. Bir müd dət (1925-1927, 
1929-1931) Ba kı İş çi Teat rın da ça lı şıb.
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Mir Möh sün Nəv va-
bın (1833–1918) mil li 
klas sik bə dii ənə nə-
lə rə bağ lı olan ya-

ra dı cı lı ğı Azər bay can təs vi ri 
sə nət ta ri xi nin unu dul maz 
sə hi fə lə rin dən bi ri ni təş kil 
edir. Onun mo nu men tal və 
de ko ra tiv sə nət, dəz gah və 
ki tab qra fi ka sı sa hə sin də ya-
rat dı ğı sü jet li kom po zi si ya lar 
özü nə məx sus mə ziy yət-
lə ri ilə se çi lir. Mo nu men tal 
səp ki li iş lə ri Şu şa da kı Yu xa rı 
Göv hər ağa məs ci di nin mi-
na rə lə ri ni, öz evi nin və dərs 
de di yi bi na nın di var la rı nı 
bə zə yir di. Bi zim döv rü mü zə 
on la rın müəy yən his sə si gə-
lib çat mış dır. Şu şa nın er mə ni 
iş ğa lın da olduğu il lər də bu 
nü mu nə lər də van da lizm və 
ta la na mə ruz qal mış dır...

AMEA-nın M.Fü zu li adı na Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu nun fond la rın-
da qo ru nan Mir Möh sün Nəv-
vab ün van lı əl yaz ma la rın da kı 
mi niatür lər özü nə məx sus lu ğu 
ilə diq qə ti cəlb edir. Bu mə na-
da Fir dov si nin 1849-1850-ci il-
lər də Teh ran da li toq ra fi  ya üsu lu 
ilə çap olun muş “Şah na mə”si nə 
çə kil miş rəsm lə ri ni Nəv va bın bi-
zim döv rə gə lib çat mış ilk ya ra-
dı cı lıq nü mu nə lə ri say maq olar. 
Sa yı 57-yə ça tan bu mi niatür lər-
də onun təs vir lə rə emo sional lıq, 
ifa də li lik gə ti rən də yiş kən xa rak-
ter və ko lo rit ya rat maq ba ca rı ğı-
nı qeyd et mək la zım dır. “Rüs təm 
Çin xa qa nı nı fi l dən aşı rır” əsə ri 
de di yi miz mə ziy yət lə ri özün-
də ya şa dır. Qəh və yi yer li yin fo-
nun da baş ve rən qar şı dur ma ya 
Rüs tə min atı nın qır mı zı, xa qa nın 
min di yi fi  lin ağ rəng lə ri, elə cə də 
dö yü şən lə rin çəh ra yı-bə növ şə yi 
rəng li ge yim lə ri du yu la sı di na mi-
ka və eksp res si ya bəxş et miş dir. 

Di gər rəsm lər də də rəs sam 
tə zad lı rəng ça lar la rı ilə kom-
po zi si ya la rın bə dii-es te tik tə sir 
gü cü nü xey li ar tır mış dır. La kin 
nə dən sə “Şah na mə”nin təd qi-
qat çı la rı bu ki ta bı bə zə yən və 
ha ra da sa onun ümu mi tər ti ba-
tı nı zən gin ləş di rən 10-dək rəsm 
əsə ri ni nə zər dən qa çır mış dır. 
“Şah na mə” daş ça pı məh su lu 
ol ma sı na bax ma ya raq, Nəv vab 
onun cil din dən baş la mış sə hi-
fə lə rin də ki ən ki çik bə zək ele-
ment lə ri nə ki mi özü nə məx sus 
əla və lər et miş, ki ta bın tər ti ba tı na 
tam lıq, dol ğun luq bəxş et miş dir. 
Bu mə na da ki ta bın cil di nin, fron-
tis pi si nin, elə cə də ay rı-ay rı sə hi-
fə lə ri nin bə dii tər ti ba tın da nə ba ti 
ele ment lər dən – müx tə lif gül-çi-
çək lər dən, xü su si lə də qı zıl gül lə 
pa yız gü lü nün vəh də tin dən ge niş 
is ti fa də olun muş dur. 

Əl yaz ma lar İns ti tu tun da Nəv-
va bın ha zır la dı ğı “Bəh rül-hü-
zən” (1864–1865) ad lı əl yaz-
ma sı da özü nə məx sus bə dii 
tər ti ba tı na gö rə diq qət çə kir. 
Kər bə la da baş ve rən ha di sə-
lə ri və imam la rın ta le yi ni əha tə 
edən bu poetik əsə rin əl yaz-
ma sı nın bə dii tər ti bat çı sı, xət-
ta tı və rəs sa mı onun özü dür. 
Bu ra da möv zu nu əya ni ləş di rən 
beş il lüst ra si ya var. Bu əsər lər 
Nəv va bın Fir dov si nin “Şah na-
mə”si nə çək di yi rəsm lər dən 15 
il son ra ya ran mış dır. “Şah na-
mə” mo tiv lə ri nə özü nə məx sus-
luq ve rən, bir çox hal lar da Mir zə 
Əli qu lu nun də qiq lik lə çə kil miş 
rəsm lə ri ilə səs lə şən, uyu şan 
bə dii şərh dən fərq li ola raq, o, 
hə min əsər lə rə pri mi tiv sə nət 
ənə nə lə ri ni xa tır la dan sa də lik 
bəxş et miş dir.

Nəv va bın uzaq keç-
mi şin in di yə qə dər unu-
dul ma yan ha di sə lə ri ni 
ya şa yıb-ya rat dı ğı mü hi-
tin mil li-et noq ra fi k süz gə-
cin dən ke çir di yi hər bir 
əsər də hiss olu nur. Bu nu 
ay rı-ay rı löv hə lə ri təş kil 
edən müx tə lif at ri but la rın 
bə dii şər hin də də gör mək 
müm kün dür. Heç şüb hə-
siz, bu nu rəs sam olub-
ke çən lə rə şəx si mü na si-
bə ti nin tə za hü rü he sab 
et mək olar. 

Nəv va bın sə nət alə mi-
nə bəl li ol ma yan üç əsə ri 
1895-ci il də ya zıl mış “Kəş-
fül-hə qi qe yi-məs nə vi” ad lı 
əl yaz ma sı nın tər ti ba tı nın 
əsa sı nı təş kil edir. Baş qa 
əsər lə ri ki mi bu əl yaz ma nı da 
nə fi s xət lə özü yaz mış dır. Mə nə-
vi, etik və di dak tik prob lem lə rə 
həsr olun muş ki tab şeir lə ya zı lıb. 

Bu ra da rəs sa mın eşi dib-gör-
dük lə ri nin nə si hə tə, zərb-mə-
sə lə çev ril miş mə qam la rı nın 
poetik şər hi ni onun su lu bo ya 
ilə çək di yi rəsm lə ri ob raz lı şə kil-
də ta mam la yır. On lar Nəv va bın 
mə həb bə tə, pis əməl sa hi bi nə, 
xain li yə mü na si bə ti ni gö zəl əks 
et di rir.

Di ni tu tum lu “Bəh rül-hü zən” 
(“Qəm dər ya sı”) əsə rin dən sək-
kiz il son ra Nəv vab ye ni dən bu 
nə ha yət siz mə nə vi dün ya nın 
hə mi şə ya şar və əqi də uğ run da 
ca nı nı əsir gə mə mək nü mu nə si 
ola bi lə cək Aşu ra mə ra si mi nə 
mü ra ciət edib. Am ma bu əsər-
lər sü je ti nə gö rə fərq li dir. Əgər 
“Bəh rül-hü zən”lə bağ lı rəsm-
lər də Aşu ra nın ya ran ma sı əks 
olu nub sa, Nəv va bın dip ti xin də 
Aşu ra ya, onu qa nı ba ha sı na 
ya ra dan la rın xa ti rə si nə eh ti ram 
gös tə ri lib. Rəs sa mın bi la va si-
tə şəx si mü şa hi də lə ri əsa sın da 
ya ra dı lan bu əsə rin “Şu şa da 
Aşu ra mə ra si mi” ad lan ma sı da 
elə bu na bir işa rə dir. Ha di sə ni 
bü tün zən gin li yi ilə təq dim et-
mək üçün rəs sam dip tix kom-
po zi si ya for ma sın dan is ti fa də 
et miş dir. Möv zu ka ğız üzə rin də 
su lu bo ya ilə çə kil miş ey ni öl çü-
lü iki kom po zi si ya da ək si ni ta-
pıb. On la rın hər bi rin də yüz dən 
çox ob raz var dır. 

Nəv va bın “Şu şa da Aşu ra mə-
ra si mi” dip ti xi ilə ya na şı dəz gah 
qra fi  ka sı sa hə sin də ya rat dı ğı 
əsər lə ri nin bir qis mi Azər bay-
can Mil li İn cə sə nət Mu-
ze yin də nü ma yiş et di ri lir. 
Hə min löv hə lə rin bi rin də 
Türk dün ya sı nın bö yük 
sər kər də lə rin dən Tey-
mur ləng təs vir olu nub. 
Su lu bo ya ilə iş lən miş 
port re tin (1902) ümu mi 
kom po zi si ya həl li oval 
for ma lı dır. Real səp ki-
li əsər bə dii həl li nə gö rə 
o dövr də Şərq rəs sam-
lı ğı na də rin nü fuz et miş 
Av ro pa bə dii ənə nə lə-
ri ni xa tır la dır. Rəs sam 
Tey mur lən gin ob ra zı nı 
tə xəy yü lü nün və fan ta zi-
ya sı nın gü cü ilə özü nə-
məx sus təs vir di li nə çe-
vir miş dir. 

Rəs sa mın nə ba ti mo tiv-
lər dən uğur la is ti fa də et di-
yi kom po zi si ya lar dan bi ri də 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yin də nü ma yiş et di ri lən 
“Gül lər” (1874) əsə ri dir. Tem-
pe ra ilə iş lən miş bu kom po zi-
si ya da müəl lif iri və ki çik öl çü lü 
gül lə rin sim met rik dü zü lü şün-
dən ba ca rıq la is ti fa də et miş dir. 
Uğur lu işıq-köl gə həl li yu xa rı-
da və aşa ğı da yer ləş di ril miş 
pion la rın, kom po zi si ya ya rən-
ga rəng lik gə ti rən bə növ şə və 
sa bah gü lü nün for ma-bi çi mi ni, 
xır da lə çək lə ri nin du yu lan lı ğı nı 
şərt lən dir miş dir. 

Mir Möh sün Nəv va bın mo nu-
men tal rəs sam lıq sa hə sin də iş lə ri 
də özü nə məx sus lu ğu, fərq li bə dii 
mə zi yət lə ri ilə diq qə ti cəlb edir. 

Onun bu sa hə də ya ra dı cı lı ğı nı 
əya ni ləş di rən nü mu nə lər, əsa-
sən, 1886-cı il dən ta öm rü nün 
axı rı na ki mi ya şa dı ğı evin (Şu şa 
şə hə ri, Nəv vab kü çə si) tər ti ba-
tı ilə bağ lı ol muş dur. Rəs sa mın 
nə və si Şa mil Sa dı qo vun xa ti-
rə lə ri nə gö rə, Nəv vab 1886-cı 
ilə qə dər son ra lar ya şa dı ğı evə 
bi ti şik qon şu  hə yət də ki iki mər-
tə bə li bi na da ya şa yıb. Sə nət ka-
rın ya şa dı ğı bu evin di var la rı nı 
Fü zu li dən baş la ya raq Va qi fə 
qə dər bir ne çə da hi şairi mi zin 
us ta lıq la çə kil miş port ret lə ri bə-
zə yir miş. 1886-cı il də ev ya rar-
sız ha la düş dü yün dən Nəv vab 
köh nə evə bi ti şik iki mər tə bə-
li mül kü alıb, onun da xi li ni öz 
zöv qü nə uy ğun qay da ya sa lıb. 
Hər iki mər tə bə də ki otaq la rın 
di var la rın da, ta va nın da, qa pı-
la rın da, hət ta di var do la bı nın 
qa pı sın da rəs sa mın öz əli ilə 
çək di yi müx tə lif gül və bül bül 
təs vir lə ri ol muş dur. 

Məd rə sə də Nəv vab dan dərs 
al mış gör kəm li teatr xa di mi 
C.Bağ dad bə yo vun yaz dı ğı na 
gö rə, rəs sam Şu şa da kı Yu xa rı 
Göv hər ağa məs ci di nə xü su-
si ya ra şıq ve rən iki mi na rə nin 
na xış lar la bə zə dil mə sin də iş-
ti rak et miş dir. C.Bağ dad bə yo-
vun de di yi nə gö rə, Nəv va bın 
hüc rə si məs ci din hə yə tin də 
yer lə şən bi na nın ikin ci mər tə-
bə sin də idi (hə min bi na çox-
dan sö kü lüb). Hüc rə nin da xi li 
bə zək lə ri ni də Nəv vab in cə 
zövq lə iş lə miş di. 

Di var rəsm lə ri nin rəng kar lıq 
prin si pin də rəs sam, qə dim sə-
nət kar lar dan fərq li ola raq, di va rı 
baş dan-ba şa na xış lar la ört mür, 
sət hi tək rar la nan ay rı-ay rı iri 
kom po zi si ya lar la bə zə yir miş. 
Di var rəsm lə ri nin əsas mo ti vi-
ni çi çək aç mış qı zıl gül kol la rı 
və bül bül təs vir lə ri təş kil edir. 
Nəv va bın evin də ki otaq la rın 
di var la rın da on iri və bir ne çə 
çi çək, qı zıl gül ko lu cid di ar dı cıl-
lıq la yer ləş di ri lib. Rəs sam adə ti 
üz rə qı zıl gül kol la rın dan iba rət 
kom po zi si ya nın aşa ğı his sə si ni 
müx tə lif öl çü lü bu ta lar dan iba rət 
na xış lar la ta mam la yıb. 

Otaq la rı bə zə yən di gər mo-
tiv sü sən və qı zıl gül dəs tə si nin 
təs vi rin dən iba rət olub. Sü sən 
gü lü nün kom po zi si ya sın da və 
çə ki li şin də rəs sam di var rəsm-
lə rin də qə bul edil miş fotr ma-
bi çi mi tək rar la yır, çi çək aç mış 
qön çə li sü sən gü lü nü yel pik li 
yar paq la rın mər kə zin dən baş 
qal dır mış hal da təs vir edir. Bir 
qay da ola raq, rəs sa mın çək di-
yi sü sən gül lə ri nin rəng lə ri tünd, 
bə dii həl li qra fi k xır da çı lıq dan 
uzaq olub. 

Otaq la rın en siz ağac his sə lə-
rin dən iba rət olan tax ta ta va nın 

üzə ri nə ba ti na xış lar la bə-
zə dil miş tə mas lar la – löv-
hə lər lə ha şi yə lə nib. Oval 
for ma lı his sə lə rin üzə ri çi-
çək təs vir lə ri ilə bə zə di lib. 
Di var da kı do lab la rın kə-
nar la rı nı da en li xətt içə ri-
sin də yer ləş di ril miş nə ba-
ti na xış lar bə zə yib. Na xış 
ör tü yü nü açıq- sa rı yer lik-
də yer ləş di ril miş ey ni öl-
çü lü və sa də for ma lı dörd 
lə çək li (ağ, sa rı, qır mı zı, 
göy) gül lər təş kil edib. Bu 
cür sa də mo tiv dən di var-
la ta va nın bir ləş di yi ye ri 
bə zə yən ha şi yə nin tər ti-
ba tın da da is ti fa də olu-
nub. Bu ha şi yə lər, ey ni 
za man da qır mı zı xət lər lə 
əha tə lə nib.

Qa pı la rın xon ça la rı və 
iki di var do la bı nın qa pı-

la rı nın bə zək lə ri kom po zi si ya-
sı na və rən gi nə gö rə otaq la rın 
ümu mi tər ti ba tın dan fərq lə nir. 

Kom po zi si ya la rı təş kil edən gül 
dəs tə lə ri səth üzə rin də, qə dim 
sə nət kar la rın iş lə rin də ol du ğu 
ki mi, sər bəst yer ləş di ri lib. Gül 
dəs tə lə ri nin for ma sı nı xon ça-
la rın eni müəy yən ləş di rib. Or ta 
his sə də gül lər uzun, kə nar his-
sə lər də isə dairə yə ya xın kvad-
rat for ma lı kom po zi si ya da yer-
ləş di ri lib. Mər kə zi iri, yu xa rı və 
aşa ğı his sə lə ri isə qön çə lər lə 
ta mam la nan ki çik gül lər bə zə yir. 
Bu mü tə na sib lik rəng həl lin də 
də iz lə ni lib, mər kəz də par laq və 
tünd, kə nar lar da isə işıq lı ton-
lar dan is ti fa də edi lib. Rəng lə-
rin əla qə sin də müəl li fi n yük sək 
zöv qü du yu lur. Gül lər səth də 
əv vəl cə dən ha zır lıq apa rıl ma-
dan sər bəst na xış lar la iş lə nib. 

Bu cür iş lə mə üsu lu Nəv va bı 
XIX  əsr də Azər bay can da ça lış-
mış di gər müəl lifl  ər dən fərq lən-
di rir. Rəs sa mın di var rəsm lə ri-
nin çə ki li şin də və rəng həl lin də 
onun mi niatür üs lub lu əsər lə ri nə 
xas olan xır da çı lıq yox dur. Di var 
rəsm lə rin də sü jet li kom po zi si-
ya la ra da rast gə li nir. Biz onun 
iş lə rin də yal nız gül lə rin və quş-
la rın, bə zən də sti li zə olun muş 
na xış la rın təs vi ri ni gö rü rük. 

Nəv va bın ha zır la dı ğı xalq sə-
nə ti nü mu nə lə ri for ma-bi çi mi nə, 
bə dii tər ti ba tı na gö rə se çi lir. Mil li 
İn cə sə nət Mu ze yin də onun öz 
əli ilə ha zır la dı ğı iki rə hil sax-
la nı lır. On la rın ümu mi qu ru lu şu 
nis bə tən sa də ləş di ril miş bi çi mə 

ma lik dir. Elə bu sə bəb dən 
də sət hi nə ba ti na xış lar la 
ör tül müş bu rə hil lər is ti fa-
də üçün çox ra hat və əl-
ve riş li dir. 

Mu zey də onun ha zır-
la dı ğı bir qə ləm dan da 
nü ma yiş et di ri lir. Düz bu-
caq lı for ma lı qə ləm da nın 
üzə ri is ti ra hət möv zu lu 
sü jet lər lə bə zə di lib. Şər ti 
ola raq his sə yə bö lün müş 
şa qu li kom po zi si ya da 
gə zin ti yə çıx mış şu şa-
lı gənc lər təs vir olu nub. 
Kom po zi si ya la ra da xil 
edil miş me mar lıq ti ki li lə-
ri, gənc lə rin zən gin ge-
yim lə ri hə min döv rün mil li 
ko lo ri ti ni duy ma ğa kö-
mək edir.

Nəv va bın ey ni za man da xalq 
tət bi qi sə nə ti nin baş qa sa hə-
lə rin də fəaliy yət gös tər di yi də 
mə lum dur. Müasir lə ri nin xa ti-
rə lə rin də qeyd olu nur ki, o, ne-
çə-ne çə bə dii oy ma, tik mə, xal-
ça çı lıq çeş ni lə ri nin də müəl li fi  
ol muş dur. 

Nəv vab rəs sam lıq sa hə sin-
də xü su si təh sil al ma sa da, hər 
bir işin də təs vir et dik lə ri nə fər-
di mü na si bə ti ni əks et dir mə yə 
ça lış mış dır. Məhz bu cə hət lə-
ri nə gö rə onun biz lə rə ər mə-
ğan qo yub get di yi bə dii ir si mil li 
mə də niy yə ti mi zin çox mi nil lik 
ta ri xin də də yər li əsər lər ki mi 
ya şa yır...

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

“Mirzə Kazım bəy” sənədli � lmi bərpa olunub
Azər bay can Döv lət Film Fon du tə rə fin dən 
“Mir zə Ka zım bəy” sə nəd li fil mi bər pa olu nub. 

1983-cü il də C.Cab bar lı adı na “Azər bay can-
fi lm” Ki nos tu di ya sın da is teh sal edil miş ek ran 
əsə ri gör kəm li Azər bay can şərq şü na sı, maarif çi 
Mir zə Ka zım bə yin (Mir zə Mə həm məd Əli Ha cı 
Qa sım oğ lu; 1802–1870) hə yat və fəaliy yə ti nə, 
zən gin el mi ir si nə həsr olu nub.

Sə nəd li fi lm də şərq şü nas ali min Ka zan və 
Sankt-Pe ter burq uni ver si tet lə rin də fəaliy yə tin-
dən ət rafl  ı söz açı lır.

Mir zə Ka zım bəy Pe ter burq Uni ver si te ti ni bi-
ti rib, Ru si ya Elm lər Aka de mi ya sı nın ilk azər-
bay can lı üz vü (1835) olub. 1828-ci il də Ka zan 
Uni ver si te tin də ye ni cə ya ran mış Türk dil lə ri fa-
kül tə si nə rəh bər tə yin olu nan dil çi alim 1839-cu 
il də “Türk-ta tar di li nin qram ma ti ka sı” dərs li yi ni 

çap et di rib. 1853-cü il də Pe ter burq Uni ver si te-
tin də açı lan Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin de ka nı 
tə yin edi lib. 

Sə nəd li fi l min sse na ri müəl li fi  Ağa ba la Rza-
yev, re jis so ru və ope ra to ru Zaur Mə hər rə mov, 
bəs tə ka rı Ca van şir Qu li yev dir. Dik tor mət ni ni 
Ham let Xa nı za də oxu yub.

Nəvvabın  rənglər  dünyası
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həmvətənlərimizlə görüşüb
AzərbaycanınABŞ-ayenitəyinolunmuşfövqəladəvəsəlahiy-
yətlisəfiriXəzərİbrahimNyu-Yorkvəətrafştatlardayaşayan
həmvətənlərimizləgörüşüb.

Müxtəlifali təhsilocaqlarındaçalışanvə təhsilalangənclər,
ABŞ-dafəaliyyətgöstərəndərnəkrəhbərləriilətanışolandiplo-
matCOVİD-19pandemiyasıdövründəicmaüzvlərininqarşılaş-
dığıproblemlər,ABŞ-agəlişvəgedişlərdətələbolunanvaksin
pasportlarınınalınması,vaksinasiyailəbağlıhəmvətənlərimizin
qarşılaşdığımüəyyənçətinliklər,pasportlarınmüddətininuzadıl-
masımövzularındamüzakirələraparıb.
Görüşünkeçirildiyiməkandasəyyarkonsulluqxidmətigöstərilib

vəkonsulCeyhunNovruzovsənədproblemləriiləqarşılaşanhəm-
vətənlərimizinmüxtəlifmövzulardasuallarınıcavablandırıb,möv-
cudproblemlərinhəlliistiqamətindəaddımlaratılacağınıdeyib.
SəfirXəzərİbrahimyaxıngələcəkdəhəmvətənlərimizindaha

çoxməskunlaşdığışəhərvəştatlardasəyyarkonsulluqxidmə-
tininfəaliyyətəbaşlayacağınıdiqqətəçatdırıb.İcmaüzvlərisə-
firigələcəkplanlarıhaqqındaməlumatlandırıb,birçoxməsələ-
lərətrafındaqarşılıqlımüzakirələraparıblar.Bütünmövzularda
həmvətənlərimizə dəstək olmağa hazır olduğunu deyən səfir
bundansonradabeləgörüşlərinmütəmadikeçiriləcəyinibildirib.

“Azərbaycana ziyarət” 
Niderland qəzetində ölkəmiz haqqında məqalə 
AzərbaycanınNiderlandKrallığındakıSəfirliyi3-4sentyabrtari-
xindəbuölkədəkeçiriləcək“SəfirliklərFestivalı”nda(EmbassyFes-
tival)iştirakedəcək.FestivalçərçivəsindəniderlandlılarAzərbay-
cansəfirliyi,mədəniyyətivəmətbəxiiləyaxındantanışolacaqlar.

BufikirlərNiderlandın “DeTelegraaf”qəzetində “Azərbayca-
naziyarət”adlıməlumatxarakterliməqalədəyeralıb.Məqalədə
festivalçərçivəsindəsəfirliyimizinictimaiyyətəaçıqolacağıdiq-
qətə çatdırılır. Qeyd olunur ki, ilk dəfə yerli sakinlərAzərbay-
cansəfirliyiniziyarətedəbiləcək.Onlarsəfirlikbinası ilə tanış
olacaq,dövlət rəmzlərimiz,Azərbaycanınxaricisiyasəti, tarixi,
mədəniyyətivəmusiqisihaqqındaməlumatalacaq,millimətbə-
ximizinnemətlərinidadacaqlar.
Boliviya,Estoniya,PanamavəKoreyaRespublikasınınsəfir-

likləridəhəmingünictimaiyyətəaçıqolacaq.
FestivalınikincigünündəAzərbaycandadaxilolmaqla,20öl-

kəninmillimətbəxvəmədəniyyətnümunələriHaaqadanümayiş
etdiriləcək.

Türkiyədə Dron festivalı keçirilir 
Ölkənin təbii-mədəni gözəllikləri 

dron kameraları vasitəsilə tanıdılacaq
TürkiyəPrezidentAdmi-
nistrasiyasıİctimaiyyətlə
əlaqələridarəsiölkənin
tanıtımıüçünfərqlibir
layihəyəimzaatıb.Av-
qustun23-dəbaşlayan
Dronfestivalıdünyada
buqəbildənilkbelə
yarışmadır.

Avqustun 28-dək da-
vam edəcək festivalda
Türkiyə, ABŞ, İngiltərə,
Fransa,İspaniyavəİsveçrədən12professionaluniversalçəkiliş
dronlarıiştirakedir.“FPVdrone”(kameralıdronlar)pilotlarıTür-
kiyəninənəhəmiyyətliyerlərinitanıtmaqüçünyarışırlar.
TürkiyəPrezidentiAdministrasiyası İctimaiyyətləəlaqələr ida-

rəsininrəhbəriFəxrəddinAltunbildiribki,dronlarAntalya,Muğla,
Van,İstanbul,Mardin,Hatay,Adıyaman–ümumilikdə12şəhərdə
“tarix”,“inanc”,“su”və“sağlamlıq”kateqoriyalarıüzrəTürkiyənin
tarixi,təbiətvəmədəniyyətməkanlarınıngörüntüləriniçəkəcək.
Çəkilən videogörüntülər festivalın internet saytında (www.

turkdronefest.com)yayımlanacaq.Ənyaxşıvideomaterialinter-
netüzərindənsəsverməiləbəlliolacaq.Mükafatlandırmaməra-
simi30sentyabrdakeçiriləcək.
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“Bu, həqiqətən də, möcüzədir”
Rza Diqqəti altı aya ərsəyə gələn Füzuli aeroportu ilə bağlı fotolarını paylaşıb

Azərbaycanəsilliməş-
hurfotojurnalistRza
Diqqəti(RezaDeqati)
FüzuliBeynəlxalqHava

Limanındagörülənişlərlə
bağlıçəkdiyifotoları“İnstag-
ram”səhifəsindəpaylaşıb.

O, paylaşımında yazıb:
“2020-ci ilin oktyabrından baş-
layaraq, 1992-ci ildən bəriQa-
rabağın işğalı dövründə baş
verən dağıntıların fotoşəkilləri-
niçəkirəm.Ammahələyarısını
beləçəkəbilməmişəm.Buara-
da,deməkolarki,dərhalbaşla-
nanyenidənqurmaişlərivəyeni
planlarbölgəninparlaqgələcə-
yinigöstərir.
Əsas maneə erməni qüvvə-

ləri tərəfindənqoyulanmilyon-
larlaminadır ki, hətta üçtərəfi
müqaviləni (Azərbaycan, Er-
mənistanvəRusiyarəhbərləri-
nin 10 noyabr 2020-ci il tarixli
Bəyannaməsi – red.) imzala-
dıqdan sonra da Ermənistan

hökuməti bütün beynəlxalq
qanunlaraziddolaraqmülkiin-
sanların ölümünə səbəb olan
vəyenidənqurmaişlərinigecik-
dirənminalarınxəritələriniver-
məkdənimtinaedir”.
RzaDiqqətiqeydedirki,bü-

tün bu maneələrə rəğmən da-
vam edən işlər həqiqətən də,
möcüzədir. O, paylaşdığı foto-

silsilədəFüzuliaeroportununti-
kintisinin 2021-ci ilin fevralında
başladığını diqqətə çatdıraraq
yazırki,dünyanınheçbiryerin-
dəbeləhavalimanıbirneçəay
ərzindətikilmir: “Buraya ilk təy-
yarə sentyabrın 5-də enəcək!
Daha çox “Qarabağ İntibahı”
hekayələri üçün səhifəni izlə-
məyədavamedin”.

Qeyd edək ki, Füzuli Bey-
nəlxalq Hava Limanının təməli
2021-ci il yanvarın 14-də Pre-
zident İlham Əliyev tərəfindən
qoyulub.Hava limanının 3min
metr uzunluğunda uçuş-enmə
zolağıəniritəyyarələribeləqə-
buledəbiləcək.
Avqustun 20-dən başlaya-

raqhavalimanındaradiotexniki
vasitələrin hazırlığının yoxla-
nılması üçün xüsusi hava gə-
misi ilə uçuşlar həyata keçirilir.
Bu barədə “Azərbaycan Hava
Yolları” QSC (AZAL) məlumat
yayıb. Yoxlama ATR 42-500
biznes sinif təyyarəsinə quraş-
dırılmış AFİS (Aero Flight İns-
pectionSystem)uçuşmüfəttiş-
liyinin tam avtomatlaşdırılmış
kompleksinin tətbiqi ilə həyata
keçirilir. AFİS hava limanların-
daenməvasitələrininvəyerüs-
türadionaviqasiyasistemlərinin
yoxlanılması üçün istifadə olu-
nanmüasirtamavtomatikuçuş
nəzarətsistemidir.

Üzən yaşıl ada
“Gələcəyinşəhərləri”adlandırılan
üzənşəhərlərinyaradılmasıideyası
memarlarınlayihələrindədahageniş
yeralmaqdadır.Bubaxımdannövbəti
beləideyalardanbiridə“BlueEstate”
layihəsidir.LayihəninKaribdənizinin
sularında,məşhurkurortlar–Mayami
vəBahamarasındahəyatakeçirilmə-
siplanlaşdırılır.

Fantastiklayihəninyaradıcılarıplane-
tinənyaşılsüniadasındacənnəthəya-
tınıyaratmağanailolublar.
Beton modullardan yaradılan və 15

mininsanınyaşamasıüçünnəzərdətu-
tulanadanınsahəsi1,5kvadratkilometr-
dir.

Süniadadabütünsakinlərinrahatya-
şayışını təminetməküçünyalnızbina-
larındeyil,həmdəzərurimüəssisələrin,
alış-veriş və əyləncə mərkəzlərinin və
istirahətyerlərinintikilməsiplanlaşdırılır.
İlin340günününgünəşliolacağıada-

nın tikintisinin 2022-ci ildə başlanması
nəzərdətutulub.

“Everli qardaşları”nın ikincisi də vəfat edib
ABŞ-ınməşhurkauntri-rokifaçısı
DonEverli84yaşındaNeşvildəki
evindəvəfatedib.

Rok musiqisinin öncüllərindən biri
sayılan “Everli qardaşları” duetindən
Fil Everli 2014-cü ildə dünyasını də-
yişmişdi.Qardaşlarınduetiötənəsrin
50-ciillərindəyaranmışdı.

“Rolling Stone” jurnalı tez-tez “Everli
qardaşları”duetini“Rokunənvacibdueti”
kimiözsəhifələrindəqeydedirdi. “Ever-
liqardaşları”dueti“ByeByeLove”,“AllI
HaveToDoİsDream”və“WakeUpLittle
Susie”mahnılarıiləşöhrətqazanıb.Qar-
daşların harmonik ifası musiqi tarixində
“TheBeatles”,“TheBeachBoys”və“The
Byrds”kimiböyükadlaratəsiredib.

Bir milyarda yaxın uşağın həyatı risk altındadır
UNİCEF həyəcan təbili çalır

BMT-ninUşaqFondunun(UNİCEF)ic-
raçıdirektoruHenriettaForedünyada
başverənyanğınlar,sellərvəquraqlıq
nəticəsindəbirmilyardayaxınuşağın
həyatınınriskaltındaolduğunubildirib.

Hazırkı mənzərəni “ağlasığmaz də-
rəcədə qorxunc” adlandıran təşkilatın
rəhbəriUNİCEF-insonhesabatınınbü-
tün reallıqları göz önünə sərdiyini de-
yib.Beləki,dünyada2,2milyarduşağın
yarısı iqlim dəyişikliyinin ağır fəsadla-
rı ilə üz-üzə qalıb.Hindistan,Nigeriya,
Filippin vəAfrikanın Səhra bölgəsində
isəazyaşlılariqlimdəyişməsivəekoloji
fəlakətləyanaşı,həmdəifratyoxsulluq,
içməlisuqıtlığı,səhiyyəvətəhsilprob-
lemlərindənəziyyətçəkirlər.

UNİCEF-inhesabatındadünyanın33
ölkəsindəuşaqlarıntaleyiiləbağlınara-
hatlıqifadəolunub.Buölkələrinəksəriy-
yətiAfrika, LatınAmerikası vəAsiyada
yerləşir.HesabatBMT-ninBaşAssamb-
leyasınatəqdimedilib.

Malazgird Zəfərinin 950 illiyi qeyd olunur
Azərbaycan mədəniyyətini tanıdan çadır da qurulub

əvvəli səh. 1-də

Açılış mərasimində Azərbay-
canın Türkiyədəki səfiri Rəşad
MəmmədovvəQarsşəhərində-
kibaşkonsuluNuruQuliyevişti-
rakediblər.Mərasimiştirakçıları
Azərbaycan çadırı ilə maraqla
tanışolublar.
Naxçıvan Dövlət Filarmoni-

yasının “Şuşa” muğam qrupu
möhtəşəm ifası iləAzərbaycan
çadırının qurulduğu məkanda

canlanmayaradıb.Əməkdarar-
tist, xanəndə ZülfüqarMahmu-
dovu tarda SərxanAbdullayev,
kamançadaNurlanNuriyevmü-
şayiətediblər.
Avqustun 24-də Muş vilayə-

tininMalazgird ilçəsində rəsmi
açılışmərasimikeçirilib.Malaz-
girdZəfərinin950illiyitədbirlə-
rində pərvaz, uşaq oyunları,
oxçular,atlıoxçular,dərisənəti
və s. bölmələr fəaliyyətgöstə-
rir.

26avqust1071-ciildəSultan
AlpArslanınbaşçılıqetdiyiSəl-
cuq ordusu ilə Bizans İmpera-
toruRomenDiogeninqoşunları
arasındaMalazgirddöyüşübaş
verib.AlpArslanın50minliksü-
variordusuBizansın200minlik
qoşunuüzərindəqələbəçalıb.

İmperator Diogen əsir düşüb.
AlpArslanonubağışlayıbvətə-
rəfər arasında 50 il müddətinə
sülhmüqaviləsibağlanıb.Müqa-
viləyəgörə,BizanshərilSəlcuq

dövlətinəvergiverməli,lazımgəl-
dikdəhərbiyardımgöstərməliidi.
Zəfər Anadolunun qapılarını

əbədi olaraq türklərə açdı. Bu
qələbədən sonra oğuz türklə-
rinin Səlcuqlar dövləti Qafqaz-
Yaxın Şərq regionunun hege-
mongücünəçevrildi.Malazgird
döyüşü ümumilikdə dünya ta-
rixində dönüş oldu. Bizans İm-

periyasının mövqeləri sarsıldı.
BizansınəsasdayağıolanKiçik
Asiyanınfəthibudövlətinzəifə-
məsindəvəgələcəkdədağılma-
sındaböyükroloynadı.

100 min müsəlman yeniyetmənin 
təhsilinə yardım

BöyükBritaniyanınsabiqBaşnaziriToniBley-
rinQlobalDəyişikliklərİnstitutuiləMüsəlman
DünyasıLiqasıtəhsilsahəsindətərəfdaşlıq
layihəsihəyatakeçirəcək.Liqanınbaşkatibi
MəhəmmədbinƏbdülkərimƏl-İssavəToni
Bleyrlayihəiləbağlısazişimzalayıblar.

Mərasimdəqeydedilibki,bütündünyadaya-
şayan 1,8milyard gəncin bir hissəsi yoxsulluq
səbəbindənnormaltəhsilalabilmir,müxtəliftəh-
lükəlicərəyanlarıntəsirialtınadüşür.Müsəlman
Dünyası Liqası vəToniBleyr İnstitutununüç il
ərzindəhəyatakeçirəcəkləritəhsilproqramıçər-
çivəsində18ölkədən13-17yaşarası100min
yeniyetməyətəhsilvəpeşəvərdişlərinəyiyələn-
məküzrəyardımgöstəriləcək,habeləbuprose-
səbütündünyadan2400müəllimcəlbolunacaq.
Təhsil proqramındamüxtəlif dinlər vəmədə-

niyyətlər arasında geniş dialoq yaradılmasına
da diqqət göstəriləcək. Tədris proseslərində
müsəlman gənclərin digər dinlərin mənsubu
olanhəmyaşıdlarıiləmütəmadiünsiyyətqurma-
sıtəşkilolunacaq.

Çox yeyin – arıqlayın...
İngiltərəlidiyetoloqTamaraUillnerhesabedir
ki,qidalanmadaheçbirməhdudiyyətolma-
dandaarıqlamaqmümkündür.

“DailyMail”nəşrimütəxəssisin “yeməyin tər-
kibionunkaloriliyindəndahavacibdir”–sözləri-
niyadasalmaqla,diyetoloqunfikriniəsaslandı-
ranqənaətinixatırladır: “500kilokalorişirniyyat
vəpeçenyeilə500kilokaloritoyuqvəavokado
arasındakı fərqancaqgörünüşdəolabilər.Ey-
ni kaloriliməzmunasahibolsalarda, toyuqvə
avokado bizə daha çox vitamin, mineral və lif
verəcək”.
Uillnerdahaçoxyeməkləarıqlamağınbiryolu

olduğunainanır.Bu,aşağıkalorilidietliqidaların
daha çox kalorili olmasına baxmayaraq, daha
sağlamalternativlərləəvəzedilməsinitələbedir.
Ekspert fikrini əsaslandırmaq üçün nümunələr
göstərir:“Azyağlı(280kilokalori)tortyerinəya-
rım avokado (161 kilokalori) yemək daha yax-
şıdırvəyaxudbirqaşıqqatıqla(410kilokalori),
yağsızsüdlüqəhvəvəsünidadlandırıcı(40ki-
lokalori)əvəzinəadisüdlüqəhvə(100kilokalori)
vəşəkərsizbirstəkankolayerinə(0kilokalori)
birstəkansüd(110kilokalori)içmək”.


	1-ci sehife
	2
	3-cu sehife
	4-cu sehife
	5-ci sehife
	6-ci sehife
	7
	8-ci sehife

