
Son il lər ər zin də şə hid ailə lə ri və 
Qa ra bağ mü ha ri bə si əlil lə ri ilə 
mə nim çox say lı gö rüş lə rim olub. 
Mü ha ri bə dən əv vəl hər də fə gö rüş 

əs na sın da mən de yir dim ki, biz nə yin 
ba ha sı na olur sa-ol sun öz tor pa ğı mı zı 
qay ta ra ca ğıq, Qa ra ba ğı qay ta ra ca ğıq, 
əra zi bü töv lü yü mü zü bər pa edə cə-
yik, şə hid lə ri mi zin qi sa sı nı ala ca ğıq 
və be lə də ol du. Mü ha ri bə dən ke çən 
ay lar ər zin də şə hid ailə lə ri, Qa ra bağ 
qa zi lə ri ilə gö rüş lər də tam baş qa ab-
ha va hökm sü rür. Əgər əv vəl ki il lər də 
biz hər za man şə hid lə ri mi zin xa ti rə si ni 
yad edə rək özü mü zə söz ve rir dik ki, 
on la rın qi sa sı nı ala ca ğıq, bu gün qü rur 
his si ilə de yə bi lə rik ki, şə hid lə ri mi zin 
qa nı nı yer də qoy ma dıq, əda lə ti bər pa 
et dik, düş mə ni tor pa ğı mız dan qov duq 
və mü zəf fər xalq ki mi dün ya ta ri xi nə öz 
adı mı zı yaz dır dıq. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri av qus-
tun 26-da Ab şe ron ra yo nun da şə hid ailə lə ri-
nə, mü ha ri bə əlil lə ri nə və Və tən mü ha ri bə si 
qəh rə man la rı na mən zil lə rin və av to mo bil lə-
rin təq dim olun ma sı mə ra si min də de yib.

Mə ra sim də bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye-
va da iş ti rak edib. 

Döv lət baş çı sı bil di rib ki, Bi rin ci və İkin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə lə ri şə hid lə ri nin xa ti rə si ni 
əbə di ləş dir mək, daim qəl bi miz də sax la maq 
üçün bö yük iş lər gö rü lür və gö rül mə li dir. Şə-
hid ailə lə ri ni, Qa ra bağ qa zi lə ri ni ev lər lə tə-
min et mək bi zim si ya sə ti mi zin əsas is ti qa-
mət lə rin dən bi ri idi, bu gün də bu, be lə dir. 
“An caq bu nun la pa ra lel ola raq, İkin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə si haq qın da hə qi qət lə ri dün ya 
ic ti maiy yə ti nə çat dır maq üçün biz da ha fəal 
ol ma lı yıq. Ey ni za man da, gənc lə ri mi zin tər-
bi yə işin də də müt ləq bu möv zu ön plan da 
ol ma lı dır. Çün ki İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə-
sin də ki, Və tən mü ha ri bə sin də ki Qə lə bə miz 
ta ri xi zə fə ri miz dir”, – de yə İl ham Əli yev vur-
ğu la yıb.

Pre zi dent diq qə tə çat dı rıb ki, in di yə dək 
şə hid ailə lə ri və mü ha ri bə əlil lə ri olan in-
san lar 10 mi nə ya xın mən zil lər, fər di ev lər-
lə tə min edi lib. Tək cə ke çən il 1572 mən zil 
ve ri lib, bu il 3 mi nə ya xın mən zil ve ri lə cək 
və be lə lik lə, növ bə də du ran və tən daş la rın 
prob le mi öz həl li ni ta pa caq. Bu ka te qo ri ya-
dan in san la ra ümu mi lik də 7200 av to ma şın 
təq dim edi lib. Qeyd olu nub ki, açı lı şı ke çi ri-
lən komp leks də min dən çox ailə ya şa ya caq. 
Komp leks də bü tün şə rait ya ra dı lıb, 1500 
nə fər lik mək təb, uşaq bağ ça sı in şa edi lib. 
Pre zi dent bil di rib ki, 2020-ci ilin İkin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə si za ma nı öz əm la kı nı itir miş 
in san lar üçün də min lər lə ye ni ev ti ki lir. Çün-
ki mən fur düş mən dö yüş mey da nın da məğ-
lu biy yə tə uğ ra yar kən bu nun əvə zi ni mül ki 
və tən daş lar dan çıx maq is tə yir di. Bi zim bir 
çox şə hər lə ri miz daim atəş al tın da idi. Yüz-
dən çox mül ki şəxs, on la rın ara sın da qa dın-
lar, uşaq lar bu na mərd atəş nə ti cə sin də hə-
lak olub və min lər lə in san öz əm la kı nı iti rib.

“Tə bii ki, bü tün bun lar bö yük və sait tə ləb edir 
və bü tün bu iş lə ri Azər bay can öz və saiti he sa-
bı na edir, heç ki mə möh tac de yil, heç kim dən 
yar dım is tə mir, öz he sa bı na edir və edə cək.

O cüm lə dən, azad edil miş tor paq lar da bu 
gün bü tün bər pa iş lə ri Azər bay ca nın və-
saiti he sa bı na ic ra olu nur. Biz Qa ra ba ğı və 
Şər qi Zən gə zu ru bər pa et mək üçün xü su si 
proq ram qə bul et dik. Bu proq ram bir ne çə ili 
əha tə edir və bi rin ci il – 2021-ci il üçün proq-
ram ic ra olu nur. Bu gün o böl gə lər də ge dən 
qu ru cu luq-abad lıq iş lə ri göz önün də dir. Bir 
çox la rı üçün bu, çox göz lə nil məz ol du və 
bə zi lə ri təəc cüb edir lər ki, biz bu iş lə ri be lə 
yük sək temp lər lə gö rü rük. Əl bət tə, bu ra da 
tək cə ma liy yə və saiti ki fa yət et məz. Gə rək 
bu ge niş miq yas lı la yi hə lə ri ic ra et mək üçün 
tex ni ki im kan lar ol sun, kadr po ten sialı ol sun, 
da xi li re surs lar ol sun. Biz bü tün bu güc lə ri 
sə fər bər et mi şik və bu gün er mə ni vəh şi li-
yi nin fə sad la rı nı ara dan qal dı rı rıq. Mən de-
miş dim, biz Qa ra ba ğı və Şər qi Zən gə zu ru 
cən nə tə çe vi rə cə yik. Biz bu nu edə cə yik. Ne-
cə ki, bu gü nə qə dər ve ri lən bü tün vəd lər hə-
yat da öz ək si ni tap dı, bir də nə də ol sun vəd 
ye ri nə ye ti ril mə miş qal ma dı və İkin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə sin də ki par laq Qə lə bə miz bu-
na əya ni sü but dur”, – de yə Pre zi dent İlham 
Əli yev əla və edib.

davamı səh. 2-də

Qarabağı azad etməklə tariximizdəki qara səhifəni qapatdıq
“İşğal edilmiş torpaqları azad etmişik. Bu torpaqlarda indi möhkəmlənirik”
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“YARAT”da 
açılan
“XX əsrin
son çiçəkləri...”

səh. 3

“Nizami Gəncəvi İli” münasibətilə
“Sözün sehri” adlı regional
televiziya müsabiqəsi keçirilir

səh. 4

Türk
tarixinin
böyük
zəfəri

səh. 8

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

Paytaxtımıza, təbiətə, insanlara sevgi ilə 
Bakıda 43 hektar ərazini əhatə edən 
möhtəşəm “Gənclik” parkı salınıb

Avqustun 26-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Bakının Xətai rayonu 
ərazisində yeni yaradılan “Gənclik” parkının açılışında iştirak 
ediblər.

Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov burada yaradılan şərait 
barədə dövlətimizin başçısına və birinci xanıma məlumat verib.

Bir zamanlar baxımsız ərazi olan bu yerin indi həmin 
görkəmindən əsər-əlamət qalmayıb. Paytaxtın Xətai rayonunda 
yerləşən ərazi yenidən qurularaq Azərbaycanın meşə tipli fü-
sunkar parklarından birinə çevrilib.

Hələ 2019-cu il noyabrın 11-də bu park yeni salınarkən Heydər 
Əliyev Fondunun “Regional İnkişaf” İctimai Birliyinin “Təbiət 
naminə birləş, Həyat naminə birləş!” layihəsi çərçivəsində 
ağacəkmə aksiyasında iştirak edən dövlətimizin başçısı parkın 
abadlaşdırılması, təbii mənzərəsinin qorunub saxlanılması, bu-
rada əyləncə və idmanla məşğul olmaq üçün şəraitlə yanaşı, 
iaşə obyektlərinin qurulması, insanların asudə vaxtlarının 
səmərəli təşkili məqsədilə zəruri infrastrukturun yaradılmasına 
dair tapşırıqlar vermişdi. Üzərindən qısa zaman keçməsinə 
baxmayaraq, tapşırıqlar tam şəkildə icra olunub və nəticədə 
yeni istirahət mərkəzi paytaxtın ən gözəl məkanlarından birinə 
çevrilib.

davamı səh. 2-də

VII Bakı Beynəlxalq Kitab
Sərgi-Yarmarkası oktyabrda keçiriləcək
Xə bər ver di yi miz ki mi, pay tax tı mız növ bə ti ki tab bay ra mı na – 
ar tıq ənə nə ha lı nı al mış sər gi-yar mar ka ya ev sa hib li yi edə cək. 
VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi-Yar mar ka sı okt yab rın 6-dan 
10-dək Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı Eks po Mər-
kə zin də ke çi ri lə cək.

Buil ki sər gi-yar mar ka da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni-
za mi Gən cə vi nin 880 il li yi nə həsr olu na caq. Ki tab bay ra mın da 
ki tab təq di mat la rı, ya zar lar la gö rüş lər, iş gü zar top lan tı lar və söz 
us ta dı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı na dair müx tə lif təd bir lər təş kil edi-
lə cək.

səh. 3

“Burada işğal dövründə törədilmiş
vandalizmin izlərini görürük” 

La tın Ame ri ka-
sı öl kə lə ri nin 
apa rı cı me dia 
qu rum la rı-

nın təm sil çi lə ri 
öl kə mi zə sə fər 
çər çi və sin də 
av qus tun 26-da 
Fü zu li və Cəb-
ra yıl ra yon la rın-
da olub lar.

Əc nə bi jur na-
list lər Fü zu li də 
M i  n a  t ə  m i z  l ə  m ə 
Agent li yi nin nü ma yən də lə ri ilə gö rü şüb, 
mi na lan mış sa hə lə rin tə miz lən mə si pro-
se si ni iz lə yib lər. On la ra Fü zu li-Cəb ra yıl 
yo lun da mi na tə miz lə mə iş lə ri ba rə də mə-
lu mat ve ri lib.

Bil di ri lib ki, Er mə nis tan tə rə fi  həm otuz 
il da vam edən iş ğal döv rün də, həm də 
2020-ci il də 44 gün lük mü ha ri bə vax tı 
Azər bay can tor paq la rı na yüz min lər lə mi-
na bas dı rıb. Ha zır da azad olun muş əra zi-
lər də mi na tə miz lə mə əmə liy yat la rı bü tün 
gü cü ilə da vam edir. 2020-ci il no yab rın 
10-da Er mə nis tan tə rə fi n dən ka pi tul ya si-
ya ak tı nın im za lan ma sın dan son ra mi na 
part la ma sı nə ti cə sin də 30-a ya xın Azər-
bay can və tən da şı hə lak olub, 100-dən 
çox in san ya ra la nıb.

Otuzil lik iş ğal dan son ra bu tor paq lar öz 
sa hib lə ri nə qa yıt dı. Biz bu ra da iş ğal döv-
rün də tö rə dil miş van da liz min iz lə ri ni gö rü-
rük – di ni, mə də ni, ta ri xi abi də lər, ya şa yış 
yer lə ri yer lə yek san olu nub. Bu, çox ağır 
mən zə rə dir.

Bu söz lə ri Fü zu li şə hə ri nə sə fər za ma nı 
Pe ru nun “Pren sa 21” xə bər por ta lı nın di-
rek to ru Kar los Li na res söy lə yib.

O bil di rib ki, bu cür vəh şi əməl lər in sa-
nı hey rət lən di rir: “Bu ra da əra zi lə rin küt-
lə vi mi na lan ma sı fak tı ilə də qar şı laş dıq.

Bu yer lər ona gö rə mi na la nıb ki, Azər bay-
can öz tor paq la rı nı azad et dik dən son ra 
bu ra da apa rı la caq bər pa iş lə ri lən gi sin və 
in san lar ara sın da da ha çox ölüm ha lı ol-
sun. Məc bu ri köç kün lə rin öz doğ ma tor-
paq la rı na qa yıt ma sı lən gi sin”.

Da ha son ra Cəb ra yı la gə lən əc nə bi 
jur na list lər er mə ni lər tə rə fi n dən da ğı-
dı lan şə hə rin qa lıq la rı ilə ta nış olub lar. 
Bil di ri lib ki, iş ğal dan ön cə Cəb ra yıl ta ri-
xi abi də lə rin, di ni mə bəd lə rin zən gin ol-
du ğu mə kan ki mi, elə cə də sə fa lı tə biəti 
ilə ta nı nır dı. La kin iş ğal dan son ra hə min 
Cəb ra yıl dan əsər-əla mət qal ma yıb, er-
mə ni lər bu ra dan mü da fi ə xa rak ter li əra zi 
ki mi is ti fa də edib.

Qə bir daş la rı sın dı rıl mış, qə bir lər qa zı la-
raq cə səd lər çı xa rıl mış qə bi ris tan lıq lar dan 
bi rin də olan jur na list lər bu van da lizm dən 
hey rə tə gə lib lər. Me dia nü ma yən də lə-
ri bu nun in san lıq la bir ara ya sığ ma dı ğı nı 
vur ğu la yıb lar. 

Qo naq la rı sə fər bo yu Xa ri ci İş lər Na zir li-
yi nin əmək da şı Emin Ələs gə rov mü şa yiət 
edib.

La tın Ame ri ka sı öl kə lə ri KİV nü ma yən-
də lə ri nin Şu şa və Gən cə yə də sə fər lə ri 
nə zər də tu tu lub.

mövzunun davamı səh. 3-də

Antalya dəb həftəsində
“Böyük Qayıdış” kolleksiyası

Tür ki yə nin An tal ya şə hə rin də ke çi ri lən dəb həf tə sin də – “An-
tal ya Fas hion Week Di gi tal 2021”də Azər bay ca nın ta ri xi Zə-
fə ri nə və Qa ra ba ğın azad edil mə si nə həsr olun muş “Bö yük 
Qa yı dış” (The Great Re turn) ad lı kol lek si ya təq dim edi lib.

Kol lek si ya özün də bir sı ra an lam lı me saj lar da şı yır. Və tən mü-
ha ri bə sin də Zə fər 2020-ci ilin 11-ci ayın da – no yabr da qa za nıl-
dı ğı üçün kol lek si ya 11 ge yim dən iba rət olub. Kol lek si ya nın təq-
di ma tı isə 8 rə qə mi nin is ti fa də si ilə Şu şa nın azad edil di yi gü nü, 
əbə di lik və Zə fər bay ra mı mı zı özün də əks et di rir.

Ye ni kol lek si ya nın di gər özəl li yi isə “Xa rı bül bül” rəsm lə ri nin və 
ak se suar la rı nın da yer al dı ğı li bas lar dan iba rət ol ma sı dır. Əl ilə 
iş lən miş saç san caq la rı azər bay can lı us ta Ni gar Nə sib li tə rə fi n-
dən xü su si ola raq bu kol lek si ya üçün ha zır la nıb.

Ermənistan XİN-in
“yaddaş pozğunluğu”

“Er mə nis tan Xa ri ci İş lər Na zir li yi hə lə də 
“yad daş poz ğun lu ğu” sind ro mun dan əziy-
yət çə kir. Be lə olan hal da biz qar şı tə rə fə 
bir da ha xa tır la dı rıq ki, 30 ilə ya xın müd dət 
ər zin də Azər bay ca na qar şı tə ca vüz si ya sə ti 
hə ya ta ke çi rə rək, onun bey nəl xalq ta nın mış 
əra zi lə ri nin bir his sə si ni hər bi iş ğal al tın da 
sax la yan Er mə nis tan bu tor paq lar da kı ta ri xi, 
mə də ni və di ni ir sin da ğı dıl ma sı, mə nim sə-
nil mə si, mə də ni sər vət lə ri mi zin öl kə miz dən 
qey ri-qa nu ni çı xa rıl ma sı ki mi hər bi ci na yət-
lə rə gö rə mə su liy yət da şı yır”.

Azər bay can Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin (XİN) Mət-
buat xid mə ti ida rə si nin rəisi Ley la Ab dul la ye va 
bu söz lə ri UNES CO mis si ya sı nın hə ya ta ke çi ril-
mə si ilə bağ lı Er mə nis tan XİN-in şər hi nə mü na-
si bət bil di rər kən de yib.

XİN-in Mət buat xid mə ti ida rə si nin rəisi bil di-
rib ki, bu ci na yət lə rin araş dı rıl ma sı üçün Azər-
bay can tə rə fi n dən vax ti lə UNES CO-ya böl gə-
yə sə fər edil mə si ilə bağ lı çox say lı mü ra ciət lər 
edi lib və məhz Er mə nis tan bey nəl xalq mis si ya-
la rın Azər bay ca nın o za man iş ğal al tın da olan 
əra zi lə ri nə sə fər et mə si nə ən gəl olub.

davamı səh. 2-də

Sənət ölməzdir prinsipini 
aşılayan sənətkar

Bə dii təs vir va si tə lə ri nin vəh də ti olan ki no da 
sə nət ka rı is te dad la ya na şı xa ri ci gö rü nü-
şü, şəx siy yət üs tün lü yü, xa rak te rik dav ra nı şı 
da seyr çi yə sev di rir. Səh nə ya ra şıq lı gö rü-
nü şü nə gö rə se çi lən, ali cə nab xü su siy yə-
ti nə gö rə se vi lən res pub li ka nın Əmək dar 
ar tis ti İs ma yıl Əfən di yev də Azər bay can 
pe şə kar akt yor nəs li nin be lə unu dul maz 
nü ma yən də lə rin dən dir.

səh. 7
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əvvəli səh. 1-də

İkinci Qarabağ 
müharibəsi tarixdə 

əbədi qalacaq
Dövlət başçısı vurğulayıb ki,

müharibədövründəAzərbaycan
hərbçilərihəmpeşəkarlıq,həm
rəşadət, cəsarət, qəhrəmanlıq,
eyni zamanda, fədakarlıq gös
tərmişlər,sözünəslmənasında,
ölüməgedirdilər.Şəhidlərimizin
əziz xatirəsi hər birimiz üçün
müqəddəsdir. Biz əməliyyatla
rı planlaşdıranda, ilk növbədə,
mümkün olan itkilər haqqında
düşünürdükvəmüqayisəapar
dıqda Azərbaycan məhz buna
görəaz itki verib.Hərbir şəhi
dinhəlakolmasıonunyaxınları,
qohumları üçün faciədir, böyük
birdərddir.
“Ancaq,eynizamanda,onuda

bildirməkistəyirəmki,şəhidlərin
sayıdahaçoxolabilərdi.Əgər
biz əməliyyatları planlaşdıran
dabuamilinəzərəalmasaydıq.
OnagörəErmənistanordusuilə
müqayisədəbizdəitkilərkifayət
qədər azdır. Düzdür, Ermənis
tan öz itkilərini gizlədir. Ancaq
bizdəolandəqiqməlumatagö
rəənazı78minitkivermişdir.
Təkcəazadedilmiştorpaqlarda
bugünəqədərdavamedənax
tarış əməliyyatları nəticəsində
1600dənçoxerməniişğalçının
cəsədi tapılmışdır. Burada da
Azərbaycan humanistlik göstə
rir. Birinci Qarabağ müharibə
sindən sonra bizim təxminən4
minə yaxın itkin düşmüş insa
nımız olmuşdur. Ermənilər on
ların nəşini bizə qaytarmadılar.
Ancaqbizyenədəhumanizmin
ənülviəlamətlərini,prinsiplərini
rəhbərtutaraqbuişidəgörürük.
Bizbütünəməliyyatlarıplanlaş
dırandaəməliyyatlarıngedişatı
nı izləyirdik, canlı rejimdə izlə
yirdik. Biz bilirik ki, düşmən ən
azı 78min itki verib.Azərbay
can isə3minədəkşəhidverib.
Nəzərəalsaqki,bizəkshücum
əməliyyatı keçirirdik. Nəzərə
alsaq ki, 56müdafiə xətti var,
böyük mühəndis istehkamları
varidi,təbiirelyefbizimüçünəl
verişsizidi.Anlamaqolarki,biz
insanlarınsağlamlığını,həyatda
qalmasınınəqədərdüşünürdük
və buna nail olduq”, – deyə İl
hamƏliyevbildirib.
Prezident qeyd edib ki, İkin

ci Qarabağ müharibəsi tarixdə
əbədi qalacaq: “Azərbaycan
xalqının çoxəsrlik tarixində bu
naoxşarparlaqvətamQələbə
olmamışdır. Biz 300dən çox
şəhəri, kəndi, qəsəbəni döyüş
meydanındaişğalçılardanazad
etdik. İşğalçıları məcbur etdik
ki,onlarkapitulyasiyaaktınıim
zalayaraqdigərrayonlardanöz
xoşlarıiləçıxsınlar”.

Dövlətbaşçısıbildiribki,mü
haribədən sonra bütün dünya
ermənivəhşiliyininyırtıcısifətini
gördü: “Çünki müharibəyə qə
dər işğal dövründə Ermənistan
tərəfiovaxtişğaledilmiştorpaq
lara heç kimi buraxmırdı. Eyni
zamanda,buməsələiləməşğul
olanvasitəçilərdəorayagetmə
yəoqədərcanatmırdılar.Hal
buki qanunsuz məskunlaşma
hərbicinayətsayılır.Əgər1990
cı illərin əvvəllərində Ermənis
tan bu qanunsuz məskunlaş
manıgizlinşəkildəedirdisə,son
vaxtlaroqədərazğınlaşmışdılar
ki, bunu açıq şəkildə edirdilər.
İndiyadasalmaq lazımdır,mü
haribədən əvvəl onların tele
viziyalarında hansı reportajlar
gedirdi. Xaricdən – Suriyadan,
Livandan gəlmiş ermənilər Şu
şaşəhərindəmüsahibələrverir
dilər.Deyirdilərki,bəli,bizgəl
mişik buraya. BuraErmənistan
torpağıdır.Bizburadayaşayırıq.
Bunlarıtəbliğedirdi,hərbicina
yəti təbliğedirdi.Onlarabizdən
başqasözdeyənyoxidi.Minsk
qrupu onlara bir söz demirdi.
Qanunsuz məskunlaşma tək
Şuşadagetmirdi,Cəbrayıldada
gedirdi, Zəngilanda da gedir
di,Kəlbəcərdədə,Laçındada.
TəkcəAğdamvəFüzulidəməs
kunlaşma getmirdi. Çünki orda
heçnəyoxidi,hərşeyidağıdıb
lar,bütünşəhərvəkəndlərimizi
yerləyeksanediblər”.
Prezidentqeydedibki,ermə

nilər işğal olunmuş ərazilərdə
60dançoxməscidi dağıdıblar:
“Ermənilərbizimməscidlərimiz
də inək,donuzsaxlayıblar.Bu,
bütün müsəlman aləminə təh
qirdir. Bir daha sizin qarşınız
da bütünmüsəlman ölkələrinin
rəhbərlərinəüztutaraqdeyirəm,

bunu heç vaxt unutmayın, bu
na göz yummayın, görməzliyə
vurmayın.Ermənistanrəhbərliyi
bütünmüsəlmanaləmini təhqir
edib.Qəbirləri dağıdanda,qə
birdaşlarınınüzünüsilərəksa
tan da ermənidir, ölülərin qızıl
dişlərini çıxardan da ermənidir,

məscidlərimizi sökən də ermə
nidir, evlərimizi kərpickərpic
söküb öz daxmasına daşıyan
daermənidir.Bunuhərkəsgö
rürvəgörməlidir.Bizazadedil
miş torpaqlara xarici qonaqları,
jurnalistləri, siyasətçiləri, ictimai
xadimlərimüntəzəmolaraqgəti
ririkki,görsünlərvəbilsinlər,biz
təkcəözərazimiziişğaldanazad
etməmişik, biz bölgəni erməni
faşizmindənazadetmişik”.

Bə zi lə ri nin heç 
yu xu su na gəl mə yən 

iş lə ri gö rü rük
Dövlətbaşçısıdahasonrade

yib:“Bugünbizbuəraziləribər
pa edərək tarixi ədaləti bərpa
edirik. Əfsuslar olsun ki, xalqı
mızuzunillərdirədalətsizliklərlə
üzləşir. XX əsrin 20ci illərində

xalqımıza iki böyük zərbə vu
ruldu. Birincisi, 1920ci ildə. O
vaxtsovethakimiyyətibizimta
rixi torpağımız olan Zəngəzuru
Azərbaycandan qoparıb Ermə
nistanabirləşdirdi.Ondansonra
o bölgədə azərbaycanlılar de
portasiyayaməruzqaldılar.

İkinci isə 1923cü ildə bizim
ərazimizdəsünibirqurumyara
dıldı –DağlıqQarabağMuxtar
Vilayəti, hansı ki, bunun yara
dılmasınınheçbirəsasıyoxidi.
Nətarixiəsasıvaridi,nəcoğrafi
əsasıvaridi,nədəiqtisadiəsa
sıvaridi.Heçbirəsasıyoxidi.
Sadəcəolaraq,bizimcanımıza
busünibircisimyeridildiki,bir
canlı bomba kimi orada dur
sunvəvaxtındapartlasın.Belə
dəoldu. 1923cü il iyulun7də
DağlıqQarabağMuxtarVilayəti
yaradıldı.Onundamərkəzişə
həribizimXankəndiqəsəbəmiz
olmuşdu.OnadacəlladStepan
Şaumyanın adını verdilər, Ste
panakert adlandırdılar. Xalqı
mıza ikiböyükzərbədəymişdi.
Ondansonradazərbələroldu.
19401950ciillərdəErmənistan

ərazisindən  qədim Azərbay
can torpaqlarından azərbay
canlılarındeportasiyası,1980ci
illərin sonlarında erməni sepa
ratizmininbaşqaldırmasıvəbu
nasovethakimiyyəti tərəfindən
reaksiyanın verilməməsi. Əksi
nə,separatçılarıtəhrikedirdilər,

onların havadarları bizə mey
dan oxuyurdular. Dağlıq Qara
bağı Azərbaycandan qoparıb
Ermənistanabirləşdirməksovet
vaxtındaortayaatılmıştezisidi.
Heydər Əliyev hakimiyyətdən
gedəndən iki həftə sonra bu,
ortalığa atıldı.Görünür ki, çox
danbeləplanlarvar idi.Amma
HeydərƏliyevamili,onunqətiy
yəti vəgücü imkanvermirdi ki,
başqaldırsınlar.Ocanlıbomba,
hansı ki, 1923cü ildə qoyuldu
Azərbaycanda və o partladı o
vaxt.OvaxtkıAzərbaycanrəh
bərliyi,sadəcəolaraq,bunaya
hazırdeyildi,yadaki,özvəzifə
borcunu yerinə yetirə bilmədi.
Bəzihallardaxəyanətetdi,sat
qınlıqetdi.Nəticəetibariləhələ
sovetvaxtındaDağlıqQarabağ
Muxtar Vilayəti faktiki olaraq

Azərbaycandan defakto ayrıl
mışdı.Oradabir xüsusi komitə
yaradılmışdı. O komitəyə rəh
bərlik üçün Moskvadan ermə
nipərəst bir adam gətirilmişdi.
Hansı ki, faktiki olaraq orada
ermənilərləbirləşibbizəqarşıiş
aparılırdı.
Azərbaycanlılar öz doğma

torpağında artıqmüdafiəsiz bir
toplumaçevrildilər.Ondanson
rakıtarixməlumdur.Bizisətari
xi,buantiazərbaycansiyasətini
geriçeviririk.Bizbəzilərininheç
yuxusunagəlməyənişlərigörü
rük.Bu gün bölgəyə tam sahi
bik, sözsahibiyik, işğaledilmiş
torpaqlarıazadetmişik.Butor
paqlardaindimöhkəmlənirik”.
Prezidentbirməqamıdadiq

qətə çatdırıb: “Mən görürəm,
bəzi xarici mətbu orqanlarında
deyilirki,Azərbaycanyeddi ra
yonu azad edib. Bu həqiqətə
uyğundeyil.Yeddirayonuazad
edib, amma bununla bərabər
Şuşa şəhərini azad edib, bu
nunla bərabər Hadrutu azad
edib, bununla bərabər Xoca
vəndrayonunun60faiziniazad
edib, Suqovuşan qəsəbəsini
azad edib.Ona görə biz yeddi
rayondandahaçoxəraziniazad
etmişik. Bu ərazilərin strateji
əhəmiyyəti göz önündədir. Hər
kəsxəritəyəbaxıbgörəbilərki,
Azərbaycanhakimstratejinöq
tələrə sahibdir, istər Qarabağ
bölgəsində, istər Azərbaycan
Ermənistan sərhədində. Əgər
1923cüil7iyultarixixalqımızın
faciəsiidisə,2021ciildəbizar
tıqbuqarasəhifənidəqapadıq.
Artıq 7 iyul gözəl bir tarix kimi
tarixdə qalacaq. Çünki 2021ci
iliyulun7dəmənimtərəfimdən
QarabağvəŞərqiZəngəzuriq
tisadi zonalarının yaradılması
nadairfərmanimzalandı,tarixi
ədalətbərpaedildi”.
Prezident çıxışının sonunda

birdahaşəhidlərimizinəzizxa
tirəsini yad edərək deyib: “Siz
– onların yaxınları onlarla fəxr
edirsiniz.Haqlıolaraqfəxredir
siniz. Bütün Azərbaycan xalqı
şəhidlərimizlə, hərbçilərimizlə
fəxredir.Şəhidlərimizinəzizxa
tirəsibizimürəyimizdəəbədiya
şayacaqdır”.

***
Vətən Müharibəsi Qəhrəma

nı, şəhid polkovnikleytenant
RamizCəfərovunhəyatyoldaşı
Sitarə Cəfərova, Vətən müha
ribəsi şəhidi Fərid Şamilovun
atası Mirzə Şamilov və Vətən
müharibəsi qazisi, ehtiyatda
olan polkovnikleytenant Ehti
ram Məmmədov çıxış edərək
göstərilən diqqət və qayğıya
görədövlətimizinbaşçısı İlham
ƏliyevəvəbirincixanımMehri
banƏliyevayaminnətdarlıqları
nıbildiriblər.

Qarabağı azad etməklə 
tariximizdəki qara səhifəni qapatdıq

“Hər kəs xəritəyə baxıb görə bilər ki, Azərbaycan hakim strateji nöqtələrə sahibdir, 
istər Qarabağ bölgəsində, istər Azərbaycan-Ermənistan sərhədində”

Yenidən qurulan 
təhsil və təlim müəssisələri

Avqustun26-daAzərbaycanRespublikasınınBirincivitse-
prezidenti,HeydərƏliyevFondununprezidentiMehriban
ƏliyevaXəzərrayonununMərdəkanqəsəbəsindəSüley-
manRüstəmadınaxaricidillərtəmayüllügimnaziyanın,
Şüvəlanqəsəbəsində12saylıxüsusiinternatməktəbinin
yeniinşaedilənyataqxanakorpusunun,Buzovnaqə-
səbəsindəyenidənqurulan229saylıuşaqbağçasının
açılışlarındaiştirakedib.

Azərbaycan
P re z i den t i 
nin köməkçisi
Anar Ələkbə
rov məlumat
veribki,1960
cı ildən fəaliy
yət göstərən
gimnaziyanın
ə ra z i s i n də 
ki məktəb və
y a t a q x a n a

binaları istismara yararsız vəziyyətdə olduğundan sökülüb.
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə onun yerində gim
naziyanınyenibinasıtikilib.Xaricidillərtəmayüllügimnaziya
1029şagird yerlikdir.Kompleksinhəyətində yerləşənLaçın
məktəbininbinası,yataqxanakorpusudayenidəninşaedilib.
Sonra Birinci vitseprezident Mehriban Əliyeva Şüvə

lanqəsəbəsindəistifadəyəverilən12saylıxüsusiinternat
məktəbinin yeni inşaedilənyataqxanakorpusu ilə tanış
olub.Məlumatverilibki,1972ci ildən fəaliyyətgöstərən
12 saylı xüsusi internatməktəbində dayaqhərəkət poz
ğunluğuolansağlamlıqimkanlarıməhdud614yaşhəd
dində120şagird təhsilalır.Tədriskorpusunundaxilində
yerləşənyataqxanaHeydərƏliyevFondutərəfindəntəmir
olunaraqtədrisotaqlarınauyğunlaşdırılıbvəmüəssisənin
ərazisindəyeniyataqxanakorpusuinşaedilib.
BirincivitseprezidentHeydərƏliyevFondununtəşəbbü

süiləBuzovnaqəsəbəsindəyenidənqurulan229saylıuşaq
bağçasında yaradılan şəraitlə də tanış olub. Vaxtilə fərdi
yaşayışevikimi inşaolunanbina1957ci ildənuşaqbağ
çasınauyğunlaşdırılıb.1937ciildəinşaolunanbinaqəzalı
vəziyyətdəolduğundansökülərəkHeydərƏliyevFondunun
təşəbbüsüiləyerindəyenibağçabinasıinşaedilib.

Paytaxtımıza, təbiətə, insanlara sevgi ilə
əvvəli səh. 1-də

Parkda şəhər sakinlərinin və
qonaqların istirahətiüçünmüxtə
lif infrastruktur yaradılıb. Buraya
üz tutanlarhəmyay,həmdəqış
aylarındapaytaxtBakının,ocüm
lədənXəzərdənizininəsrarəngiz
mənzərəsinidəseyredəbilərlər.
“Gənclik” parkı 43 hektar əra

zini əhatə edir. Burada 300 mi
nədək ağac əkilib, yaşıllıqlar
salınıb.Birsözlə,sakinlərvəqo
naqlar parkda asudə vaxtlarını
səmərəlikeçirəbiləcəklər.
Yeni istirahət məkanında həm

uşaqlar, həm də böyüklər üçün
idmanvəəyləncəsahələriyaradı
lıb, attraksion quraşdırılıb. Həm
çinin Əmək və Əhalinin Sosial
MüdafiəsiNazirliyitərəfindənfizi
kiməhdudiyyətlişəxslərüçün id
manvəəyləncəsahəsiyaradılıb.
“Gənclik” parkının tərtibatı za

manıhərbirdetalxüsusizövqlə
hazırlanıb. Burada təqdim olu

nan“Ürəklər”kompozisiyasıpay
taxtımıza, təbiətimizə, insanları
mızaolansevginitərənnümedir.
Parkda bağlı və açıq futbol

meydançaları inşa olunub. Bu
rada ziyarətçilər üçün piknik
məntəqələri də var. Qaçış üçün
cığırlar,eləcədəvelosipedyolla
rı parkın idmansevərlərin də ən

çox üz tutduqlarıməkana çevri
ləcəyindənxəbərverir.
Parkərazisiningenişliyinəzərə

alınaraq istirahətedənşəxslərin
rahatlığıüçünmüvafiqməlumat
landırıcıvəistiqamətləndiricilöv
hələr quraşdırılıb. Ərazinin ən
görməliyerlərindənbiridəpark
dayaradılangöldür.

Azərbaycanda ekoloji vəziy
yətin yaxşılaşdırılması üçün
dövlət səviyyəsindəhəyatake
çirilən layihələrə birinci xanım
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi HeydərƏliyev Fondu da
xüsusidiqqətyetirir.Fondölkə
mizdə yeni yaşıllıqların salın
ması vəmövcud yaşıllıq sahə
lərininqorunmasıüzrəlayihələr
icraedir.BusahədəFondunvit
seprezidenti, İDEA İctimaiBir
liyinintəsisçisivərəhbəriLeyla
Əliyevanıntəşəbbüsüvədəstə
yi ilə ekoloji durumun daha da
yaxşılaşdırılması, yeni yaşıllıq
ların salınması məqsədilə icra
olunan layihələrin də mühüm
roluvar.
“Gənclik”parkıpaytaxtdaapa

rılan abadlıqquruculuq işlərinə
mühüm töhfə verməklə ölkənin
sosialekoloji hədəfərinin real
laşdırılmasının davamlı xarakter
aldığınıbirdahatəsdiqləyir.

əvvəli səh. 1-də
“Bu fakt təşkilatın hesabatla

rında əks olunub. Ermənistan
XİNə UNESCOnun 2005ci il
dədərcetdiyi fəaliyyəthesaba
tıilətanışolmağıtövsiyəedirik.
Hesabatdaaydın şəkildə,Azər
baycanhökumətininDağlıqQa
rabağ və işğal olunmuş digər
ətraf ərazilərə fakt araşdırma
missiyasının göndərilməsi mü
raciəti, lakinErmənistanınhərbi
işğalısəbəbindənbumissiyanın
həyata keçirilməsinin mümkün
olmadığı qeyd olunur”, – deyə
L.Abdullayevabildirib.
Xatırladaq ki, avqustun 25də

Ermənistan XİN Azərbaycanın
işğaldanazadedilmişərazilərin

dəUNESCOmissiyasınınhəya
ta keçirilməsinin vacibliyinə dair
bəyanatyayaraqölkəmiziermə
niabidələrinidağıtmaqdaittiham
edib.
L.Abdullayeva  qeyd edib ki,

Azərbaycan ərazilərini işğaldan
azadetdikdənsonraErmənistanın
bu torpaqlarda törətdiyiməqsəd
yönlü dağıntıların miqyası bey
nəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən
dövlətlərin rəsmi nümayəndələri,
müstəqil media agentlikləri, ha
beləqeyrihökuməttəşkilatlarıvə

s.tərəfindənətrafışəkildəqeydə
alınıb:“Görünməmişvandallıqvə
“mədəni təmizləmə” törətmiş bir
ölkənin öz əməllərini örtbasdır
etmək üçün Azərbaycana qarşı
yalanvəcəfəngittihamlarlaçıxış
etməsitəcrübəsi, təəssüfki,yeni
deyil. Ermənistan tərəfi sonunda
anlamalıdırki,butəcrübəninheç
birperspektiviyoxdur”.
XİN nümayəndəsi diqqətə

çatdırıb ki, Azərbaycan işğal
dan azad olunmuş ərazilərimizə
UNESCOnun müstəqil və ob

yektiv missiyasının həyata keçi
rilməsiməsələsinə dəfələrləmü
nasibət bildirib, hətta bu prosesi
sürətləndirməyə çağırıb: “Rəsmi
İrəvanınbeləbirmissiyanınhəya
ta keçirilməsinəetirazetmədiyini
bəyan etdiyinə görə, ümid edi
rik ki,missiya yaxın zamanlarda
reallaşacaq və onilliklər ərzində
Azərbaycan ərazilərində Ermə
nistan tərəfindən aparılmış tari
xi,mədəni vədini irsinməqsədli
şəkildəməhvedilməsisiyasətinin
nəticələriqeydəalınacaq”.

Ermənistan XİN-in “yaddaş pozğunluğu”
Rəsmi İrəvanın UNESCO missiyası ilə bağlı bəyanatına cavab
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Rusiyanıntanınmışmədə

niyyətxadimləriAzərbay
canınBirincivitsepre
zidenti,HeydərƏliyev

Fondununprezidenti,Azər
baycanınbirincixanımıMeh
ribanƏliyevanıdoğumgünü
münasibətilətəbrikediblər.

“Vestnik Kavkaza” müxbirləri
ilə söhbətində Rusiyanın məş
hurteatrvəkinorejissoru,“Nika”
mükafatının bədii rəhbəri, əslən
bakılıYuliQusmanMehribanƏli
yevanınsimasındaqadıngözəlliyi
və təşkilatçılıq istedadınınbirləş
diyiniqeydedib.
“O, ilk gündən olduğu kimi,

dahi qadın olaraq qalır. İnsanın
mahiyyəti, Allahın, təbiətin, va
lideynlərin və ya genetikanın,
necəistəyirsiniz,onabəxşetdiyi
qanadlardır və bu qanadlar, əl
bəttə, Mehriban Əliyevada var.
O, Azərbaycanda mədəniyyətin,
incəsənətin, Olimpiya hərəka
tının, ümumiyyətlə, idmanın in
kişafında və həmçinin Rusiya
Azərbaycan münasibətlərində
çox böyük rol oynayır, çünki biz
yaxınqonşuyuqvəbizimhərza
man gözəl münasibətlərimiz ol
malıdır”,–deyəobildirib.
“Ən əsası, o bunu, diplomatik

səylərvəçoxvaxtmüxtəlifsəviy
yələrdə aparılan danışıqlara xas
saxtakarlıq olmadan asanlıqla
edir. O, taleyin və xalqın iradə
si ilə onun liderlərindən biri olan
təbii,sadə insandır.O,buböyük
və çətin yükü ləyaqətlə, məhəb
bətvəanlayışladaşıyır.Mənona
xoşbəxtlik,sağlamlıqvəmalikol
duğu böyük iş qabiliyyətinin yal
nız doğum günündə deyil, daim
qorunmasını diləyirəm. Onu se
vən milyonlarla insan mənim ki
midüşünür”,–deyəYuliQusman
vurğulayıb.
Rusiya Teatr Sənəti İnstitu

tunun rektoru Qriqori Zaslavski
qeyd edib ki, Mehriban Əliyeva
Rusiya ilə Azərbaycan arasında
əməkdaşlıqda mühüm rol oyna
yır: “O,mədəniyyətə vəmünasi
bətlərəheçvaxtbiganəyanaşmır.
Bizçoxgözəlbaşadüşürükki,bu
günartıq fərqli dövlətlərdə yaşa
dığımız zaman dövlətlərarası tə

maslardakımədəniəlaqələrbizim
yaxın qalmağımız və birbirimi
zi anlamağımız üçün çox böyük
əhəmiyyətkəsbedir”.
QriqoriZaslavskideyib:“Mehri

banxanımınbirçoxteatr,muzey
vəsərgilayihələrindəfəal,ilham
lı, şəxsi iştirakı bu günAzərbay
canı təkcə sevimli vəmöhtəşəm
mətbəxi ilə deyil, eyni zamanda,
himayəçisi Azərbaycanın Birinci
vitseprezidentiolanmüxtəlifmə
dəni hadisələrlə bizə yaxın olan
dövlətkimihissetməyəimkanve
rir”.
DövlətTeatrSənətiİnstitutunun

rektoru vurğulayıb ki, Mehriban
Əliyeva dəfələrlə Azərbaycanda
Rusiyateatrlarınınqastrolsəfərlə
rinivədigəririmiqyaslılayihələrini
dəstəkləyib:“Onunmədəniəmək
daşlıqməsələlərinəqayğıkeşmü
nasibətibugündəAzərbaycanla
mütəmadi əlaqə saxlamağımıza
köməkedir.Hətta indi,pandemi
ya dövründə də, bu əməkdaşlıq
davamedir.Məsələn,yazdaŞərq
Muzeyində“Nizamininsüjetlərivə
obrazları” sərgisi keçirildi. Yəni,
hər şeyin asan olmadığı bu gün
də Mehriban Əliyevanın diqqə
ti sayəsindəölkələrimizarasında
mədənidialoqdavamedir”.

“Kinolestnitsa” yaradıcılıq bir
liyinin baş prodüseri Yelena
Tverdoxlebbütünkollektivadın
danMehribanƏliyevanı doğum
günü münasibətilə təbrik edib.
“Azərbaycanın Birinci vitsepre
zidentinə,HeydərƏliyevFondu
nun prezidentinə səmimi qəlb
dən möhkəm cansağlığı, uzun
ömür,xoşbəxtlik,yüksəkvəzifə
dəuğurlararzulayıram”,–deyə
obildirib.
Yelena Tverdoxleb bildirib ki,

Mehriban Əliyeva Rusiyada ta
nınır və dəyərləndirilir, ölkələri
mizimədəniyyətvə incəsənətdə
daxil olmaqla, möhkəm dostluq,
mehriban qonşuluq və müxtəlif
sahələrdə əməkdaşlıq ənənələri
birləşdirir.Rusiya iləAzərbaycan
arasındamünasibətlərənyüksək
səviyyədədir, humanitar sahədə
isənümunəvixarakterdaşıyırvə
buişdəMehribanƏliyevanınrəh
bərlik etdiyi Heydər Əliyev Fon
duçoxböyük roloynayır: “Mənə
Mehriban Əliyeva ilə görüşmək
nəsibolub.Onuncazibədarlığını,
səmimiliyini, erudisiyasını, prob
lemlərin optimal həllini tapmaq
bacarığınıqeydetmək istəyirəm.
Böyükbiryaradıcıkollektivinbaş
prodüseri olaraq, mənim üçün,

AzərbaycanınbirincixanımıMeh
ribanƏliyevainsanlararasıünsiy
yətin xüsusilə vacib olduğu sa
hədəməqsədyönlü və nümunəvi
lider,qadınolaraqisəgözəllikvə
zərifiknümunəsidir”.
YelenaTverdoxlebfikirlərinibe

lə yekunlaşdırıb: “Mehriban Əli
yevanın adı görkəmli şəxsiyyət
kimi artıq müasir tarixə yazılıb.
O, təbiətin, cəmiyyətin vəmənə
viehtiyaclarınəvvəlcədənmüəy
yənedildiyibütünsahələrdəözü
nü reallaşdırmağı bacaran bütün
ahəngdar,məqsədyönlüvəgüclü
qadınlarüçünbirnümunəoldu”.
TarixçivəyazıçıNataliyaZazuli

naMehribanƏliyevanınənparlaq
qadın siyasətçilərdən biri olduğu
nu bildirib. “O, postsovet məka
nındason30ilinənparlaqbirinci
xanımıdır. Həm nüfuzuna, həm
də apardığı humanitar missiyaya
görədünyamiqyasındadadiqqə
ti cəlb edir.Azərbaycanınmüasir
mədəniyyətinə və RusiyaAzər
baycan münasibətlərinə verdiyi
töhfəyəgörəmənimonaçoxdərin
hörmətimvar”,–deyəoqeydedib.
“Mehriban Əliyevanın Rusiya

mədəniyyət xadimlərinə necəmü
nasibətbəslədiyiçoxvacibdir.Mən,
məsələn,HeydərƏliyevFondunun
vəMehribanƏliyevanınhəmRusi
ya,həmdəAzərbaycanüçünson
dərəcə əhəmiyyətli şəxsiyyət olan
Müslüm Maqomayevin xanımına
və ya dahi Azərbaycan yazıçısı,
ortaqmədəniyyətimizdə böyük bir
sütun olan Maqsud İbrahimbəyo
vunhəyatyoldaşınanecəhörmətlə
yanaşdığınıgörmüşəm.Dünya in
cəsənətindəayrıcaüslubunyaradı
cılarındansonuncusu,buyaxınlar
davəfatedəndahisənətkarTahir
Salahovun xatirəsinə Azərbayca
nınnecəmünasibətbəslədiyinidə
qeydetməməkolmaz.Bütünbun
lar,əlbəttə,hörmətəlayiqdir”,–de
yəNataliyaZazulinavurğulayıb.

AzərbaycanRespublikasınınMeksikadakıSəfirliyinindəstəyi
ilə–Meksika,Kolumbiya,Peru,Qvatemala,KostaRika,
HondurasvəPanamanınmedianümayəndələriölkəmiz
dəsəfərdədir.Səfər44günlükVətənmüharibəsindən

sonraregiondayaranmışvəziyyət,azadedilmişərazilərimizin
durumu,məcburiköçkünləringeriqayıtmasınamünasibətdə
mövcudmaneələr,aparılanbərpavəquruculuqişləri,eləcədə
digərməsələlərinbuölkələrinkütləviinformasiyavasitələrində
işıqlandırılmasıməqsədidaşıyır.

Latın Amerikası ölkələrinin
medianümayəndələriavqustun
26da Mədəniyyət Nazirliyi ya
nındaMədəni İrsinQorunması,
İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlət
Xidmətindəolublar.
Dövlət Xidmətindən bildiri

lib ki, görüşdə Meksikanın “El
Universal” qəzetinin redaktoru
QabrielMoyssen,Kolumbiyanın
“İmpacto Mundo” telekanalının
aparıcısı Roberto Trobaxo, Pe
ru Jurnalistlər Federasiyasının
vitseprezidentiRikardoSançes,
Perunun “La Razon” qəzeti və
“Prensa21”xəbərportalınındi
rektoru Karlos Linares Uarinqa

və KostaRikanın “Horizontes
TV” telekanalının aparıcısı De
nisMoraQusmaniştirakedib.
Dövlət Xidmətinin nümayən

dəsi Ağacavid Ramazanov qo
naqları salamlayaraq 1990cı
illərinəvvəllərindəErmənistanın
Azərbaycana qarşı həyata ke
çirdiyiişğalçılıqsiyasətivəonun
ağır nəticələri haqqında məlu
matverib.Qeydedibki,işğaldan
azadolunmuşərazilərdə706sı
dövlət qeydiyyatında olmaqla
2600dən çox tarixmədəniyyət
abidəsivar.30iləyaxınbirmüd
dətdədavamedənişğaldövrün
dəErmənistantərəfiAzərbaycan

xalqınaməxsustarixiabidələrə,
mədəni irs obyektlərinə qarşı
vandalizm aktı həyata keçirib,
mənimsəyib və misli görünmə
miş dağıntılar törədib. Bütün
bunlarDövlətXidmətitərəfindən
işğaldanazadolunmuşərazilər
dəhəyatakeçirilənmonitorinqlər
nəticəsindəqeydəalınır.
Vurğulanıb ki, Azərbaycan

bütüntarixiabidələribərpaedə
rəkyenidənöztarixigörkəminə
qaytaracaq.
Görüşdə qeyd olunanməsə

lələr ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.Qonaqlarımaraqlandı
ransuallarcavablandırılıb.

***
Latın Amerikası ölkələrinin

media təmsilçiləri ilə daha bir
görüş avqustun 25dəQaçqın
ların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsində
olub. Komitənin sədri Rövşən
Rzayevjurnalistlərləgörüşüb.
Qonaqlara qaçqın və məcburi

köçkünlərləişsahəsindədövlətsi
yasətininəsas istiqamətləri,Döv
lət Komitəsinin fəaliyyəti barədə
ətrafıməlumatverilib.Qeydolu
nubki,Ermənistanındeportasiya,
milli ayrıseçkilik və işğalçılıq si
yasətinəticəsindəözdoğmayur
dundan didərgin düşən insanlar
böyükçətinliklərləüzləşib,maddi
itkilərə məruz qalıb, mənəvipsi

xoloji sarsıntı keçiriblər. Torpaq
ların işğaldan azad edilməsi və
oradayaşayışınbərpasıməcburi
köçkünlərinənböyükarzusuolub.
Hazırda onların təhlükəsiz və lə
yaqətli şəkildə qayıdışının təmin
edilməsiüçündövlətrəhbərliyivə
səlahiyyətli orqanlar tərəfindən
çoxşaxəlivəintensivişaparılır.
Jurnalistlər işğaldan azad

edilmiş ərazilərdə aparılan
bərpaquruculuq tədbirləri və
məcburi köçkünlərin qayıdışa
hazırlanmasıməsələləriiləma
raqlanıblar. Onların suallarına
ətrafıcavablarverilib.

Əməkdaşlıq etdiyi media qu
rumlarında ölkəmiz, xüsusən
işğaldan azad olunmuş ərazi
lərdəki dirçəliş prosesi barədə
yazılarla çıxış edən kolumbiya
lı jurnalist Roberto Trobaxo bir
müddət bundan əvvəl dəAzər
baycanda olduğunu, Gəncəyə
və Şuşaya getdiyini, işğalın və
dincəhaliyəqarşıhərbicinayət
lərin ağır nəticələrini öz gözləri
ilə gördüyünü xatırladaraq, bü
tün bunlar barədə həqiqətlərin
beynəlxalq ictimaiyyətindiqqəti
nəçatdırılmasınaçalışdığınıvur
ğulayıb.

Qeyd edək ki, görüşdə işti
rak edən jurnalistlərMeksika
dakı səfirliyimizdə akkreditə
olunublar və öz ölkələrində
Azərbaycanla bağlı mövzula
rın işıqlandırılmasında fəallıq
göstərirlər.
Görüşdən sonra nümayəndə

heyətiməcburiköçkünlərinmü
vəqqətiməskunlaşdığıAbşeron
rayonunun Masazır qəsəbəsi
ərazisindəki yaşayış komplek
sindəvəziyyətlətanışolub.
Latın Amerikası ölkələrinin

media təmsilçilərinin səfəri av
qustun29dəkdavamedəcək.

Rusiyanın mədəniyyət xadimləri 
Mehriban Əliyevanı təbrik ediblər

“Onun mədəni əməkdaşlığa qayğıkeş münasibəti 
Azərbaycanla mütəmadi əlaqə saxlamağımıza kömək edir” 

VII Bakı Beynəlxalq Kitab 
Sərgi-Yarmarkası oktyabrda keçiriləcək
Xəbərverdiyimizkimi,paytaxtımıznövbətikitabbay
ramına–artıqənənəhalınıalmışsərgiyarmarkaya
evsahibliyiedəcək.

VIIBakıBeynəlxalqKitabSərgiYarmarkasıoktyabrın
6dan10dəkMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləBakı
EkspoMərkəzindəkeçiriləcək.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ölkəmizdə

2021ci ilin “NizamiGəncəvi İli”elanedilməsihaqqında
müvafiq sərəncamının icrası ilə əlaqədarNazirlərKabi
netinintəsdiqlədiyiTədbirlərPlanınauyğunolaraqbuilki
sərgiyarmarkadahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNi
zamiGəncəvinin880illiyinəhəsrolunacaq.
Cəmiyyətdəmü

taliənin təbliğini,
kitabişisahəsində
istedadlı şəxslərin
geniş kütlələrə ta
nıdılmasını və xü
susilə COVİD19
pandemiyası sə
bəbindən müəy
yən çətinliklərlə
üzləşən yaradıcı
sənayelərin dəs
t ə k l ə n m ə s i n i
hədəfəyən sər
giyarmarkanın zəngin proqramı var. Kitab bayramında
kitabtəqdimatları,yazarlarlagörüşlər,işgüzartoplantılar
vəNizamiGəncəvininhəyatvəyaradıcılığınadairmüxtə
liftədbirlərsərgiziyarətçilərininmarağınasəbəbolacaq.
100dək yerli nəşriyyatpoliqrafiya müəssisəsinin, ki

tabevinin,müxtəlifkütləvivəuniversitetkitabxanalarının,
həmçininTürkiyəvəRusiyadaxilolmaqla,birsıraölkələr
dənkitabişisahəsindəçalışanqonaqlarınsərgiyarmar
kadaiştirakıgözlənilir.
Sərgiyarmarka iştirakçıları təşkilatçılar tərəfindən 6

kvadratmetrəqədərekspozisiyasahəsivəlazımiavadan
lıqlarlaödənişsiztəminediləcək.
İştirakçılarınvəziyarətçilərinsağlamlığınınqorunması

məqsədiləsərgiyarmarkanınCOVİD19pandemiyasıilə
əlaqədar tətbiqolunanxüsusikarantin rejiminin tələblə
rinə tam uyğun təşkili planlaşdırılır. Sanitariyagigiyena
qaydalarının tətbiqi iləyanaşı,sərgiyarmarkaməkanın
dasıxlığınyaranmamasıüçünmetronunmüxtəlifstansi
yalarınınçıxışındaziyarətçilərimüəyyən fasilələrləBakı
Ekspo Mərkəzinə daşıyan xüsusi avtobuslar ayrılacaq.
Qeydolunantədbirlərləbağlıəvvəlcədənkütləviinforma
siyavasitələrindəelanlarveriləcək.
Sərgiyarmarkayaiştirakçıvəyaziyarətçiqismindəqa

tılmaqistəyənlərətrafıməlumatəldəetməküçünsərgi
ninrəsmivebsaytına(www.bakubookfair.az),sosialme
diahesablarınadaxilolavəyaxud telefon(+99412404
1000),email(bookfair@ceo.az)vasitəsiləmüraciətedə
bilərlər.
Qeydedəkki,BakıBeynəlxalqKitabSərgiYarmarkası

ilkdəfə2009cuildəkeçirilibvəənənəviolaraqikiildən
birtəşkilolunur.

Latın Amerikası ölkələrinin media təmsilçiləri 
Azərbaycanda səfərdədir

“Bu dağıntıları gəlib yerində görmək lazımdır, kədərli mənzərədir”
İşğaldanazadolunmuştorpaqlardakı
dağıntılarıgəlibyerindəgörməklazımdır.
Kədərlimənzərədir.Müharibəbaşaçatıbvə
Azərbaycanözəraziləriniazadedib.Azad
olunmuştorpaqlardayenidənqurmaişləri
ninhəyatakeçirilməsiisəçoxsevindiricidir.
Buişlərkifayətqədərvaxtvəmaddiresurs
tələbedir.

BusözləriFüzulirayonunasəfərzamanıMek
sikanın“ElUniversal”qəzetininəməkdaşıQab
rielMoyssendeyib.
“Meksikaya qayıtdıqdan sonraAzərbayca

nasəfərim,viranqoyulmuşbuyerlərhaqqın
da silsilə yazılar yazacağam. Bu yazılarda
müharibənin dəhşətləri, geriyə qalan prob
lemlər,azadolunmuşərazilərinyenidənqu

rulmasıüçünAzərbaycanıngördüyü işlərvə
qazanılan uğurlar əks olunacaq”, – deyə o
əlavəedib.
Qeydedəkki,avqustun26daLatınAmeri

kasıölkələrindənolanKİVnümayəndələrinin
işğaldanazadedilənərazilərəsəfəribaşlayıb.

“YARAT”da açılan “XX əsrin son çiçəkləri...”
Dekabrın axırınadək ziyarət üçün açıq olacaq

“YARAT”MüasirİncəsənətMərkəzində
açılan“XXəsrinsonçiçəkləri:Ynəsli”adlı
qrupsərgisidavamedir.SərgidəAzər
baycan,Gürcüstan,İsrailvəUkraynadan
olangəncrəssamlarınəsərləriyeralıb.

“Ynəsli”vəya“milleniallar”–XXəsrinson
onilliklərində(8090cıillər)doğulmuş,lakin
yeni minillikdə böyümüş insanlardır. Onla
rıəvvəlkivəsonrakınəsillərdənfərqliolan
insanlar kimi dəyərləndirirlər ki, bu da hə
minnəslinunikallığınıvurğulayır.Ötənəs
rin“sonçiçəkləri”sayılanbunəsil,mövcud
reallığışəxsireallıqlarıvasitəsiləqurublar.
Sərgi başlıca diqqəti sosial qavrayışın

müxtəlif səviyyələri vasitəsilə özünüidenti
fikasiyavəözünüifadəüsullarınacəlbedir.

Sərgisovetkeçmişinəistinadedənreallığı
əksetdirməklərəssamlarıngəncliktəcrübə
siniifadəedir.Statikvəyadinamik,durğun
vəyamütərəqqi–buradainsanlarınhəyatı
necə qavraması ilə bağlımüxtəlif təsvirlər

var.Yaddaşvənostaljiyəqərqolanəsərlər
sözügedənnəslinformalaşmasındahəlledi
ciamilkimiçıxışedənsosialmühititədqiq
edir.Əsərlərmədəniyyət, submədəniyyət
və tendensiyalar kimi anlayışlara nəzər
salaraq həyat tərzi və davranışla bağlı
əsasahəngləriortayaqoyur.
“XX əsrin son çiçəkləri: Y nəsli” sərgisi

6gənc rəssamınvideo, fotoqrafiyavə fo
toinstalyasiyalarını bir araya gətirir. Alina
Orlov(İsrail),GiorgiRodionov(Gürcüstan),
ZamirSüleymanov(Azərbaycan),Yarema
Malaşçuk,RomanHimeyvəSaşaKurma
zın (hər üçü Ukrayna) seçilmiş əsərləri,
eynizamankəsiyindəyaşayanvəmüxtəlif

ölkələrdənolangənclərin fərqli reallıqlarını,
dəyərlərinivəqavrayışlarınınümayişetdirir.
Dekabrın30dəkziyarətüçünaçıqolacaq

sərgininkuratoruFərəhƏləkbərlidir.

Vokalçıların beynəlxalq müsabiqədə uğuru
Ü.HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasıməktəbstudiyasının
şagirdiTeymurKazımovABŞınKlivlendşəhərindətəşkilolunan
“TheStarsofSummer”(“Yayulduzları”)Vokalçılarınvəpianoçula
rınIIBeynəlxalqmüsabiqəfestivalındauğurlaiştirakedib.

Müsabiqəfestivala onlayn formatda qatılan Teymur Kazımov
“akademikvokal”nominasiyasındaQranprimükafatınıqazanıb.
O,laureatlarınqalakonsertindədəonlaynformatdaçıxışedib.
MüsabiqədəKanada,Avstriya,Rusiya,Almaniya,Yunanıstan,

UkraynavəÇindənpianoçuvəvokalçılardaiştirakediblər.Mü
sabiqəninsponsoru“GeaugaWestRotaryClub”tərəfindənTey
murKazımovapulmükafatıtəqdimedilib.
TeymurKazımovM.MaqomayevadınaAzərbaycanDövlətAka

demikFilarmoniyasının“Gənclərədəstək” layihəsininiştirakçısı,
beynəlxalqmüsabiqələr laureatıdır.Gəncvokalçınımüsabiqəyə
BMAnınməktəbstudiyasındasolovokalsinfiüzrəmüəllimOfe
liyaAxundovavəkonsertmeysterDilarəKərimovahazırlayıblar.
MüsabiqədəAzərbaycanıtəmsiledəndahabirvokalçıKamilla

İmanovaisəbirinciyerəlayiqgörülüb.



ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsi
GöygölrayonMKS-ninvəHeydərƏliyev
MərkəzininbirgətəşkilatçılığıiləXalq
şairiBəxtiyarVahabzadəninhəyatvə

yaradıcılığınahəsredilmiştədbirkeçirilib.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Bala
kən rayon Tülü kənd Folklor evində Aşıq
Ələsgərin200illikyubileyiiləəlaqədar“Us
tadsənətkar”başlığıaltındatədbirkeçirilib.
Zaqatala rayon Kəpənəkçi kənd kitabxa
nasında “Yay məktəbi” çərçivəsində mək
təblilərüçün“oxusaatı”təşkilolunub.Qax
rayonAğçaykəndkitabxanasındaAzərbay
cantarixindənbəhsedənkitablarınstolüs
tüsərgisitəşkiledilib.OğuzrayonMKSnin
BaşDaşağılkəndkitabxanafilialınınhəyə
tindəAşıq Ələsgərin yubileyi münasibətilə
“Xoşgəldin”adlıtədbirkeçirilib.
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi

Quba rayon MKSnin Gənclər qəsəbə ki
tabxana filialının təşkilatçılığı ilə “Sehrli

uşaqdünyası”başlığıaltında tədbirkeçiri
lib.QusarrayonHeydərƏliyevMərkəzində
şəhidanalarıvəYeniAzərbaycanPartiyası
(YAP)Qusar rayon təşkilatı qadın fəalları
nıniştirakıilə“ZəfərtariximizdəAzərbaycan
qadınınınrolu”mövzusundakonfranskeçi
rilib.MərkəzindirektoruNevaAbdurahma
novaVətənmüharibəsinin tarixiQələbədə
xalqınAliBaşKomandanavəAzərbaycan
Ordusunaolan inamınınböyükroloynadı
ğınısöyləyib.
GənclərvəİdmanNazirliyi, İsmayıllıRa

yon İcraHakimiyyəti və İsmayıllıRegional
Mədəniyyət İdarəsinin dəstəyi, İsmayıllı
RegionalGənclərinResursMərkəzinintəş
kilatçılığı ilə “Gənclərin inkişaf forumu”ke
çirilib. İsmayıllı,Qəbələ,Şəki vəKürdəmir
rayonlarından gənclərin iştirak etdiyi təd
birdə çıxış edən İsmayıllı RegionalMədə
niyyətİdarəsininrəisiElçinNəcəfovdövlət
başçısı tərəfindən mədəniyyətə, millimə
nəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına
göstərilən yüksək diqqət və qayğıdan söz
açıb.Bildirilibki,mədəniyyətimizintəbliğivə
inkişafetdirilməsidövlətsiyasətininprioritet
istiqamətlərindənbiridir.
GəncəRegionalMədəniyyət İdarəsiGo

ranboy rayon Mərkəzi Kitabxanası Uşaq
şöbəsinin işçiləri Heydər Əliyev parkında
kiçikyaşlıuşaqlarınasudəvaxtınınsəmərəli
təşkiliməqsədilə“Bukitablarıoxuyun”adlı
sərgikeçiriblər.

AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiGöy
çayrayonMərkəziKitabxanasınınqarşısın
da ”açıq kitabxana” təşkil edilib. Tədbirdə
müxtəlif yaş qruplu oxucular kitabxanaya
yenigəlmişkitablarlatanışolublar.
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarə

si Saatlı rayonHeydərƏliyevMərkəzində
“İkinəslingörüşü”adlıtədbirtəşkilolunub.
Tədbirdəçıxışedənlərölkəmizinəldəetdi
yiuğurlardagənclərinrolundansözaçıblar.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi

Qazax rayonMKSninE.Hüseynovadına
Mərkəzi Kitabxanası “Yayməktəbi” çərçi
vəsində “Kitab işıq saçır bir günəş kimi”
adlı səyyarsərgi təşkiledib.Sərgidə tari
ximiz, millimənəvi dəyərlərimiz, görkəmli
şəxsiyyətlərimiz haqqında kitablar nüma
yişolunub.

4 region
www.medeniyyet.az

№64 (1841)
27 avqust 2021

Qəhrəmanlıq yolu – əbədiyyət yolçuları
SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiRəşadƏliyev,
AbşeronrayonuüzrənümayəndəİlhamManafov,idarənin
məsləhətçisi,şəhidanasıCeyranHəsənova,Abşeronrayon
MədəniyyətMərkəzinindirektoruSamirəQafarovaşəhidMilli
Qəhrəman,general-mayorPoladHəşimovunailəsiniziyarət
ediblər.

Milli Qəhrəmanın
anası Səmayə Həşi
mova, qardaşı İlham
Həşimov Vətəninə
sonsuz sevgi bəslə
yənəzizlərihaqqında
xatirələrini bölüşüb
lər. Regional idarə
tərəfindənPoladHə
şimovun yağlı boya
ilə çəkilmiş portreti
xatirə olaraqailəsinə
hədiyyəedilib.

Masallı RegionalMədəniyyət İdarəsinin rəisi BəxtiyarQılın
cov,idarəninəməkdaşlarıvətabemüəssisələrinrəhbərləriVə
tənmüharibəsişəhidləriMuradNəfəsov,ElməddinNəzərovvə
İbrahimLələyevinailələrinəbaşçəkiblər.

Kürdəmir Regional
Mədəniyyət İdarəsi
İmişli rayon Mədə
niyyət Mərkəzində
Vətən müharibəsinin
şəhid baş leytenantı
Cavid Səfərlinin hə
yat yolundan bəhs
edən “Qəhrəmanlıq
yolu”adlısənədlifilm
nümayiş olunub. Fil
min ssenari müəllifi
Xəqani Əliyev, quru

luşçurejissoruƏliMikayılovdur.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiSamuxrayonMədəniyyət

Mərkəzinin əməkdaşları İkinciQarabağmüharibəsi şəhidiOr
xanƏrəbovundoğumgünündəməzarınıziyarətediblər.

Şəki Regional Mə
dəniyyət İdarəsinin
əhatə etdiyi Oğuz
rayon MKSnin kənd
kitabxana filiallarının
əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidi
Vüsal İsmayılovun
məzarınıziyarətedib,
ailəsinəbaşçəkiblər.
Balakən rayon Şərif
kəndSənətkarlıqklu
buvəYeniŞərifkənd

SənətkarlıqevininəməkdaşlarıİkinciQarabağmüharibəsişəhi
diMəhəmmədMurtuzovunailəsiiləgörüşüblər. Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

AğcabədiRegionalMədəniyyət
İdarəsiAğcabədiRayonTarix-Di-
yarşünaslıqMuzeyində“Nizami
Gəncəviİli”çərçivəsində“Ağ-

cabədigəncliyivəAğcabədiədəbi
mühiti”mövzusundadəyirmimasa
təşkiledilib.

Tədbirdə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvləri–şairlərGündüzSevindik,Məhsəti
Musa,rayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyivə
GənclərinİnkişafvəKaryeraMərkəziAğca
bədi nümayəndəliyinin əməkdaşları iştirak
ediblər.
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiGöy

çay rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin ki
tabxanasındaoxucuların iştirakı iləNizami
Gəncəvi əsərlərinin müzakirəsi təşkil olu
nub.
BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiBər

dərayonMKSninHüseynbəylikəndkitab
xanafilialı“NizamiGəncəvipoeziyası”adlı
“ucadanoxusaatı”təşkiledib.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi
AğstafaDövlətRəsmQalereyasıvərayon
MKSnin birgə təşkilatçılığı ilə “Bədii söz
sənətinin incisi” adlı tədbir keçirilib. MKS
nin və Ağstafa Dövlət Rəsm Qalereyası
əməkdaşlarının iştirak etdiyi tədbirdə dahi
şairinpoetikqüdrətindənsözaçılıb.

SabirabadRegionalMədəniyyətİdarəsiSa
birabad rayon Mədəniyyət Mərkəzinin tabe
liyində fəaliyyət göstərən Əhmədabad kənd
Folklorevində“Nizami880”mövzusundatəd
bir keçirilib. Çıxışlarda bəşəriyyətin bədii fikir
salnaməsindəyenisəhifəaçmışNizamiGən
cəvininhəyatvəyaradıcılığındanbəhsolunub.

“Kəndlərdə mədəniyyət günləri” davam edir

XaçmazRegionalMə-
dəniyyətİdarəsinin
təşəbbüsüiləkeçirilən
“Kəndlərdəmədəniyyət

günləri”layihəsiçərçivə-
sindənövbətitədbirQuba
rayonununYeniGüləzikən-
dindəgerçəkləşib.

“44 günlük Zəfər yolu” möv
zulu tədbir B.Səfəroğlu adına
QubarayonMədəniyyətMərkə
zininGüləzikəndFolklorklubu
vəQuba rayonMKSninGülə
zikəndkitabxanafilialınınbirgə
təşkilatçılığıiləbaştutub.
Tədbir iştirakçılarıöncəkən

din qədim adətənənələrini
özündə əks etdirən sənət nü

munələri–rəsməsərləri,kənd
Folklor klubunda özfəaliyyət
dərnəyi üzvlərinin və kitabxa

na filialı oxucularının əl işləri,
Vətən müharibəsi şəhidlərinin
fotolarından ibarət stendləri,

eynizamanda “NizamiGəncə
vi880”,“Azərbaycanklassiklə
ri”, “Bədii ədəbiyyat”, “Uşaqla
rınsevimlinağıldünyası”vəs.
başlıqlı kitab sərgiləri ilə tanış
olublar.
Regional idarənin rəisi Vüsal

Hüseynov çıxışında bildirib ki,
layihənin əsas məqsədi gənc
nəslə vətənpərvərlik ruhunu
aşılamaq,qədimadətənənələ
rimiziyaşatmaqdır.
Sonra tədbirdə mahnılar ifa

edilib, vətənpərvərlik mövzu
sundaşeirlərsəsləndirilib.
Folklorklubundakıözfəaliyyət

dərnəyininbir qrupüzvü və ki
tabxananınbirneçəfəaloxucu
sufəxrifərmanlatəltifedilib.

“Sözün sehri” regional televiziya müsabiqəsi

Dahişairvəmü-
təfəkkirNizami
Gəncəvininana-
danolmasının

880illiyimünasibətilə
AzərbaycanRespub-
likasınınPrezidentiİl-
hamƏliyevinmüvafiq
sərəncamınaəsasən,
2021-ciilin“Niza-
miGəncəviİli”elan
edilməsiiləəlaqədar
regionlardakımədə-
niyyətmüəssisələrinin
silsiləlayihəvətədbir-
ləridavamedir.

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsinin
şəbəkəsinəaidolanAğdaş,Göyçay,Ucar
vəZərdabrayonlarındanolanistedadlıqi

raətçilərinaşkarolunması
və onların bölgələrdə ta
nıdılması məqsədilə “Sö
zün sehri” adlı regional
televiziyamüsabiqəsi ke
çirilir.
Müsabiqədə iştirak et

mək istəyən 14 və daha
yüksək yaş kateqoriya
sında bədii qiraət həvəs
karları Ağdaş Regional
Mədəniyyətİdarəsinəmü
raciətedəbilərlər.
Ünvan:  Ağdaş şəhəri,

HeydərƏliyevprospekti,72
Facebook: https://www.

facebook.com/agdashre
gionalmedeniyyetidaresi
Email:aghdash.mct@gmail.com
Telefon:(020)2355619;(050)3239047

Özbəkistanlı şairənin “44 gün” kitabının Gədəbəydə təqdimatı

GədəbəyrayonHeydərƏliyev
Mərkəzindəözbəkistanlışairə,
“Kitabdünyası”qəzetininbaş
redaktoru,AzərbaycanYazıçılar

BirliyininfəxriüzvüXasiyyətRüstəmin
İkinciQarabağmüharibəsinəhəsr
olunan“44gün”kitabınıntəqdimatı
keçirilib.

TədbirdəGədəbəyRayonİcraHakimiy
yətininbaşçısı İbrahimMustafayev, rayon
ziyalıları,MilliQHTForumuidarəheyətinin
üzvü, şairtürkoloq Əkbər Qoşalı, Dünya
GəncTürkYazarlarBirliyininsədriİntiqam
Yaşarvəbaşqaqonaqlariştirakediblər.Çı
xışedənlərqardaşözbəkxalqınıntanınmış

yazarınınAzərbaycanınVətənmüharibəsi
nə həsr etdiyi kitabın təqdimatının rayon
dakeçirilməsininəhəmiyyətini vurğulayıb,
müəllifəuğurlararzulayıblar.
Qeyd edək ki, Özbəkistandakı Heydər

ƏliyevadınaAzərbaycanMədəniyyətMər
kəzininmaliyyədəstəyi ilə işıqüzügörən
kitabda müəllifin “Adı Lalə idi o qızın...”
poemasıdayeralıb.
Xasiyyət Rüstəmova kitabın təqdimatı

nın təşkilinə, ona göstərilən diqqətə görə
minnətdarlığınıbildirib.Sondamüəllifəxa
tirəhədiyyələritəqdimedilib.
Xatırladaq ki, bundan öncə özbəkistanlı

şairənin kitabınınSumqayıtda da təqdimatı
keçirilmişdi.

Füzuli aeroportunun fəaliyyətə 
başlaması üçün hazırlıq görülür

Rayon sakinləri vakant yerlərə işə dəvət olunur
“AzərbaycanHavaYolla-
rı”QSC(AZAL)yeniinşa
olunanFüzuliBeynəlxalq
HavaLimanındarayon
sakinləriüçünvakantyer-
lərinaçıldığınıelanedib.

AZALdan verilən mə
lumata görə, Qarabağda
ilk hava limanının açılışı
ərəfəsində Füzuli sakin
ləri Azərbaycanın mülki

aviasiyasıkimimaraqlıvəməsuliyyətlisahədəkaryerayabaşlama
ğadəvətolunurlar.İxtisasseçimimüsabiqəəsasındaaparılacaq.
Vakantyerdənasılıolaraqali,ortaixtisas,ortatəhsilvəyaiş

təcrübəsi tələbolunabilər.Dahaətrafıməlumatı“Azərbaycan
HavaYolları”QSCyəmüraciətedərəkəldəetməkolar.CVləri
hr@azal.azelektronünvanınagöndərmələrixahişolunur.
Xatırladaqki,Füzulidəhavalimanınıntəməli2021ciilinyan

varayındaPrezidentİlhamƏliyevtərəfindənqoyulub.Hazırda
tikintiişlərisonmərhələdədir,uçuşlarıntəhlükəsizliyini,sərnişin
vəyükaviadaşımalarınınyüksəkhəcmlərinitəminetməküçün
nəzərdətutulmuşənyeniinfrastrukturobyektləriistismaraveri
lir.Sınaquçuşlarınınhəyatakeçirilməsiisəbuilinsentyabrayı
nınəvvəlindənəzərdətutulub.Tikintiişlərisürətlədavamedirvə
havalimanınınaçılışıbuilinsonunadəkplanlaşdırılır.

Amerikadan gətirilən minaaxtaran itlər
ANAMA-nın əməkdaşlarına təqdim edilib

Xəbərverildiyikimi,ABŞ-ın
Marşalİrsiİnstitututərəfindən
Azərbaycanınişğaldanazad
olunmuşərazilərininminalardan
təmizlənməsinəköməkməqsə-
diləxüsusitəlimkeçmişminaax-
taranitlərayrılıb.

Marşalİrsiİnstitutununnü
mayəndələriAzərbaycanRes
publikasınınMinatəmizləmə
Agentliyinin(ANAMA)Füzuli
rayonundakıminaaxtaranitlərin
təlimmərkəziniziyarətediblər.

ANAMAdan bildirilib ki,mütəxəssislər avqustun 23də gəti
rilən10başminaaxtaran itin saxlanması,qidalanmasıvəgə
ləcək akkreditasiya prosedurları barədə Mİİ nümayəndələrinə
genişməlumatverib.
MarşalİrsiİnstitutununprezidentiPerriBaltimorqeydedibki,

2023cü ilə qədərAzərbaycana 30minaaxtaran itin verilməsi
nəzərdə tutulub.Qeydedəkki,10xüsusi təlimkeçmiş it “Silk
WayWestAirlines”şirkətitərəfindənAzərbaycanaçatdırılıb.
Avqustun26damüvafiqanlaşmamemorandumuvəmüqavilə

sənədiANAMAİdarəHeyətininsədriVüqarSüleymanovvəMar
şalİrsiİnstitutununprezidentiPerriBaltimortərəfindənimzalanıb.

Goranboyda Qafqazın qədim 
unikal abidəsi aşkarlanıb

Azərbaycan və Fransa 
arxeoloqlarının birgə ekspedisiyası  

AMEA-nınArxeologiyavəEtnoqrafiya
İnstitutuvəFransaMilliElmiAraşdırmalar
Mərkəziarasındaanlaşmamemoran-
dumunaəsasən,Goranboyrayonunun
Qaraçinarkəndiərazisindəarxeoloji
tədqiqatlarabaşlanılıb.

Bu barədə AMEAdan bildirilib. Qeyd
olunubki,arxeoloqlarMüzəfərHüseynov,
BəxtiyarCəlilovvəonlarınfransalıhəmka
rıCulioPalumbininrəhbərliketdiyibeynəl
xalqarxeolojiekspedisiyanınapardığıqa
zıntıların ilkinnəticələrinəgörə,Qaraçinar
abidəsiEneolit,İlkTunc,AntikvəOrtaəsr
lərdövrləriniəhatəedir.
Yaşayış yerində aparılan araşdırmalar

zamanıKürArazmədəniyyətininmənşəyi
vəinkişafdinamikasıhaqqındayenifikirlər
söyləməkmümkünolub.Qazıntılarzamanı
aşkarlananmaddimədəniyyətnümunələri
Fransavə İtaliyadanolanmütəxəssislərin
dədiqqətiniçəkib.
Qaraçinar qədim yaşayış yerində apa

rılan qazıntılarda iştirak etmək üçün İtali
yadan dəvət olunan topoqraf mütəxəssis
tərəfindənabidəningeniştopoplanıvəqa
zıntı sahəsinin 3D görüntüləri hazırlanıb.
Abidədəaparılantədqiqatlarzamanımüa
sirelmin tələblərinəuyğunüsullardan isti
fadə edilib, fotoqrammetrik çəkilişlər apa
rılıbvəbeynəlxalqlaboratoriyalardaanaliz
etməküçünmüxtəlifartefaktlardannümu
nələrgötürülüb.

“Bədii söz sənətinin incisi”

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər
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Bacısının sənət şöhrəti onu həmişəlik teatra bağladı

Azər bay can teatr rəs-
sam lı ğın da özü nə məx-
sus dəst-xətt nü ma yiş 
et di rən fır ça us ta la rı 

ara sın da ta nın mış qra fik, 
Əmək dar rəs sam Ən vər Al-
mas za də nin də adı eh ti ram la 
çə ki lir. Onun tər cü me yi-ha lı-
nın sə nət lə zən gin ləş mə sin də 
özün dən üç yaş bö yük ba cı sı, 
Azər bay ca nın ilk ba le ri na sı, 
ba let meys ter, pe da qoq, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Qə mər Al mas za-
də nin xü su si  ro lu olub. 

Ənvər Ha ca ğa oğ lu Al mas zadə 
27 av qust 1918-ci il də Ba kı şə hə-
rin də pi nə çi ailə sin də ana dan olub. 
Din dar olan ata sı sə nə tə is ti mü-
na si bət gös tər mə sə də, Ən vər də 
təs vi ri sə nə tə ma raq get dik cə giz-
lə dil məz sə viy yə də özü nü bü ru zə 
ve rir di. Üs tə lik son ra lar Azər bay-
can ba le ti nin par laq ul du zu na çev-
ri lən ba cı sı Qə mər Al mas za də nin 
öl kə mi zin hü dud la rı nı aşan sə nət 
so ra ğı onun rəs sam lıq üz rə təh-
sil al ma sı na, bu sa hə də uğur la ra 
doğ ru ad dım la ma sı na və si lə olur. 

Ən vər or ta mək tə-
bi bi tir dik dən son ra 
Əzim Əzim za də adı-
na Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Mək tə bin-
də təh sil alır. 1937-ci 
ildə ba cı sı nın ba le ri na 
ki mi fəa liyyət göstər-
di yi Azər bay can Döv-
lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rın da 
rəs sam ola raq işə 
baş la yır. 55 il (1937-
1992) ça lış dı ğı bu teatr da Üze yir 
Ha cı bəy li nin “Ar şın mal alan”, “O 
ol ma sın, bu ol sun” ope ret ta la rı-
na, “Ley li və Məс nun” ope ra sı na, 

Sol tan Ha cı bə yo vun “Gül şən”, Əf-
ra si yab Bə dəl bəy li nin “Qız qa la sı” 
ba let lə ri nə, Fik rət Əmi ro vun “Se-
vil” ope ra sı na və di gər əsər lə rə 
yük sək sə nət kar lıq mə ziy yət lə ri ilə 
sə ciy yə lə nən bə dii tər ti bat lar ve rir. 

Ən vər Al mas za də Qa ra Qa ra-
ye vin “Yed di gö zəl” ba le ti nin ilk ta-
ma şa sı na (1952) da tər ti bat ve rib. 
Qeyd edək ki, hə min ta ma şa nın 
məs lə hət çi si və ay rı-ay rı rəqs lə rin 
qu ru luş çu su isə Qə mər Al mas za də 
olub. Ümu miy yət lə, bu ba cı-qar da-
şın sə nət bir gə li yi hə mi şə uğur lu 

olub. On lar bir gə qast rol sə fər lə rin-
də olub, sə nət uğur la rı na bir lik də 
se vi nib lər. Q.Qa ra ye vin “Ley li və 
Məc nun” ba le ti nin ilk ta ma şa sı nın 

(1969) da tər ti bat çı rəs sa mı Ən-
vər Al mas za də idi. Sə nət kar iş lə-
di yi səh nə es kiz lə ri nin əsə rin ide-
ya-məz mun və əha tə et di yi dövr lə 
ahəng dar lı ğı na xü su si diq qət ye ti rib 
və bu mə na da hə mi şə is tə yi nə nail 
olub. O, ey ni za man da bir sı ra ta-
ma şa la rın bə dii tər ti ba tı ilə ya na şı, 
ge yim es kizlə ri ni də һa zır la yıb.

Ya ra dı cı lı ğı yük sək qiy mət-
lən di ri lən sə nət kar 1964-cü il də 
Azər bay can SSR-in “Əmək dar 
rəs sam”ı fəx ri adı ilə təl tif olu nub. 
Ən vər Al mas za də 6 mart 2007-ci 

il də Ba kı şə hə rin də və-
fat edib. Rəs sa mın oğ lu 
Çin giz Al mas za də bəs-
tə kar olub, uzun il lər 
S.Vur ğun adı na Azər-
bay can Döv lət Rus 
Dram Teat rın da mu si qi 
tər ti bat çı sı iş lə yib. 

2014-cü il də Ba kı da kı 
“Qa le re ya-1969” sa lo-
nun da teatr rəs sam la-
rı nın əsər lə rin dən iba-
rət “Azər bay can teat rı 

- 140” möv zu sun da sər gi də Ən vər 
Al mas za də nin də səh nə es kiz lə ri 
nü ma yiş olu nub.

F.YUNİSLİ

Mad di mə də niy yət nü mu nə lə ri nin sax lanc ye ri olan mu zey lər ki mi 
va cib mə kan lar dan bi ri də ar xiv lər dir. On lar müx tə lif dövr və pro ses-
lə rin ən yax şı və də qiq təh lil çi si, təs vir çi si dir. Döv lə tin keç di yi in ki şaf 
yo lu, ta ri xi, ya xın-uzaq keç mi şi nin bü tün lük də yad daş ye ri dir ar xiv lər.

Öl kə miz də ötən əs rin 20-30-
cu il lə rin də tə şək kül ta pan və ən 
müx tə lif sa hə lə ri əha tə et mək lə 
ge niş pro fi l li ar xiv lər dən bi ri də 
Mil li Ar xiv İda rə si tər ki bin də ki 
Azər bay can Döv lət Fo to və Ki no 
Sə nəd lə ri Ar xi vi dir. Bir müd dət 
Mər kə zi Döv lət Okt yabr İn qi la bı 
Ar xi vi nin Fo to sə nəd lər şö bə si 
ki mi fəaliy yət gös tə rib, 1943-cü 
il də Azər bay can SSR Mər kə zi 
Döv lət Ki no fo to fo no Sə nəd lə ri 
Ar xi vi ki mi ay rı ca fəaliy yət gös-
tər mə yə baş la yıb. 

1968-ci il də Mər kə zi Döv lət 
Səs Ya zı la rı Ar xi vi nin ya ra dıl ma sı 
ilə əla qə dar fo nosə nəd lər hə min 
ar xi və ve ri lib, bu ar xi vin isə adı 
də yiş di ri lə rək Azər bay can SSR 
Mər kə zi Döv lət Ki no-Fo to Sə nəd-
lə ri Ar xi vi olub. 1994-cü il dən isə 
Azər bay can Res pub li ka sı Döv-
lət Ki no və Fo to Sə nəd lə ri Ar xi vi 
(ARDKF SA) ad lan dı rı lıb. Bu ra 
həm də ki no-fo to sə nəd lə ri ilə iş 
üz rə el mi-me to dik mər kəz dir.

Ha zır da 20 min dən çox 
ki no, 342 min dən çox fo to 
sə nə din mü ha fi  zə edil di yi 
uni kal mə ka nın fəaliy yə ti ilə 
ta nış ol maq im ka nı qa zan-
dıq.

Ar xi vin di rek tor müavi ni 
Na zim Əh məd li nin mü şa-
yiətin də la bo ra to ri ya la rı, sax-
la ma ka me ra la rı nı, mü şa hi-
də si nə xü su si ica zə ve ri lən 
na dir fo to nü mu nə lə ri ni, ümu-
mən bö yük diq qət və xü su si 
pe şə kar lıq tə ləb edən iş pro-
se si ilə ya xın dan ta nış ol duq.

Na zim Əh məd li bi zim lə söh-
bə tin də ar xiv işi nin təş ki li, mü-
ha fi  zə qay da la rı, ye ni da xil olan 
ma te rial lar üzə rin də la bo ra tor 
müayi nə ki mi ən müx tə lif is ti qa-
mət lə rə nə zər sal dı,  ümu mən 
ar xiv fond la rı və on la rın gə lə-
cək nə sil lər üçün da şı dı ğı önəm 
haq qın da va cib mə qam la ra da 
to xun du.

– Ar xi vin sırf mə də niy yət, in cə-
sə nət sa hə lə ri lə bağ lı fond la rı ilə 
ma raq lan dı ğı nı zı nə zə rə ala raq 
da ha çox bu is ti qa mə tə nə zər 
sa la ca ğam. Ob raz lı de sək, ümu-
mi lik də bu ar xiv Azər bay ca nın 
ic ti mai-si ya si, iq ti sa di və mə də ni 
hə ya tın da baş ver miş ha di sə lə ri 
əks et di rən top lu dur, real təs vir-
dir. Bu ra döv lət ida rə və təş ki lat-
la rı nın fəaliy yə ti nə ti cə sin də ya-
ra dıl mış ar xiv fon du nun ki no və 
fo to sə nəd lə ri, həm çi nin gör kəm li 
döv lət, ic ti mai, elm və mə də niy-
yət xa dim lə ri nin, Azər bay can da 
in qi la bi-de mok ra tik hə rə ka tın, II 
Dün ya mü ha ri bə si, Qa ra bağ mü-
ha ri bə lə ri iş ti rak çı la rı nın şəx si ki-
no-fo to sə nəd lə ri da xil dir.

– Na zim müəl lim, qı sa təq di-
ma tı nız dan da gö rün dü yü ki mi, 
ar xiv fon du nuz zən gin dir və gü-
nü-gün dən ye ni lə nir. Baş la yaq 
konk ret ola raq fəaliy yət is ti qa-
mə ti niz dən. Bir az da mü qa yi-
sə apa raq. Çün ki ki no sə nəd lə-
ri ilə bağ lı mü va fi q fond da var. 
Si zin fond da nə lər sax la nı lır?
– Döv lə tin ar xiv fon du haq qın-

da qa nu nu na uy ğun ola raq qu-
ru lan ar xiv fon du öz lü yün də öl kə 
ta ri xi nin mü hüm, əsas his sə si ni 
əha tə edir. Bu lent lər xü su si tem-
pe ra tur şə raitin də sax la nı lır. On-
la rın uzun müd dət qal ma sı üçün 
bü tün la bo ra tor iş lər sis tem li apa-
rı lır. Bun lar döv lət əm la kı dır və 
gə lə cək nə sil lə rə mi ra sı mız dır.

– Ki no sə nəd lə ri his sə si nə gə-
lək: Döv lət Film Fon du nə yi 
sax la yır, siz han sı ki no lent lə ri 
mü ha fi  zə edir si niz? Bu za man 
konk ret təs ni fat me xa niz mi işə 
dü şür, yox sa adi böl gü apa rı lır?

– Film Fond da əsa sən bə dii, 
biz də isə sə nəd li fi lm lər, res pub-
li ka mı zın ta ri xi nə aid sə nəd li sü-
jet lər sax la nı lır. Şəx si fond lar da 
var ki, on lar da da məş hur in san-
la rı mız – ya zı çı lar, şair lər, elm, 
mə də niy yət, döv lət xa dim lə ri, 
sə nət adam la rı ilə bağ lı sü jet lər, 
fo to sə nəd lər sax la nı lır. Döv lə-
tə aid olan lent ya zı la rı, fi lm lər, 
müx tə lif kadr lar da bi zim fond la-
rı mız da qo ru nur. 

– Tə bii ki, fo to və ki no lent lər 
za man la is ti fa də yə ya ra sız ola 
bi lər və on la rın key fi y yə ti nin 
it mə mə si va cib sual dır. Bu is-
ti qa mət də han sı iş lər gö rü lür?
– Biz də fo to və ki no ne qa tiv lər 

hər bi ri ay rı-ay rı sax lanc yer lə-
rin də qo ru nur və mü va fi q nə za-
rət me xa niz mi var. Ki no sə nəd lər 
sax la nan mü ha fi  zə xa na da lent-
lər, sı ğor ta fond la rı mız var və on-
lar dan is ti fa də edi rik. Şü şə əsil li 
və baş qa ne qa tiv lə ri miz, na dir 
lent lə ri miz də var. Ha mı sı nın sax-
lanc ye ri ay rı dır və on lar  xü su si 
şə rait də mü ha fi  zə olu nur. Vax ta-
şı rı sax lanc yer lə rin də ki ki no sə-
nəd lə ri vi zual mü şa hi də olu nur. 

İs ti fa də çi lər tə rə fi n dən qay ta rı-
lan lent lər qə bul edi lən dən son-
ra yox la nı lır, zə də lə nən his sə lə ri 
bər pa edi lir. Uzun müd dət sax-
la nı lan lent lə ri tə miz lə yi rik. On lar 
la bo ra to ri ya şə raitin də tə miz lə nir, 
üzü kö çü rü lür. Bu isə uzun za-
man və zər gər də qiq li yi tə ləb edir.

– Bu iş ənə nə vi va si tə lər lə 
apa rı lır, yox sa müasir tex no lo ji 
va si tə lər tət biq olu nur?
– Ən son tex no lo gi ya lar ol-

ma sa da, biz də müasir, hə lə ki, 
tə lə bi ödə yən, işi mi zi ax sat ma-
yan ava dan lıq lar var. Müasir 
apa ra tu ra la ra gə lin cə, bu da 
döv lə ti mi zin dəs tə yi ilə sis tem li 
ola raq ye ni lə nir. Gə lə cək də ar-
xiv üçün ye ni tex ni ki va si tə lə rin 
alın ma sı da nə zər də tu tu lub. 
Çün ki əli miz də ki va si tə lər ar-
tıq köh nəl mək üz rə dir. Bun dan 
baş qa, el mi mə lu mat apa ra tı nın 
qu rul ma sı, müəy yən nü mu nə lə-
rin əl ça tan ol ma sı üçün elekt ron 
qay da da sis tem ləş di ril mə si nə 
də baş la maq is tə yi rik.

– Sta tis ti ka ye ni lə nir mi?

– Bə li, bu, de mək olar ki, 
gün də lik də yi şə bi lir. 

– Han sı qu rum lar la iş lə yir-
si niz və nü mu nə lər ar xi və 
han sı prin sip lər əsa sın da 
gö tü rü lür?

– Döv lət sek to run da olan 
müəs si sə və təş ki lat lar 
bi zə vax ta şı rı o sə nəd lə-
ri gön də rir lər. Döv lə tə aid 
olan fo to və ki no sə nəd lə-
ri, üs tə lik şəx si sə nəd lər də 
ay rı-ay rı şəxs lər tə rə fi n dən 
təq dim olu nur. Döv lə tə aid 

sə nəd lər bir mə na lı ola raq qə bul 
olun sa da, fər di sə nəd lə rə ba xı-
lır, se çi lir, eks per ti za olu nur və 
ya rar lı lı ğı müəy yən edil dik dən 
son ra fond laş dı rı lır. 

– Fond lar dan is ti fa də, yə ni 
təd qi qat çı la rın ma te rial lar dan 
bəh rə lən mə si üçün əl ve riş li 
mü hit ya ra dı lıb?
– Döv lət təş ki lat la rı rəs mi, fər-

di şəxs lər isə əri zə lər lə mü ra ciət 
edə rək is tə dik lə ri nü mu nə dən 
bi zim ar xi vin oxu za lın da is ti fa də 
edə bi lir lər. Bun dan baş qa, bi zim 
“ASAN Xid mət” mər kəz lə rin də 
nü ma yən də miz var və o xid mət 
va si tə si lə də mü ra ciət lər ca vab-
lan dı rı lır. Faiz eti ba ri lə da ha çox 
o ba za dan mə lu mat lar əl də olu-
nur.

– İs ti fa də za ma nı baş ve rə bi-
lə cək hər han sı xə ta nə zə rə 
alı nıb mı?
– Bə li, fond lar da nü mu nə lə rin 

ori ji na lı, elə cə də ne qa ti vi, po-
zi ti vi qo ru nur.  On la rın hər bi ri 
sı ğor ta la nıb. Bi zim sı ğor ta fon-
du muz da var və is ti fa də çi lə rə 
tə li mat ve ri lir.

– Ba yaq dan da nı şır sı nız və 
mə nim nə zər lə rim is tər-is tə məz 
ma sa nız üzə rin də ki ağ-qa ra fo-
to lar da, on la rın pro to kol la rı na 
ili şir. Bəl kə söh bə ti mi zi prak ti ki 
nü ma yiş lər lə da vam et di rək.
– Əl bət tə, bi li rəm ki, oxu cu la-

rı mız üçün də məhz bu nü mu-
nə lər, ümu mən ar xiv fon du ma-
raq lı dır. Söh bət gör dü yü nüz bu 
ma te rial lar dan ge dir sə, bun lar 
ötən əs rin 40-cı il lə ri nin Ba kı-
sın dan, mü ha ri bə döv rü nün şə-
hə rin dən, gün də lik hə ya tın dan 
nü mu nə lər dir.

– Ma raq lı dır ki, fo to kart la rın ək-
sə riy yə ti hə lə də rus di lin də dir. 
Mə sə lən, Ba kı Sa bun Fab ri ki-
nin is teh sa lat pro se si ni gös tə-
rən konk ret bu nü mu nə lər...
– Fond da min lər lə be lə nü mu-

nə var və biz fo to lar əks olu nan 
kart la rı Azər bay can di li nə çe vi rir 
və el mi mə lu mat ba za sı na yer-
ləş di ri rik. 

– Siz də qo ru nan ən qə dim fo to 
və ki no kad rı mə nə və oxu cu-
la rı mı za çox ma raq lı dır.

– Ən köh nə kadr lar da ha çox 
20-ci il lə rə, yə ni öl kə miz də fo to 
və ki no apa rat la rı nın ya yıl ma ğa 
baş la dı ğı dövr lə rə aid dir. Am ma 
çə ki lən və bi zə ça tan fo to lar ara-
sın da na dir nü mu nə lər də var. 
Mə sə lən, Ba kı nın ta ri xi nə, şə hə-
rin ümu mi gö rü nü şü nə, ay rı-ay rı 
bi na la ra, kü çə lə rə (1861-1895-ci 
il lər), XIX əs rin so nu – XX əs rin 
əv və lin də neft sə na ye si nin in-
ki şaf ta ri xi nə, nef tin çı xa rıl ma sı 
üsul la rı na, neft emal edən za vod-
la ra, mə dən lər də ki yan ğın la ra aid 
fo to şə kil lər ən il kin sə nəd lər dir.

Neft is teh sa lı nın in ki şa fı haq-
qın da kı sə nəd lə rin ək sə riy yə ti 
Ba kı şə hə rin də No bel qar daş la-
rı şir kə ti nin fəaliy yə ti ba rə də dir. 
Hə min sə nəd lə rə şir kə tin tə sis-
çi lə ri nin, şir kə tə məx sus za vod, 
mə dən əmək daş la rı nın port-
ret lə ri, nef tin da şın ma sı üçün 
də mir yo lu nəq liy ya tı va si tə lə ri, 
fəh lə lə rin ya şa yı şı nı özün də əks 
et di rən fo to şə kil lər aid dir.

Fo to la rın bir his sə sin də isə 
Azər bay can da mil li bur juazi ya-
nın ya ra dıl ma sı və in ki şa fı ək si ni 
ta pıb. Hə min sə nəd lər ara sın da 
neft sa hib kar la rı, Ba kı mil yon çu su 
H.Z.Ta ğı ye vin ev lə ri nin, Mər də-
kan da kı ba ğı nın, onun və saiti ilə 
ti kil miş teat rın, mək təb lə rin, də yir-
ma nın, öz ailə si ilə, Ba kı mil yon-
çu la rı ilə bir lik də fər di fo to la rı da 
var. Əj dər bəy, Bi bi hey bət, Tə zə pir 
məs cid lə ri, al man kir xa sı, ka to lik 
kil sə si ki mi di ni ocaq lar haq qın da-
kı fo to və ki no sə nəd lə ri də möv-
cud dur və on lar təd qi qat çı la rın ən 
çox mü ra ciət et dik lə ri ma te rial lar-
dır. 30-cu il lər də Bi bi hey bət məs-
ci di nin sö kül mə si ni əks et di rən 
ki nox ro ni ka da kı kadr lar, Alek sandr 

Nevs ki kil sə si nin sö kül mə si ni təs-
vir edən fo to lar na dir sə nəd lər dir.

– Xalq Cüm hu riy yə ti nin ta ri xi-
nə aid nü mu nə lər lə ta nış ola 
bi lə rik? Bil di yim qə dər, on lar 
da si zin ar xiv də qo ru nur.
– On lar xü su si ka me ra lar da dır 

və təəs süf ki, ha zır da nü ma yiş et-
di rə bil mə yə cə yik. Mə lu mat üçün 
de yim ki, bun lar Cüm hu riy yət Mil li 
Şu ra sı nın səd ri M.Ə.Rə sul za də-
nin, Na zir lər Şu ra sı nın sədr lə ri 
F.Xoys ki nin, N.Yu sif bəy li nin, ma liy-
yə na zi ri Ə.Hə sə no vun, xa ri ci iş lər 
na zi ri M.Ha cins ki nin, da xi li iş lər na-
zi ri M.Y.Cə fə ro vun, Par la ment səd-
ri nin müavi ni H.Ağa ye vin və baş-
qa la rı nın port ret lə ri dir. Bu ra ya Xalq 
Cüm hu riy yə ti Na zir lər Şu ra sı nın 
ic las la rı, Par la ment bi na sı, həm-
çi nin Azər bay can Mil li Or du su nun 
ya ra dıl ma sı nı əks et di rən fo to lar 
da da xil dir. Hə min il lə rin sə nəd lə ri 
ara sın da Cüm hu riy yət Or du su ge-
ne ral la rı nın, za bit və əs gər lə ri nin, 
hö ku mət tə rə fi n dən Fran sa, Al ma-
ni ya, İn gil tə rə, İta li ya, Tür ki yə və 
baş qa öl kə lə rə təh sil al ma ğa gön-
də ri lən tə lə bə lə rin şə kil lə ri də var.

– Mə də niy yət sa hə si, sə nət 
adam la rı, ya ra dı cı təş ki lat lar-
la bağ lı böl mə lə ri niz də var. 
Mə də niy yət Na zir li yi sis te min-
də ki müəs si sə lər, xü su sən də 
teatr-kon sert müəs si sə lə ri nin 
fond la rı ne cə, zən gin dir?
– Bə li, qə naət bəxş dir. Çün ki 

na zir lik lə sis tem li və məh sul dar 
əmək daş lı ğı mız var və bu nun 
nə ti cə si dir ki, gör dü yü nüz zən-
gin fond ya ra nıb. Ki no təş ki lat la-
rı, teatr lar, kon sert müəs si sə lə ri, 
ay rı-ay rı mə də niy yət, mu si qi, 
ki no xa dim lə ri nin uni kal fo to la rı 
biz də qo ru nur.  Ar xiv də res pub-
li ka nın ki ne ma toq ra fi  ya ta ri xin-
dən, teat rı nın tə şək kü lün dən, 
mu si qi kol lek tiv lə ri nin işin dən 
bəhs edən ki no və fo to sə nəd lər 
də mü ha fi  zə edi lir.

– Ka ta loq lar da müx tə lif il lə rin 
qast rol sə fər lə ri, kon sert lə ri, 
prem ye ra la rı ilə bağ lı ma raq lı 
fo to lar diq qə ti mi cəlb edir. Bun-
lar fər di yı ğım la top la nıb, yox sa 
müəs si sə lər təq dim edib lər?
– Hər iki yol la. Onu da de yim 

ki, biz də şəx si fond lar da on min-
lər lə fo to sə nəd lər mü ha fi  zə edi-
lir. 30-cu il lər dən son ra kı dövr lə-
rə aid sə nəd lər da ha çox dur. Bu 
sı ra da fər di qay da da təq dim edi-
lən xey li ma raq lı nü mu nə də var.

– Ye ri gəl miş kən, fon dun zən-
gin ləş di ril mə si ilə bağ lı şəx si 
tə şəb büs lə ri niz ne cə, olur? 
– Tə bii ki. Biz han sı sa təş ki lat da, 

fər di şəxs də hər han sı vi deo və fo-
to sə nə din, bi zim üçün qiy mət li 
ma te rialın ol ma sı ilə bağ lı mə lu-
mat alı rıq sa, vaxt itir mə dən onu 
əl də et mək üçün mü ra ciət edi rik. 

Tə bii ki, pro ses kö nül lü lük əsa sın-
da olur. Təəs süf ki, bə zi döv lət qu-
rum la rı, bir sı ra ya ra dı cı təş ki lat lar 
bu pro se si uza dır, yu ba dır, nə ti cə 
eti ba ri lə sə nəd lə ri bi zə ver mir lər. 
Sə bəb isə sa də cə, la qeyd lik dir. 
Odur ki, biz bə zən uzun-uza dı 
mü ra ciət et mə li, izah ver mə li olu-
ruq. Də rin təəs süf do ğu ran mə-
qam lar la da rast la şı rıq. Fond laş-
dır maq is tə di yi miz mə də niy yət, 
ədə biy yat xa dim lə rin dən bə zən 
ya  sərt söz lər eşi di rik, ya da bir-
mə na lı im ti na. Ara la rın da ar xi və 
sə nəd lə ri pul mü qa bi lin də ve rə 
bi lə cək lə ri ni de yən lər də olur. Bu 
sa hə də maarifl  ən dir mə işi nə də 
eh ti yac var və ar zu edər dim ki, elə 
si zin qə zet va si tə si ilə də in san lar 
bu işin nə qə dər önəm li ol du ğu nu 
bir da ha nə zər dən ke çir sin lər.

– Pro fi  li nə uy ğun ol ma ya raq 
fo to və ki no sə nəd lə ri sax la-
yan qu rum lar da var. Mə sə lən, 
bir də yər li sə nət çi miz dün ya-
sı nı də yi şir və onun ar xi və aid 
sə nəd lə ri qey ri-pro fi l li qu rum-
da qa lır. Bu ki mi hal lar tez-tez 
olur mu və olur sa ni yə konk ret 
böl gü yox dur? Yə ni di gər qu-
rum lar la əla qə lə ri niz ye tər li 
sə viy yə də dir mi? Mü şa hi də lər 
gös tə rir ki, bu elə de yil.

– Bu möv zu bi zim ya ra lı ye ri-
miz dir. Də fə lər lə bu ba rə də mü-
ra ciət lər də et mi şik. Xü su sən 
mu zey lə rə. On lar uni kal, bö yük 
də yə ri olan fo to la rı sax lan ma şə-
rait lə ri ol ma dı ğı hal da eks po zi si-
ya ya da xil edir, fond la rın da sax-
la yır lar. Əs lin də, on la rın ha mı sı 
məhz bu ra da – bu  ar xiv fon dun-
da sax la nıl ma lı, su rət lə ri nü ma-
yi şə çıx ma lı dır. Hə min su rət lə ri 
yük sək pe şə kar lıq la kö çü rən mü-
tə xəs sis lə ri miz də var. Bu mə sə lə 
ki no lent lə rə də aid dir. 

Qar şı lıq lı əla qə lə rə gə lin cə, 
əla qə lə ri miz var və biz is tə ni lən 
tə şəb bü sə müs bət ya na şır, bi zə 
mü ra ciət edən bü tün qu rum la-
ra müs bət ca vab ve ri rik. Ar xi vin 
say tı da var və mü tə ma di ke çi ri-
lən təd bir lər, sər gi lər ora da ge niş  
işıq lan dı rı lır. Döv lət təd bir lə ri nin 
də ço xu nun fo to və vi deola rı biz-
dən gö tü rü lür.

...Ar xiv də qo ru nan ma te rial lar-
la ta nış olar kən is tər-is tə məz sən 
təs vir olu nan döv rə, baş ve rən 
ha di sə yə, pro se sə, ara da kı uzun 
za man aşı rı mı nı ke çə rək, qo şu lur 
və san ki özü nü o za man da hiss 
edir sən. Fo to la ra bax dıq ca – 20-
ci il lə rə aid sa bun bi şir mə dən kon-
serv ləş dir mə yə, açıq ha va ki no-
teatr la rın dan tar la lar da kı kon sert 
və ta ma şa la ra dək – bu təs vir lər 
sə ni tə sir dairə si nə sa lır və is tər-
is tə məz za man bu rul ğa nı na düş-
müş olur san. Bun dan son ra bir 
müd dət za man tu ne lin dən çı xa 
bil mir sən, ya da is tə mir sən. Bir az 
nos tal gi ya yü kü nü azalt maq,  bir 
az da keç miş lə gə lə cək ara sın da-
kı xə ya li ra bi tə ni qur maq üçün...

Həmidə NİZAMİQIZI

Ağ-qara neqativlərin təəssüratı

– Film Fond da əsa sən bə dii, 

gün də lik də yi şə bi lir. 

– Han sı qu rum lar la iş lə yir-
si niz və nü mu nə lər ar xi və 
han sı prin sip lər əsa sın da 
gö t

müəs si sə və təş ki lat lar 
bi zə vax ta şı rı o sə nəd lə-
ri gön də rir lər. Döv lə tə aid 
olan fo to və ki no sə nəd lə-
ri, üs tə lik şəx si sə nəd lər də 
ay rı-ay rı şəxs lər tə rə fi n dən 
təq dim olu nur. Döv lə tə aid 

sə nəd lər bir mə na lı ola raq qə bul 

“Arxivə sənədlərin qəbulu prosesi 
könüllülük əsasında olur. Təəssüf 

ki, bəzi dövlət qurumları, bir 
sıra yaradıcı təşkilatlar bu prosesi 
uzadır, yubadır, nəticə etibarilə 

sənədləri bizə vermirlər. Səbəb isə 
laqeydlikdir. Odur ki, biz bəzən 

uzun-uzadı müraciət etməli,
izah verməli oluruq...”

Azərbaycan muğam sənətinə
həsr olunmuş qısametrajlı � lm

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi tə rə fin dən 26 av qust – “Azər-
bay can mu ğa mı gü nü” mü na si bə ti lə qı sa met raj lı film 
ha zır la nıb.

Film də 
Azər bay can 
mu ğam sə nə-
ti nin in ki şa fı, 
UNESCO tə rə-
fi n dən dün ya 
qey ri-mad di 
ir si nin bə şə ri 
əhə miy yə tə 
ma lik sər vət lə ri 
sı ra sı na da xil 
edil mə si, öl kə-
miz də mu ğam 
sə nə ti nə gös-
tə ri lən diq qət 
ək si ni ta pıb. 

Ek ran əsə rin 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 
mu ğam sə nə ti nin in ki şa fı na gös tər di yi qay ğı ya ge niş yer ve ri-
lib. Həm çi nin ta nın mış mu ğam ifa çı la rı mı zın bu sə nət lə bağ lı 
fi  kir lə ri yer alıb. 

Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin so sial şə bə kə sə hi fə lə rin də 
pay la şı lan fi lm də öl kə miz də ke çi ril miş mu ğam mü sa bi qə lə ri 
haq qın da vi deoma te rial lar dan da is ti fa də edi lib. 

Fil min ide ya müəl li fi  Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin di rek-
to ru, Xalq ar tis ti Mu rad Hü sey nov, qu ru luş çu re jis so ru və sse-
na ri müəl li fi  İl qar Ək bər, ope ra to ru Fuad Təh məz li, re dak to ru 
La lə Azə ri dir.

“O olmasın, bu olsun” tamaşasının səhnə eskizi (1958)

Bakı məktəbində dərs (1919) Xalq Cümhuriyyətinin zabitləri
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Sə nin mə cun Sə si ni, mər can sə-
da nı din lə yən də göz lər bir nöq-
tə yə di ki lə, ağız lar açı la, qaş lar 
alın la ra qa çı la qa lır, ay “Qa ra gi-

lə”. Məz mun da qa tı, mə na da ba ya tı 
hə ya tı nı in cə lə yən də isə hiss lər sı xı-
la, duy ğu lar da ra la, nəf si-nə zər lər 
- mah nı la rın dan bi rin də ki “ma ral”a 
nis bət, sa ra la qa lır. Yə ni, bu dün-
ya da həs rə ti-hic rə sal xım-sal xım, 
vəs li-ya ra gi lə-gi lə, vay “Qa ra gi lə”!...

Ay “Qaragilə”...
İl lər di məc hul və na kam bir “qı zıl-

gül”ü əsim-əsim əs di rib, səb ri mi zi kə-
sim-kə sim kə sən Kəs. Öz bül bül rü ba bı 
ilə xə zan kö nül lə ri be lə gül lən di rən xa-
nım. Xa ti rə lər də əsa sən ozan, hər dən 
də azan sə da la rı, kək lik-tu rac əda la rı 
ilə qal mış baş dan-ba şa ta ma şa xa tun. 
Apay dın xal la rı ilə - di li ni yal nız ana sı 
bi lən lal la rı da dil lən di rən şə kər ləh cə li. 
Həng-cən gi hə vəs lə ri, dip di ri nə fəs lə ri lə 
ərən lə ri sel lən di rib, ər gən lə ri tül lən di rən, 
se gah-dü ga hi zən gu lə lə ri lə ahıl la rı be-
lə xə yal lan dı rıb bir-bi ri nə bir dö nəm də 
mehr ləş di rən in cə sə nət İn ci si. Doğ ma 
yurd-yu va hic rin dən ya na, bu dün ya da 
hər vü sa la “heç” söy lə miş, xal qın “ay-
dın lıq” ad lan dır dı ğı su yu - Xan Ara zı 
“qan lı” tu tub, o dün ya ya ya na-ya na köç 
ey lə miş cən nət Gö zə li. Bu “gə lim li-ge-
dim li dün ya”ya 1933-də gə lib, qıp qı sa 
bir mah nı sü rə siy cə ya şa yıb, “son ucu 
ölüm lü” dün ya nı 1983-də tərk et sə də, 
bu xal qın zövq dəf tə ri nə qı zıl hərfl  ər lə 
ya zıl mış Səs-sə da Qə zə li -

Rübabə xanım Muradova!...
Mah nı la rı nın bi rin də dö nə-dö nə tək-

rar la dı ğın “Səb rü-qə rar, səb rü-qə rar!” 
kəl mə lə rin dən də hiss olu nur ki, sə nin 
ki mi həs sas lar, yurd həs rət li köv rək lər 
çox ya şa ya bil məz lər. Am ma, hər hal-
da, bu qə dər sə nət ya tı rı, səs-avaz qa-
ta rı mü qa bi lin də əl li cə il nə mə nəy miş 
sə ni Ta rı, ay say sız-he sab sız se vər lə-
ri nin qıs qa nıl maz Ya rı?!

Am ma qoy hə lə bu mi nor mə sə lə 
son ra ya qal sın; “söz vax tı na çə kər” 
de yi mi ba xı mın dan ərz edim ki, Sən 
o vaxt o dün ya ya nə qə dər tə ləs miş-
din sə, mən də bu ba rə də elə o qə dər 
lən gi mək qəs din də yəm, Xa nım, hey! 
Ön cə Sə nin bu dün ya da kı toy-bü sa ti 
iz lə rin, bu xal qa bəxş et di yin dəm-dəs-
ga hi sə nət həz lə rin ba rə də.

Bun la rın isə sa yı da çox, san ba lı da.
Mi sal çün, nər mə na zik kö nül lə rə yön-

lə di yin: “Sən siz ey şux, mə nim xoş gü-
zə ra nım yox dur”. Qəl bi qəlb lər də mu-
çur-mu çur bi tir di yin: “Ağac o-lay-dım, 
yol-da du-ray-dım, sən gə lən yol-la ra 
köl-gə sa-lay-dım”. “Ay su gə lər ar xa-
no va, ay tö kü lər çar xa-no va” de yə şə-
la lə lə nib təs diq lə di yin “Yar yar dan ay-
rıl sa da, ay mə həb bət ölün cə var” və 
sair.

Hə lə öz gür mu ğam, fun da men tal 
xalq mah nı la rı Sa ra yı mı za nəqş et di-
yin özəl səs-sə da or na ment lə ri, do ğal 
nə fəs-zən gu lə şə bə kə lə ri! Ya zı la rı mın 
bi rin də mən bun la rı əsl Us tad nəq qa-
şə lə ri, xa nım XA Nən də li yi ad lan dır-
mış dım. Bir qə dər ər ki-əda ilə bu nu da 
qeyd et miş dim ki, kaş mən bu ya zı nı 
yaz ağ zı - Sə nin bu dün ya ya gə li min 
ayın da ya zıb, mu raz-mu ra dı ma yet-
miş olay dım! Ki, heç ol ma sa, ifa la rın-
da kı alov-atəş lə rə, o ta yı mız da qa lan 
ilk mə həb bə tin dən ya na nis gil si lə li 
hə yat dra mı na, bu dün ya dan ya rım ca 
əsr lik bir ömür cük lə get mə yi nin ağ rı sı-
na qüv vət ve rən bu qo ra bi şi rən is ti lər 
ti liş kə si nə iliş mə yəy dim...

Sə nin bö yük sə nət də yə ri əya rı na 
mü qa bil söz lər, təs vir-təf sir lər ta pa bil-
mə di yim sə bə bin dən, be lə-be lə bə-
ha nə lər, kön lü ya rə “Qa ra gi lə”! Sə nə 
bu tay lı biz lər dən da ha bir köy nək (və 
bir göy nək...) ya xın Şəh ri yar Də də de-
miş kən, “bir bi ləy dim”, bu saat mə nim 
bə zi söz lə ri ya za-ya za (hər dən də sər-
xə ya lım aza-aza) züm zü mə lə di yim də 
ru hu na əyan mı, bağ rı pa rə Qa ra gi lə?! 
Bu ecaz kar mu ğam, təs nif və nəğ mə lə-
ri züm zü me yi-gül lə mə lər dən son ra sa, 
qə ləm mu ma dö nər, kə lam pər şu ma 
və kö nül de yər; -

Nə Sənə sevgi qəhətdi, nə 
mənə öygü...

Onun qı zıl gü lü əs sə də, sə nin səb rin 
kə sil mə sin, kö nül. O, yax şı bi lir di ki, bu 
xi ta bı ki mə et di yi ni biz də bi li rik. O vaxt-
lar nəin ki bü tün hal və Rüs tə mi-Zal əh-
li nə, hət ta xof-xə fi y yə qöv mü nə də gün 
ki mi ay dın idi ki, o, mah nı da “tra fa ret” 
bir Ya ra xi tab et di yi hal da, “mah na”da 
bö yük bir Və tə nin di gər tən ya rı sı na 
səs lə nir. O bu ila hi nəğ mə ni bu tay da 
- Ba kı da oxu yub len tə al dır sa da, “Dər-
bənd ara lı, kön lüm ya ra lı, Bir yar sev-
mi şəm, Qa ra gi lə, - el lər ma ra lı” bə ya nı-
nı ürə yin də məhz Təb riz dən car edir di.

Bu, onun can-qa no vuz rəng li sə sin-
də ki Təb riz lö yün nis gil dən əla və, mil li 
nəfs-nə fə sin də ki mə sa fə iraq lı ğın dan 
- mən bə-mən səb uzaq lı ğın dan da hiss 
edi lir di. Bu, coğ ra fi -rel ye fi  fakt la ra, öl-
kə vi-böl gə vi fak tu ra la ra da uy ğun gə-
lir di; axı, bi zim (!) sa biq “Də mir qa pı 
Dər bənd”imiz o tay pay tax tı mız dan bu 
tay pay tax tı mı za nis bət də da ha “ara lı” 
idi. Bun la rı öz xəl qi yan ğı-ya nıq lı ava zı 
ilə du yu ran isə məhz bu o tay-bu tay lı 
ümu ma zər bay can Ma ra lı idi!...

Bu nə di be lə, gö rə sən? Sö züm də-
so vum da nə sə çat mır, de yə sən...

Hə, kəl mə lə rim də ur vat-ur va kəm li yi 
var. Bü tün zər gər kö nül lə ri mər mər Sə-
si nə, şi rin şi və lə ri şək kər ləh cə nə qa taq, 
ay Qa ra gi lə! Bi ley sən bun na ri ni yə de-
yəm? Əl bət, Sən hə lə-həl bət bi ley sən! 
Və li, mə nüm söz-so vim, fi l mə səl, o 
vax ti şu rə vi nin fi l qu la ğin də ya tırt dı ği 
bir qi sim-qöv mə di, qı za!...

Bu hey ni də o za man lar kı “zə-
ma nə-züü”çü lə rə xi ta bən ha şa bir 
ha şi yə; heç bi lir siz o cür si ya si çağ-
lar da o cür mət ləb lə ri hiss edib, bu cür 
hiss lər ke çir mək nə de mək?!

Bu nu eşi dib-oxu yu ban bi lə bil mək 
müş kül...

...Bir kə rə Rü ba bə xa nı mı AzTV-nin 
dəh li zin də ya man hal da, lap elə oxu du-
ğu təs nifl  ər dən bi ri nin bir mis ra sı (“Ay bu 
ya man gün də”...) gü nün də gör düm və 
di lim dən bir söz çıx dı: “çöl dən cağ ba cağ, 
iç dən çi lik-çi lik bir ter mos”... Yan-yö rəm-
də ki lər bu “ob raz”ıma tə bəs süm lən di lər, 
mən sə öz-özü mə fi  kir ləş dim: “ha çan sa 
bu ku mi rim haq da ya za sı ol sam, sə tir lə-
rim dən qan-qa da ya ğa caq”...

Və bu saat, de yə sən, -

Elə “o məsələ”...
Düz de mi rəm mi, ay tək rar sız mes so-

sop ra no?!.
Düz de yi rəm, am ma “bil mə di yi miz” 

mət ləb lər də var. Mə sə lən, Sən öz 
can-cis min də yay la yıb-qış la yan qə mu-
həs rət lə ri ni din lə yi ci lə o cür ahən gi-
zən gu lə lər, o sa yaq bər da şi-gü şə lər lə 
pay la şır dın, hə mi? Bəs bu saat Sə ni 
səs siz-sə mir siz bir qə ləm lə ifa də et-
mə yə ça lı şan bu azar keş-ya zar ke şin 
ney lə sin? Sə nin “çar xa-no va”yat maz 
duy ğu la rı nı oxu cu la rıy la ne cə bö lüş-
sün, ay gör kəm-gö zəl lik cə ma jor, bəxt-
ta le cə mi nor xa nım?!.

Am ma o bəxt, o ta le - şair de miş, çox 
da se vin mə sin, qoy. Axı Sən həm də 38 
ya şın da Xalq ar tis ti ol mu san! Özü də, 
çox la rı ki mi tək elə “Azər bay can SSR” 
sa ya lı yox, həm də əs li-fi t rə ti xalq ar tis ti! 
Gü ne yi mi zin - ad-sa nı Şah Xə tai şöh rət-
li Ər də bi lin də do ğul mu san. Qu ze yi miz də 
- uc qar bir ra yon teat rın da ikən öz ələm 
alə min lə ba həm, xo şa vaz, bən zər siz 
əda və dav ra nı şın la bö yük akt yo ru muz 
Ələs gər Ələk bə ro vun gö zü nə ne cə aləm 
gö rün mü sən sə, dər hal Ba kı ya də vət 
edil mi sən. Əv vəl fi  lar mo ni ya nın, son ra 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti ol mu san.

Asəf Zey nal lı mək-
tə bi nin də bəx tə-
vər lə rin dən ol-
mu san; uğu ru na 
“Se yid Şu şins ki 
mək tə bi” dü şüb. 
Ope ra teat rın-
da isə na xı şın 
bi rə-beş gə ti rib! 
“Se vim li miz” ça-
ğı rıl mı san, adın 
dil lə rə “Əsl Əs-
li”, “Tək rar sız 

Xa nən də qız” ki mi dü şüb, “Ərəb zən-
gi”nə, “Şah sə nəm”inə, “Sə nəm”inə bir 
ba xan lar növ bə ti çı xış la rı nı sə bir siz-
lik lə göz lə yib lər. Oxu du ğun mu ğam-
lar, təs nifl  ər, xalq və bəs tə kar mah nı-
la rı nəin ki sta tis tik hey ran la rın, hət ta 
tə biətən rə qa bət-qıs qanc lıq da mar lı 
sə nət daş la rın tə rə fi n dən də “mö hür-
bənd”i tim sa lın da qə bul edi lib.

Efi r lər də oxu yur dun: “Hey dər ba ba, 
yo lum sən dən kəc ol du, Öm rüm keç-
di, gə ləm mə dim, gec ol du”... Məc lis lə-
rin bi rin də sə söy lə miş din: “Ay hə zə rat, 
bu söz lə rin hər bi ri ürə yi mi min bir kə rə 
deş mə lər”!...

Və elə bu dəm Haqq dün ya ya kö çə-
nə qə dər ya şa dı ğın qə za vü-qə dər lər-
dən -

Seçmələr...
Bu ba rə də dü şü nüb-da şı nır kən haq-

qın da oxu du ğum ya zı lar dan bi ri nin gö zəl 
baş lı ğı gəl di xə yal qən şə ri mə: “Dol dur pi-
ya lə mi Araz dan mə nim...” Son ra Üze yir 
bə yin “Araz ba rı”sı səs lən di ru hum da... 

Yox, be lə get sə, hə lə də hic ran çay ki mi 
axan o Ara zın söz-sov dal ğa la rı mə nim 
bu vü sal mə ram ya zı-ar xı ma dov gə lə-
cək. Yax şı sı bu dur, ke çim oxu yub-eşit di-
yim xa ti rə lər dən bə zi fraq ment lə rə...

Ki çik ba cı sı Ta hi rə Mu ra do va onu bu 
xal qın “Səs-sə da ba cı lı ğı” ki mi təs-
vir-təf sir edir di: “Ba cım özün dən, 
biz dən çox bu xal qı, bu mil lə ti oxu-

yur du. Son gün lə ri ni də mah nıy la 
ya şa dı. Şə kər xəs tə li yi sağ lam lı-

ğı nı, gör kə mi ni al sa da, so na-
can sə si nə də yə bil mə di. Mə-
nim bu işə məət təl qal dı ğı mı 
gö rün cə, de yər di, ay qız, 
ata mız tez-tez de mir di mi ki, 
“səs biz də həm Al lah ver gi si, 
həm də ölün cə di”?!.

Bu mə qam da onun avaz 
“mad də”si ni də ya da sal-
ma yaq mı: “Yar yar dan ay rıl-
sa da, ay mə həb bət ölün cə 

var”?!.
Haqq dün ya ya köç mə qa-

mın da ba cı sı na “ay rı ca bir və siy-
yət” edir: “O ta ya yol açı lar sa, Ər də-
bil dən bir ovuc tor paq gə ti rib sə pər sən 
qəb rim üs tü nə”...

Bir ne çə il dən son ra Ər də bi lə ge dən 
Ta hi rə xa nım na kam ba cı sı nın ver di yi 
ni şa nə lər lə ata-ba ba oca ğı nı ta pır. Şə-
hər də ki qo hum-əq ra ba, dost-ta nış so vet 
vax tı kö çüb Şi ma li Azər bay ca na get miş 
Mir zə Xə lil İş ra qi nin adı nı eşit mə dik lə ri 
bu “şu ra lı qı zı nın” piş va zı na çı xır.

Ovaxt lar Mir zə Xə lil ki şi nin nə lər say-
dı ğı nı söy lə mək çə tin, fə lə yin say dı ğın-
dan isə bir-iki “rə qəm”: Hə lə uşaq kən 
bu ailə gö zəl Ər də bil dağ la rı na is ti ra-
hə tə ge dir. Yed di-sək kiz yaş lı Rü ba bə 
da ğın dö şün də bit miş çi çək lər dən dər-
dik cə-də rir və nə nə si on lar dan bi ri ni 
gö rən də içi ni çə kib, vay sı nır: “Ay ba la, 
sən ney lə mi sən?! Bu “Gü müş xən cər” 
çi çə yi 20-25 il dən bir açır. Bu nu də rən 
ada mın əl lə ri ni üç ay sə ra sər ya ra ba-
sar, ta le-qis mət dən sə ya rı maz”...

Be lə, “Qa ra gi lə”...

Onun la bağ lı doğ ma, köv rək, məh rəm xa ti rə lə ri mə çox 
sev di yi və də fə lər lə si tat lar gə tir di yi al man fi lo so fu 
Frid rix Nits şe nin “Azad lıq nə dir? Heç ki min qar şı sın da 
utan ma maq” söz lə ri ilə yol aç maq, elə onun tə bi rin-

cə de səm, ayaq ver mək is tə dim.

Lap çox da nın söh bə ti dir, 
“Mə də niy yət” qə ze tin də işə 
baş la ma ğı mın ilk həf tə si nin. 
“Azər bay can” nəş riy ya tı nın 2-ci 
mər tə bə sin də baş re dak to run 
ota ğı ilə üz-üzə  müx bir lər və di-
gər əmək daş la rın otur du ğu otaq 
var dı. Za tən re dak si ya cə mi üç 
otaq dan iba rət idi. Mə nə də o 
otaq da, onun la üz bəüz ma sa da 
yer ver di lər. Baş re dak tor mə ni 
əmək daş la ra təq dim et di. “Hə-
lə sı naq müd də tin də dir, özü nü 
doğ rult sa, iş lə yə cək. Ca van dı 
da, yol gös tə rin, ya zı-po zu su na 
da şə rait ya ra dın” de yib çıx dı. 

Baş re dak to run təq di ma tı za-
ma nı nə zər lə rim on da da yan-
mış dı. Çün ki heç nə yə mə həl 
qoy ma dan qar şı sın da kı ka-
ğız lar da nə isə qeyd lər edir di. 
Ma sa sın da sa ral mış qə zet lər 
qa laq lan mış dı. Ma saüs tü ka ğız 
təq vim də ötən il lə rə aid idi. 3-4 
qə ləm və üs tü ya zı lı dis ket lər 
əsl iş gü zar lıq ab-ha va sı ya ra-
dır dı. Dü zü, pərt ol dum. Qa lın 
ey nək li, ma vi  köy nək li arıq, bə-
yaz saç lı ki şi yə bərk hirs lən dim 
də.

Ha mı dan çox mə ni da rıx dı ran 
səs siz lik için də ye ri mə keç dim, 
aşır ma çan ta mı köh nə li yin də 
küs kün gö rü nən kom pü te rin 
ya nı na qoy dum. Ma sa da kı şeir 
ki tab ça sı nı gö tü rüb və rəq lə dim. 
Hə min döv rün or ta yaş lı, la kin  
ye ni yet mə oğ lan ruh lu şairi nin 
ət tö kən şeir lə ri idi. Ki ta bı kə na-
ra qo yub kom pü te rin düy mə si ni 

bas dım. Ba yaq dan səs siz li-
yə qərq ol muş otaq da vı yıl tı 
qop du. Bu əcaib səs otaq da kı 
ki çik ma sa da elekt rik çay da nı-
nın “züm zü mə”si ni də eşi dil-
məz et di. Hə min ey nək li 
ki şi yal nız bu za man 
mə nə ba xıb gü lüm-
sün dü. Əs lin də, bu gü-
lüm sə mə də “Ay uşaq, 
sa kit dur, fi k ri mi da ğıt-
ma” ki mi eh ti va da var 
idi. Am ma mən “bu na da 
şü kür” de yir miş ki mi gü-
lüm sün düm. Son ra cəld 
və kor-peş man düy mə ni 
ye ni dən sı xıb kom pü te-
ri sön dür düm. Bu dəm 
çay dan kö mə yi mə yet-
di. Pıq qıl da yıb daş dı. Ye rim dən 
dik atı lıb onu cə rə yan dan ayır-
dım. Ey nək li ki şi ağır-ağır ma-
sa sın dan qal xıb, çay da na tə rəf 
get di. Fin ca nı nı dol du rub ma sa-
sı na qa yıt dı.

Bir-iki qur tum içən dən son ra 
“Hə, əfən di, in di gəl ta nış olaq” 
de di. Uşaq ki mi se vin dim. Bu-
nu hiss edib qə ri bə əda ilə “Xoş 
gəl mi sən, qız. Bən də niz Ta hir 
Ab bas lı, bəs sən” sualı nı ver di. 
Be lə cə, ey nək li adam la ilk və qı-
sa dialo qum özü mü təq di mat la 
bit di. Hə, adı mı ki min qoy du ğu-
nu da so ruş du, Hə mi də xa nım 
Məm məd qu lu za də nin şə rə fi  nə 
ve ril mə sin dən duy du ğu məm-
nun lu ğu nu da di lə gə tir di. Doğ-
ru su, bu ya şı ma qə dər ge niş 
ya yıl ma yan bu adı mə nə ve rən 

əmi mi qı na dı ğı-
ma gö rə peş man 

ol dum. 

Mə nim Ta hir Ab bas lı ilə ta nış-
lı ğım be lə baş la dı və il lər öt dük-
cə sərt gö rü nüş lü köv rək ada-
ma də rin dən bağ lan dım. Sə bəb 
isə çox sa də idi: Ta hir müəl lim, 
da ha doğ ru su, Ta hir əfən di sö-
zü ilə əmə li ara sın da heç vaxt 
fərq qoy ma dı. Heç vaxt, heç bir 
si tuasi ya da onun əqi də sin dən, 
dü şün cə sin dən, prin sip lə rin dən 
keç di yi ni gör mə dim. Heç vaxt 
haq sız tə rəf ol ma dı, haq sız lı ğa 
sus ma dı...

Onu ta nı dı ğım il lər ər zin də, 
onun la otaq yol da şı ol du ğum 
za man lar da  əsl dərd or ta ğı, 
məs lə hət çi, yol gös tə rən qa-
zan dım. Ta hir müəl lim yu xa rı da 
mi sal çək di yim si tat ki mi adam 
idi: daim azad, hər za man qa-
lib.

Onu ta nı maq mə nə “Əfən di, 
boş ver, sən doğ ru yo lun la get”, 
“Hə yat dı de yib keç mə, hə ya tı-
nın ci lo vu nu öz əlin də sax la”, 
“Ta le yin dən gi ley lən mək dən-
sə onu də yiş mək üçün ça pa la”, 
“Ba la, qa nan qan ma ya na bir 
pay borc lu dur”, “Yaz maq ürə yi 

bo şalt maq dı, ka ğız-ku ğu zu 
dol dur maq yox”  ki mi də-

yər li və unu dul maz, ye-
rin də öyüd lər qa zan-
dır dı. Ta hir Ab bas lı nı 
ta nı maq mə ni “Sö zü 
əlin də xə mir ki mi yo-

ğur, is tə di yin ha la gə-
tir. Gör nə dad lı çö rək 

çı xa caq”, “Əfən di, söz dür 
də, sən onu ne cə is tə sən, 

iş lə də bi lər sən. Am ma gə rək 
eh ti yat lı ola san, bir də gö rər sən, 

bir ar tıq söz bir fi k ri ba da ve rər”, 
“Yax şı jur na list ürə yi ilə yaz ma-
lı dır, yox sa onu oxu ya nın bağ rı 
çat lar” və ən əsa sı “Ya zar kon-
ve yer olar sa, ba tar. Elə ya zı yaz-
ma ğa nə var e. Bax bu qə lə mi 
tul la sam, ge dib öz-özü nə gün də 
o ya zı dan be şi ni ya zar” ki mi qiy-
mət li öyüd lər lə ay dın lat dı.

Ta hir müəl lim mə nim jur na lis-
ti ka üz rə müəl li mim, yo rul maz 
tən qid çim, bez mə yən oxu cum 
idi. On dan “Əh sən, əla yaz mı-
san” söz lə ri ni eşi dən də Al lah bi lir 
gö yün ne çən ci qa tın da olur dum. 
Bi zi bir ləş di rən xey li də yər lər də 
var idi. On la rın ara sın da Üze yir 
Ha cı bəy li sev gi si, Fik rət Əmi rov 
bağ lı lı ğı, Fat ma Meh rə lı ye va 
ava zı ... göz lə gö rü nən lər idi. 

Son ra lar, çox son ra lar re dak-
si ya mız ün va nı nı də yiş di, biz 
da ha ge niş və gö zəl otaq la ra 
köç dük. Bir müd dət ye nə də ey-
ni otaq da otur duq. Uzun ya zı 
pro se si nin fa si lə lə rin də, ya xud 
hər han sı mə sə lə ilə bağ lı ya o, 
ya da mən gər gin olan da dərd-
ləş dik. Ən ağır sual qar şı sın da 
da müt ləq bir ca va bı, nik bin bir 
məs lə hə ti var idi. Otaq la rı mız 
ay rı lan da da biz söh bət ləş mə-
yə, “Kəs mə şi kəs tə”ni, “Araz ba-
rı”nı, “Kar van”ı, “Kürd ov şa rı”nı 
din lə mə yə vaxt ta pır dıq.

Ta hir əfən di, si zə de mə yə sö-
züm, əs lin də, çox idi. Am ma xa-
siy yə ti mi bi lir siz, şi rin dil adam 
de yi ləm, heç bə zək li da nış ma ğı 
da ba car mı ram. De yə sən, elə 
ən çox bu şa kə ri mi bə yə nir diz. 
Am ma çox is tər dim, si zi nə qə-
dər çox is tə di yi mi bi lə siz.

İn di otu rub si zin pub li sis ti ka-
mı zın nə hən gi ol ma ğı nız, di li mi zi 
mü kəm məl bil mə yi niz, şəx siy-
yə ti niz, əqi də niz, bö yük lü yü nüz, 
pe şə kar lı ğı nız ba rə də nə isə 
yaz ma ğım ar tıq dır. Bi lir siz ni yə? 
Çün ki siz, hər za man ol du ğu ki-
mi, söz üzə rin də də qa lib ol du nuz 
və məhz bu na gö rə biz lər si zə us-
tad de dik, hə səd apar dıq, hey ran 
ol duq. Dü zü nü de yə cəm, qə ze ti-
miz də da ha çox si zin yaz dıq la rı-
nı zı oxu yur dum. Si zin bir ba şa və 
sə ti ral tı fi  kir lə ri ni zi tut maq üçün 
bə zən bir ab zas üzə rin də də qi-
qə lər lə da ya nır dım. Hət ta ara da 
ya nı nı za gə lib uşaq sa də lövh lü-
yü ilə sual lar da ve rir dim. 

Əziz Ta hir əfən di, si zin ye ri niz  
pub li sis ti ka mız da, jur na lis ti ka-
mız da, hə lə də ya şa maq uğ-
run da mü ca di lə apa ran, on layn 
me dia, te le vi zi ya la ra mey dan 
oxu yan qə zet çi lik də  daim gö-
rü nə cək. 

Bir lir siz nə yə se vi ni rəm? Si-
zin lə işə so nun cu gə li şi niz də 
uzun-uza dı dərd lə şə bil mə yi mə, 
bu də fə məhz si zi din lə mə yi mə, 
Döv lət Film Fon du nun hə yə tin-
də ki skam ya lar da üz-üzə otu rub 
uzaq-ya xın keç mi şə boy lan ma-
ğı mı za se vi ni rəm. Se vi ni rəm ki, 
bu də fə si zin  din lə nil mək eh ti ya-
cı nız da ya nı nız da ol dum, üzü nü-
zü gül dü rə nə dək söh bət ləş dik. 

Bu ya zı dan nə pe şə kar ya naş-
ma, nə həm kar (cə sa rə ti mi üzr-
lü sa yın) ana li zi um ma yın. Bu, 
mə nim Ta hir Ab bas lı ki mi bö yük, 
ağır, təs vir siz hüz nü mün söz lə ri-
dir. Tə bii ki, ya zı ya  kö çə bi lən-
lə ri. Ta hir Ab bas lı müəl li mim, us-
ta dım, əx la qı, vic da nı, təəs sü bü 
ilə doğ mam, əzi zim idi.

Si zi ta nı maq, si zin lə bir kol-
lek tiv də ça lış maq, si zin lə fi  kir 
mü ba di lə si et mək mə nim üçün 
şə rəf idi, şə rəfl  i ki şi. Si zi Nits şe-
dən də fə lər lə de di yi niz “Özü nün 
əl də edə bi lə cə yin haq qın baş-
qa la rı tə rə fi n dən sə nə hə diy yə 
edil mə si nə ra zı ol ma” hik mə ti-
nin işı ğın da xa tır la ya cam. Çün-
ki mü ba ri zə, həm də so na qə dər 
əzm lə mü ba ri zə si zin ki mi güc lü 
adam la rın biz lə rə ən bö yük mi-
ra sı dır. 

Ru hun şad ol sun, əziz Ta hir 
əfən di. Öm rü mü ba ri zə lər də ke-
çən adam la rın ru hu daim azad 
və şad olur...

Həmidə NİZAMİQIZI

Tahir  əfəndi

Redaksiyadan: Uzun il lər “Mə də niy yət” qə-
ze tin də fəaliy yət gös tər miş ta nın mış jur na list, 
ya zı çı-pub li sist Ta hir Ab bas lı nın (25.9.1948 – 
18.7.2021) və fa tın dan qırx gün öt dü. Onun 
hər ya zı sı us tad qə lə min dən çıx mış bən zər siz 
nü mu nə idi. Yox lu ğun da qə ze ti miz də ya zı la rı nın 
ye ri gö rü nür. Bu ya zı nı al tı il əv vəl av qust da yaz-
mış dı. Us tad im za sı na eh ti ram ola raq bir da ha 
oxu yaq...

Varaq rübab oylağına...
Xəyallanaq “Qırxqız” yaylağına, vaysınaq “İsa bulağı”na, həsrət qalağından çıxıb, 

qalxaq qeyrət oylağına, “Qaragilə”!...

nun la bağ lı doğ ma, köv rək, məh rəm xa ti rə lə ri mə çox 

Frid rix Nits şe nin “Azad lıq nə dir? Heç ki min qar şı sın da 
utan ma maq” söz lə ri ilə yol aç maq, elə onun tə bi rin-

bas dım. Ba yaq dan səs siz li-
yə qərq ol muş otaq da vı yıl tı 
qop du. Bu əcaib səs otaq da kı 
ki çik ma sa da elekt rik çay da nı-
nın “züm zü mə”si ni də eşi dil-
məz et di. Hə min ey nək li 

ma” ki mi eh ti va da var 
idi. Am ma mən “bu na da 
şü kür” de yir miş ki mi gü-

əmi mi qı na dı ğı-
ma gö rə peş man 

ol dum. 

Onu ta nı maq mə nə “Əfən di, 
boş ver, sən doğ ru yo lun la get”, 
“Hə yat dı de yib keç mə, hə ya tı-
nın ci lo vu nu öz əlin də sax la”, 
“Ta le yin dən gi ley lən mək dən-
sə onu də yiş mək üçün ça pa la”, 
“Ba la, qa nan qan ma ya na bir 
pay borc lu dur”, “Yaz maq ürə yi 

bo şalt maq dı, ka ğız-ku ğu zu 
dol dur maq yox”  ki mi də-

yər li və unu dul maz, ye-

tir. Gör nə dad lı çö rək 
çı xa caq”, “Əfən di, söz dür 

də, sən onu ne cə is tə sən, 
iş lə də bi lər sən. Am ma gə rək 

Tahir  əfəndi

Bu, onun can-qa no vuz rəng li sə sin-
də ki Təb riz lö yün nis gil dən əla və, mil li 
nəfs-nə fə sin də ki mə sa fə iraq lı ğın dan 
- mən bə-mən səb uzaq lı ğın dan da hiss 
edi lir di. Bu, coğ ra fi -rel ye fi  fakt la ra, öl-
kə vi-böl gə vi fak tu ra la ra da uy ğun gə-
lir di; axı, bi zim (!) sa biq “Də mir qa pı 
Dər bənd”imiz o tay pay tax tı mız dan bu 
tay pay tax tı mı za nis bət də da ha “ara lı” 
idi. Bun la rı öz xəl qi yan ğı-ya nıq lı ava zı 
ilə du yu ran isə məhz bu o tay-bu tay lı 

Bu nə di be lə, gö rə sən? Sö züm də-

Hə, kəl mə lə rim də ur vat-ur va kəm li yi 
var. Bü tün zər gər kö nül lə ri mər mər Sə-
si nə, şi rin şi və lə ri şək kər ləh cə nə qa taq, 
ay Qa ra gi lə! Bi ley sən bun na ri ni yə de-
yəm? Əl bət, Sən hə lə-həl bət bi ley sən! 
Və li, mə nüm söz-so vim, fi l mə səl, o 
vax ti şu rə vi nin fi l qu la ğin də ya tırt dı ği 

ha şi yə; heç bi lir siz o cür si ya si çağ-

Asəf Zey nal lı mək-
tə bi nin də bəx tə-
vər lə rin dən ol-
mu san; uğu ru na 
“Se yid Şu şins ki 
mək tə bi” dü şüb. 
Ope ra teat rın-
da isə na xı şın 
bi rə-beş gə ti rib! 
“Se vim li miz” ça-
ğı rıl mı san, adın 
dil lə rə “Əsl Əs-
li”, “Tək rar sız 

Yox, be lə get sə, hə lə də hic ran çay ki mi 
axan o Ara zın söz-sov dal ğa la rı mə nim 
bu vü sal mə ram ya zı-ar xı ma dov gə lə-
cək. Yax şı sı bu dur, ke çim oxu yub-eşit di-
yim xa ti rə lər dən bə zi fraq ment lə rə...

Ki çik ba cı sı Ta hi rə Mu ra do va onu bu 
xal qın “Səs-sə da ba cı lı ğı” ki mi təs-
vir-təf sir edir di: “Ba cım özün dən, 
biz dən çox bu xal qı, bu mil lə ti oxu-

yur du. Son gün lə ri ni də mah nıy la 
ya şa dı. Şə kər xəs tə li yi sağ lam lı-

ğı nı, gör kə mi ni al sa da, so na-
can sə si nə də yə bil mə di. Mə-
nim bu işə məət təl qal dı ğı mı 

var”?!.

mın da ba cı sı na “ay rı ca bir və siy-

Tahir ABBASLI

Redaksiyadan:
ze tin də fəaliy yət gös tər miş ta nın mış jur na list, 
ya zı çı-pub li sist Ta hir Ab bas lı nın (25.9.1948 – 
18.7.2021) və fa tın dan qırx gün öt dü. Onun 
hər ya zı sı us tad qə lə min dən çıx mış bən zər siz 
nü mu nə idi. Yox lu ğun da qə ze ti miz də ya zı la rı nın 
ye ri gö rü nür. Bu ya zı nı al tı il əv vəl av qust da yaz-
mış dı. Us tad im za sı na eh ti ram ola raq bir da ha 

Redaksiyadan:
ze tin də fəaliy yət gös tər miş ta nın mış jur na list, 
ya zı çı-pub li sist Ta hir Ab bas lı nın (25.9.1948 – 
18.7.2021) və fa tın dan qırx gün öt dü. Onun 
hər ya zı sı us tad qə lə min dən çıx mış bən zər siz 
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Şamaxı şəhidləri haqqında kitab
“Elm və təh sil” nəş riy-
ya tın da şair-pub li sist 
Mə ta nət Ulu Şir van-
lı nın “Şə hid lik zir və si 
– Şa ma xı şə hid lə ri” 
ad lı ye ni ki ta bı işıq 
üzü gö rüb.

Bi rin ci və İkin ci Qa-
ra bağ mü ha ri bə lə rin-
dən bəhs edən ki tab da 
müəl lif Və tən tor paq la-
rı nın azad lı ğı uğ run da 
ca nı nı qur ban ve rən 
şa ma xı lı qəh rə man 
oğul la rın ta le yi və dö yüş yo lun dan 
söz açı lır.

Ki tab da “Heç kim unu-
dul mur, heç kim yad dan 
çıx mır” baş lı ğı al tın da 
ya zı çı Sey ran Sə xa vət, 
Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi nin ka tib lə ri – şair-
pub li sist Rə şad Mə cid, 
ya zı çı-dra ma turq El çin 
Hü seyn bəy li və baş qa-
la rı nın şə hid lə ri miz haq-
qın da fi  kir lə ri nə də yer 
ve ri lib.

Re dak to ru şair Hik-
mət Mə lik za də olan 
ki tab da Və tən qəh rə-

man la rı nın ömür yo lu gənc nəs lə əsl 
və tən pər vər lik ör nə yi ki mi təq dim edi lir.



Azərbaycan
28 av qust 1918 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin hö ku mə-

ti xalq maari fi  nin, or ta mək təb lə rin mil li ləş di ril mə si, öl kə nin bü-
tün mək təb lə rin də türk (Azər bay can) di li nin ic ba ri qay da da təd ris 
olun ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. 

28 av qust 1935 – Ta nın mış ya zı çı, şərq şü nas Əli ba la Qüd rət 
oğ lu Ha cı za də (1935 – 9.10.2009) Bi lə su var ra yo nu nun Ağa lı kənd 
kən din də do ğu lub. “İt kin gə lin”, “Əf sa nə siz il lər”, “Ay rı lı ğın so nu 
yox muş”, “Təy ya rə köl gə si”, “Və fa lım mə nim” və s. əsər lə ri ge niş 
oxu cu rəğ bə ti qa za nıb.

28 av qust 1948 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko-
mi tə si res pub li ka da ədə biy yat və in cə sə nət sa hə sin də olan qü sur-
la rın ara dan qal dı rıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. Qə rar da ədə biy-
yat da so sialist realiz min dən uzaq laş ma cəhd lə ri tən qid olu nur du.

28 av qust 1968 – Aşıq Xın dı Məm məd (Məm məd Gü la bı oğ lu 
Qə ni yev; 1896–1968) və fat edib. 

28 av qust 1984 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Rü ba bə Xə lil 
qı zı Mu ra do va (22.3.1933 – 1984) və fat edib. Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın so lis ti olub. 

29 av qust 1890 – Şair, qə zəl xan Mə həm mə də li Şə fai (1890- 
1967) Ba kı nın Maş ta ğa kən din də ana dan olub.

29 av qust 1929 – Ta nın mış rəng kar Fər had İb ra him oğ lu Ha cı-
yev (1929 – 17.12.1987) Şa ma xı da do ğu lub. “Ba kı ritm lə ri”, “Kə-
pəz” və b. tab lo la rın müəl li fi  dir. Azər bay can da bər pa rəs sam lı ğı-
nın əsa sı nı qo yub, Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi 
Bər pa Mər kə zi nin rəh bə ri (1981-1987) olub. 

29 av qust 1965 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Qur ban Bəx şə li 
oğ lu Pi ri mov (30.10.1880 – 1965) və fat edib. 1920-ci il dən Ope ra 
və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

30 av qust 1946 –  Xalq ar tis ti, ta nın mış ra dio dik to ru Qa ra sim 
Əb dül hə sən oğ lu Ta ğı za də (1946-2018) Bey lə qan ra yo nu nun 
Dün ya ma lı lar kən din də ana dan olub. Azər bay can Ra diosu nun 
dik tor lar şö bə si nə rəh bər lik edib.

30 av qust 2000 – Ta nın mış şair, pub li sist Şah mar Ək bər oğ lu 
Ək bər za də (28.12.1941 – 2000) və fat edib. “Mə də niy yət” qə ze ti-
nin baş re dak to ru (1991-2000) olub. 

31 av qust 1927 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi İs gən dər Coş qun (İs gən dər Məm məd oğ lu Hüm mə tov; 1927 
– 10.12.1996) Göy çay da ana dan olub. “Gə mi də söh bət”, “Qı ğıl-
cım lar”, “Nəğ mə do lu ürək” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

31 av qust 1942 – Şair, na sir, tər cü mə çi, maarif çi Rə şid bəy İs-
ma yıl oğ lu Əfən di yev (1863–1942) və fat edib. Şə ki də do ğu lub. 
“Qan oca ğı, “Pul də li si”, “Diş ağ rı sı” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. 
Dərs lik lər ya zıb.

31 av qust 1957 – Əmək dar ar tist Küb ra Məm mə da ğa qı zı Da-
da şo va (1957 – 12.2.2017) Ba kı da ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı-
lar Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Yu xu”, “Ca vid öm rü” və s.) çə ki lib.   

31 av qust 1967 – Cə nu bi Azər bay can ya zı çı sı, ic ti mai-si ya si 
xa dim Sə məd Beh rən gi (24.6.1939 – 1967) və fat edib. Azər bay-
can na ğıl la rı nı fars di li nə tər cü mə edə rək nəşr et di rib. 

31 av qust 2018 – Şə ki şə hə rin də Xalq şairi, dra ma turq, ədə-
biy yat şü nas, ic ti mai xa dim Bəx ti yar Va hab za də nin Ev-Mu ze yi nin 
açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

Dünya
28 av qust 1749 – Al man şairi, ya zı çı-dra ma turq Yo hann Volf-

qanq Hö te (Jo hann Wolf gang von Goet he; 1749 – 22.3.1832) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Faust” mən zum tra ge di ya sı, “Vil helm 
Meys te rin təh sil il lə ri”, “Gənc Ver te rin iz ti rab la rı” ro man la rı, “İfi  ge-
ni ya”, “Tork va to Tas so” dram la rı və s.

28 av qust 1867 – İta li ya bəs tə ka rı Um ber to Cor da no (Um ber-
to Me not ti Ma ria Gior da no; 1867-1948) ana dan olub. Ope ra la rı: 
“And re Şen ye”, “Fe do ra”, “Si bir”, “Ma dam Sen-Jen” və s.

28 av qust 1925 – Yə hu di əsil li Ru si ya ya zı çı sı Ar ka di Na ta no-
viç St ru qas ki (1925-1991) ana dan olub. Qar da şı Bo ris St ru qas ki 
(1933-2012) ilə bir gə yaz dıq la rı fan tas tik əsər lər lə ta nı nıb: “Tünd-
qır mı zı bu lud lar öl kə si”, “Gü nor ta, XXII əsr” və s.

29 av qust 1862 – Bel çi ka ya zı çı-dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı (1911) laureatı Mo ris Me ter link (Mauri ce Poly do-
re Ma rie Ber nard Maeter linck; 1862-1949) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Göy quş”, “Beat ris ba cı” pyes lə ri, “Gül lə rin id ra kı”, “Arı la rın hə ya-
tı” fəl sə fi  prit ça la rı və s.

29 av qust 1903 – Məş hur rus akt yo ru And rey Fayt (1903-1976) 
ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də len tə alı nan “Uzaq sa hil lər də” 
(Ma zel li), “Bir qa la nın sir ri” (Göy göz ko sa) fi lm lə rin də çə ki lib.

29 av qust 1915 – İs veç akt ri sa sı, üç də fə “Os kar” laureatı İng rid 
Berq man (Ing rid Berg man; 1915 – 29.8.1982) ana dan olub. Film-
lə ri: “Anas ta si ya”, “Şərq eksp re sin də qətl”, “Qaz işı ğı” və s.

29 av qust 1920 – Ame ri ka caz mu si qi çi si Çar li Par ker (Char lie 
“Bird” Par ker; 1920-1955) ana dan olub.

29 av qust 1958 – Dün ya şöh rət li ame ri ka lı mü ğən ni Maykl Cek-
son (Mic hael Jo seph Jack son; 1958–2009) ana dan olub. 13 də fə 
“Qrem mi” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.  

30 av qust 1748 – Fran sız rəs sa mı Jak Lui Da vid (Jac ques-
Louis Da vid; 1748-1825) ana dan olub. Məş hur rəsm lə ri: “Ma ra tın 
ölü mü”, “Ho ra si lə rin an dı”.

30 av qust 1860 – Rus rəs sa mı İsaak İliç Le vi tan (1860-1900) 
ana dan olub. Pey zaj us ta sı ki mi ta nı nıb. Əsər lə ri: “Ağ ca qa yın me-
şə si”, “Göl” və s.

31 av qust 1811 – Fran sız ya zı çı sı Teofi l Qot ye (Theop hi le 
Gautier; 1811-1872) ana dan olub. Ro man la rı: “Gənc Fran sa”, 
“Mad ma zel Mo pen” və s.

31 av qust 1897 – Ame ri ka akt yo ru, iki də fə “Os kar” laureatı 
Fre de rik Març (Fre de rick Er nest McInty re Bic kel; 1897–1975) 
ana dan olub.
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Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də da ya nır. 
“Xəm sə”yə da xil olan beş poema-məs-
nə vi də bü tün za man la rın ən hu ma nist, 
ümum bə şə ri ideal la rı par laq bə dii ək si ni 
ta pıb. “Ni za mi Gən cə vi İli” qüd rət li söz us-
ta dı nın mi sil siz xə zi nə olan ədə bi ir si nin 
təb li ği, ey ni za man da təd qiq edil mə si və 
öy rə nil mə si üçün ye ni zə min dir. 

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

Təmkinli oturmağı etdiyiçin dağ peşə,
Mötəbərdir yerində varlığıyla həmişə.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Paxıllıq eyləsə dostuna hər kəs,
Onun yoldaşlığı torpağa dəyməz.

(“Xosrov və Şirin”)

Nə şəhvət, nə yuxu, nə də ki, yemək
Həyatın mənası olmasın gərək.
Yatmağı, yeməyi bu aləmdə sən,
Eşşək, öküzdə də görə bilərsən.

(“Leyli və Məcnun”)

İnsan etsə əgər bir işə vərdiş,
Çətin olsa belə, görülər bu iş.

(“Yeddi gözəl”)

İş düyün düşərsə, bunu bil ki, sən
Səbr etmək yaxşıdır boş əlləşməkdən.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Çəkinək zülmdən, sitəmi ataq,
Ədl ilə mümkündür bundan qurtarmaq. 

 (“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Səbr etmək yaxşıdır
boş əlləşməkdən...

Nizami sözündən incilər

“Avropa nağılları” – kitab və videoformatda 
Av ro pa İt ti fa qı nın (Aİ) Azər-
bay can da kı Nü ma yən də li-
yi “Av ro pa na ğıl la rı” so sial 
la yi hə si çər çi və sin də Aİ-nin 
27 üzv döv lə ti nin na ğıl və 
əf sa nə lə ri ni Azər bay can 
di li nə tər cü mə edib.

Nü ma yən də lik dən ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, ki tab öl kə-
nin müx tə lif uşaq ev lə ri nə, 
uşaq ki tab xa na la rı na pay la-
na caq. “Bu ki tab Azər bay can da kı uşaq la ra Av ro pa nın müx tə lif 
xalq la rı haq qın da mə lu mat əl də et mə yə, Av ro pa də yər lə ri ni kəşf 
et mə yə kö mək edə cək. Sülh bir-bi ri ni ba şa düş mək dən, fərq lə rə 
hör mət et mək dən, ox şar lıq lar tap maq dan və əmək daş lı ğı in ki şaf 
et dir mək dən baş la yır. Qoy bu ki tab dinc gə lə cə yə doğ ru nə cib bir 
yol da kö mək ol sun”, – de yə mə lu mat da bil di ri lir.

Çap ver si ya sı ilə ya na şı, Aİ döv lət lə ri nin sə fi r lə ri, sə fi r lik lə rin 
di gər əmək daş la rı tə rə fi n dən da nı şı lan na ğıl la rın vi deover si ya la-
rı da ha zır la nıb ki, on lar pe şə kar akt yor lar tə rə fi n dən Azər bay can 
di lin də dubl yaj edi lib. Vi deona ğıl la rı nü ma yən də li yin https://www.
fa ce book.com/EUDe le ga tion toAzer baijan/  so sial şə bə kə sə hi fə-
sin də iz lə mək müm kün dür.

Ki ta bın Azər bay can di lin də elekt ron ver si ya sı Aİ Nü ma yən də li-
yi nin in ter net sə hi fə sin də yer ləş di ri lib.

Bə dii təs vir va si tə lə ri nin 
vəh də ti olan ki no da sə-
nət ka rı is te dad la ya na şı 
xa ri ci gö rü nü şü, şəx siy yət 

üs tün lü yü, xa rak te rik dav ra-
nı şı seyr çi yə sev di rir. Səh nə 
ya ra şıq lı gö rü nü şü nə gö rə 
se çi lən, ali cə nab xü su siy yə ti-
nə gö rə se vi lən res pub li ka nın 
Əmək dar ar tis ti İs ma yıl Əfən-
di yev (1910–1967) də Azər bay-
can pe şə kar akt yor nəs li nin 
be lə unu dul maz nü ma yən-
də lə rin dən dir. Şux qa mə ti, 
xə fif tə bəs sü mü, təm kin li 
dav ra nı şı ilə ek ran per so naj-
la rı nın xa rak te rik ciz gi lə ri ni 
bən zər siz təq dim edən is te-
dad lı akt yo ru mu zu ana dan 
ol ma sı nın 111-ci  il dö nü mün də 
eh ti ram la xa tır la yı rıq.   

Sə nət ümu mi lik də es te tik 
ideal la rın tə cəs sü mü dür. Pe şə-
kar sə nət da hi lə ri ideal ami li ni 
müs bət ob raz lar la ya na şı, hət-
ta mən fi  per so na jın hə yat möv-
qe yi nin təh li li prin si pin də be lə 
tə səv vür et dir mə yə mü vəff  əq 
olur lar. Öm rü nü ki no ya xid mət-
də ke çi rən İs ma yıl Əfən di ye vin 
dol ğun ek ran ob raz la rı da sə nət 
öl məz dir prin si pi ni aşı la yır.  

İn cə sə nə tə hə lə ki çik yaş la-
rın dan hə və si olan, ailə si nin, 
qo hum-əq rə ba sı nın  na ra zı lı-
ğı na bax ma ya raq çə tin və mə-
su liy yət li pe şə ni se çən İs ma yıl 
Əfən di yev 1910-cu il av qus tun 
10-da qə dim Şa ma xı şə hə rin də 
Mah mud ki şi nin ailə sin də dün-
ya ya göz açıb. Ki çik olan da ailə-
si Göy çay şə hə ri nə kö çüb. Göy-
çay hə vəs kar lar teat rı na ge dib, 
bu ra da kı ta ma şa lar da bö yük 
hə vəs lə iş ti rak edib. 1927-ci il də 
or ta mək tə bi bi tir dik dən son ra 
Ba kı ya gə lib, Pe da qo ji Tex ni ku-
ma da xil olub. Xalq şairi Rə sul 
Rza ilə ta nış olub. Bu ta nış lıq 
son ra lar dost lu ğa, da ha son ra 
isə qo hum lu ğa çev ri lib. 

Məh sul dar ya ra dı cı lıq 
Pe da qo ji təh sil al dı ğı müd-

dət də də ru hən teat ra bağ lı ol-
du ğu nu, on dan heç vaxt ay rı la 
bil mə yə cə yi ni du yan gənc tə-
lə bə gör kəm li teatr və ki no xa-
di mi, Xalq ar tis ti İs ma yıl Hi da-
yət za də ilə ta nış olur və onun 
rəh bər lik et di yi dram dər nə yin-
də çı xış edir. 1929-cu il də tex ni-
ku mu bi tir dik dən son ra bir müd-
dət pe da qo ji fəaliy yət gös tə rir. 
1931-ci il də Ba kı Türk İş çi Teat-
rı na də vət alır. Bir il son ra teatr 

Gən cə yə kö çən də kol lek tiv lə 
bir lik də ora da fəaliy yət gös tər-
mə yə baş la yır. Ma raq lı, ko lo rit li 
ob raz lar la ta ma şa çı la rın qəl bi-
nə yol ta pan gənc akt yor teat rın 
re per tuarın da olan ta ma şa lar-
da baş və apa rı cı rol lar da çı xış 
edir. 

Teatr da məh sul dar ya ra dı cı lı-
ğı ki no xa dim lə ri nin diq qə tin dən 
ya yın mır. İlk də fə gör kəm li akt-
yor, re jis sor, Xalq ar tis ti Ab bas 
Mir zə Şə rif za də nin ki no mu zun 
səs siz mər hə lə si nə aid “Mə-
həb bət oyu nu” fi l min də (1935) 
oy na dı ğı ob ra zın (Sət tar) hə-
yat möv qe yi ni, psi xo lo gi ya sı nı 
də qiq ifa də edən akt yor se vi-
lən si ma ya çev ri lir. 1939-cu il-
dən eti ba rən isə ki nos tu di ya da 
fəaliy yət gös tər mə yə baş la yır, 
həm akt yor ki mi fi lm lə rə çə ki-
lir, həm də re jis sor ki mi fi lm lər 
çə kir.   

Ki no ya la zım ol maq
İs ma yıl Əfən di ye vin teatr da 

qa zan dı ğı sə nət bil gi si ko lo rit-
li ek ran ob raz la rı ya rat ma sı na, 
məş hur laş ma sı na sə bəb ol du. 

Fil moq ra fi  ya sı na 30-dan çox ek-
ran əsə ri da xil olan sə nət kar re jis-
sor ki mi müx tə lif möv zu lu (“Ala göz 
yay la ğın da”, “Bəs lə sən at las olar 
tut yar pa ğın dan”, “Əma nət kas sa-
sı” və s.) sə nəd li fi l mə, “Köl gə lər 
sü rü nür” dram-ma cə ra janr lı bə-
dii fi l mi nə (1958, ki no re jis sor Şüa 
Şey xov la bir gə) qu ru luş ver di, 10-
dan ar tıq fi lm də (hə kim – “Əmək 
və qı zıl gül”, Rza İs ma yı lov – “Bəx-
ti yar”, Şi rə li – “İn san məs kən sa lır”, 
Na di rov – “Qız mar gü nəş al tın da”, 
Ka mal Qa sı mov – “Və tən oğ lu” və 
s.) yad da qa lan ob raz lar ya rat dı. 

Ahəng dar sə sə, qü sur suz dik si-
ya ya ma lik akt yor bir ne çə bə dii 
fi lm də məş hur ki no per so naj la rı nı 
(Hə kim El dos tu – “Bir qa la nın sir-
ri”, Cə lil – “Əsl dost”, Gü lüm sə rov 
– “Ul duz” və s.) ifa də li səs lən dir-
mək lə pe şə kar ifa çı la rın oyu nu na 
uğur qat dı.   

İs ma yıl Əfən di ye vin səs li ki no-
da ilk bö yük ro lu “Ye ni ho ri zont” 
fi l min də ki (1940) Adil Kə ri mov 
ob ra zı dır. Gör kəm li ki no re jis sor 
Ağar za Qu li ye vin ki no re jis sor Qri-
qo ri Bra gins ki ilə bir gə qu ru luş 
ver di yi fi lm Ba kı neft çi lə ri nə, on la-
rın ye ni neft ya taq la rı kəşf et mək 
uğ run da apar dıq la rı mü ba ri zə yə 
həsr olu nub. Gənc alim-geoloq 
Adil Kə ri mov la qo ca man alim, 
pro fes sor Əh mə dov ara sın da 
elm lə bağ lı ya ra nan kəs kin mü na-
qi şə fi l min əsas sü jet xət ti ni təş kil 
edir. Səs li ki no nun il kin mər hə lə-
sin də ek ran da tə cəs süm olu nan 
pa te tik, sxe ma tik təq di mat la rın 
fo nun da ro lun möv qe yi tam açıl-
ma sa da, akt yo run ka me ra ya 
uy ğun və la zım lı key fi y yət lə ri, 
sə nət tak ti ka sı növ bə ti fi lm lə rə 
də vət al ma sı na im kan ya ra dır. 

Akt yo run müx tə lif il lər də ya rat dı-
ğı Rza (“Sə bu hi”), Şey da İma nov  
(“Qa ra daş lar”), Qur ba nov (“Ca-
zi bə qüv və si” ki noal ma na xın da 
“Zir və” no vel la sı)  və di gər ek ran 
ob raz la rı xa rak te rik ciz gi lə ri nə gö-
rə yad da qa lan per so naj lar dır. 

Akt yo run ya rat dı ğı Sü ley man 
“Ar şın mal alan” (1945), Əmir 
Həm zə “Fə tə li xan” (1947),  Hə-
sən qu lu bəy “O ol ma sın, bu 
ol sun” (1956) ki mi ge nişp lan lı 
rol la rı da xa rak te rik ciz gi lə ri nə, 
ki no nun əhə miy yə ti ni an lat dı ğı na 
gö rə yad da qa lan dır, ba xım lı dır. 

Sö zü ge dən fi lm lər dən də gö rün-
dü yü ki mi, fərq li xa rak ter lər top-
lu su ya rat maq, per so na jın hə yat 
tər zi ni, dü şün cə si ni, is tə yi ni inan-
dı rı cı çat dır maq zən gin dün ya-
gö rü şü nə, bö yük da xi li mə də niy-
yə tə ma lik sə nət kar üçün heç də 
çə tin de yil di. Bu mə na da sə nə tə 
se və rək sa rı lan, Azər bay can ki-
no su nun ad dım-ad dım irə li lə di yi 
çə tin vaxt lar da öm rü nü bu sə nə-
tin müx tə lif sa hə lə ri nə həsr edən 
İs ma yıl Əfən di yev mil li ki no mu za 
ba car dı ğı qə dər ya ra dı cı lıq töh-
fə si ni ver mə yə nail ol du.  

Pe şə və və tən daş lıq 
bor cu

İs ma yıl Əfən di yev mə su liy yət-
li ki ne ma toq raf çı ola raq pe şə və 
və tən daş lıq bor cu nu şə rəfl  ə ye-
ri nə ye ti rir di. O, 1945-ci il də bir 
qrup mə də niy yət iş çi si ilə Cə-
nu bi Azər bay can da olan da Təb-
riz də “Ar şın mal alan”, “O ol ma-
sın, bu ol sun”, “Eşq və in ti qam”, 
“Ana mın ki ta bı” əsər lə ri ni ta ma-
şa ya qo yur. Həm çi nin 1947-ci 
il də ek ran la ra çı xan “Ara zın o 
ta yın da” fi l mi üçün müəy yən çə-
ki liş lər apa rır. Çox şa xə li ya ra dı-
cı lı ğa ma lik sə nət kar “Bir ailə” 
fi l min də re jis sor as sis ten ti, “Al-
man la rın Şi ma li Qaf qaz da vəh-
şi lik lə ri” sə nəd li fi l min də ope ra-
tor kö mək çi si, “Ar şın mal alan” 
(1945), “Bəx ti yar” bə dii və “Ara-
zın o ta yın da” sə nəd li fi lm lə rin-
də ikin ci re jis sor ki mi də ça lı şıb, 
el mi-küt lə vi fi lm lər çə kib. 

Sev gi ilə xa tır lan maq
Hə ya tın ini ka sı olan ki no sə-

nə ti in san la rın ar zu la rı nı, is tək-
lə ri ni tə cəs süm et di rir, on la rın 
hə ya ta, bir-bi ri nə olan mü na si-
bə ti ni gös tə rir. Bu mə na da ki no 
və onu ya şa dan lar unu dul mur, 
daim sev gi ilə xa tır la nır lar. 

“Azər bay can fi lm”də uzun il lər 
ki noope ra tor iş lə miş Fə ra miz 
Məm mə do vun İs ma yıl Əfən di-
yev haq qın da fi  kir lə ri sə nət kar 
şəx siy yə ti ni bi zə da ha ya xın 
edir: “İs ma yıl Əfən di yev ya dım-
da ali cə nab bir in san ki mi qa lıb. 
“Ar şın mal alan” fi l min də can lan-
dır dı ğı Sü ley man ki mi çox sə li-
qə li ge yi nir di, üzü hə mi şə tə raş lı 
olur du. Ki nos tu di ya da ça lış dı ğı 
müd dət də işi ni hə mi şə sə li qə-
sah man la apa rır dı. Bir də fə də 
ol sun, onu ki nos tu di ya nın ye-
mək xa na sın da otu ran gör mə-
dim. Ya dım da dı, gör kəm li ki no-
re jis sor Əli sət tar Ata ki şi yev ona 
bir lik də çay iç mə yi tək lif edən də 
de yir di ki, “Əli sət tar müəl lim, 
gə lin, ota ğım da söh bət edək”. 
Özü nü çox san bal lı apa rır dı. Ki-
min sə xət ri nə dəy məz di, kim sə 
də onun la za ra fat edə bil məz di. 
Yük sək da xi li mə də niy yə tə ma-
lik in san idi. Hə ya tı nı zəh mə ti 
ilə qa za nır dı. Dubl yaj da səs lən-
dir mə ilə məş ğul olur, fi lm lər də 
ça lı şır dı. Bu na gö rə də bö yük 
hör mət sa hi bi idi”.

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas

Sənət ölməzdir prinsipini
aşılayan sənətkar

İsmayıl Əfəndiyev milli kinomuza bacardığı qədər yaradıcılıq töhfələri verib

Musiqişünas, ssenarist, turizm bələdçisi...
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində əlavə təhsil imkanı

Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti (AD MİU) 2021-2022-ci təd ris ilin də 
mu si qi şü nas lıq, tu rizm bə ləd çi li yi, tu rizm işi nin 
təş ki li, bə dii ya ra dı cı lıq və ek ran dra ma tur gi ya-
sı (sse na rist) ix ti sas la rı üz rə ödə niş li əsas lar la 
ye ni dən ha zır lan ma təh si li al maq üçün qə bul 
elan edir.

Uni ver si tet dən bil di ri lib ki, mü va fi q ix ti sas lar 
üz rə təd ris əya ni for ma da hə ya ta ke çi ri lə cək. 
Möv cud və ziy yət (pan de mi ya şə raiti) nə zə rə alı-
na raq təd ri sin on layn təş kil olun ma sı is tis na edil-
mir.

AD MİU-da ye ni dən ha zır lan ma təh si li Na zir lər 
Ka bi ne ti nin 2010-cu il 6 sent yabr ta rix li mü va fi q 

qə ra rı ilə təs diq edil miş “Əla və təh si lin məz mu-
nu, təş ki li və əla və təh si lin hər han sı is ti qa mə ti 
üz rə təh sil al mış şəxs lə rə mü va fi q sə nə din ve ril-
mə si Qay da sı”na əsa sən apa rı lır. 

Təd ris Azər bay can və rus dil lə rin də apa rı lır. 
Sə nəd lər sent yab rın 10-dək qə bul olu nur. Ye ni-
dən ha zır lan ma təh si li al maq is tə yən lər rek to run 
adı na əri zə, ali təh sil haq qın da sə nə din (dip lo-
mun) no ta rial qay da da təs diq lən miş su rə ti (dip-
lo ma əla və ilə bir lik də), 2021-ci ilin mə zun la rı 
ba ka lavr sə viy yə si ni bi tir mə haq qın da gerb li mö-
hür lə təs diq olun muş ara yış və di gər zə ru ri sə-
nəd lə ri təq dim et mə li dir lər.

Ət rafl  ı mə lu ma tı AD MİU-nun say tın dan əl də 
et mək olar.
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Gənclər Forumunun iclası 
Avqustun25-26-daİstanbuldaİslamƏməkdaşlıqTəşkilatı
GənclərForumunun(İƏTGF)iclasıkeçirilib.

İclasın açılışında Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın
gənclərəvideomüraciətitəqdimedilib.Hazırdadünyatarixininən
təlatümlüdövrünüyaşadığımızıvurğulayanƏrdoğanqlobalsəviy
yədə ciddi narahatlıqlar doğuran təhlükəsizlik problemləri, terror
fəaliyyətlərivəpandemiyanəticəsindəsabitliyintamtəminolunma
dığınıdeyib.Bildiribki,bəşəriyyətitəhlükəaltındaqoyanbuprob
lemlər,təəssüfki,İslamcoğrafiyasındadahadərinizlərqoyur.
Türkiyənindünyadahökmsürənbuədalətsizliyəqarşımüba

rizəapardığınıvurğulayandövlətbaşçısımüsəlmanlarınhaqsız
lıqlaraqarşıdahasərtmövqenümayişetdirmələrininvacibliyini
bildirib.TürkiyəPrezidentibuməsələdəgənclərinüzərinəböyük
vəzifədüşdüyünüqeydedib.
İƏTə üzv olan 56 ölkənin nümayəndələrinin iştirak etdikləri

tədbirdə“İslaməməkdaşlığındagəncliyinstrategiyası”mövzusu
başdaolmaqlagənclərininkişafı,iqtisadiimkanlarınıngenişlən
dirilməsi,mədəniyyət,incəsənət,idmansahələrindəkifəaliyyət
lərivəəldəetdiklərinailiyyətlər,eləcədəətrafmühitvəs.məsə
lələrmüzakirəolunub.
İclasdaİƏTGFninprezidentiTahaAyhanınhesabatməruzəsi

dinlənilib,birsıratəşkilatiməsələlərəbaxılıb.

Heykəltəraş soydaşımız Xarkovun 
“Fəxri vətəndaşı” adına layiq görülüb

UkraynanınXalqrəssamı,tanınmışheykəltəraş,soydaşımız
KatibMəmmədovXarkovşəhərinin“Fəxrivətəndaşı”adına
layiqgörülüb.BubarədəXarkovŞəhərŞurasıqərarçıxarıb.

Katib Məmmədov
Xarkov şəhərininmədə
niyyət sahəsində inkişa
fına görə bu ada layiq
görülüb. Bununla bağlı
keçirilən rəsmi tədbirdə
çıxışedənXarkovŞəhər
Şurasının katibi, merin
səlahiyyətləriniicraedən
İqor Terexov bildirib ki,
KatibMəmmədovşəhə
rimizinfəxridir.OnunheykəlləriXarkovunvizitkartınaçevrilib.
KatibMəmmədovbildiribki,buadalayiqgörülməsionunsə

nətinə,eynizamandaazərbaycanlılara,Azərbaycanxalqınave
rilənqiymətdir.
“AzərbaycanvəUkraynaarasındabütünsahələrdəolduğuki

mi,mədəniyyətsahəsindədəəməkdaşlıqinkişafetməkdədir.Bu
günbuəməkdaşlığıninkişafına,azacıqdaolsa,verdiyimtöhfə
yəgörəözümüxoşbəxtsayıram”,–deyəoəlavəedib.
Qeydedəkki,1987ciildənXarkovdayaşayansoydaşımızşə

hərdə10danartıqheykəlkompozisiyasınınmüəllifidir.
Xatırladaq ki, digər soydaşımız, Ukraynanın Xalq rəssamı

Seyfəddin Qurbanova da bir neçə il öncə Xarkov vilayətinin
“Fəxrivətəndaşı”adıverilib.

Əliağa Kürçaylının şeirləri 
Belarusun ədəbiyyat portalında

Belarusunpopulyar“Stihi.bu”ədəbiyyatportalındagörkəmli
AzərbaycanşairiƏliağaKürçaylının(1928–1980)rusdilinətər-
cüməolunmuşşeirləridərcolunub.Portaldaşairin“Etiraf”,“Elə
bildənizdəinsandır”,“Yolumaişıqçıxdı”şeirlərinəvəyaradıcı-
lığıhaqqındaməlumatayerayrılıb.

Əliağa Kürçaylının
yaradıcılığı Belarusun
ədəbiyyat portalında
təqdimatı Azərbaycan
DövlətTərcüməMərkə
zinin dəstəyi ilə realla
şıb.Mərkəzdənbildirilib
ki, şeirləri rusdilinə ta
nınmış tərcüməçi,mər
humşairVladimirQafa
rovtərcüməedib.
Qeydedəkki,buildənfəaliyyətəbaşlamışportalözsəhifələ

rindəəsasənmüasirdünyapoeziyasınümunələriniişıqlandırır.
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Türk tarixinin böyük zəfəri

Xəbərverdiyimizkimi,Anadolununqapılarınıəbədiolaraq
türklərəaçantarixiMalazgirdZəfərinin(26avqust1071-ci
il)950-ciildönümüTürkiyədətəntənəlişəkildəqeydolunur.
Yubileytədbirləri950iləvvəlSultanAlpArslanınbaşçılıq

etdiyiSəlcuqordusununBizansİmperatoruRomenDiogenin
qoşunlarıüzərindəqalibiyyətqazandığıyerlərdə–Muşvilayəti-
ninMalazgirdvəBitlisvilayətininAhlatbölgələrindətəşkiledilib.

Türkiyə Prezidenti Rəcəb
TayyibƏrdoğan, digər rəsmilər
avqustun25dəAhlatda–“1071
Malazgird Meydan Müharibə
siTarixiMilliParkı”elanedilən
ərazidə təşkil olunanmərasim
dəiştirakediblər.
Burada çıxış edən Prezident

Rəcəb Tayyib Ərdoğan Malaz
gird Zəfərinin qazanılmasının

tarixi əhəmiyyətindən, türk xal
qınınbuşanlıqələbəyəhərza
manyüksəkdəyərverməsindən
danışıb, xalqı bu şərəfi tarixin
ildönümü münasibətilə təbrik
edib.
Qeydedəkki,Ahlat rayonun

da bayram tədbirləri keçirilən
bölgədə Azərbaycan çadırı da
qurulub. Ankaradakı səfirliyimiz

vəAzərbaycanın Qars şəhərin
dəkiBaşkonsulluğunundəstəyi
ilə qurulanAzərbaycan tarix və
mədəniyyətini tanıdan guşədə
kitablar,mədəni irs nümunələri,
musiqialətləri,milligeyimlər,su
venirlər nümayiş olunur. Çadır
da mədəniyyətimizin təqdimatı
Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası
nın“Şuşa”muğamqrupununçı
xışlarıiləmüşayiətolunur.

Avqustun 24də Ahlat rayo
nundatəşkilolunanproqramlar
dansonrabayraqyürüşü təşkil
olunub.150metruzunluğunda
Türkiyə bayrağını çiyinlərində
daşıyan izdiham rayonun mər
kəziiləhərəkətedib.

Bitlis valisi Oktay Çağatay,
hakim Ədalət və İnkişaf Parti
yasının başqan müavini Vedat
Dəmiröz, Bitlisdən millət vəkili
CemalTaşar,AhlatBələdiyyəsi
ninbaşqanıAbdülalimMümtaz
Çobanvədigər rəsmilərdövlət
bayrağını çiyinlərində daşıyan
aksiyaçılarla birlikdə irəlidə yü
yürüblər.
Bayraq yürüşü “Mehtər mar

şı”nın sədaları altında həyata
keçirilib.

Tədbirlər çərçivəsində Erge
zenortaməktəbininşagirdlərin
dən ibarət “Mehtəran” birliyinin
ifasında “Mehtərmarşı” da bö
yükmaraqlaqarşılanıb.

Mehparə SULTANOVA 
ANKARA

“Samsung” bütün dünya üzrə 
televizorları bloklaya biləcək

“Samsung”şirkə-
tibütündünyaüzrə
oğurluqtelevizorları
bloklayabiləcək“TV
Block”texnologiyasını
təqdimedib.

Yeni funksiya təhlü
kəsizliyi təmin edəcək
və televizorların oğur
lanması hallarını azal
dacaq. Qurğudan yal
nız onun qanuni sahibləri malın alınmasını təsdiqləyən sənədə malik
olduqdaistifadəedəbiləcəklər.
Şirkətdə bloklama mexanizmini izah ediblər: televizor internetə qo

şulduqdansonraxüsusialqoritmqurğununseriyanömrəsinioğurlanan,
yaxud qeyrileqal satılan məhsulların siyahısı üzrə yoxlayır. Nömrələr
üstüstədüşdükdəproqramtelevizorunələqeyriqanunikeçdiyinimüəy
yənləşdirir,sonraisəonunbütünfunksiyalarınıavtomatikolaraqsöndürür.
“TVBlock”2020ciiliniyulundaCənubiAfrikaRespublikasındamağa

zalarınqarətedilməsindənsonrauğurlatestolunub.

“Dəhşətli dərəcədə ədalətsiz paylanılır” 
DünyaSəhiyyəTəşkilatının(DST)Baş
direktoruTedrosAdanomQebreyesus
koronavirusəleyhinəpeyvəndlərinölkələr
arasındapaylanmasını“dəhşətlidərəcə-
dəədalətsiz”olaraqxarakterizəedib.

Baş direktor bu barədə Afrika Regional
Komitəsinin 71ci sessiyasında çıxışı za
manıdeyib.
“Bir neçə təhlükəsiz və təsirli peyvəndin

qısa müddətdə hazırlanması və təsdiqlən
məsidünyayapandemiyanınnəzarətaltına
alınacağına real ümid verdi. Deməyə ehti

yacyoxdur,peyvəndlərinpaylanmasıolduq
caədalətsizdir.Hamımızbuədalətsizlikdən
məyusuq”,–deyəQebreyesusbildirib.
Onun sözlərinə görə, indiyədək dünya

dakoronavirusaqarşı vurulan təxminən4.8
milyard peyvəndin yalnız 87 milyonu, yəni
ümumimiqdarın2%dənazhissəsiAfrikanın
payınadüşür.Dünyanın140ölkəsininəhali
sininənazı10%ipeyvəndlənib.Busiyahı
yayalnız4Afrikaölkəsidaxildir.HalbukiDST
sentyabrınsonunaqədərdünyanınbütünöl
kələrindəəhalininənazı10%ninpeyvəndlə
təminedilməsiniqarşıyaməqsədqoymuşdu.

Məşhur türkiyəli aktyor 
Metin Çekmez dünyasını dəyişib 

Türkiyəninta-
nınmışteatr
vəkinoakt-
yoruMetin

Çekmezavqustun
25-dəvəfatedib.
76yaşlıaktyorxər-
çəngxəstəliyindən
müalicəaldığıxəs-
təxanadadünyası-
nıdəyişib.

1970ci ildə İstanbulŞəhərTeatrları truppasına daxil
olanMetinÇekmezsənəthəyatıboyuncaoynadığıbədii
filmlərdə,televiziyaseriallarındadageniştamaşaçırəğ
bətiqazanıb.
Ustaaktyorun rol aldığı ekranəsərləri arasında “Min

birgecə”(KudretSabancı),“AdınıFerihaqoydum”(Rza
Yılmaz)kimipopulyarteleviziyaseriallarıvar.

“Rolling Stones” qrupunun zərbçisi vəfat edib

Dünyacaməşhuringilisrok
qrupu“RollingStones”un
zərbçisiÇarliUotts(Charles
RobertWatts)81yaşında

dünyasınıdəyişib.İfaçıLondon
xəstəxanalarındanbirindəvəfat
edib.

Məlum olub ki, Çarli Uotts bu
yaxınlarda cərrahiyyə əməliyyatı
keçirdiyiüçünABŞdakıqastrolsə
fərinə çıxa bilməyib. İfaçının ölüm
səbəbininnəolduğuaçıqlanmır.
“TheRollingStones” qrupu (ingiliscədən tərcümədə “yumalanandaş

lar”–məcazimənada“azadavaralar”)1962ciildəvokalçıvəgitaraçılar
MikCaqqer(MichaelPhilipJagger)vəKeytRiçards(KeithRichards)tə
rəfindənyaradılıb.ÇarliUottsqrupdazərbalətləriifaçısı,RonniVud(Ro
naldDavidWood) gitaraçıvokalçı olub.Qrup populyarlığına görə əfsa
nəvi “Bitlz” (TheBeatles) dördlüyü ilə ciddi rəqabətdəolub.Qeydedək
ki,1980ciildəConLennonunöldürülməsindənsonrafəaliyyətidayanan
“Bitlz”dənfərqliolaraq,“RollingStones”dördlüyüsonillərədəkçıxışlarını
davametdirirdi.

“Matrix” seriyasından 
filmin dördüncü bölümü

“WarnerBros”kinostu-
diyası“CinemaCon”da
“Matrix”seriyasından
olanfilmindördün-
cühissəsininadını
açıqlayıb.

Məlumatdaqeydolu
nurki,filminyenibölü
mü“TheMatrix:Resur
rections”adlanır.Filmin
əvvəlki hissələrində ol
duğu kimi, bu dəfə də
baş rolu (Neo) aktyor
Kianu Rivz canlandırır.
“Warner Bros” filmin
treylerini artıq təqdim
edib.

YenibölümdəNeoözünüfilminbirincihissəsindəkireallı
ğabənzəyənmonotonbirdünyadatapır.Filminqəhrəmanı
özsevgilisiTrinitinikafedəgörsədə,onutanımır...

Mərziyyə Davudova haqqında ssenari Kazan festivalında

MəşhurAzərbaycanaktrisası
MərziyyəDavudovahaqqın-
dakinossenarisentyabrın
5-dən10-dəkkeçiriləcək

17-ciKazanBeynəlxalqMüsəlman
KinoFestivalının(Kazanİnterna-
tionalFestivalofMuslimCinema)
pitçinq(kinolayihələrinintəqdimatı
vəmüdafiəsi)siyahısınadaxiledilib.
SsenarininmüəllifikinorejissorNadir
Maçanovdur.

Nadir Maçanov bildirib ki, “Mərziyyə”
dramjanrındatammetrajlıbədiifilmolacaq.
Filmin beynəlxalq layihə olaraq istehsalı
nəzərdətutulub,Azərbaycan,Rusiya,Por

tuqaliyavəİtaliyakinomütəxəssisləribirgə
çalışacaq.ÇəkilişlərAzərbaycandavəRu
siyadaaparılacaq.
“KazanBeynəlxalqMüsəlmanKinoFes

tivalı dünyada tanınır və builki festivalda

Azərbaycan aktrisası Mərziyyə Davu
dovanınadıçəkiləcək”,–deyərejissor
qeydedib.
Festival çərçivəsində pitçinqin qısa

siyahısında (“Short list”) 14 kinolayihə
var. “Mərziyyə” filminin ssenarisindən
savayı bütün layihələr Tatarıstan və
Rusiyanın digər bölgələrindən təqdim
edilib.
SSRİXalqartistiMərziyyəYusifqızı

Davudova (1901–1962) Həştərxanda
doğulub.1920ciildəBakıyagələrəkAka
demik Dram Teatrında çalışıb. “Bəxtiyar”,
“Birməhəllədənikinəfər”vəs.filmlərdəçə
kilib.GörkəmliaktyorvərejissorAbbasMir
zəŞərifzadəninhəyatyoldaşıdır.
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