
Əziz dost lar, təx mi nən 40 il 
bun dan əv vəl, bax, bu yer də 
atam dur muş du, mən isə o tə-
rəf də dur muş dum. Şax ta lı-qar lı 
ha va da Va qi fin məq bə rə si nin 
açı lı şı idi. On dan son ra ikin ci 
də fə 1982-ci ilin iyul ayın da – 
iyu lun 29-da atam la bə ra bər 
ikin ci də fə Şu şa ya gəl miş dim. 
O vaxt Va qif Poezi ya Gün lə ri 
ke çi ri lir di. Bu gün isə ikin ci də fə 
Va qi fin məq bə rə si nin açı lı şı nı 
biz qeyd edi rik. Va qif Poezi ya 
Gün lə ri ke çi ri lər kən ata mın 59 
ya şı var idi. Bu gün mə nim 59 
ya şım var. Bə zi lə ri he sab edə 
bi lər ki, bu, tə sa düf dür. An caq 
mən he sab edi rəm ki, bu ra da 
bö yük rəm zi mə na var, ta rix 
tək rar la nır. Azər bay can ta ri xi-
nin qa ra sə hi fə si ar tıq ar xa da 
qal dı və ye ni dən biz nə fəs 
al ma ğa baş la mı şıq.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
söz lə ri av qus tun 30-da Şu şa da 
Va qif Poezi ya Gün lə ri nin açı lı-
şın da çı xış edər kən de yib.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, 
Va qi fi n məq bə rə si iş ğal edil miş 
tor paq lar da kı bü tün di gər ta ri xi 
abi də lə ri miz ki mi er mə ni van-
da liz mi nə mə ruz qa lıb. Bu gün 
isə məq bə rə tam bər pa edi lib və 
ikin ci açı lı şı olub. 

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə 
1982-ci il də Şu şa da Mol la Pə nah 
Va qi fi n məq bə rə si nin ucal dıl ma sı 
sı ra dan olan ha di sə de yil di: “Çün-
ki o vaxt Şu şa Dağ lıq Qa ra bağ 
Mux tar Vi la yə ti nin bir his sə si idi. 
Bil di yi niz ki mi, uzun il lər er mə ni lər 
Şu şa ya id dia edir di lər, Şu şa nı er-
mə ni şə hə ri ki mi qə lə mə ver mə yə 
ça lı şır dı lar. Hal bu ki, bu nun üçün 
heç bir ta ri xi, mə də ni əsas yox idi. 
Onu da nə zə rə al ma lı yıq ki, Mol la 
Pə nah Va qif tək cə şair yox, ey ni 
za man da, Qa ra bağ xa nı nın və zi ri 
idi. So vet döv rün də so vet ideolo-
gi ya sı, so vet hö ku mə ti nin ta rix lə 
bağ lı ya naş ma sı be lə idi ki, xan-
lıq lar ta ri xin qa ra lə kə si ki mi qə-
lə mə ve ri lir di. Bü tün bun la ra bax-
ma ya raq, ulu ön də rin ira də si və 
qə tiy yə ti nə ti cə sin də bu məq bə rə 
ucal dıl mış dır və bir da ha Şu şa nın 
Azər bay can şə hə ri ki mi təs di qi öz 
ye ri ni tap mış dır”.

Pre zi dent qeyd edib ki, 1992-
ci ilin ma yın da Şu şa nın iş ğa lı di-
gər ra yon la rın iti ril mə si nə tə kan 
ver miş di. An caq biz Azər bay can 
xal qı ola raq heç vaxt bu iş ğal la 
ba rış maq fi k rin də de yil dik. “Şu şa 
Azər bay can şə hə ri dir. Şu şa nın 
tə mə li ni, - ha mı mız yax şı bi li rik, 
- 1752-ci il də Pə na hə li xan qoy-
muş dur və gə lən il biz Şu şa nın 
270-ci il dö nü mü nü tən tə nə li şə-
kil də qeyd edə cə yik. İş ğa la bax-
ma ya raq, Şu şa Azər bay can ru-
hu nu sax la ya bil di. Şu şa ya gə lən 
hər bir in san bu nu gö rür. Hət ta 
da ğıl mış və ziy yət də, hət ta iş ğal 
döv rün də van da liz mə mə ruz qal-
mış şə kil də Şu şa öz ru hu nu, öz 
qa mə ti ni sax la ya bil di, əyil mə di, 
sın ma dı, bi zi göz lə yir di, biz gəl-
mə li idik və biz gəl dik. Mü zəff  ər 
xalq ki mi gəl dik. Da nı şıq lar yo lu 
ilə yox, Er mə nis tan tə rə fi n dən 
edi lə bi lə cək han sı sa gü zəşt nə ti-
cə sin də yox, dö yüş mey da nın da 
qan tö kə rək, şə hid lər ve rə rək, fə-
da kar lıq gös tə rə rək gəl dik və öz 
əra zi bü töv lü yü mü zü bər pa et dik 
və mil li lə ya qə ti mi zi bər pa et dik”, 
– de yə İl ham Əli yev bil di rib. 

Və tən mü ha ri bə sin dən son ra 
ilk də fə Şu şa ya 2021-ci ilin 14 
yan va rın da – Va qi fi n məq bə rə-
si nin açı lı şı nın ke çi ril di yi gün dən 
düz 39 il son ra gəl di yi ni de yən 
Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib 
ki, bu nun da bö yük rəm zi mə-
na sı var idi və ilk gös tə riş lər dən 
bi ri də o ol du ki, Va qi fi n məq bə-
rə si bər pa edil sin: “Yan var ayın-

dan bu gü nə qə dər, 7 ay ər zin də 
ar tıq çox bö yük iş lər gö rü lüb və 
Şu şa ya ikin ci-üçün cü də fə gə-
lən lər bu nu gö rür. 

Şu şa nın ta ri xi abi də lə ri nin bər-
pa sı na start ve ril di. Va qi fi n məq-
bə rə si ar tıq bər pa edil di. Er mə ni-
lər tə rə fi n dən da ğı dıl mış Va qi fi n 
büs tü bər pa edil di, dü nən onun 
ikin ci açı lı şı ol muş dur. Üç məs-
cid də tə mir-bər pa iş lə ri ge dir. 
Yu xa rı Göv hər ağa məs ci di nin 
tə mi ri de mək olar ki, bit mək üz-
rə dir. Saat lı və Aşa ğı Göv hər 
ağa məs cid lə ri nin tə mi ri ilə bağ lı 
gös tə riş lər ve ril di. Bu məs cid lə rin 
tə mi ri ni ye nə də Hey dər Əli yev 
Fon du öz üzə ri nə gö tür müş dür... 
Er mə ni lər tə rə fi n dən gül lə ba ran 
edil miş da hi şəx siy yət lə ri mi zin – 
Na tə va nın, Üze yir Ha cı bəy li nin, 
Bül bü lün büst lə ri gə ti ril di və mə-
nim tə rə fi m dən mər kə zi mey dan-
da qo yul du və dü nən Şu şa nın 
dir çə li şi nin növ bə ti mər hə lə si idi. 
Va qi fi n məq bə rə si, Va qi fi n büs tü 
ye ni dən açıl dı, Üze yir Ha cı bəy li-
nin abi də si ye ni dən qo yul du, onu 
da mən fur düş mən da ğıt mış dı. 
Üze yir Ha cı bəy li nin da ğıl mış evi-
nin bər pa sı ilə bağ lı gös tə riş ve-
ril di. Dü nən Po lad Bül bü loğ lu ilə 
və onun oğ lu, Bül bü lün nə və si ilə 
bir lik də Bül bü lün evi nin açı lı şı nı 
biz qeyd et dik...”.

Pre zi dent diq qə tə çat dı rıb ki, 
ar tıq Şu şa nın mü fəs səl iş lən miş 
Baş pla nı təs diq edi lib: “Bi rin ci 
mər hə lə də 25 ya şa yış bi na sı nın 
in şa sı nə zər də tu tu lur, üç, dörd 

və beş mər tə bə li ya şa yış bi na la rı 
ki, və tən daş lar ar tıq Şu şa ya qa-
yıt ma ğa baş la sın lar”.

Döv lət baş çı sı çı xı şı nı bu söz-
lər lə bi ti rib: “İş ğal döv rün də bir 
çox la rı mız, həm keç miş məc bu ri 
köç kün lər, həm bü tün Azər bay-
can xal qı, o cüm lə dən də mən 
də fə lər lə fi  kir lə şir dik ki, dün ya da 
əda lət yox dur. Çün ki əda lət ol-
say dı, biz bu və ziy yə tə düş məz-
dik. Mən də o cüm lə dən be lə fi -
kir də idim. An caq hə yat gös tər di 
ki, əda lət var, sa də cə ola raq, dö-
züm lü ol maq la zım dır, sə bir li ol-
maq la zım dır, əda lə tə inan maq 
la zım dır və əda lə tə nail ol maq 
üçün ça lış maq la zım dır, hə də fə 
doğ ru get mək la zım dır. Əda lə-
ti bər pa et mək üçün fə da kar lıq 
gös tər mək la zım dır. Bu gün biz 
ha mı mız ürə yi miz də de yi rik və 
açıq de yi rik ki, bə li, əda lət var, 
əda lət bər pa edil di, biz bu gün 
Şu şa da yıq və bun dan son ra Şu-
şa da əbə di ya şa ya ca ğıq.

No yab rın 8-də Azər bay can 
xal qı na Şu şa müj də si ni ve rər-
kən de miş dim ki, Şu şa ar tıq 
azad dır, bu, hə qi qət dir. Biz azad 
Şu şa da yı ğış mı şıq. De miş dim 
ki, biz Şu şa ya qa yıt mı şıq. Bu da 
hə qi qət dir. Fes ti val lar, poezi ya 
gün lə ri, mə də ni təd bir lər və bir 
çox baş qa təd bir lər ar tıq ke çi ri lir 
və ke çi ri lə cək dir. De miş dim ki, 
Şu şa nı biz dir çəl də cə yik. Bu da 
baş ve rir, biz Şu şa nı dir çəl di rik.

Ya şa sın Şu şa! Ya şa sın Qa ra-
bağ! Ya şa sın Azər bay can!”.

Şuşa. Vaqifin məqbərəsi. Təkrarlanan tarix...
“Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı və yenidən biz nəfəs almağa başlamışıq”
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səh. 8

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

Ulu öndərin
Şuşaya məhəbbətinin ifadəsi 

Ötən əs rin 80-ci il lə ri ni Şu şa ta ri xi nin qı zıl döv rü ad lan dır saq, 
heç də ya nıl ma rıq. Hə min il lər də şə hə rin şeriy yət lə, mu si qi ilə 
do lu mə də ni hə ya tın da də rin iz qo yan, bu yur da ye ni hə yat 
ve rən, onu zi nət lən di rən iş, bö yük ədə bi ha di sə Hey dər Əli ye-
vin adı ilə bağ lı dır: bö yük şair Mol la Pə nah Va qi fin məq bə rə si-
nin açı lı şı və Va qif Poezi ya Gün lə ri.

1981-ci ilin axır la rın da Mol la Pə nah Va qi fi n məq bə rə si nin ti-
kin ti si ba şa çat dı rıl dı və bu nun la da şə hə rin müasir me mar lı ğı na 
əzə mət li bir abi də da xil ol du. 1982-ci il yan va rın 14-də məq bə rə-
nin, ey ni za man da Poezi ya evi nin tən tə nə li açı lı şı ol du.

Hə min gün şu şa lı la rın xa ti rə sin də bu gün də ya şa yır. Xal qı-
mı zın bö yük oğ lu Hey dər Əli ye vin gə li şi ni sə bir siz lik lə göz lə yən 
min lər lə in san əziz qo na ğı la yi qin cə qar şı la maq üçün kü çə lə rə 
çıx mış dı. Hey dər Əli yev Şu şa nı hə mi şə özü nə doğ ma sa yır dı. 
Va qi fi n məq bə rə si nin açı lı şın da iş ti rak et mək üçün Ba kı dan Mər-
kə zi Ko mi tə nin Bü ro üzv lə rin dən, çox say lı ədə biy yat və in cə sə-
nət xa dim lə rin dən iba rət bö yük bir he yə ti də özü ilə gə tir miş di.

davamı səh. 5-də

Bir daha dünyaya göstərdik ki,
bu abidələr xalqımıza məxsusdur

Biz bir da ha dün ya ya gös tər dik ki, Şu şa Azər bay can şə hə ri-
dir, Azər bay can mə də niy yə ti nin pay tax tı dır. Bu şə hər də olan 
abi də lər xal qı mı za məx sus dur və biz o abi də lə rə sa hib çı xıb 
on la rı bər pa edi rik.

Şu şa da Va qif Poezi ya Gün lə ri nin açı lı şın da iş ti rak edən mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov bu söz lə ri jur na list lə rə mü sa hi bə sin də 
söy lə yib.

səh. 3

Mədəniyyət Nazirliyində Gürcüstan 
nümayəndə heyəti ilə görüş

Azər bay can Res pub li ka sı mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni 
Va qif Əli yev Gür cüs ta nın Di ni Mə sə lə lər üz rə Döv lət Agent li-
yi nin səd ri Za za Va şax mad ze nin rəh bər lik et di yi nü ma yən də 
he yə ti ilə gö rü şüb. 

Qonaq Azər bay can la Gür cüs tan ara sın da dost luq ənə nə lə ri-
nin qə dim ta ri xə söy kən di yi ni və mə də ni əla qə lə rin bun dan son-
ra da uğur la in ki şaf et di ri lə cə yi nə əmin li yi ni bil di rib.

səh. 3

1982-ci il də (29 iyul – 3 av qust) əsa sı qo-
yu lan və 1991-ci ilə dək ənə nə vi ke çi ri lən 
Va qif Poezi ya Gün lə ri otuzil lik ara dan 
son ra azad Şu şa da, bö yük şairin ru hu-
nun do lan dı ğı doğ ma mə kan da bər pa 
edil di. 30-31 av qust ta rix lə rin də Şu şa ye-
ni dən söz-sə nət işı ğın da ədə biy yat, elm 
xa dim lə ri ni bir ara ya gə tir di.

Qeyd edək  ki, Hey dər Əli yev Fon du tə-
rə fi n dən təş kil olu nan poezi ya bay ra mı nın 
açı lı şın da Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va Va qif Poezi ya Gün lə ri-
nin rəs mi açı lı şın da iş ti rak edib lər. Döv lə ti-
mi zin baş çı sı açı lış mə ra si min də çı xış edib.

Son ra Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar, Xalq şairi Nə-

ri man Hə sən za də, AYB-nin ka ti bi, ya-
zı çı-pub li sist İl qar Fəh mi, Xalq ya zı çı sı 
El çin, AYB-nin üzv lə ri şairə Gü nel Şa-
mil qı zı və şair Şəh ri yar Del Ge ra ni nin 
çı xış la rı olub.

Çı xış lar dan son ra Va qif Poezi ya Gün lə-
ri nin ta ri xi ni əks et di rən vi deoçarx nü ma yiş 
olu nub. Son ra gənc mu si qi çi lər “Qa ra bağ 
şi kəs tə si”ni ifa edib lər.

Va qif Poezi ya Gün lə ri nin ikin ci gü nü nün 
proq ra mı zən gin olub.  Yaş lı, or ta nə sil və 
gənc nə sil şair lə rin çı xış la rı, mu ğam sə nət-
kar la rı nın ifa la rı din lə ni lib, “Ni za mi dən Va-
qi fə” ad lı poetik kom po zi si ya təq dim edi lib.

davamı səh. 2-də

Yenidən doğma diyarda –
mədəniyyət paytaxtımızda ilk sərgilər

Şu şa da ke çi ri lən Va qif Poezi ya Gün lə ri çər çi və sin də Hey dər 
Əli yev Fon du tə rə fin dən “Qa ra bağ Azər bay can mə də niy yə ti nin 
in ci si dir” və “Ye ni dən doğ ma di yar da. Qa ra ba ğın sə nət in ci lə ri” 
ad lı sər gi lər təş kil edi lib. Bi rin ci sər gi də nü ma yiş olu nan rəsm və 
hey kəl tə raş lıq əsər lə rin də əsas il ham mən bə yi Qa ra bağ dır.

Şu şa Xal ça çı lıq Qa le re ya sın da təşkil edi lən “Ye ni dən doğ ma 
di yar da. Qa ra ba ğın sə nət in ci lə ri” sərgi sində isə Azər bay can Mil-
li Xal ça Mu ze yi nin təq dim et di yi xov lu və xov suz xal ça lar, xal ça 
mə mu lat la rı, mil li tik mə və ge yim dəst lə ri, bə dii me tal nü mu nə lə ri 
nü ma yiş olu nur.

səh. 4

29 ildən sonra söz-sənət işığında 

İşğaldan azad olan təqvimimiz 
31 avqustda son səhifəni çevirdik

Düz 27 il – 1993-cü il dən 2020-ci ilə dək 31 
av qust bi zim üçün qa ra ha şi yə için də bir 
gün idi. Hə min gün Qu bad lı nın iş ğa lı nın 
il dö nü mü nü qeyd edir, o gü nü ağ rı-acı 
ilə, yurd ye ri mi zin həs rə ti ilə ya şa yıb təq-
vi min sə hi fə si ni köks ötü rə rək çe vi rir dik. 

Düş mən Və tən tor paq la rı nı zəbt et di yi ki-
mi, təq vi mi mi zin gün lə ri ni də iş ğal et miş di. 
De mək olar ki, hər ay da bir, bə zi ay lar da 
hət ta iki iş ğal gü nü var dı. Av qust be lə ay la-

rın ən ağı rı idi. 23 av qust da Cəb ra yı lı, Fü zu-
li ni, 31 av qust da Qu bad lı nı ya da sa lır dıq...

2020-ci ilin 27 sent yab rın da Və tən tor paq-
la rı nın azad edil mə si uğ run da baş la nan haqq 
sa va şı ta ri xin bu ağır ge di şa tı nı, fə lə yin bi zə 
yal nız nis gil gə ti rən çar xı nı dur dur du. Yurd 
yer lə ri miz lə bə ra bər təq vi mi mi zin iş ğal al tın-
da kı gün lə ri də azad olun du. İlk ola raq hə lə 
mü ha ri bə nin qız ğın ça ğın da 29 okt yabr Zən-
gi la nın iş ğal gü nü ki mi anıl maq dan qur tul du. 
Son ra o bi ri ay la rın o bi ri gün lə ri... 

Ar tıq təq vi mi miz iş ğal dan qur tu lub, köks 
ötü rə rək çe vir di yi miz qa ra ha şi yə li gün lər ay-
dın lı ğa çı xıb. İş ğal dan azad təq vim də Qu bad-
lı nın da öz gü nü var – 25 okt yabr 2020-ci il...
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əvvəli səh. 1-də

Əvvəlcəölkəmizinərazibü
tövlüyüuğrunda şəhid olanla
rınxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadedilib.
Xalq şairi,MilliMəclisin de

putatıSabirRüstəmxanlıçıxış
edərək Vaqif Poeziya Gün
lərinin hər kəs üçün xoşbəxt
anlar yaşatdığını vurğulayıb.
“Şuşaya gəlməyimizlə bizim
ruhumuz yüksəlir, əhvalımız
yüksəlir, başımızdikəlir vəöz
tariximizlə,özvarlığımızlaqü
rur duyuruq”,  deyən şair bu
ucalığı xalqımıza bəxş edən
Ali Baş Komandan İlhamƏli
yevə, Azərbaycan əsgərinə
minnətdarlığınıbildirib.
Qeydedibki,otuzillikfasilə

dənsonrabərpaolunanVaqif
Poeziya Günləri sözümüzün,
şeirimizin, ədəbiyyatımızın
bayramıdır: “Biz Şuşaya gə
ləndəgördüyümüzokeçilməz
yolları bizim ər oğullar Vətən
sevdası, Şuşa sevgisi ilə ke
çərək bu yerə gəlib çatıblar.
Bu,misligörünməmişbirqəh
rəmanlıqdır.Əslindəbu,30 il
çoxçətingünləryaşamışədə
biyyatımıza Azərbaycan əs
gərininverdiyibirtöhfədir.Bu,
Azərbaycanəsgəriningöstər
diyi tarixi bir igidlikdir.Dünən
Ali Baş Komandan bu qələ
bələrin nəticəsi olaraq Azər
baycanın söz ordusunaVaqif
məqbərəsini qaytardı. Sözün
və silahın bir olduğu yerdə
ölkə basılmaz. Məhz bu gün
burada əyləşən söz, sənət
adamları da daim Azərbay
canOrdusunadayaqolmağa,
onları yeni döyüşlərə ruhlan
dırmağa çalışıb. Bu gün nə
yaxşıki,sözümüzləsilahımız
birdir”.

Xalq şairi Vətən müharibə
sində Qələbəyə həsr etdiyi
“Qarabağa dönüş” poemasın
danbirparçanıoxuyub.
Sonra şair, tərcüməçi Vaqif

Bəhmənli,  AYB Xəzər böl
məsinin sədri Arif Buzovnalı,
NaxçıvanMuxtarRespublikası
Yazıçılar Birliyinin sədri Asim
Yadigar, Sumqayıtdakı “Əli

Kərim poeziya evi”nin rəhbəri
İbrahimİlyaslı,“Söz”ədəbila
yihəsininrəhbəriNigarHəsən
zadə, AYBnin mətbuat katibi
Xəyal Rza, şairlər Rəsmiyyə
Sabir, Əkbər Qoşalı və baş
qaları çıxış edərək şeirlərini
oxuyublar.Beynəlxalqmuğam
müsabiqəsininqalibləriNisbət
SədrayevavəXəyalHüseyno
vunifalarıdinlənilib.
“Nizamidən Vaqifə” adlı po

etik kompozisiya tədbirə xü
susi rəng qatıb.Xalq artistləri
Mehriban Zəki, Pərviz Məm
mədrzayev, Əməkdar artistlər
Gülzar Qurbanova və Elşən
Rüstəmovun çıxışları alqışlar
laqarşılanıb.
Vaqif Poeziya Günlərinə

“Qarabağ, ana yurdum”mah
nısıiləyekunvurulub.

“O, gördüklərini deyil, hiss etdiklərini çəkirdi” 
Fərid Xayrulinə həsr olunmuş xatirə sərgisi 

“YARAT”Müasirİncəsənət
Məkanınıntəşkilatçılığıilə
BakıdailkdəfəkeçirilənI
KüçəFotoqrafiyasıFesti
valıçərçivəsində,məşhur
fotojurnalist,Əməkdar
mədəniyyətişçisiFərid
Xayrulinin(19472020)
xatirəsinəhəsrolunmuş
sərgiaçılıb.

Tədbir “İçərişəhər” Dövlət TarixMemarlıqQoruğu İdarəsi, “İçərişəhər”
MuzeyMərkəzi,BakıdakıRusiyaİnformasiyaMədəniyyətMərkəzivəMə
dəniyyətNazirliyininMuzeyMərkəzininbirgədəstəyiiləhəyatakeçirilib.
TanınmışjurnalistRahibAzəriçıxışındaFəridXayrulinlətanışlığından

sözaçıb.Bildiribki,onuBakıdakeçiriləncazfestivallarındatanıyıb:“İs
tənilənşəxsfotoçəkəbilər,ancaqpeşəkarınəlindəşəkillərtambaşqa
cüralınır.O,ifaçılarlaişləyərkənfotolaronunistədiyikimialınsındeyə
onlarasəhnəmədəniyyətiniöyrədir,səhnədənecədayanmaqməslə
hətləriniverirdi.Mənonunemalatxanasındaolarkənheçkiməgöstər
mədiyişəkillərigörmüşdüm.O,fotolarıhaqqındadanışmağı,onlarıtəq
dimetməyisevirdi”.
Qeydedilib ki, FəridXayrulin ölkəmizin fotosalnaməsini yaradıb, çox

saylıxaricisəfərlərdəfotoreportajlarhazırlayaraqdaimcoşqunhadisələrin
mərkəzindəolub,çoxsaylırespublikavəxaricifotosərgilərinmükafatlarına
layiqgörülüb.Onun“Neftinhaqqı”adlıekolojisilsiləsiBöyükBritaniyaXİN
Ekologiyadepartamentinəzdindəkimuzeyədaxilolanfotoqrafiyanümu
nəsiolub.Onadəkhəminmuzeydəyalnızrəsməsərlərinümayişetdirilib.
FəridXayrulininçəkdiyifotolar“Azərbaycanmənimsəxavətlidiyarımdır”,
“Şahdəniz”,“MüasirAzərbaycanmemarlığı”kimikitablarıbəzəyir.
“İçərişəhər”MuzeyMərkəzinindirektoruƏminəMəlikovabildirib ki,

FəridXayrulin“İçərişəhər”DövlətTarixMemarlıqQoruğuİdarəsiiləsıx
əməkdaşlıqedib:“BugünkütədbirinŞirvanşahlarSarayıKompleksində
keçirilməsitəsadüfideyil.O,aramızdaolmasada,onunlabağlıxatirə
lərimizbizimləqalacaq”.
Əməkdarincəsənətxadimi,kinooperatorRafiqQəmbərovFəridXay

rulinlə50iləyaxındavamedənpeşəyoldaşlığındansözaçıb:“Oözünü
fotoqrafdeyil,fotojurnalistadlandırırdı.Onunözünəməxsusbirfotoqraf
olmasıburadasərgilənənşəkillərdəüzəçıxır.Çünkio,gördüklərinide
yil,hissetdikləriniçəkirdi.Çəkdiyikadrlarhəyatınbirparçasıkimicanlı
təsirbağışlayırdı”.
Qeydedəkki,ŞirvanşahlarSarayıKompleksininbirincihəyətindəaçı

lanxatirəsərgisindəfotoqrafınşəxsikolleksiyasından40dançoxəsəri
nümayişolunur.Sərgisentyabrın5dəkdavamedəcək.

Ədəbi müstəvidə Qarabağın dünəni və bu günü

VaqifPoeziyaGünləriçərçivə
sindəavqustun31dəŞuşada
“ƏdəbimüstəvidəQarabağın
dünənivəbugünü”adlısimpo

ziumkeçirilib.

Simpoziumda ədəbiyyatımızın qarşı
sındaduranvəzifələrdən,sonotuzildə
yaradılmış ədəbi nümunələrdən, Vaqif
Poeziya Günlərinin ədəbiyyat adamla
rına verdiyi stimuldan vəMolla Pənah
Vaqifinyaradıcılığındansözaçılıb.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi,

yazıçıdramaturqİlqarFəhmideyibki,ədəbiy
yatşünasalimlərinvəgəncşairləriniştirakıilə
təşkilolunmuşbusimpoziumgələcəkdəkeçi
riləcəktədbirlərüçünbiristiqamətgöstərir.

AkademikNizamiCəfərov,şairAdilCəmilvə
başqalarıçıxışedərəkədəbimüstəvidəQara
bağın dünəninə və bu gününə dair fikirlərini
bölüşüblər. Bildirilib ki, belə tədbirlər növbəti
illərdədahagenişformatdatəşkilolunacaq.

29 ildən sonra söz-sənət işığında
Şuşada keçirilən Vaqif Poeziya Günləri başa çatıb

OtuziləyaxınsürənişğalvəəsarətdənqurtulanQarabağın
baştacı,ədəbivəmədəniirsimizinbeşiyitarixisimasını,
sözsənəthavasınıbərpaedir.Mədəniyyətimizinpay
taxtı,illəröncəolduğukimi,yenəgörkəmlişəxsiyyətləri

nin,sözsənətdühalarınınruhuiləbirgəyaşamağabaşlayıb,
onlarınabidələrini,xatirəsiniyaşadantikililəriyenidənqoynuna
alıb...

Avqustun 29da Şuşa şəhə
rində böyük Azərbaycan şairi
Molla Pənah Vaqifin büstünün
açılışıolub.PrezidentİlhamƏli
yev və birinci xanım Mehriban
Əliyevaaçılışdaiştirakediblər.
Məlumat verilib ki,Molla Pə

nah Vaqifin 1957ci ildə tunc
dan hazırlanan büstü 1958ci
ildəCıdırdüzünəyaxınərazidə
qəbirüstü abidə kimi yerləşdi
rilib, daha sonra 1976cı ildə
şairin Şuşadakı evinin yaxınlı
ğınaköçürülüb.1982ciildəVa
qifin məqbərəsinin açılışından
əvvəlbüstvəonunətrafı təmir
edilib, abidənin postamenti də
yişdirilib.Büst1992ciildəŞuşa
şəhərinin işğalı zamanı ermə
ni vandalizminəməruz qalaraq
dağıdılıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham

Əliyevin göstərişinə əsasən,
abidə onun müəllifi, Əməkdar
incəsənət xadimi HəyatAbdul
layevanın ilkin eskiz layihəsi
əsasındayenidənqurulub.
HeydərƏliyevFondunundəs

təyi ilə bürüncdən hazırlanan
büstözəvvəlkiyerinəqaytarıla
raqMollaPənahVaqifinŞuşa
dakı evinin yaxınlığında quraş
dırılıb.

***
Şuşada Molla Pənah Vaqifin

muzeyməqbərə kompleksinin
təmirbərpa və yenidənqurma
işlərindən sonra açılışı keçiri
lib. Prezident İlham Əliyev və
birinci xanımMehribanƏliyeva
kompleksdə görülən işlərlə ta
nışolublar.
Qeydedəkki,1982ci ilyan

varın 14də xalqımızın ümum
milli lideri Heydər Əliyevin tə
şəbbüsü və iştirakı ilə Şuşa
şəhərindəMolla Pənah Vaqifin
məzarıüzərindəucaldılanəzə
mətli məqbərənin açılışı ol
muşdu. Bu səfər çərçivəsində
Heydər Əliyev Şuşada Vaqif
Poeziya Günlərinin keçirilməsi
ilə bağlı göstəriş vermişdi. Hə
min ilin 29 iyul – 3 avqust ta
rixlərində Şuşada böyük şairin
adınailkpoeziyabayramıkeçi
rilmişdi.
Məqbərə kompleksinin da

xilində Molla Pənah Vaqifin
heykəltəraşAlbert Mustafayev
tərəfindənhazırlananbüstüqo
yulmuşdu. 1992ci ildə Şuşa
şəhərinin Ermənistan tərəfin
dən işğalı nəticəsində komp
leksin binası və burada sərgi
lənənbütüneksponatlarməhv
edilmişdi.

Azərbaycan Ordusunun şan
lı Zəfərindən sonra, 2021ci il
yanvarın 14də Şuşa şəhərinə
səfəri zamanı məqbərəni ziya
rətedənPrezidentİlhamƏliye
vin tapşırığına əsasən, burada
təmirbərpa və yenidənqurma
işlərinəstartverilib.Məqbərədə
təmirbərpa və yenidənqurma
işləriHeydərƏliyevFondutərə
findənaparılıb.
2021ciilinmartayındanbaş

layaraq konstruktiv müayinə
aparılaraq, tələb olunan hissə
lər üzrə gücləndirmə tədbirləri
araşdırılıb və işçi layihələr ha
zırlanıb. İşçi layihələrəsasında
xarici mütəxəssislər tərəfindən
təyinedilənxüsusikimyəvima
teriallarla elementlərin konst
ruktivbərpaişləriyerinəyetirilib,
korroziyaya qarşı əlavə tədbir
lər görülüb. Həmçinin abidənin
damörtüyü yenidən qurulub.
Topoqrafiya işləri nəticəsində
əldə edilənməlumatlar üzrə, o
cümlədən ərazidə axtarış işlə

ri keçirməklə qırılmış, dağılmış
üzlük hissələrin əldə edilməsi
ilə birlikdə abidənin ilkin ölçü
lərinin bərpası məqsədilə me
marlıq işçi layihələrihazırlanıb.
Bu layihələr əsasında fasadın
vədaxilihissələrindivarsəthlə
rimərmərləüzlənibvəabidənin
tarixigörkəmibərpaedilib.
Bundan əlavə, ərazidən ta

pılan tökmə alüminium şəbəkə
nümunəsiəsasındahazırlanmış
işçilayihələrüzrəbütünşəbəkə
və dekorlar, o cümlədən giriş
qapısı tökmə üsulu ilə alümi
niummaterialdan tarixi ölçüləri
qorunmaqla hazırlanıb, Şuşa
şəhərinə gətirilərək layihə üzrə
quraşdırılıb.Salonunmərkəzin
dəqəbirdaşıüzərindəqaramər
mərdən sənduqə qoyulub, ilkin
formanın bərpası nəzərə alın
maqlabüstağmərmərdənişlə
nibhazırlanaraqquraşdırılıb.

Abidənin hər detalında tari
xi görkəm qorunub saxlanılıb.
Abidə kompleksinin bütün inf
rastrukturu yenidən qurulub,
yağış suları üçün drenaj xətləri
və elektrik xətləri çəkilib quraş
dırılıb.Landşaftda istinaddivar
larıvəmeydança tarixigörkəmi
çərçivəsində qranitlə üzlənib.
Eynizamandaətrafdaodövrün
şəkillərində əks olunduğu kimi,
müxtəlifnövqızılgülkollarıəkilib.

***
Azərbaycan musiqi mədə

niyyətinin inkişafında tarixi xid
mətlər göstərmiş, professional
vokal məktəbinin təşəkkülündə
mühümroloynamışböyükmü
ğənni,SSRİXalq artisti Bülbü
lünŞuşaşəhərindəkievmuzeyi
dəbərpaedilib.
Ümummilli lider Heydər Əli

yevin göstərişi əsasında Şuşa
Şəhər Xalq Deputatları Sove
tinin İcraiyyə Komitəsi 1982ci
il 31 avqust tarixində qərarı ilə
Bülbülündoğulduğuvəyaşadı
ğı evinevmuzeyinə çevrilməsi
barədəqərarqəbuletmişdi.Bi
na 19821983cü illərdə təmir
olunmuş, muzey ekspozisiyası
qurulmuşdu. Muzeydə Bülbü
lün yaradıcılıq, elmitədqiqat,
pedaqoji,ictimaifəaliyyətiniəks
etdirən9minəyaxınsənədtop
lanmışdı.

Evmuzeyində Bülbülün
uşaqlıq illərinə aid şəkillər,
şəxsi əşyalarından bəziləri, o
cümlədən onun qavalı da yer
almışdı.
Burada həmçinin Azərbay

canda yeni vokal məktəbinin
yaradılmasında, xalq musiqi
sinin öyrənilməsi və təbliğində
Bülbülünçoxilliksəmərəliyara
dıcıişinitəsdiqedənmateriallar
nümayişetdirilirdi.

1992ci ilinmayındaŞuşanın
işğalındansonra, şəhərdəki di
gər mədəniyyət ocaqları kimi,
Bülbülünevidəerməni vanda
lizmininqurbanıolmuşdu.Bu il
yanvarın 14də Şuşa şəhərinə
səfərizamanıevmuzeyiniziya
rətedənAzərbaycanPrezidenti
İlhamƏliyevin tapşırığına əsa
sən muzeydə aparılan təmir
bərpa və yenidənqurma işləri
artıqbaşaçatıb.
Sənətkarınoğlu,müğənni və

bəstəkar,Xalqartisti,ölkəmizin
RusiyadakısəfiriPoladBülbül
oğlumuzeyinbərpası,yaradılan
ekspozisiya ilə bağlı məlumat
verib.
Bərpa işləri zamanı eyvana

çıxan divarlarda suvaq altın
dan daş üzərində yonulmuş
ərəbəlifbasıiləikiyazıvəgü
nəşsimvolunuəksetdirəntəs
vir aşkar olunub.Yazıların bi

rindəQurandanayə,digərində
isəevintikilmətarixiqeydedi
lib. Divarın üzərində yeni aş
kar olunmuş yazıda göstərilir
ki,bina1788ciildəinşaedilib.
Bina tipoloji mənsubiyyətinə
görə Qarabağ və Azərbayca
nın tarixi yaşayış binalarının
xüsusiyyətini özündə əks et
dirir, otaqların daxili quruluşu
Azərbaycanın ənənəvi evləri
nəxasdır.

Bərpa zamanı bütün yükda
şıyıcıdivarlarınbünövrəsimöh
kəmləndirilib,çatolandivarhis
sələrində yenidənqurma işləri
aparılıb. Binanın daxili otaqla
rındaçürümüştaxtadöşəmələr
yeniləriiləəvəzolunub.Damör
tüyü,qapı vəpəncərələri çürü
düyündənvəistismarayararsız
haldaolduğundan,binanıntarixi
görkəminiqorumaqşərtiləyeni
siiləəvəzedilib.
Binada muzey ekspozisiyası

qurulub. Həyətyanı sahə ilkin
görkəmi saxlanılmaqla bərpa
olunub.HəyətdəBülbülün yeni
hazırlananbüstüucaldılıb.
Şuşa şəhəri işğalda olduğu

dövrdə Bülbülün vandalizmə
məruz qalmış büstü isə ermə
ni vəhşiliyini nümayiş etdirmək
məqsədiləsaxlanılıb.

***

Avqustun 29da Prezident
İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Şuşa şəhə
rindədahiAzərbaycanbəstəka
rıÜzeyirHacıbəylininheykəlinin
açılışındaiştirakediblər.
1985ciildəÜzeyirHacıbəyli

nin100 illik yubileyimünasibə
tilə Şuşada bəstəkarın heykəli
ucaldılmışdı. Heykəltəraş Əh
məd Salikov tərəfindən hazır
lananabidə1992ci ildəBirinci
Qarabağ müharibəsi zamanı
erməni vandalizminə məruz
qalaraq tamamilə məhv edilib.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırığına uyğun ola
raqbəstəkarınyeniheykəliha
zırlanıb.
Heykəlin modeli qalmadığın

dan yeni abidə o dövrün mət
buatındadərcolunanvəarxivdə
saxlanılanfotolarəsasındayara
dılıb. Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə bürüncdən hazırla
nan heykəl Şuşa şəhərində öz
əvvəlki yerində ucaldılıb. Abidə
heykəltəraşlarAslan Rüstəmov,
Teymur Rüstəmov, Mahmud
Rüstəmovtərəfindənhazırlanıb.
Dövlət başçısı və birinci xa

nım Üzeyir Hacıbəylinin Şuşa
şəhərindəkievmuzeyindəapa
rılacaq işlərlə də tanış olublar.
Burada görüləcək işlər barədə
məlumatverilib.
Erməni işğalçı qüvvələrinin

vəhşiliyi nəticəsində muzeydə
dahi bəstəkarın həyat və yara
dıcılığıiləbağlı1700eksponat
danyalnız100əyaxınısalamat
qalıb,qalanıməhvedilib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Heydər

ƏliyevFondutərəfindənevmu
zeyində aparılacaq işlər üzrə
layihə hazırlanıb. Həyata keçi
riləcək işlərdən sonra 1992ci
ildə muzeyin Bakıya aparılmış
eksponatlarının burada yerləş
dirilməsinəzərdətutulur.Bunlar
ÜzeyirHacıbəylininfotoşəkilləri,
məktubları,əsərlərininpartitura
larıvəşəxsiəşyalarıdır.

Vaqifin, Üzeyirin, Bülbülün Şuşası...
Qədim şəhər yenidən görkəmli şəxsiyyətlərinin ruhu ilə nəfəs alır



www.medeniyyet.az

№65 (1842)
1 sentyabr 2021 tədbir 3

Xəbərverildiyikimi,
avqustun29-daPre-
zidentİlhamƏliyevvə
birincixanımMehri-

banƏliyevanıniştirakıilə
Şuşadabirsıraaçılışvə
təməlqoymamərasimləri
keçirilib.

Əvvəlcə yenidənqurma işləri
yekunlaşan “Qarabağ” hoteli
ninaçılışıolub.1980ciildəin
şaedilənhotelinbinası1992ci
ilin mayında Şuşa şəhərinin
işğalından sonra fəaliyyətini
dayandırıb və baxımsızlıqdan
tamamilə yararsız vəziyyətə
düşüb.
2020ci ilin noyabrındaAzər

baycanOrdusununşanlıZəfəri
iləŞuşaşəhəriErmənistanıniş
ğalındanazadedildikdənsonra

Prezident İlhamƏliyevin tapşı
rığına əsasən, hoteldə təmir
bərpavəyenidənqurmaişlərinə
başlanılmışdı.Müasirsəviyyəyə
çatdırılanhoteldəŞuşaşəhərinə
səfəredəcəkqonaqlarınrahatlı
ğıüçünhərcürşəraityaradılıb.
Şuşada Azərbaycan Res

publikası Prezidentinin Xüsusi
nümayəndəliyinin yerləşəcəyi
inzibati binada da bərpa işləri
aparılır.Dövlətbaşçısıvəbirinci
xanım Mehriban Əliyeva bina
daaparılanbərpaişləriilətanış
olublar.
Qeyd edək ki, Şuşa şəhəri

nin tarixi görkəminin bərpası,
əvvəlki şöhrətinin özünə qay
tarılması və ənənəvi dolğun
mədəni həyatına qovuşması
üçünbərpaquruculuqişlərisü
rətlə davam etdirilir. Şəhərin

tarixisimasınayeniçalarqata
caqtikililərdənbiridə“Hotelvə
KonfransMərkəzi” olacaq.Av
qustun 29da Prezident İlham
Əliyev tərəfindənmərkəzin tə
məliqoyulub.
Qədim dövrdə şəhərlərə gə

lən qonaqların qalması, eləcə
dədavamlıgəlibgedən tacirlə

ringətirdiklərimallarısaxlamaq
üçünkarvansaralartikilirdi.Kar
vansarakonseptiəsasgötürülə
rəkŞuşanınmərkəzində,Zəfər
yolunun üzərində yerləşəcək 5
ulduzlu“HotelvəKonfransMər
kəzi” müasir və milli memarlıq
üslublarının sintezi ilə dizayn
edilib.

Mərkəz 2,8 hektar ərazini
əhatə edəcək. Binanın xarici
görünüşündə ornamental kom
pozisiyalar və milli memarlıq
elementləri tətbiq ediləcək.
Həmçinin fasadın üzlənməsin
dəŞuşanın tarixibinalarının ti
kintisində işlənilənyerlidaşdan
istifadəolunacaq.

Bundan əlavə, mərkəzin ey
vanları,şimalvəcənubfasadla
rıənənəvimemarlıqquruluşun
da, Şuşanın tarixi binalarının
–XIXəsrəaidZöhrabbəyovun
evi, Üzeyir Hacıbəylinin Ev
Muzeyinin tikintisində istifadə
olunmuş taxta tərkibli mate
riallardanhazırlanıb.Beşmər
təbədən və 150 nömrədən
ibarət “HotelvəKonfransMər
kəzi”ndə otaqlar, restoranlar,
konfrans korpusları, daxili hə
yətlərolacaq.

Mədəniyyət Nazirliyində 
Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə görüş

Avqustun27-dəAzərbay-
canRespublikasımədəniyyət
nazirininbirincimüaviniVaqif
ƏliyevGürcüstanınDiniMəsə-
lələrüzrəDövlətAgentliyinin
sədriZazaVaşaxmadzenin
rəhbərliketdiyinümayəndə
heyətiiləgörüşüb.

Qonaqları səmimi salamla
yanmədəniyyətnazirininbirin
ci müavini Vaqif Əliyev Azər
baycaniləGürcüstanarasında
əlaqələrin zəngin tarixə malik
olduğunu, iki ölkənin dostluq
münasibətlərinin müxtəlif sa
hələrdə uğurla inkişaf etdiyini
bildirib. Azərbaycan ilə Gür
cüstanın fəal əməkdaşlığı nə
ticəsində həyata keçirilən bir
sıramühümqlobal iqtisadi la
yihələrin əhəmiyyəti vurğula
nıb.
Söhbət zamanı Vaqif Əliyev

Azərbaycan xalqının 44 gün
lük Vətənmüharibəsindəki Zə
fəribarədəsözaçıb,qonşuvə
dost GürcüstanınAzərbaycana
verdiyi siyasi dəstəyə görə tə
şəkkürünü bildirib. O, həmçi
nin 30 ilə yaxın Ermənistanın
işğalı altında qalan torpaqları
mızda yaşayış məntəqələrinin
talan olunduğu, mədəniyyət
müəssisələrinin, tarixi abidələ

rin məhv edilməsi barədə qo
naqlara məlumat verib. Qeyd
olunubki,AzərbaycanRespub
likasının Prezidenti tərəfindən
dövlət qurumları qarşısında ilk
növbədə işğaldanazadedilmiş
ərazilərdəgenişquruculuqişlə
rininaparılması, infrastrukturun
yaradılması kimi vəzifələr qo
yulub. Hazırda azad olunmuş
ərazilərdə tariximədəni abidə
lərinbərpası,müasirstandartla
racavabverənyenimədəniyyət
obyektlərinin inşası kimi mə
sələlər Mədəniyyət Nazirliyinin
əsasfəaliyyətistiqamətlərindən
biridir. Eyni zamanda həmin
ərazilərdə ermənilər tərəfindən

Azərbaycan xalqının mədə
ni irsinə qarşı törədilmiş cina
yətlərin beynəlxalq təşkilatlara
çatdırılması xüsusi əhəmiyyətə
malikdir vəAzərbaycanbu isti
qamətdə UNESCO, İCESCO,
BMTnin Sivilizasiyalar Alyansı
və digər təşkilatlarla əməkdaş
lıqedir.
Gürcüstanla mədəni əlaqə

lərin də yüksək səviyyəsindən
məmnunluğunu ifadə edən na
zirin birincimüavini hər il ölkə
mizdəkeçirilənmüxtəlifbeynəl
xalq festival və müsabiqələrdə
Gürcüstan təmsilçilərinin fəal
iştirak etdiyini diqqətə çatdırıb.
Vaqif Əliyev mədəniyyət naziri

AnarKərimovunbuilin69 iyul
tarixindəGürcüstanasəfəriçər
çivəsindəölkənindövlət rəsmi
ləri ilə keçirdiyi görüşlərdən və
müzakirə olunan məsələlərdən
sözaçıb.
Gürcüstanın Dini Məsələlər

üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
ZazaVaşaxmadze səmimi qə
bulagörəVaqifƏliyevə təşək
kürünübildirib.Azərbaycanailk
rəsmisəfərindənməmnunluğu
nuifadəedənqonaq44günlük
müharibənin Zəfərlə başa çat
masımünasibətiləAzərbaycan
xalqına təbriklərini çatdırıb.
Z.Vaşaxmadze Azərbaycanın
bütün beynəlxalq səviyyələrdə
Gürcüstanınərazibütövlüyünü
tanıdığınavədəstəkolduğuna
görə minnətdarlığını dilə gəti
rib.O,ölkəsinindəAzərbaycan
kimi multikultural olduğunu və
orada müxtəlif xalqların yaşa
dıqlarınıvurğulayıb,Gürcüstan
hökuməti tərəfindən müxtəlif
dini etiqadı olan vətəndaşla
ra qayğı və diqqət göstərildi
yini qeyd edib. Z.Vaşaxmadze
Azərbaycanla Gürcüstan ara
sındadostluqənənələrininqə
dimtarixəsöykəndiyinivəmə
dəni əlaqələrin bundan sonra
dauğurla inkişafetdiriləcəyinə
əminliyinibildirib.

Bir daha dünyaya göstərdik ki, 
Şuşada olan abidələr xalqımıza məxsusdur
Bizbirdahadünya-
yagöstərdikki,Şuşa
Azərbaycanşəhə-
ridir,Azərbaycan
mədəniyyətininpay-
taxtıdır.Buşəhərdə
olanabidələrxal-
qımızaməxsusdur
vəbizoabidələrə
sahibçıxıbonları
bərpaedirik.

Avqustun30daŞuşadaVaqifPoeziyaGünlərininaçılışında
iştirakedənmədəniyyətnaziriAnarKərimovbusözlərijurnalist
lərəmüsahibəsindəsöyləyib.
Nazirqeydedibki,ŞuşadaVaqifinməqbərəsiuluöndərintə

şəbbüsüiləinşaedilibvə1982ciilyanvarın14dəonuniştirakı
iləabidəninaçılışıolub.1992ciildəŞuşaşəhərininErmənistan
tərəfindənişğalınəticəsindəkompleksinbinasıvəburadasərgi
lənənbütüneksponatlarməhvedilib.
“PrezidentİlhamƏliyevuluöndərHeydərƏliyevinvəsiyyətini

yerinəyetirərəkbuabidəninyenidənbərpaedilməsinəgöstəriş
verib.Çoxşadamki,butarixigününşahidiyəm.Əminikki,biz
bundansonraŞuşamızıvəQarabağımızıinkişafetdirəcəyik”,
deyənazirAnarKərimovbildirib.

Vaqif Poeziya Günləri həm siyasi, 
həm də mədəni-tarixi əhəmiyyət daşıyır

PrezidentİlhamƏliyevvəbirincixanımMehribanƏliyevaŞu-
şaşəhərindəBülbülünEv-Muzeyininbərpaişlərindənsonra
açılışındaiştiraketdilər.Prezidentəminnətdaramki,bizəbu
günləriyaşadır.Allahşəhidlərimizinruhunuşadetsin,qazilə-
rimizədəcansağlığıversin.

Bu sözləri Şuşada
jurnalistlərə müsahi
bəsində Azərbayca
nın Rusiyadakı səfi
ri Polad Bülbüloğlu
söyləyib. O deyib:
“Mən 7 aydır ki, Şu
şaya gedibgəlirəm,
buradagörülənbütün
işlər göz qabağında
dır.Hərdəfəbunlara
diqqət yetirəndə, dü
şünürəmki,bu,birmöcüzədir.PrezidentİlhamƏliyevinrəhbər
liyi iləAzərbaycanxalqıböyükbirQələbəçalıbvəbuQələbə
başımızıucaldıb. İstər “Xarıbülbül”MusiqiFestivalı, istərsədə
VaqifPoeziyaGünlərininkeçirilməsihəmsiyasi,həmdəmədə
nitarixiəhəmiyyətdaşıyır”.

Qarabağın hava qapısı və Zəfər yolu
Son tamamlama işləri görülür

AzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevvəbi-
rincixanımMehribanƏliyeva
avqustun29-daŞuşaşəhərinə
gedərkənFüzuliBeynəlxalq
HavaLimanındatikintiişlərinin
gedişiilətanışolublar.

Birinci xanım Mehriban Əli
yeva Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanının videogörüntüsünü
paylaşıb.
“Cəmi bir neçə ay ərzində

havalimanıdeməkolarki,artıq
açılışa hazırlaşır. Hava lima
nının inşası bu il başlamışdır.
Mən demişdim ki, bu il Füzuli
BeynəlxalqHavaLimanı istifa
dəyə veriləcək. Bəlkə də dün
yada bu sürətli templərlə heç
bir hava limanı tikilməmişdir.
Artıquçuşenməzolağıdaha
zırdır.Buradason tamamlama
işləri aparılır. Bir daha qeyd

etməkistəyirəm,builmənha
va limanının təməlini qoydum,
indi isə gəlirik inşaat işləri ilə
tanışolmağa.BuaeroportQa
rabağın hava qapısıdır”, – de
yə Prezident İlham Əliyev vi
deogörüntüdəbildirib.
Füzuli Beynəlxalq Hava Li

manıənmüasir səviyyədə inşa
olunur. Hava limanında uzunlu
ğu3000metr,eni60metrolan
uçuşenmə zolağı istismara ve
rilib.Aeroport istənilən tip hava
gəmisiniqəbuledəbiləcək.Ba
qajkonveyerlərinin,qeydiyyatvə
digər sistemlərin işə salınması
nəzərəalınmaqla,sentyabrayı
nınsonunaqədərsərnişintermi
nalının istismara verilməsi işləri
tambaşaçatdırılacaq.
Avtomatlaşdırılmış sistemlər

lə təchiz olunanHavaHərəkə
tini İdarəetmə (HHİ) qülləsinin
tikintisi başa çatdırılıb. Sərni

şinlərin rahatlığını təminetmək
məqsədilə terminalın qarşısın
da 150 avtomobil üçün nəzər
də tutulmuş dayanacaq inşa
olunub. Bundan başqa, Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanına gi
rişüçünyoluntikintisi,həmçinin
aeroportun ərazisində yaşıllaş
dırmaişləriaparılır.
Xatırladaq ki, dövlət başçısı

tərəfindən Füzuli aeroportunun
təməlibu ilyanvarın14dəqo
yulub.

***
Prezident İlham Əliyev Əh

mədbəyliFüzuliŞuşaZəfəryo
lunda son tamamlama işləri ilə
dətanışolub.
MüzəfərAliBaşKomandanın

rəhbərliyi ilə şanlı Ordumuzun
ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı
elanolunanŞuşaşəhərinimən
fur düşməndən azad edərkən
istifadəetdikləricığıryolunəbə

diləşdirilməsi məqsədilə tikilən
Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avto
mobil yolu dövlətimizin başçısı
tərəfindənZəfəryoluadlandırı
lıb.
Zəfər yolunun tikintisi başa

çatmaq üzrədir. İkiüç hərəkət
zolaqlıyolunuzunluğu101kilo
metrdir.Artıqyolun92kilometr
likhissəsinəasfaltbetonörtüyü
salınıb.Digərhissələrdə isə iş
lərdavametdirilir.Yoldakörpü
lərvəyeraltıkeçidlərinşaedilib.
Bundanəlavə,FüzulidənŞu

şayadahageniş,magistralav
tomobil yolunun inşası da da
vamedir.

Mədəniyyət paytaxtımız 
tarixi görkəminə yeni rənglər qatır

Qala-şəhərin yeni Baş planı
6 məhəllədən ibarət yeni yaşayış massivi, 

yeni yollar, yaşıllıqlar 

AzərbaycanRespub-
likasınınPrezidenti
İlhamƏliyevəvəbi-
rincixanımMehriban

ƏliyevayaŞuşaşəhərinin
Başplanıtəqdimolunub.

Məlumat verilib ki, Şuşa şə
hərininBaşplanıhazırlanarkən
onun tarixi əzəmətinin qorun
ması əsas götürülüb. Mədə
niyyət paytaxtımızda həyata
keçirilənbütün layihələr tarixlə
müasirliyin vəhdəti üzərində
qurulacaqvətezlikləkeçmişdə
olduğukimi,Şuşadünyanınən
gözəlşəhərlərindənbirinəçev
riləcək.

Baş planda Şuşanın orta,
yüksək və qarışıq sıxlıqlı olan
yaşayış binalarının inşa edil
məsi, şəhər mərkəzinin, yeni
tikiləcəkvəqorunubsaxlanıla
caq tarixibinalarvəabidələrin
yerləridəözəksinitapıb.
Şəhərdə uzunluğu 36,2 ki

lometr olan mövcud yollarla
yanaşı, həm də 17,6 kilometr
yeni yolun inşası da nəzərdə
tutulur.Həmçinin şəhərinBaş
planında ictimaidayanacaqla
rındayerləşməyerlərimüəy
yən olunub. Bu dayanacaqlar
elə qoyulacaq ki, şəhərin kü
çələrinə girişçıxışa mane ol
masın.

Baş plan hazırlanarkən şə
hərin relyefinə uyğun olaraq
yaşıllıqlarıvəlandşaftıqoruyub
saxlamaq,onuinkişafetdirmək
məqsədilə yaşıl dəhlizlərin in
şasıdanəzərdətutulur.
Şuşadaümumisahəsi46.765

kvadratmetr olacaq yeni yaşa
yışmassivi6məhəllədənibarət

olacaq. Məhəllələr üzrə əhali
sayı2020nəfərnəzərdətutulur.
Yaşayışmassivində25binanın
olacağı planlaşdırılır. Məhəllə
lərdə3,4və5mərtəbəlibinalar
daŞuşayaxasmemarlıqüslu
builətikiləcək.
Prezident İlham Əliyev 1ci

məhəllənintəməliniqoyub.

ATMU-nun tələbələri Özbəkistanda təcrübə keçəcəklər
ÖzbəkistanRespublikasınınölkəmizdəkisəfiri
BahromAşrafxanovAzərbaycanTurizmvə
MenecmentUniversitetində(ATMU)olub.

RektorİlhamMədətoviləgörüşdəuniversite
tinfəaliyyəti,tədrisprosesi,beynəlxalqəlaqələr
vədigərməsələlərmüzakirəolunub.
BahromAşrafxanov44günlükVətənmüha

ribəsindəəldəetdiyimizQələbəni,ocümlədən
müharibədən sonra görülən quruculuq işlərini
vəölkəbaşçısınınrəhbərliyiiləhəyatakeçirilən
proqramların əhəmiyyətini yüksək dəyərləndi
rib.
Görüşdə hər iki ölkənin turizm potensialı və

turizmtəhsiliüzrəmümkünəməkdaşlıq imkan
larının genişləndirilməsi istəyi ifadə olunub.
RektorÖzbəkistanda fəaliyyət göstərən turizm
iaşəobyektlərindəATMUtələbələriüçünisteh
salat təcrübələrinin təşkil edilməsində maraqlı
olduqlarınısöyləyib.

Qeydedəkki,2019cuildənATMUiləÖzbə
kistan Respublikasının Beynəlxalq İpək Yolu
Universiteti,2020ciildənisəDövlətİqtisadiyyat
Universitetiarasındaəməkdaşlıqəlaqələriyara
nıb.ÖzbəkistanRespublikasınınDövlət İqtisa
diyyatUniversitetiiləsəmərəliəməkdaşlıqsayə
sindəDövlətTurizmAgentliyininnümayəndələri
tərəfindən özbək tələbələr üçün ustad dərsləri
dətəşkiledilib.



Xəbərverdiyimizkimi,avqustun30-daŞuşadakeçirilən
VaqifPoeziyaGünləriçərçivəsindəHeydərƏliyevFondu
tərəfindən“QarabağAzərbaycanmədəniyyətininincisi-
dir”və“Yenidəndoğmadiyarda.Qarabağınsənətinciləri”

adlısərgilərtəşkiledilib.PrezidentİlhamƏliyevvəbirincixanım
MehribanƏliyevasərgilərlətanışolublar.

“QarabağAzərbaycanmədə
niyyətininincisidir”sərgisiŞuşa
RəsmQalereyasındaaçılıb.
Qarabağın  otuz ilə yaxın iş

ğalaltındaqaldığıdövrdətalan
edilən muzeylərdə bir çox qiy
mətlitarixvəmədəniyyətnümu
nələri, dünyada məşhur Azər
baycan xalçaları və görkəmli
şəxsiyyətlərimizin xatirə əşya
ları,həmçinindigərdəyərlieks
ponatlar olub. Talan və məhv
edilən həmin eksponatların bir
çoxu təkcə Azərbaycanın yox,
həmdəbütündünyamədəniy
yətininnümunələriidi.

Sərgidənümayişolunanrəsm
və heykəltəraşlıq əsərlərində
əsas ilham mənbəyi Qarabağ
dır. Azərbaycanın tarixi diyarı
olanQarabağuzunillərərzində
özünəməxsusatmosferiiləfərq
li nəsillərdən və cərəyanlardan
olan rəssamların və heykəltə
raşların dünyagörüşünə böyük
təsiredib.
Sərgidə Böyükağa Mirzəza

də,ToğrulNərimanbəyov,Maral
Rəhmanzadə, Nadir Əbdürrəh
manov,MikayılAbdullayev,Ucal
Haqverdiyev,MüseyibƏmirovvə
Azərbaycanındigərgörkəmlirəs

samlarınınəsərləriyeralıb.Eks
pozisiyadaQarabağınmənzərə
ləri,ədibləri,xalçası,atı,muğamı,
Vətən müharibəsində Qələbə
mövzularınagenişyerverilib.
Altmışdançoxəsərinnümayiş

olunduğusərgidəXalqrəssamı
Altay Hacıyevin “Məclisiüns”,
Xalq rəssamı Səttar Bəhlulza
dənin “Yuxarı Daşaltı”, Əmək
dar rəssam İnna Kostinanın
“Qarabağın zənginliyi”, Leyla
Əliyevanın “Xarıbülbül” tablo
ları, Faiq Hacıyevin “Qarabağ
atı”,OrxanNəbizadənin“Qara
bağ gözəli” kimi heykəltəraşlıq
nümunələrivar.

***
HeydərƏliyevFondu tərəfin

dənbərpavətəmirolunanŞuşa
XalçaçılıqQalereyasında“Yeni
dəndoğmadiyarda.Qarabağın
sənət inciləri”sərgisi təşkiledi
lib.
BuradaAzərbaycanMilliXal

çaMuzeyinintəqdimetdiyisər
gidə xovlu və xovsuz xalçalar,
xalçaməmulatları,millitikməvə
geyim dəstləri, bədii metal nü
munələri nümayiş olunur. Sər
gidəMilliAzərbaycanTarixiMu
zeyininkolleksiyasınadaxilolan
xalçanümunələridəyeralıb.

Qeyd edək ki, yenidən öz
doğma diyarında sərgilənən bu
eksponatların əksəriyyəti Birin
ci Qarabağ müharibəsi zamanı
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyinin
Şuşa filialından Bakıya gətirilib.

Sərgidəəsrlərboyuçoxyüksək
dəyərləndirilən,xaricimuzeyvə
şəxsikolleksiyalarınnadirinciləri
sırasınadaxilolanQarabağxal
çalarının müxtəlif bölgələrə aid
nümunələrini görmək mümkün
dür. Burayamaldarlıqlaməşğul
olan əhalinin həyat tərzini əks
etdirəndamğanaxışlı, həmdə
şəhərmədəniyyətiniözündəeh
tivaedən,peşəkaremalatxana
larda toxunannəbatinaxışlıvə
süjetli xalçalar – “Vərni”, “Zili”,
“Çələbi”, “Ləmpə”, “Malıbəyli”,

“Qasımuşağı”, “Əyan məclisi”
vədigərləriaiddir.İriölçüsü,mü
kəmməl kompozisiya quruluşu
vəəlvankoloritiilə“Ləmpə”dəst
xalıgəbəsi xüsusimaraqdoğu
raneksponatlardandır.

“Yenidəndoğmadiyarda.Qa
rabağın sənət inciləri” sərgisi
qədimtorpağınruhunu,əsrlərlə
buradayaşayıbyaradan insan
larınhəyatvəməişətini,estetik
zövqünü, sənətkarların bədii
dünyagörüşünü duymağa, hə
min tarixi dövrlərə səyahət et
məyəimkanyaradır.

***
HeydərƏliyevFondu tərəfin

dənVaqifPoeziyaGünləri çər
çivəsində Şuşada təşkil edilən

daha bir sərgi “Yaddaş. Foto
qrafiktarix”adlanır.
Fotosərgi Azərbaycanın qə

dimtarixini,zənginmədəniyyə
tini, gözəl təbiətini, ənənələrini
təcəssüm etdirir. Ermənistan
vaxtilə işğal altında saxladığı
ərazilərdə mədəni irsimizə, ta
riximemarlıq nümunələrimizə
qarşıvandalizmhəyatakeçirib,
düşməntərəfindəntariximədə

ni obyektlər, dini ocaqlarməhv
edilərəkbirsırarayonvəşəhər
ləryerləyeksanolunub.
Ziyarətçilərə həmçinin işğal

dan azad olunmuş rayon və
şəhərlərdə ermənilərin törətdiyi
vəhşiliklərə, dağıntılaradair fo
tolar da təqdim edilir. Sərgidə
Vətən müharibəsi zamanı Er
mənistan tərəfindənmülkiəha
liyə qarşı törədilən cinayətləri
əks etdirən fotolar da nümayiş
olunur.
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Yenidən doğma diyarda – 
azad Şuşada ilk sərgilər

Azərbaycantəbiətinin,tarixininvəsənətininna-
dirincisidirŞuşa.Təbiət,tarix,sənətbuşəhər-
dənheçnəyiəsirgəməyib.Füsunkarmənzə-
rələr,səfalıab-hava,şəfalısulartəbiətindağ

şəhərinəərməğanıdır.Qədimqalalar,binalar,küçə-
lər,bulaqlar,daşlar–tarixinyadigarlarıdır.Musiqi,
şeirbutorpağınhərqarışındayaşayır.Qarabağ
tarixinin,Qarabağdayarananşeir,musiqisənətinin
zənginənənələribugündədiridir,canlıdır...

Otuz ildən sonra yenidənŞuşa poeziya bayramına
evsahibliyiedir.Rəsmilər,mədəniyyət,sənətxadimləri,
elmadamları,yazarlarböyükşair,dövlətxadimiMolla
PənahVaqifinsözişığınatoplaşıblar.
Vaqifinməqbərəsiətrafındayenəqələbəlikdir.Zəfər

ovqatlı qələbəlik.Buradaşeir söyləyəndəvardı,mu
ğamoxuyanda.Vaqifinruhudaeləburadakılarınbəra
bərindədayanıb,hamınısalamlayır...
39ilöncə,1982ciilyanvarın14dəAzərbaycanxal

qının ümummilli lideri Heydər Əliyevin iştirakı ilə Şu
şada Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin və Poeziya
Evinin təntənəli açılışımilli ədəbiyyata, tarixə,mədə
niyyətə diqqət və qayğının təzahürü idi. Ulu öndər o
zamanŞuşadaVaqifPoeziyaGünlərininkeçirilməsiilə
bağlıgöstərişvermişvəhəmin ilin29 iyul–3avqust
tarixlərindəburadailkpoeziyabayramıtəşkiledilmişdi.
VaqifPoeziyaGünlərihəmintarixdənetibarən1991

ci ilədək hər il avqust ayında şairin vətəniQazaxdan
başlayıb,ŞuşanınəsrarəngizCıdırdüzündəyekunla
şardı.Ədəbiyyatsevərlərarasındaböyükmaraqlaqar
şılananbugünlərçərçivəsindəşeirgecələriiləyanaşı,
konsertproqramlarıdatəqdimedilirdi.
PrezidentİlhamƏliyevinŞuşaşəhəriniölkəninmədə

niyyətpaytaxtıelanetməsi,burada“Xarıbülbül”Musiqi
FestivalınınvəVaqifPoeziyaGünlərininbərpaedilmə
sitəkcəŞuşaşəhərindədeyil,bütövlükdətorpaqlarını
işğaldan azad etmiş və ərazi bütövlüyünə qovuşmuş
müstəqilAzərbaycandamədənihəyatıntəntənəsidir.
HeydərƏliyevFondunun təşkil etdiyi tədbirin açılış

mərasimində çıxışlardan sonra Vaqif Poeziya Gün
lərinin tarixini əks etdirən videoçarx nümayiş etdirilib.
Sonramuğam triosunun ifasında “Qarabağ” şikəstəsi
səslənib.
Rəsmiaçılışmərasimindənsonra tədbir iştirakçıları

Molla Pənah Vaqifin bərpa edilmiş və yenidən qurul
muşmuzeyməqbərəkompleksiniziyarətediblər.
Azərbaycanxalqıözsevimlişairinəhərzamanrəğ

bət bəsləyib, onun irsinə dövlətimiz tərəfindən diqqət
göstərilib. Molla Pənah Vaqifin adının UNESCOnun
“2016–2017ciillərüçüngörkəmlişəxslərinvəəlamət
dar hadisələrin yubileyləri proqramı”na daxil edilməsi
Azərbaycanınçoxəsrlikzənginədəbiyyatıtarixindəsi
linməz izlərqoymuşbuqüdrətli sözustasınınyaradı
cılığındakıhumanistdəyərlərəverilənyüksəkqiymətin
təzahürüidi.PrezidentİlhamƏliyevin“BöyükAzərbay
canşairiMollaPənahVaqifin300illikyubileyininkeçi
rilməsihaqqında”2017ci il12yanvar tarixlisərənca
mınaəsasənölkəmizdə şairin xatirəsinəhəsredilmiş
silsilətədbirlərtəşkiledildi.2017ciilhəmçininBeynəl
xalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYtərəfindən
“MollaPənahVaqifİli”elanedilərək,buçərçivədəlayi
hələrhəyatakeçirildi.

Bu çəmənlərdə gəzib Vaqifin şux gözəli...
Mədəniyyət paytaxtında poeziya bayramı

Otuz il dir yı ğı lıb qa lan 
hiss-duyğularıntəəssüratı

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi
nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar:
Unudulmaz ulu öndərin ucalt

dığı və vandalların uçurduğu bu
Vaqif məqbərəsi bu gün əvvəlki
əzəməti ilə dirçəlib. Buna, Vaqif
Poeziya Günlərinin bərpasına,
cənabPrezidentvəMehribanxa
nımın şəxsən bu tədbirdə iştirak
etdiyinə görə mən bütün Azər
baycan yazıçıları adından dərin
minnətdarlığımı və təşəkkürümü
bildirirəm.
Vaqif Azərbaycan poeziyasın

danadiryeriolanşairdir.O,bizim
xalq şerini, qoşmaları, gəraylıları,
hecavəznindəyazılanşeirləriəruz
vəznindəyazılandramədəbiyyatı
ilə birləşdirən, vəhdətdə təqdim
edən, Azərbaycan ədəbiyyatında
yenibirsəhifəaçanşairidi.Onun
dostuVidadi bədbin şeirlər yazır
dısa,bədbinliyitəbliğedirdisə,Va
qif “Toybayramdır bu dünyanın
əzabı” deyirdi.Amma keşməkeşli
həyatınınaxırıncı illərində, faciəvi
illərindəoda“Məncahanmülkün
də,mütləq,doğruhalətgörmədim,
hərnəgördüməyrigördüm,özgə
babətgörmədim”deyirdi.
Bugünmənimürəyimdoludur,

çoxşeydeyəbilərəm,ammaqı
sa danışacağam. Mən 2010cu
ildə bir mərasimdə çıxış edən
də,  cənab Prezident də iştirak
edirdi orada,  dedim ki, mənim
72 yaşım var, amma söz veri
rəm ki, Sizinlə bir yerdə Şuşaya
gedəcəyikvəbu,başverdi.Mən
Allaha təşəkküredirəm, taleyimə
minnətdaram. Cənab Preziden
tə minnətdaram, bizim müzəf
fər Ordumuza minnətdaram. Siz
bizə, Azərbaycan xalqına onun
milli qürurunu qaytardınız. Bizim
hamınınqarşısındaalnımızaçıq,
başımızdikdirki,öztorpaqlarımı
zıqaytardıq.
Şuşa Azərbaycandır! Qarabağ

Azərbaycandır! Azərbaycan əbə
didir! Biz buraya Zəfər yolu ilə
gəldik.Buyolunəvvəlivar,amma
sonu yoxdur. Bu yol uzandıqca
uzanacaq. Bu Zəfər yolu Azər
baycanın hərbi gücünün yoludur,
siyasi gücünün yoludur, iqtisadi
gücünün yoludur və möhtəşəm
Azərbaycanmədəniyyətinin,Azər
baycan ədəbiyyatının Zəfər yolu
dur!

Xalq ya zı çı sı El çin:
Bu,mənimazadŞuşaya ilk sə

fərimdirvəbunumənözşəxsihə
yatımdatarixibirhadisəhesabedi
rəm.Mənbilirdimki,Şuşahaçansa
mütləqazadolunacaq.Çünkibaş
qacürmümkündeyildi.Ancaqmən
özümün həmin gözəl günü görə
cəyiməinanmırdım.Nəüçüninan
mırdım?Çünki dünyanı ikili siyasi
standartlar idarə edir və hörmətli
cənab Prezident bu güclü və qo
luzorlu ikilistandartlardünyasında
ortayasondərəcəcəsarətlivəcə
sarətli olduğu qədər də qətiyyətli,
prinsipialiradəqoydu.QəsbkarŞu
şadanqovulduvəŞuşaazadoldu.
Ancaqyalnızqəsbkardeyil,buikili
standartlardaməğluboldu.
Məntaməminəm,Şuşabundan

sonradahadagözəlləşəcək,inki
şafedəcək,Şuşadahaartıqeşqlə
böyük sənətkarlar, böyük vətən
daşlaryetişdirəcək.Azərbaycanın
gələcək tarix kitablarında, salna
mələrdəPrezident İlhamƏliyevin
adı həmişə azad Şuşa ilə, azad
Qarabağiləyanaşıyazılacaq.
MənimtəsəvvürümdəŞuşacanlı

birorqanizmdir.Biz30ilŞuşaağrı
sıiləyaşadıq.Ancaqbu30ildəŞu
şanınözüdəhəsrət vəağrı içəri
sindəidi.Bucanlıorqanizmdoğma
xalqınınyolunugözləyirdi.Nəhayət
ki,Şuşabuhəsrətəsarətindən,bu
ağrıdanxilasoldu.44günlükazad
lıq savaşında Ali Baş Komandan
da,generallarda,zabitlərdəsıra
viAzərbaycanəsgəriidilər.AliBaş
Komandan həm də bu 44 gündə
Azərbaycan xalqının, ədalətin və
prinsipiallığın tribunu idi. Bu tribu
nunsəsidünyayadayayılırdı,hər
birazərbaycanlınınürəyinədəya
yılırdı.Bugünbizimhamımız,bü
tün Azərbaycan xalqının sevinci,
fərəhhissivəqüruru,eynizaman
da Şuşanın özünün də sevincidir,
Şuşanındaqürurudur.
Əziz dostlar, mən 40 il bundan

əvvəl də burada keçirilən bu unu
dulmaz Vaqif poeziya bayramının
iştirakçısıolmuşam.Bugünmənim
içimdəkiZəfərsevinci,fərəhvəqü
rurhissiiləbərabər,güclübirtəəs
süfdəvar.Mənolduqcaçoxtəəssüf
edirəmki,uluöndərHeydərƏliyev
bu günü görmədi, bütün varlığı ilə
Şuşasevinciniyaşamadı.ÜrəyiŞu
şaağrısı iləsızlayanbirçoxyazıçı

və şairlər də, bir çox qarabağlı in
sanlar,ocümlədənİlyasƏfəndiyev
dəbusevinciyaşayabilmədilər.44
günlükZəfərrealsevinci,realfərə
hi, real qüruru ilə bərabər, mənim
içimdəmistikbirreallıqdayaradıb.
Məninanıram,qətiyyənşübhəetmi
rəmki,uluöndərdə,bugünburada
yerigörünənoyazıçıvəşairlərdə
eləbudəmyuxarıdanbizəbaxırlar
vəhər şeyi görürlər.Şuşa sevinci,
Qarabağsevincioaliməqamdaon
larlabiryerdədir.

Mil li Məc li sin de pu ta tı, aka de
mik Ni za mi Cə fə rov:
Şuşada Molla Pənah Vaqifin

məqbərəsi bizə tarixən qürur ve
rənçoxmətləbləriözündəyaşadır.
Məqbərə vaxtilə olduğu kimi, bun
dansonradaŞuşanınrəmzlərindən
biriolacaq.HəmdəbuabidəninŞu
şanınazadlığınınrəmziolacaq.
Biz Şuşaya Zəfər yolu ilə gəl

dik. Bu, bizim hərbi Qələbəmizin
nəticəsidir.BuQələbənin arxasın
caiqtisadiqələbələrgəlir.Təbiiki,
mənəvi, ruhi qələbələrdən, milli
şüurdan kənarda bu qələbələr də
olmaz.Bütündünyagörürki,Azər
baycan xalqı hansı mədəniyyətin
sahibidir. Azərbaycan xalqı əlinə
imkandüşənkimitikir,qurur,yara
dır.Bugüngörülənişlərümumibö
yükişin,böyükZəfərintərkibhissə
sidir, onun mükəmməlləşməsidir,
həmişədəbelədavamedəcək.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin 
ka ti bi İl qar Fəh mi:
– Bir il əvvəl bizə desəydilər

ki,gələn ilŞuşadaVaqifPoeziya
Günləri keçiriləcək, yəqin inan
mazdıq.Zamandəyişdi,bizəyuxu
kimi görünən bu arzu Prezident,
MüzəfərAliBaşKomandanİlham
Əliyevinrəhbərliyiiləreallaşdı.
Çoxunudulmazbirgündür.Bu

rada iştirak edən hər bir insanın
həyatına,yaddaşınaqızılhərfərlə
yazılanbirgündür.Vaqifinbirşeiri
düşdüyadıma.Deyir:

“MəkantutdisəVaqif,yоxəcəb,
 buŞişədağında,
Məqamiləli-gülrəngin
 miyani-səngi-xaradır”.

Vaqif deyir bu Şuşa dağında
məskəntutdusa,buradaqeyriadi
heçnəyoxdur.Çünkiənqiymətli,
gözəlincilərin,gözəldaşlarınmə
qamıharaolur?Dağların,daşların
arasıolur.BugünbizimbuŞuşa
şəhərimizdəsankiVaqifəbərabər
həmin o dağların, daşların qoy
nundaməkantutanAzərbaycanın
ən qiymətli, ən gözəl bir incisidir
vəbuincinibizəqaytardığınagö
rə həmAli Baş Komandanımıza,
həm müzəfər Ordumuza bütün
yazarlaradındantəşəkküredirəm.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi
tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va:
– Şuşada Vaqif Poeziya Gün

lərinin bərpası dünyadakı bütün
azərbaycanlılar üçün möhtəşəm

hadisədir. Torpaqlarımızın işğal
dan azad edilməsindən çox qısa
zaman keçib. Lakin Şuşada bu
möhtəşəm quruculuq, abadlıq iş
lərinigörməkinsanabaşqabirgüc
verir. Eyni zamanda bütün dün
yaya göstəririk ki, böyük mədə
niyyət abidələrini, tarixi abidələri
dağıtmaq,məhv etmək ermənilə
rin xislətidir.Azərbaycan xalqının
məqsədi isə hər zaman qurmaq,
yaratmaq,inkişafetdirməkdir.
Vaqifin məqbərəsi əvvəlki əzə

məti ilə ucalır. Eləcə də güllələn
miş abidələr öz yerinə qaytarıldı.
Düşünürəmki,Üzeyirbəyin,Xur
şudbanuNatəvanın,Bülbülün ru
huşaddır.Çoxqısa zamandadi
gər tarixmədəniyyət abidələri də
bərpaolunacaq.Şuşaşəhərimə
dəniyyət paytaxtımız kimi bütün
dünyayaözşöhrətinidahayüksək
səviyyədətəqdimedəcək”.

BMAnın rek to ru, Xalq ar tis ti 
Fər had Bədəl bəy li: 
–Mən xoşbəxtəm, çünki 1982

ciildəatamlaŞuşadaMollaPənah
Vaqifinməqbərəsininaçılışındaiş
tiraketmişəm.Həminaçılışdaulu
öndər Heydər Əliyevlə birlikdə
maestroNiyazi,QəmərAlmasza
də,SüleymanRüstəmvədigərzi
yalılarımızdaolub.
O zaman mən və Polad Bül

büloğlucavanidik.Biztarixihadi
sənin şahidi olduq. Lakin 1992ci
ildəbizŞuşanıitirdik.Sağalmayan
yara2020ci ilnoyabrın8dəköz
işini görürdü. Ümidimizi yavaş
yavaş itirirdik. Amma 44 günlük
VətənmüharibəsindəAliBaşKo
mandanın rəhbərliyi ilə igid əs
gərlərimiz buQələbəni bizəbəxş
etdilər.Bugünhansıxariciölkəyə
getsək,qalibxalqınnümayəndəsi
kimigedəcəyik.
Xoşbəxtəm ki, bu gün tədbirdə

iştirakedirəm.Xoşbəxtəmki,ma
yın13də“Xarıbülbül”festivalında
iştiraketmişəm.Şuşahərbirazər
baycanlıüçünunikalbir şəhərdir.
Bütün şəhərlər bizim üçün doğ
madır,Naxçıvanda,Kəlbəcərdə,
Tərtərdə,Zəngilanda.AmmaŞu
şaözlüyündənadirdirvəonunöz
yerivar.Ziyalılarlabirlikdəbugö
zəl tədbirdə iştirak etməkmənim
üçünböyükbirşərəfdir.
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əvvəli səh. 1-də
Tədqiqatçı-jurnalistVasifQuliyevhə-

minhadisələribeləxatırlayır:
“…Şuşa “qar çiçəyi”nə bələnmişdi.

Lopa-lopagüclüyağanqarşəhərəxü-
susibirgözəllikverirdi.Ammabuzbağ-
lamış yollar maşınların gediş-gəlişinə
imkan vermirdi. Bunu görən yerli ca-
maatHeydərƏliyevinəyləşdiyimaşını
“Xanqızıbulağı”nınqarşısından“Güllü
bağ”ın qabağınadək qucaqlarında çı-
xarmışdılar.Maşın karvanı Cıdır düzü
tərəfəistiqamətgötürdü.Şuşadakıqarlı
havayabaxmayaraq tədbiryüksəksə-
viyyədəkeçdi.ÖlməzSəmədVurğunun

Qalxacaq,şairim,birgünheykəlin,
BizimQarabağınCıdırdüzündə.
Vaqifcanlanacaqonunüzündə...–

misraları yazılmış lövhə məqbərənin
görümlüyerindənasılmışdı.Alqışsəs-
ləri altında dahi Üzeyir Hacıbəylinin
“Koroğlu”operasınınuvertürasıdağlar-
da,daşlarda,dərələrdəəks-sədaverdi,
əsrarəngiz Qarabağ çöllərinə yayıldı.
HeydərƏliyevməqbərəninqarşısında-
kılentikəsdi,sonranitqsöylədivədə-
rinməzmunlu çıxışının sonunda bunu
əlavəetdi: “Şuşa təkcə şuşalılar üçün
yox,bütünazərbaycanlılarüçün,vətə-

nini,millətinisevənhərbirazərbaycanlı
üçünəzizbirşəhərdir,əzizbir torpaq-
dır, əziz bir abidədir. Şuşanı çox se-
virəm.Mən hər hansı bir rayona yox,
yalnızŞuşaya tez-tezgələ bilərəmvə
özüdəailəüzvlərimləbirlikdə.Çünkibu
şəhər mənə doğmadan doğmadır. Və
sizəsözverirəmki,tez-tezgələcəyəm,
heçvaxtdaköməyimiəsirgəməyəcəm.
Şuşaabidələrşəhəridir.Diyarınzəngin
tarixiiləbağlıhərşeyiqorumaq,qədim
tikililəribərpaetməklazımdır”.
Sonra Heydər Əliyev bildirdi ki, bu

qarlı havada şəhəri maşınsız, piyada
gəzəcək.Elədəoldu.O,birneçəob-
yektin,ocümlədənPoeziyaevininaçı-
lışında iştirak etdi. “Vaqif məqbərəsi”
ədəbibirliyininüzvləri iləgörüşdü,on-
larınşeirlərinidinlədi.Eləoradacagənc
yazarlar hər il Şuşada Vaqif poeziya
günlərinin keçirilməsini təklif etdilər.
Bu təklifi çoxyaxşıqarşılayanHeydər
Əliyev onunla tədbirə gələn yazıçıla-
ra–Mirzə İbrahimova, İsmayılŞıxlıya
məsləhətgördüki,şuşalıgənclərinbu
arzusununəzərəalmaq vəbuənənə-
nihər ildavametdirmək lazımdır.Hər
ilŞuşadaVaqifPoeziyaGünlərikeçiril-
məlidir.Sonraəlavəetdiki,özüdəgəlib
iştirakedəcək.

Həqiqətəndə,ogündənböyükbirmə-
dənitədbirəstartverildivəHeydərƏliyev
həminiliyulun29-daŞuşayagəldi.Şuşa-
yayenidənözşərəfigəlişi,elm,ədəbiy-
yat,incəsənətxadimlərini,ailəüzvlərini–
həyatyoldaşıZərifəxanımıvəoğlu–indi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlhamƏliyevidəgətirməsionunbudiyara
vəmilliədəbiyyatımıza,tariximizədiqqə-
tinindahabirtəzahürüidi”.
Tədqiqatçı-jurnalisthəmingününyad-

daqalan bəzi epizodlarını xatırlayaraq
deyib: “Tədbir keçirilən vaxt Şuşanın
qocaman sakinlərindən biri, 86 yaşlı el
ağsaqqalı“Dağİsmayıl”ləqəbliçayçıİs-
mayılƏlişovaddım-addımtribunayasarı
gələrkənmühafizəxidmətininəməkdaş-
larıonunqarşısınıkəsmək istədilər.Bu,
Heydər Əliyevin gözündən yayınmadı.
Tədbirbaşaçatandansonrao,İsmayılki-
şiniyanınaçağırtdıraraqsoruşdu:“Bəlkə,
mənəbirsözünvar?”İsmayılkişidediki,
Heydərmüəllim,əvvəla,Şuşayaxoşgəl-
misiniz!Sizdənbirtəvəqqemvarki,bura
tez-tezgələsiniz,həmdəəlidolugələsi-
niz. Burada belə xeyirxah işlər görmək
üçünçoxluvəsaitdəayırasınız.Heydər
Əliyevgülə-gülədedi:“İsmayıləmi,sizə
söz verirəm ki, tez-tez gələcəyəm, heç
vaxtda köməyimiŞuşadanəsirgəməyə-
cəm”.Çayçıİsmayılkişionunəllərindən
bərk-bərk yapışaraqevinəqonaqdəvət
etdi. Bu təklifi çox səmimi qəbul edən
Heydər Əliyev “sağlıq olsun, sonra gə-
ləndəqonaqolaram”dedi.
Azərbaycanıngörkəmlişairvəyazıçı-

larının,tanınmışmüğənnivəmusiqiçilə-
rininCıdırdüzündəkiçıxışlarıvəkonsert-
ləri də unudulan deyil. Lütfiyar İmanov,
ZeynəbXanlarova,ArifBabayev,Ədalət
Nəsibov, Teymur Mustafayev, Amaliya
Pənahova,ƏliabbasQədirovvəbaşqa-
larının iştirakı poeziya bayramına daha
birgözəllikvərəngarənglikbəxşetdi.

SonraCıdırdüzündəböyükkonsert
oldu. Zeynəb Xanlarova oxuyanda
bərk yağış yağmağa başladı. Buna
baxmayaraq,HeydərƏliyevailəsi ilə
birlikdə onu axıradək dinlədi, ağsaq-
qallardankimsədedi ki, yoldaşHey-
dərƏliyev,sizŞuşayagələndəsanki
təbiətcuşagəlir.Birincidəfəqaryağ-
mışdı, indi isə leysan yağdı. Xahiş
edirəm,birdəgələndəeləedinki,gü-
nəşli hava olsun. Heydər Əliyev gü-
lümsəyərək “söz verirəm ki, bundan
sonraŞuşayagünəşli gündəgələcə-
yəm!”dedi.
Qonaqların növbəti tanışlığı Saat-

lıməscidində fəaliyyətgöstərən “Vaqif
çeşməsi”ədəbibirliyininüzvləriiləoldu.
Bura Heydər Əliyevlə birlikdə Süley-
manRüstəm,LətifKərimov,Mirzəİbra-
himov,Niyazi, İsmayılŞıxlı,Süleyman
Ələsgərov, Nazim Axundov, Bəxtiyar
Vahabzadə, Nəbi Xəzri, SöhrabTahir,
Qabil,FikrətSadıq,XəlilRza,Nəriman
Həsənzadə,MəmmədAraz, İlyasTap-
dıq,CabirNovruz,TofiqBayram,Fikrət
Qoca,Anar,Elçinvəbaşqaşair,yazıçı,
incəsənətxadimləridəgəlmişdi.Onlar
poeziyaevivədərnəküzvləriiləyaxın-
dantanışoldular.HeydərƏliyevbirne-
çəşairinsöylədiyişeirləriməmnunluqla
dinlədi.
Qonaqlar getmək istəyərkən çayçı

Süleyman milli geyimdə üst-üstə yığ-
dığı çayladoluon-onbeşstəkanı çox
cəldlikləəvvəlcəHeydərƏliyevə,son-
radigərqonaqlaratəklifetdivə“yoldaş
Əliyev,sənəqurbanolum,çayiçməmiş
haragedirsiniz?!Kəkotuçayıdır,heçol-
masabirstəkaniçin!”.
HeydərƏliyev çayçıSüleymanaza-

rafatladedi:“Ayqalalı,kəkotuyox,kək-
likotu!” Onun bu yaddaqalan şirin za-
rafatı nə şuşalıların, nədəqonaqların
yadındançıxmayıb.

İyulun 29-dan avqustun 2-dək Hey-
dər Əliyev Şuşada qaldı, bir sıra təd-
birlərdə - Xalçamuzeyinin, Rəsm qa-
lereyasının,şəhərparkındaNatəvanın
büstününaçılışındaiştiraketdi.Həmin
günlərdə Şuşanın tarixinə daha şanlı
səhifələryazıldı...
Heydər Əliyevin Şuşaya bu qədər

diqqətvəqayğıgöstərməsiheçdəadi
məsələdeyildi.Bu,ilknövbədəErmə-
nistana, ermənilərə xəbərdarlıq idi ki,
Qarabağdan gözlərini çəksinlər. Res-
publika rəhbərinin Şuşa şəhərinə xü-
susi qayğıkeşliklə yanaşması, bir ildə
ikidəfəənməşhurazərbaycanlıziya-
lılarla bura gəlməsi Heydər Əliyevin
kölgəsini daim qılınclayan, paxıl, xə-
bis, kinli düşmənlərin gözünə ox kimi
batırdı.
1982-ci ilinpayızındaHeydərƏliyev

SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci
müavini vəzifəsinə təyin olunması ilə
əlaqədarMoskvaya köçdü və Şuşaya
gələbilmədi...
...Artıq həmin günlərdən 39 il keçib

və29ilidiki,MollaPənahVaqifinməq-
bərəsivəŞuşanındigərtarixiabidələri
erməni vəhşiliyinin qurbanına çevril-
mişdi.Şuşanınnəmədəniyyətvəistira-
hətparklarından,nədəCıdırdüzündən
tar,kaman,dəfsəslərieşidilmirdi…
Lakinvaxtgəldi,HeydərƏliyevsiya-

sikursununləyaqətlidavamçısı,Prezi-
dentİlhamƏliyevinAliBaşKomandan
olduğu qüdrətli Ordumuz öz sözünü
dedi. Şuşa “Xarıbülbül” festivalına ev
sahibliyietdi.ŞuşadaMollaPənahVa-
qifinməqbərəsibərpaedildi,buyurdun
şöhrət bayrağı kimi yenidən ucaldıldı.
Poeziyabayramıənənəsi təzədənda-
vam etdirilməyə başladı. “Qarabağ şi-
kəstəsi” yenə dəCıdır düzünün dörd-
birtərəfinidolaşır,Topxanadaəks-səda
verərəkətrafayayılır”.

Bölgələrdən xəbərlər

Vətəni canından əziz bilənlər
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQubarayonununSə
bətlərkəndindəVətənmüharibəsişəhidiTamerlanSəfərovun
adınaxatirəbulağınınaçılışıolub.AçılışdarayonMKSnin
Səbətlər,VəlvələçaykəndkitabxanafiliallarınınvəTəngəaltı
kəndklubununəməkdaşlarıiştirakediblər.

Quba rayon
MKS-nin II Nü-
gədi kənd ki-
t ab xa na s ı n ın
əmə k d a ş l a r ı
kəndqəbiristan-
lığındaQarabağ
müharibəsi şə-
hidlərinin mə-
zarlarını ziyarət
ediblər.
İsmayıllı Re-

gional Mədəniyyət İdarəsi Şamaxı Rayon Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyininəməkdaşları “Şəhidlərölməz,Vətənbölünməz!”de-
vizialtındarayonunŞəhidlərxiyabanınagələrəktorpaqlarımızın
azadlığıuğrundaşəhidlikzirvəsinəucalanrayonqəhrəmanları-
nınməzarlarınıziyarətediblər.
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiAğdaşrayonHeydərƏli-

yevMərkəzindəyazıçıGülsümAdilqızının2016-cıilinApreldö-
yüşlərininşəhidpolkovnik-leytenantı,MilliQəhrəmanMuradMir-
zəyevəhəsretdiyi“Muradömrü”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiQaxrayonC.Rəhimovadına

QaşqaçaykəndFolklorevindəVətənmüharibəsiqazisiMailMəm-
mədovvəmüharibəiştirakçısıƏhmədHəsənovlagörüşkeçirilib.

Sabirabad
RegionalMə-
dəniyyətİdarəsi
Saatlırayon
MKS-nin35
saylıNovruzlu
kəndkitabxana
filialıtərəfin-
dənIQarabağ
müharibəsi
şəhidiÇingiz
İbrahimovun
xatirəsinəhəsr

olunmuşsərgitəşkiledilib.
GəncəRegionalMədəniyyət İdarəsiGoranboy rayonNizami

kəndSənətkarlıqevinintəşkilatçılığıiləVətənmüharibəsişəhid
vəqazilərininailələriiləgörüşkeçirilib.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi Qazax rayonMKS-nin

E.HüseynovadınaMərkəziKitabxanasıaçıqhavadaAzərbayca-
nınMilliQəhrəmanlarınahəsrolunmuşsərgitəşkiledib.Sərgidə
MilliQəhrəmanlarınhəyatınıvədöyüşyolunuəksetdirənmate-
riallarnümayişolunub.

Hazırladı: NURƏDDİN

BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsi
NeftçalaDövlətRəsmQalereyasıəhalinin
asudəvaxtınınsəmərəlitəşkiliməqsədilə
açıqhavadasərgitəşkiledib.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi
ŞirvanşəhərMərkəziKitabxanasındaTürki-
yəninZəfərBayramı(30avqust)münasibə-
tilə“Birmillət,ikidövlət”adlıtədbirkeçirilib.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi Sa-

mux rayonMərkəziKitabxanasınınOxucu-
lara xidmət şöbəsinin təşəbbüsü iləBirinci
vitse-prezident Mehriban Əliyevanın həyat
vəfəaliyyətinəhəsrolunmuş“Birincixanım”
adlıfilmnümayişolunub.

ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsiGöy-
gölrayonuüzrənümayəndəliyintəşkilatçılı-
ğıiləGöygölşəhərininyaranmasının202-ci
ildönümümünasibətilə təməli 1854-cü ildə
bölgədəyaşayanalmanlartərəfindənqoyu-
lankilsə(kirxa)binasınavəGöygöldəyaşa-
mışsonuncualmanViktorKlaynınhazırda
muzeykimifəaliyyətgöstərənevinəekskur-
siyakeçirilib.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi

Füzulişəhər2nömrəliUşaqincəsənətmək-
təbinin Rəssamlıq və xoreoqrafiya şöbə-
sininmüdiriQalibZeynalovDövlətSərhəd
Xidmətinin“Zəfəryürüşlüsərhədçilər”möv-
zusundayaradıcılıqmüsabiqəsindəIIIyerə
layiqgörülüb.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiYar-

dımlırayonHeydərƏliyevMərkəzində“Xe-
yirxahlıqvəümidsimvolunaçevrilənMehri-
banxanımƏliyeva”adlıtədbirtəşkilolunub.
Masallı rayon Mərkəzi Kitabxanasında

Abdulla Şaiqin (1881-1959) anadan olma-
sının 140 illiyi ilə əlaqədar tədbir keçirilib.
Kitabxananın direktoru Əlhəddin Nəzərov

ömür yolundan və ölkəmizdə maarifçiliyin
inkişafınaverdiyitöhfələrdənsözaçıb.
RegionalidarənintabeliyindəkiYardımlıra-

yonHeydərƏliyevMərkəzi,Gənclərinİnkişaf
vəKaryeraMərkəzininYardımlınümayəndə-
liyininbirgətəşkilatçılığıilə“CvCentr”layihəsi
üzrətədbirkeçirilib.GənclərəCVformasının
hazırlanmaqaydasıvəişəqəbullabağlımə-
sələlərbarədəməlumatverilib.

BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiYev-
lax şəhərMKS-nin kənd kitabxana filialları
səyyarkitabxanaxidmətitəşkilediblər.

Nizami sözünün sehri
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiZaqatalarayonHeydərƏliyev
MərkəzininkinozalındaNizamiGəncəvininhəyatvəyaradıcılı
ğındanbəhsedən“Nizami”filmininnümayişiolub.

Ağdaş Regional
Mədəniyyət İdarəsi
AğdaşrayonHeydər
Əliyev Mərkəzində
regional idarənin və
ARB telekanalının
birgə təşkilatçılığı
ilə reallaşan “Sözün
sehri” adlı regional
televiziyamüsabiqə-
sininbirincivəikinci
seçimmərhələsike-
çirilib.Birinciseçim turundaGöyçayvəAğdaş rayonlarını təmsil
edən14vədahayuxarıyaşkateqoriyasındaolan20nəfər,ikinci
seçimturundaisəZərdabvəUcarrayonlarınıtəmsiledən15nə-
fərbədii qiraəthəvəskarı iştirakedib.TanınmışpedaqoqBəylər
Bəylərov,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoruYaqutBahadurqızıvəşair,
qiraətçiVaqifYaquboğlununmünsifiyiiləkeçirilənseçimturların-
daümumilikdə12nəfər7həftədavamedəcəkteleviziyamüsabi-
qəsindəiştiraketməkhüququqazanıb.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiQazaxrayonHeydərƏli-

yevMərkəzinintəşkilatçılığıilə“Nizamiirsinintədqiqindəvətəbli-
ğindəHeydərƏliyevinəvəzsizxidmətləri”başlıqlıtədbirkeçirilib.

Muğam milli sərvətimizdir
26avqust–“AzərbaycanmuğamıvəİpəkYoluüzərindəyerləşən
ölkələrinmusiqisigünü”münasibətiləbölgələrdəkimədəniyyət
müəssisələrindəmüxtəliftədbirlərkeçirilib.Xatırladaqki,buəla
mətdargün2010cuildəKanadada,NiaqaraŞəhərMeriyasıvə
NiaqaraMusiqisiFestivalırəhbərliyininqərarıilətəsisedilib.

GəncəRegionalMədəniyyət
İdarəsininrəisiVasifCənnətov
muğam ustadı Xan Şuşinski-
nin qızı, Mədəniyyət Nazirliyi
yanında İctimai Şuranın üzvü
“XanŞuşinski”Fondununrəh-
bəriBəyimxanımVerdiyevavə
həyatyoldaşı,tanınmıştarzən,
Xalq artisti Fikrət Verdiyevlə
görüşüb.
MasallıRegionalMədəniyyət

İdarəsi Masallı rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində “Mehriban

Əliyeva iləmədəniyyətin inkişafı və “Azərbaycanmuğamıgünü”
mövzusundadəyirmimasakeçirilib.
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiGöyçayrayonMKS-də“Mu-

ğammillimənəviyyatımızınsərvətidir”adlıədəbi-bədiitədbirkeçi-
rilib.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiQazaxDövlətRəsmQale-

reyasında“Muğammillisərvətimizdir”başlığıaltındarəsmsərgisi
təşkilolunub.

Ulu öndərin Şuşaya məhəbbətinin ifadəsi
“Şuşa bütün azərbaycanlılar üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır”

“Ruhların qisası” tamaşası nümayiş olunub
MasallıRegionalMədəniyyət
İdarəsiMasallıMədəniyyət
Mərkəzininnəzdindəfəaliyyət
göstərənXalqteatrıVətənmü
haribəsindəqazanılmışZəfərə
həsrolunan“Ruhlarınqisası”
adlıtamaşanıtəqdimedib.

Yazıçı Nurəddin Ədiloğlunun
ssenarisi əsasında ərsəyə gə-
lən tamaşanınquruluşçu rejisso-
ru Cəmaləddin Əliyev, səhnə və
musiqi tərtibatçıları Elsevər Əli-
yev vəRuslan Zahidovdur. Rolları

teatrınkollektivi iləyanaşı,Masallı
DövlətRegionalKollecininmüəllim

və tələbələri, rayonun digər təhsil
müəssisələrindəçalışanmüəllimlər
vəməktəblilərifaediblər.
SəhnəişindəBirinciQarabağmü-

haribəsi zamanı əsir düşmüş soy-
daşlarımızınfaciəlitaleyinəişıqsalı-
nır,44günlükVətənmüharibəsindəki
tarixiQələbədənsonraəsirlərinazad
olunması,eləcədəxalqımızınyurda
bağlılığıözifadəsinitapıb.
Tamaşadansonraçıxışedənre-

gional idarənin rəisi Bəxtiyar Qı-
lıncov yaradıcı kollektivə uğurlar
diləyib, şəhidlərimizin xatirəsinin
yadedilməsi, vətənpərvərliyin təb-
liğisahəsindəgörülənişlərimüsbət
qiymətləndirib.

Xaçmazda Erkən Tunc dövrünə aid nümunələr aşkarlanıb 
XaçmazrayonununHəsənqalakəndiəra
zisindəErkənTuncdövrüvəOrtaəsrlərə
aidyaşayışməskənindəarxeolojiqazıntı
laraparılır.

AMEAArxeologiyavəEtnoqrafiyaİnstitutu-
nunaparıcıelmiişçisi,Xaçmazarxeolojieks-
pedisiyasınınrəhbəriDöyüşMusayevbildirib
ki,Həsənqalakəndindəkiqədimyaşayışməs-
kəniilkdəfə1977-ciildəaşkarlanıb.
Oqeydedibki,2018-ci ildənarxeolojiqa-

zıntılarabaşlanılıb.Qazıntılarnəticəsindəmə-
lumolubki,yaşayışməskənindəüst təbəqə
IX-XIIIəsrlərəaiddir.Ondansonrakıtəbəqədə

Antik dövrə aidmaddimədəniyyət nümunə-
ləriaşkarlanıb.Hazırdaaparılanqazıntıişləri
isəErkənTuncdövrü,Kür-Arazmədəniyyəti-
nəaidtəbəqəniüzəçıxarıb.TapıntılarŞimali
Qafqaz və Cənubi Azərbaycan ərazisindəki
mədəniyyətabidələri iləəlaqəlidir.Qazıntılar
zamanı əsasən saxsı qabların fraqmentləri,
dəndaşları,baltavəocaqyeriaşkarlanıb.
Qazıntılarzamanıyaşıminildənçoxolan

Şirvanşahlar dövlətinə məxsus sikkələr aş-
karlanıb. Tapılan maddi mədəniyyət nümu-
nələrinin bir qismi saxlanılması üçün Xaç-
maz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinə
təhvilverilib.

Müxtəlif səpkili tədbirlər
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Vətənmüharibəsindəqəhrəmanlıqgöstərərəktarixyazan
igidlərimizdənbiridəXüsusiTəyinatlıQüvvələrin(XTQ)zabiti,
“Yaşma”taborununqərargahrəisininmüavini,mahirkəşfiy
yatçı,kapitanElçinMübarizoğluİsmayılovdur.

Elçinİsmayılov30may1989-
cuildəUcarrayonundaanadan
olub. İlk təhsilini 1995-ci ildə
Ucarrayonunda1saylıtamor-
taməktəbdə alıb. 2006-cı ildə
həminməktəbibitirərəkHeydər
Əliyev adına Azərbaycan Ali
HərbiMəktəbinəqəbulolunub.
Elçin uşaqlıqdan Vətəni-

nə, bayrağına bağlı idi. Tarix
vəhərbidərsləriisədahaçox
sevirdi. Orta məktəbdə hərbi
yarışlarda fəal iştirak etmiş,
təltifərə layiq görülmüşdü.
Məktəbdə, televiziya verilişlə-
rindədüşməninvəhşilikləriba-
rədəçoxgörübeşitmişdi.Xo-
calıfaciəsindəninşayazanda,
tədbirlərdə iştirakedəndə, te-
leviziyadaermənivəhşiliklərini
əksetdirənsüjetlərəbaxanda
həmişədeyirdiki,birgünmən
sizinqisasınızı alacağam!Və
dediyikimidəoldu...

Elçinİsmayılov2010-cuildəAzərbaycanAliHərbiMəktəbimo-
toatıcı tağım komandiri vəzifəsi üzrə bitirir. Daha sonra Silahlı
QüvvələrinTəlim vəTədrisMərkəzinə zabitlərin təkmilləşdirmə
kursundadinləyici vəzifəsində xidmət etməküçüngöndərilir və
oranı əla nəticə ilə tamamlayır. 2011-ci ildəAğcabədi rayonun-
dakıNsaylıhərbihissəninVmotoatıcıtaborunatağımkomandiri
kimixidmətəyollanır.Həminhərbihissədəbirmüddətxidmətet-
dikdənsonrakönüllüolaraqXüsusiTəyinatlıQüvvələrəözadını
yazdırır.XTQ-yədaxilolduqdansonradəfələrləTürkiyədəhərbi
təlimlərdəiştirakedərəkbütünsınaqlardanuğurlakeçir.
2012-ciildə“052”saylıhərbihissəyəqrupkomandirininmüavini,

2014-cüildəhəminhərbihissədəxüsusiəməliyyattaborununəmə-
liyyatqrupkomandirivəzifəsindəxidmətedir.2015-ciilinoktyabrın-
dan2016-cıilinyanvarınadəkABŞ-danolantəlimatçılartərəfindən
GoranTəlimMərkəzindətəşkilolunanXüsusiəməliyyatlarüzrətre-
ninqində(SpecialOperationsTraining)uğurqazanaraqsertifikatalır.
O,2016-cıilinApreldöyüşlərindədöyüşərəkqəhrəmanlıqgöstərir.
Bitib-tükənməyənhərbsevgisiElçiniyenitəlimlərə,yeniuğur-

laraaparırdı.2018-ciildəTürkiyədə“Anadolutəlimləri”ndəiştirak
edir.2019-cuildəisəGiləziTədrisMərkəzində“Dağlardadöyüş”
kursunumüvəfəqiyyətləbitirir.
2020-ci ilin sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsində

döyüş komandiri olaraq cəbhəyə yollanır. İlk olaraq Murovdağ
zirvəsinindüşməndəntəmizlənməsində,dahasonraCəbrayılra-
yonunun işğaldanazadedilməsində iştirakedir.Cəbrayılabay-
rağımızı sancan döyüşçülərdən biri dəElçin idi.O, döyüşlərdə
düşmənin23yüksəkrütbəlizabitidaxilolmaqla200-dənçoxhər-
biçisinivəçoxsaydadöyüştexnikasınıməhvedir.
Elçinİsmayılovməhztoygününətəsadüfedəntarixdə–7okt-

yabrdaFüzuliistiqamətindəgedəndöyüşlərdəidarəetdiyiqrupu
xilas edərkən düşmənin snayper gülləsinə tuş gəlir və şəhidlik
zirvəsinəucalır.
ŞəhidinxalasıqızıYeganəMövsümovaqeydedirki,Elçinsa-

vadlı,intellektualsəviyyəsiyüksək,birçoxxaricidili,ocümlədən
düşmənindilinibilənbirinsankimitanınırdı:“O,Vətənisevənvə
Tanrıya bağlı bir insan idi. Həmişə ehtiyacı olanlara kömək et-
məyi,onlaramənəvidayaqolmağıxoşlayırdı.Bukeyfiyyətlərinə
görəinsanlartərəfindənsevilirdi.Elçininözündənsonraxalqına,
elinəəmanətqoyduğuÖmərvəMübarizadlıövladlarıvar.Əmi-
nəmki,bunurüzlübalalaratalarınınhəyatakeçirəbilmədiyiar-
zularınıgerçəkləşdirəcəklər”.
Yeganəxanımbildirirki,VətənmüharibəsindəElçinləbərabər

qardaşlarıNurlanvəElvindəöncəbhədədöyüşüblər.Elçinmü-
haribəyəyollanandabizlərədedi:“Şəhidolsamağlamayın,əksi-
nə,sevininki,ozirvəyəucaldım”.
Elçinİsmayılovoktyabr8-dəUcarrayonŞəhidlərxiyabanındator-

pağatapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərəncamları iləölümün-
dən sonra “Vətən uğrunda”, “Cəbrayılın azad olunmasına görə”,
“Kəlbəcərin azad olunmasına görə”, “Füzulinin azad olunmasına
görə”medallarıvə3-cüdərəcəli“Rəşadət”ordeniilətəltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

NURƏDDİN

Bayrağı öpən Şəhid anası
AğlayaağlayaAzərbaycanbayrağınıöpənŞəhidanası.Bö
yükdəndəböyükbirhəyattablosu.Vətənininazadlığınaminə
minbirəziyyətləböyütdüyüövladındankeçən,ammatorpa
ğından,bayrağındankeçməyənözüsadə,ammaürəyidün
yadandaböyükolanana,müdrikAzərbaycanqadını.

Səninbuürəyininqarşısın-
da söz də acizdi, qələm də.
Sən əlinə qələm almadan,
Şəhidanalarıadlıeləbirəsər
yazdınki,oxunduqcabitməsi
mümkündeyil. Buəsər cən-
gavər şəhidlərimizin anaları-
nın dözümünün, cəsarətinin
ən böyük nümunəsidir. Bu
əsər Azərbaycan qadını-
nın əzəmətini, vüqarını vəsf
edən, nəsillərdən-nəsillərə
ötürülən,qəhrəmanoğulbö-

yüdənananınyaddaşlaradaimihəkkolunanbirtarixinümunəsidir.
Şəhidoğlununməzarı önundəbayrağı öpə-öpəağlayanananə
deməkistədin,görəsən.Bəlkədəürəkparçalayan,ammayaddaş-
lardaəbədiizsalanbuhərəkətlinlədüşmənəbirdahabildirdinki,
Azərbaycannəqədərçətinsınaqlardankeçsədə,cəngavəroğul-
larıdaimaqəhrəmanlıqtarixiyazmağaqadirolmuşlarvəolacaqlar.
Vüqarına,dözümünəqurban,ayana.UluTanrımızınsənəbəxş

etdiyioböyüksəbrinə,özüyumruqboydaolsada,dünyadanda
böyükürəyinəqurban,ayana.Gözlərindənleysankimiaxanyaş-
lara qurban.Övladının qanı-canı bahasına azad olmuş torpaq-
larımızdaqürurladalğalananbayrağındəyərinibilərəkonubelə
müqəddəsləşdirənbir örnəyə çevrildin.Eləbir örnək ki, kədərli
olduğuqədərdəmöhtəşəm,əzəmətlidi.
Analarınmüdrikliyinə bax, anaların əzəmətinə, vüqarına bax,

İlahi.Tanrımızanalarınəböyükqüdrətdənyaradıb.
Bəlkədəbirevinövladıkimidünyayagətirdiyinvəbirelinövladı

kimidünyadanköçənŞəhidbalanıngöylərdəpərvazedənruhu
səninqələmsiz,kağızsızyazdığın,dəyəridünyadandaböyükbu
möhtəşəməsərəgörətəksənindeyil,bütünAzərbaycanınbaşı
üzərindəməmnunluqla dolanır vəbelə ananın övladı olduğuna
görəqürurlanır.Səninbuürəyinəgörətəkoğlununruhuqatdeyil,
bütünAzərbaycanövladlarısəninləqürurlanır.
Ağlaya-ağlayaAzərbaycanbayrağınıöpənŞəhidanası!Bütün

Azərbaycansəninəllərindənöpür...
Məryəm ƏLİYEVA 
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Mavigözləribuludkimidol
duqca,damcılarallanmış
yanağındanaşağısüzüldükcə
bubalaca,çəlimsizqızcığaz

gözlərimdədağadönür.Titrəyənsəsi,
səmtiniteztezdəyişənbaxışları,bərk
bərksıxılanyumruqları,əsəndizlərinə
rəğmənbudağın,buqüdrətinqarşı
sındataqətdəndüşürəm.

Bayaqdangüclügörünməyəçalışan11
yaşlı bu qızcığaz gözünü açandan ona
aşılanan təpərdən mənə də pay verir.
Uşaqmehribanlığıilə:“Müəllimə,ağlama,
atam onsuz da ölməyib, qəhrəman olub.
Bizihəmişəbunahazırlayırdı.Hələsonun-
cu telefondanışığımızdadönə-dönədedi
ki, qızım başını həmişə dik tut, möhkəm
ol,ağlama,atanınbaşınıucaelə,mənim
qızımolduğunuxatırla.Unutmaki,atanya
zəfərləvəəlindəbayraqgələcək,yadata-
butda,bayrağabükülü.Sənbilki,atansəni
həmişəçoxistəyəcəkvəhəryerdəyanında
olacaq,sənigörəcək”.
Qızcığaz“Atamsızkeçənhərgün,həryeni

səhərdəmənbusözləriyadasalıram,sonra
atamınvüqarlıduruşu,qürurdanparıldayan
gözləri,xoşbəxt,sevgidolubaxışlarıgözlə-
rimönündədayanır,mənəgücverir,qürur-
landırır” deyir. O danışdıqcamənim başım
sinəmədoğruenir.Gözlərinəbaxabilmirəm,
mavi buludun leysanından qorxuram. Son
sözlərində baxışlarımız yenidən toqquşur
vəmənheyrətlənməyəbilmirəm:fərəhçöh-
rəsindənətrafa səpələnir, gücünügöstərən
zərif əlləri çarpazlanır.Əlimi diktofonauza-
dıram, müsahibəni bitirmək istəyirəm. Bu
an“Mənadiuşaq,balacaqızdeyiləm,unut-
mayın. Mən Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı
Mehrab Niftəliyevin qızıyam. Mən onunla
fəxredirəm,qürurduyuram.Beləbirböyük
adhərkəsənəsibolmur.Ozirvəməhzmə-
nimatamınpayıdır.Atamasözverdiyimkimi
edəcək,onunbaşınıhəmişədiktutacam.O,
məniingilisdiliüzrətərcüməçigörməkistə-
yirdi.Sevə-sevə bu istəyini reallaşdıracam,
atamhaqqında,atamkimiigidVətənoğulla-
rıhaqqında,Zəfərimizhaqqında,savaşımız
barədəhəmdəingilisdilindədünyayadanı-
şacam.Müharibələrolmasın,başqauşaqlar
valideynsizqalmasındeyə...”.
Xalqarasında“İgidölər,adıqalar”deyimi

tez-tez işlənir.Artıqburadakı igidlik, şücaət

məfhumlarına igidlərindavamçılarını–ailə-
lərini, övladlarını da daxil etməliyik. Çünki
igidinadını,yolunu,şərəfini,qürurunuməhz
yaxşı övladı, ailəsi qoruyar, xalqından, el-
obasındanəvvəldoğmalarıyaşadar.
Qısa ömrünə qəhrəman-

lıq,mərdlikləbərabəryaxşı
ailəbaşçısı,övlad,valideyn
olmağı da sığdırdı Vətən
müharibəsinin şəhid qəh-
rəmanı, Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrin (XTQ)başgizi-
ri,hələsağlığındaəfsanəyə
çevrilən, hərbçi yoldaşları-
nın“Terminator”kimidəyər-
ləndirdiyiMehrabNiftəliyev.
Bizonuyaralı,sarğılıqo-

luna, ağır hərbi sursatına
rəğmən yaralanmış əsir
erməni döyüşçünü çiynin-
də daşıyarkən lentə alı-
nan kadrlardan tanıyırıq.
Buqısavideodabizdöyüş
yoldaşlarını itirməyinərəğ-
mən qəzəbini, nifrətini ya-
ralıdüşmənəsirininüstünə
tökməyən, qürurlu, mərd,
əzəmətliAzərbaycanzabitinigörürük...
1985-ci il mayın 13-də Quba rayonunun

Qamqam kəndində anadan olan Mehrab
SöhraboğluNiftəliyevuşaqlıqdanhərb sə-
nətinəmaraqgöstərib.Həqiqihərbixidmət-
dən sonra həmişəlik bu geyimi daşımağa

qərarverib.17ilXTQ-dəqüsursuzxidmət
edib.Xariciölkələrdətəşkiledilənhərbitə-
limlərdəAzərbaycanı təmsil edərək uğur-
laraimzaatıb.“Qafqazqartalı”və“EFES”
təlimlərindənailiyyətlərinəgörədöşnişan-
larına,fəxrifərmanlaralayiqgörülüb.Uğur-
lu xidmətlərinə görə “Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin95 illiyi” (2013)və “Azərbay-
can Ordusunun 100 illiyi” (2018) yubiley
medallarıilədətəltifolunub.
2016-cı ilin Aprel döyüşlərində iştirak

edən qəhrəman baş gizir IIQarabağmü-
haribəsinin ilk günlərində cəbhəyə yolla-
nıb, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı
istiqamətində döyüşlərə qatılıb. Düşmənə
qan uddurub, onlarla canlı qüvvəsini, ne-
çə-neçə hərbi texnikasınıməhv edib.Dö-
yüşlərdənbirindəyaralansada,müalicəsini

yarımçıqqoyaraqyenidəncəbhəyəqayıdıb,
Şuşanı yağıdan azad etmək üçün son nə-
fəsinədəkmərdliklə vuruşub.Axı ən böyük
arzusu məhz Şuşanı görmək idi. Onun bu

sevdası da vüsalla bitir,
Mehrab noyabrın 8-də,
Şuşanın azadlığa qovuş-
ması xəbərini aldığımız
günşəhadətəyüksəlir.
Sumqayıt şəhər Şəhid-

lər xiyabanında torpağa
tapşırılan Mehrab Niftəli-
yev ölkə başçısının mü-
vafiq sərəncamları ilə
ölümündən sonra “Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı”
adına layiq görülüb, “Və-
tən uğrunda”, “Cəbrayılın
azad olunmasına görə”,
“Füzulinin azad olunma-
sınagörə”,“Şuşanınazad
olunmasına görə” medal-
larıilətəltifolunub.
Vətənəəmanətüçövla-

dıqalanMehrabNiftəliye-
vin adı doğulduğu Quba

rayonundaküçələrdənbirinəverilib.Milyon-
ların ürəyində özünə əbədi məkan quran
igidVətənoğlubundansonradaneçə-neçə
Mehraba yol yoldaşı, bələdçi, istinad olsun
deyə...

Həmidə NİZAMİQIZI

Mavigözlü qızın Mehrabı

Borçalıaşıqmühitininməşhuryetir
mələrindənbiridəXındıMəmməd
dir.O,aşıqşairolaraqelarasında
sevilib,busənətinyaşadılması

üçünböyükəməksərfedib.Ustadaşı
ğıanadanolmasının125illiyiiləbağlı
yadasaldıq.

Məmməd Gülabı oğlu Qəniyev (Xındı
Məmməd) 1896-cı ildə Borçalı mahalının
(indiki Gürcüstan, Marneuli rayonu) Qaş
Muğanlı (Böyük  Muğanlı) kəndində dün-
yaya göz açıb. Kiçik yaşlarından el şən-
liklərində saz-söz sənətkarlarının ifalarını
dinləməsiondaaşıqsənətinədərinmaraq
yaradır. Dayısı Söyün Qocanın məsləhəti
ilə1914-cüildətanınmışelşairi,aşıqAğa-
canınyanındabusənətinsirlərinəyiyələnir.
SonraBorçalıelindəgörkəmlisənətkarki-
mi tanınanBəyazidliMəsimləgörüşür.Bu
görüşonusənətədahadabağlayır.
Şaqraq və məlahətli səsi olan Məmməd

sonralar“XındıMəmməd”təxəllüsüiləşeirlər
dəyazmağabaşlayır.Divani,təcnis,gəraylı,
müxəmməsjanrlarındaşeirlərqələməalır.

Mən eşq dən ab dal olub,
Düş düm dil dən-dil lə rə.
Xın dı Məm məd Məc nun ki mi,
Sal dın çöl dən-çöl lə rə.

Borçalımahalındaustadaşıqkimitanınan
XındıMəmmədgözəldastan ifaçısı,bağla-
ma və qaravəllilərin mahir bilicisi kimi diq-
qət çəkir. Bənzərsiz zəngulələrində Kərəm
yanğısı,Koroğlunərəsi duyulanaşıq “Yurd
yeri”, “Mənsuri”, “Yanıq Kərəmi”, “Zarıncı”,
“Bəhməni”kimiağırhavalarlayanaşı, “Mis-
ri”, “Cəngi” kimi qəhrəmanlıq havacatlarını
dagözəlifaedir.
Xındı Məmmədin yaradıcılığında Vətənə

sonsuzməhəbbət,dostluğa,insanlığasəda-
qətinifadəsinigörürük.O,“Ayhayıf”şeirində
yazır:

Nə zər qıl dım tə nəz zü lün işi nə,
Mərd ye ri ni na mərd al dı, ay ha yıf.
Mən aşı ğam, ay ha yıf,
Kim lər ol du, ay ha yıf
Get di da ha qal ma dı,
Qə dir bi lən, ay ha yıf.
Qə dir bi lən, şi rin gü lən dost la rı,
Fə lək vu rub ay rı sal dı, ay ha yıf.

Sənətkar püxtələşdikcə, tanındıqca döv-
rün tanınmış aşıqlarından Ağacan, Nəbi,
BəyazidliMəsim,TəhləliNovruz ilə yaradı-
cılıqvədostluqəlaqələriqurur.Elarasında
“Borçalı bülbülü” kimi tanınan və sevilən
XındıMəmməddə 30-cu illərin repressiya-
sıiləqarşılaşır.Türkçülükdəittihamedilir.Bir
müddətTifis şəhərindəkiMetexqala-həbs-
xanasındasaxlanılır.Çoxçətinliklədəolsa,
bəraətalır.O,başınagələnbuhadisənibir
şeirindəbeləifadəedib:

Kök lü bir qa ya nı, ata lar de miş,
Qal dı rıb ye rin dən yel ata bil məz.
La yiq bi lib sı ğış dır maz adı na,
Na mərd köl gə sin də mərd ya ta bil məz.

1941-1945-ci il müharibəsi başlayanda
XındıMəmməddəcəbhəyə yollanır.Araş-
dırmalardaqeydedilirki,o,müharibəyəyo-
la düşməzdən əvvəl sədəfi sazını “Cəngi”
havasıüstündəkökləyibdivardanasır...Mü-
haribədənsağ-salamatdönənaşıq sevdiyi
sənətinidavametdirir.EynizamandaBorça-
lıdaMəhəmmədSadaxlı,aşıqAllahyar,aşıq
Seyfikimiünlüşəyirdlərdəyetişdirir.
Xalq şairi Zəlimxan Yaqub aşıq-şairin

şeirlərinin toplandığı “Meydanda mərdi-
mərdanə”kitabınayazdığıönsözdədeyir:
“Xatirələrdəndahacanlı,dahatəravətliüç
yadigarıdavarXındıMəmmədin.Onunra-
dionun“qızılfond”undaqorunubsaxlanılan
lentyazıları,aşıqlarımızındilindəndüşmə-
yənşeirlərivəyolunuçoxböyükləyaqətlə
davametdirənAşıqGülabıkimibirsənət-

karınvarlığı.HərüçmüqəddəsnemətXındı
Məmmədinşəxsiyyətvəsənətkarxoşbəxtli-
yidir”.
Sənətkarın oğlu, fizika-riyaziyyat elmləri

doktoru LətifQəniyevatası ilə bağlı xatirə-
lərindəyazır: “AtamŞərq,ərəb, türkvəxü-
susilə İslam tarixini mükəmməl bilirdi. Çox
yaxşı yadımdadır, o, məşhur ərəb tarixçisi
Təbərinin“Hökmdarlarvəpeyğəmbərlərtari-
xi”,həmçininİsgəndərbəyMünşi-Türkmanın
“ŞahAbbasıntarixi”əsərlərindənçoxlusay-
daepizodlardanışardı”.
İnsanvəcəmiyyəthaqqındamüdrikfikirlər

dəsöyləyən“Borçalıbülbülü”ömrününahıl
çağlarındaötüb-keçənlərixatırlayaraqdeyib:

Xın dı Məm məd, və də ye tib,
Ta rix ça tıb ölü mə.
Qoy qa zıl sın bir səh ra da,
Mə za rım in nən be lə.

Ustadsənətkar1968-ci ilavqustun28-də
vəfatedib,doğulduğukənddədəfnolunub.

Savalan FƏRƏCOV
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Qalatəpə Antik və Orta əsr şəhər 
yerində tədqiqatlar davam edir

AMEAArxeologiyavəEtnoqrafiyaİnstitutu
nunMilQarabağarxeolojiekspedisiyası
builinyayındaAğcabədirayonuərazi
sindəkiQalatəpəAntikvəOrtaəsrşəhər
yerindətədqiqatlarıdavametdirib.

İnstitutunÇöltədqiqatlarısektorununmü-
diri,Mil-QarabağarxeolojiekspedisiyasıQa-
latəpə dəstəsinin rəhbəri Təvəkkül Əliyev
bildiribki,Qarqarçayınsağsahilində,Xoca-
vəndvəSalmanbəylikəndlərininyaxınlığın-
dayerləşənQalatəpəAntikvəOrtaəsrşə-
həryerindəvəonunşərqətrafındakıqədim
nekropolda 2008-ci ildən qazıntı işləri apa-

rılır. Birinci qazıntı sahəsində bəhs olunan
dövrəaidtikiliqalıqlarıolan10metrəyaxın
qalınlığındamədəni təbəqə açılaraq tədqiq
edilib.Yaşayış yerində ikinci qazıntı sahəsi
hələlik Orta əsr tapıntıları ilə səciyyələnən
9 kvadratdan ibarətdir. Builki araşdırmalar-
da əsas diqqət həmin kvadratlardan birinin
(D1)arxeolojitədqiqinəyönəldilib.Qazıntılar
zamanıburadaOrtaəsrlərəaid2.5metrqa-
lınlığındamədənitəbəqəvəbutəbəqədəüç
tikinti qatı açılaraq öyrənilib. Birinci üst qat
təsərrüfat quyusu, ocaq yerləri, bişmiş kər-
picdəntikiliqalığıilə,ikinciqatçaydaşı,biş-
mişvəçiykərpicdəninşaolunmuştikililərin
ayrı-ayrı hissələri, üzərinə suvaq çəkilmiş
döşəmə, üçüncü qat isə kiçikölçülü, hün-
dürlüyü70santimetrəçatantəndir, içərisin-
də çoxlu xırdabuynuzlu heyvan sümükləri,
yanmışağacqırıntılarıvəkülolanquyudan
ibarətdir.Həminquyununönündəbozrəng-
li çaydaşındanhazırlanmış,ortasındaağac
tutacaqüçündəlikaçılmışkirkirə (dəndaşı

– əldəyirmanı), üzəri suvaqlı kvadratşəkilli
çiy kərpic düzümlərinin olduğu döşəmə də
mövcuddur. Maddi tapıntılar arasında daş
vəsaxsıməmulatınümunələri,tuncsancaq
qırığı,şüşəqədəhinoturacaqhissəsidəvar-
dır.
T.Əliyevqeydedibki,builkitədqiqatınnə-

ticəsiQalatəpəninOrta əsr sakinlərinin ya-
şayış evlərinin quruluşu haqqında aydın
təsəvvürəldəetməyəimkanverir.Evlərinin-
şasındabirqaydaolaraqmöhrədən(palçıq),
çiy və bişmiş kərpiclərdən istifadə olunub.
Deməkolarki,bütünevlərdəvəyaayrı-ayrı
otaqlarda həm çörək bişirmək, həm də evi
qızdırmaqüçüntəndirlərolub.
Ekspedisiya rəhbəri vurğulayıb ki, builki

tədqiqatlar zamanı Qalatəpədəki arxeolo-
ji qazıntılarla yanaşı, Ağcabədi rayonunun
Cəfərbəyli (Sümüklütəpə), Biləğan (Böyük-
təpə),Taynaq(Salamattəpə,Sutəpəsi,Ca-
navar təpəsi)vədigərkəndləriərazisindəki
abidələrhaqqındadaməlumattoplanıb.



Azərbaycan
1 sent yabr 1900 – Məş hur sirk pəh lə va nı, Xalq ar tis ti Rə şid Əli-

məm məd oğ lu Yu si fov (1900-1982) Bor ça lı ma ha lı nın (Gür cüs ta nın 
Mar neuli ra yo nu) Go rar xı kən din də ana dan olub. Mosk va Döv lət 
Sir ki nin trup pa sın da çı xış edib.

1 sent yabr 1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Par la men ti 
öl kə də ilk ali təh sil müəs si sə si nin – Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin ya-
ra dıl ma sı ba rə də qa nun qə bul edib. 

1 sent yabr 1920 – Ta nın mış ta rix çi alim, AMEA-nın müx bir üz vü 
Mah mud Əliab bas oğ lu İs ma yı lov (1920 – 16.8.2002) Şə ki də do ğu lub. 

1 sent yabr 1920 – Ba kı da Şərq Xalq la rı nın I Qu rul ta yı işə baş-
la yıb. Qu rul ta yı Ko min tern (Kom mu nist İn ter na tiona lı) İc raiy yə Ko-
mi tə si adın dan Nə ri man Nə ri ma nov açıb. Sent yab rın 7-dək da vam 
edən qu rul ta ya 1891 nü ma yən də – Qaf qaz dan Uzaq Şər qə dək 
müx tə lif öl kə lər dən 37 mil lə tin təm sil çi lə ri, elə cə də bir sı ra Av ro pa 
öl kə lə ri kom mu nist par ti ya la rı nın nü ma yən də lə ri qa tıl mış dı.

1 sent yabr 1924 – Ba kı mil yon çu su, bö yük xey riy yə çi Ha cı Zey-
na lab din Ta ğı yev (1838-1924) və fat edib. Ta ğı yev Azər bay can xal-
qı nın maarifl  ən mə si, mə də ni in ki şa fı üçün gör dü yü nə cib iş lər lə ta-
rix də iz qo yub. Ba kı da ilk teatr bi na sı, mü səl man qız lar üçün ilk 
mək təb və s. onun adı ilə bağ lı dır. Döv rün ta nın mış zi ya lı la rı onun 
kö mə yi ilə Ru si ya da, Av ro pa da təh sil alıb lar.

1 sent yabr 1930 – Na sir, dra ma turq, şair Əli Qa fur oğ lu Sə məd li 
(1930-2006) Göy çay ra yo nu nun Mal lı-Şıx lı kən din də ana dan olub. 
Uşaq-gənc lər üçün ki tab la rın, səh nə əsər lə ri nin müəl li fi  dir. 

1 sent yabr 1930 – Ya zı çı-dra ma turq, jur na list Oq tay Məm məd-
hə sən oğ lu Sa lam za də (1930-2012) Fü zu li ra yo nu nun Cu var lı kən-
din də do ğu lub.

1 sent yabr 1931 – Ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Fa zil İd ris oğ lu 
Sa la yev (1931 –16.6.1978)  Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram, Mu-
si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Al ma al ma ya bən-
zər”, “Rə qib lər”, “Şə rik li çö rək”) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1 sent yabr 1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Si ya vuş Məm məd 
oğ lu Şə fi  yev (1937 – 24.11.2001) Ba kı da ana dan olub. Pe şə kar sirk 
us ta sı, ak ro bat olub, Mosk va və Ba kı sirk lə rin də ça lı şıb. “Əh məd 
ha ra da dır?”, “Uşaq lı ğın son ge cə si” və s. fi lm lər də çə ki lib.

1 sent yabr 1941 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair, ya zı çı-pub-
li sist To fi q Ab din (To fi q Mə hər rəm oğ lu Ab di nov; 1941 – 24.2.2014) 
Sal yan ra yo nu nun Qır mı zı kənd kən din də ana dan olub. 

1 sent yabr 1945 – Xalq ar tis ti, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor 
Məc nun Təb riz oğ lu Kə rim (1945 – 2.10.2013) Zən gə zur ma ha lı nın 
Şə ki kən din də do ğu lub. Azər bay ca nın qə dim mu si qi alət lə ri haq qın-
da təd qi qat lar apa rıb, Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin nəz din-
də Qə dim mu si qi alət lə ri an samb lı nı ya ra dıb. 

1 sent yabr 1949 – Əmək dar ar tist Ata ba la Os man oğ lu Sə fə rov 
(1949 – 20.12.2020) Şab ran ra yo nun da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di-
ya, Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma şa la rın da 
ma raq lı rol lar oy na yıb.

1 sent yabr 2009 – Xalq rəs sa mı Yu sif İs ma yıl oğ lu Hü sey nov 
(15.10.1928 – 2009) və fat edib. 1977-1987-ci il lər də Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı nın səd ri olub.

2 sent yabr 1909 – Ya zı çı-dra ma turq, tər cü mə çi Rza Nə bi oğ lu 
Şah və ləd (1909 – 2.7.1984) Tifl  is də ana dan olub.

2 sent yabr 1916 –  Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Əy yub 
Mü se yib oğ lu Hü sey nov (1916-1998) Nax çı van MR Kən gər li ra yo-
nun Xok kən din də do ğu lub. Ə.Əzim za də adı na Döv lət Rəs sam lıq 
Mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib. Əsər lə ri: “Araz sa hi lin də”, “Ya ğış dan 
son ra”, “Ço ban lar” və s.

2 sent yabr 1930 – Əmək dar rəs sam Hü seyn Gül ba la oğ lu Hü-
sey nov (1930-1987) Ba kı nın Bu zov na kən din də do ğu lub. Azər bay-
can di lin də rəs sam lı ğa dair ilk dərs lik lə rin müəl li fi  dir.

2 sent yabr 1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar, pe da-
qoq İs ma yıl Sol tan oğ lu Ha cı bə yov (1949 – 25.3.2006) ana dan 
olub. “Fi ru zə” ope ra sı, “Me mo rial” kan ta ta sı, “Na xış lar” fan ta zi ya sı 
və di gər əsər lə rin müəl li fi  dir. 

2 sent yabr 1949 – Ta nın mış teatr re jis so ru Yu sif Məm mə da ğa 
oğ lu Ək bə rov  (1949 – 4.10.2016) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt Döv-
lət Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da qu ru luş çu re jis sor və baş 
re jis sor iş lə yib.

3 sent yabr 1931 – Xalq rəs sa mı, pro fes sor Oq tay Yu sif oğ lu Şı-
xə li yev (1931 – 31.1.2012) Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif janr lar da əsər lər 
ya ra dıb, Azər bay ca nın ilk pro fes sional mo nu men ta list rəs sam la rın dan 
bi ri dir. Tab lo la rı Fran sa da, Al ma ni ya da şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lır.

3 sent yabr 1951 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Ya şar Məm məd sa dıq oğ lu Nu ri (1951 – 22.11.2012) Ba kı da 
ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə rib. Te-
le vi zi ya ta ma şa la rın da, ki no da (“Yol əh va la tı”, “Tən ha na rın na ğı lı”, 
“Ya ra maz”, “Bə yin oğur lan ma sı”, “Qətl gü nü”) yad da qa lan ob raz lar 
ya ra dıb. 

Dünya 
1 sent yabr 1854 – Al man bəs tə ka rı və di ri jo ru En gel bert Hum-

per dink (En gel bert Hum per dinck; 1854-1921) ana dan olub.
1 sent yabr 1875 – Ame ri ka ya zı çı sı Ed qar Ber rouz (Ed gar Ri ce 

Bur roughs; 1875-1950) ana dan olub. Tar zan haq qın da ro man la rın, 
el mi-fan tas tik janr da “Mars lı lar” se ri ya sın dan əsər lə rin müəl li fi  dir.

2 sent yabr 1852 – Fran sız ya zı çı sı Pol Bur je (Paul Char les Jo-
seph Bour get; 1852-1935) ana dan olub. Psi xo lo ji ro man la rın müəl-
li fi  dir: “Şa gird”, “Qa dın ürə yi”, “Pa ris əx la qın dan oçerk lər”.

2 sent yabr 1926 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Yev ge ni Le-
onov (1926-1994) ana dan olub. Film lə ri: “Zo laq lı la rın sə fə ri”, “Uğur 
cent l men lə ri”, “Mi mi no”, “Pa yız ma ra fo nu” və s.

3 sent yabr 1883 – Gör kəm li rus ya zı çı sı İvan Ser ge ye viç Tur-
ge nev (9.11.1818 – 1883) və fat edib. Əsər lə ri: “Ata lar və oğul lar”, 
“Ərə fə”, “Za də gan yu va sı”, “Ru din” ro man la rı, “Ov çu nun qeyd lə ri” 
he ka yə lər top lu su və s.

3 sent yabr 1927 – Be la rus ya zı çı sı Ales (Alek sandr) Ada mo viç 
(1927-1994) ana dan olub. Əsər lə ri: “Par ti zan lar”, “Xa tın po ves ti”, “So-
nun cu mə zu niy yət”, “Blo ka da ki ta bı” və s.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN
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Gənclər Kitabxanası Seyfəddin Dağlının 
xatirəsini yad edib

Av qus tun 27-də 
gör kəm li ya zı çı-
dra ma turq, şair, 
jur na list, tər cü mə çi 
Sey fəd din Dağ lı nın 
(Sey fəd din Əliağa 
oğ lu Ab ba sov; 
1921-1983) ana dan 
ol ma sı nı 100 ili ta-
mam ol du.

“Adı sə nin, da dı mə nim”, “Ay dın lı ğa doğ ru”, “Mən zi li niz mü ba-
rək”, “Tə zə gə lin”, “Köl gə lər pı çıl da şır” və s. pyes lə rin, “Ba har оğ-
lu”, “Mə şəl”, “Kə cil qa pı sı”, “Sa biq lər” və s. ki tab la rı ilə oxu cu la rın 
rəğ bə ti ni qa za nan ədib 1959-1976-cı il lər də “Kir pi” jur na lı nın baş 
re dak to ru iş lə yib.

Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı ya zı çı nın 
100 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə sil si lə ma te rial lar ha zır la yıb. “Sey fəd-
din Dağ lı – 100” ad lı vir tual və ənə nə vi sər gi, elə cə də vi deoçarx da 
dra ma tur qun hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da ge niş mə lu mat ve ri lir.

Vir tual sər gi və vi deoçar xı ki tab xa na nın “İns tag ram” sə hi fə sin də 
və “Youtu be” ka na lın da iz lə mək müm kün dür.

Onun haq qın da çox dan yaz maq is tə yir dim. Hər do ğum, anım 
gün lə rin də bir il ğım ki mi gö zü mün önün dən ke çir di. Hər 
də fə də yaz ma ğa ürə yim gəl mir di. İn ci yən, in ci di lən, am ma 
bu na rəğ mən üzü mü zü gül dü rən ada mı kə dər li xa tır la maq 

is tə mir dim. Yə qin ya dım da aşiq Əli can (“Mol la Cə bi” – te le vi zi ya 
ta ma şa sı), Pa ri si “part la dan” Qu la mə li (“Dər viş Pa ri si part la dır”), vic-
da nı nı itir mə yən Fa zil (“Rə qib lər”), məhz özü nü ha mı dan çox al da-
dan al ver çi Mıq qı (“Bi zim Cə biş müəl lim”), öm rü bo yu sər xoş ol du-
ğu na gö rə Ba kı met ro su na mi nə bil mə yən ki şi (“Ar zu” – “Mo za lan” 
sü je ti), ra hat yat maq üçün özü nü də li li yə vu ran yu xu lu (“Ge cə niz 
xey rə qal sın” – “Mo za lan”) ki mi ko mik, şən qal ma sı nı is tə yir dim. 
Bü tün cid di-cəh dim lə “Axı rın cı aşı rım”ın Rə şi di ki mi xoş bəxt, bir az 
da “Qur ban olum be lə hö ku mə tə ki, Kər bə la nın hey fi ni Ni ko lay kö-
pə koğ lun dan ya man ala bil di” ki mi sa də lövh. Bu iş də ən yax şı li rik 
ki no ko me di ya la rı mız dan he sab olu nan “Al ma al ma ya bən zər”də ki 
“zon tik Meh di”nin də əmə yi az ol ma dı. Sə li qə li, ağ pen cək li,  al ma 
ki mi şi rin si fət per so naj ara-sı ra mə ni də özü nə qo şub al ma ba ğı-
na, şi rə kom bi na tı na, bit ki çi lik ins ti tu tu na apa ra bil di... 

Am ma və la kin gö zü mü yu mub 
açan ki mi əli-üzü qap qa ra qır çı 
Mə həm məd (“Şə rik li çö rək”) yo lu-
mu kəs di, qır qa za nın da ya nır mış 
ki mi qar sı lan göz lə ri ni üzü mə dik-
di. Ma tım qu ru du, göz bə bək lə rim 
bir az da bö yü dü. Bir dən na zik 
bığ la rı nın al tın da kı diş lə ri pa rıl-
da dı, “Cə hən nə mə ki” ni da sı yük-
səl di. Son ra kadr baş qa ra kur sa 
keç di: sə rin iç ki “bud ka”sı nın ki çik 
pən cə rə sin dən çö lə boy la nan ki-
şi gü lüm sün dü, gül dü, şaq qa naq 
çək di. Son ra ye nə sus du, küs kün 
nə zər lə ri xey li uzaq la ra di kil di. Ki-
mi sə göz lə yir miş ki mi... 

Bu gün küs kün, bir az in cik nə-
zər lə ri nin tə si ri al tın da onu – ki çik 
rol la rın bö yük ifa çı sı nı xa tır la ya-
ca ğam. Heç bir fəx ri adı ol ma dan 
xal qın yad da şın da xəl qi ar tist ki-
mi qa lan is te dad lı akt yo ru, məş-
hur Fa zil Sa la ye vi. 

“Si zə dam,
mə nə ci biş dan”

O, sö zün hə qi qi mə na sın da, 
bö yük akt yor idi. Səs temb ri, mi-
mi ka sı, hə rə kət di li, bü tün lük də 
vü cu du ilə əsl səh nə, ek ran ti pa-
jıy dı. Elə də bö yük id diala rı yox 
idi. Sa də cə, oy na maq, səh nə də, 
ek ran da gö rün mək, için də ki Fa-
zil dən ay rı-ay rı in san ta le lə ri nə 
pay la yıb ümu mi bir ob raz ya rat-
maq is tə yir di. Ona gö rə də ro lun 
bö yü yü-ki çi yi ara sın da fərq qoy-
mur du, ək si nə, bir az da epi zo-
dik rol la ra can atır dı. Yə qin bu-
nun la özü nün han sı nə həng lik də 
akt yor ol du ğu nu baş rol sa va şı 
edən lə rə sü but et mək is tə yir di. 
Ne cə de yər lər, özü üçün mü ba ri-
zə yo lu nu be lə tə yin et miş di. 

Ob raz lar qa le re ya sı na, xü su-
sən fi l moq ra fi  ya sı na nə zər sal-
saq, de di yi min is ba tı nı gör müş 
olar sız. Onun bü tün “ki çik” qəh rə-
man la rı əzə mət li, bü tün epi zo dik 
rol la rı yad da qa lan olur du. Çün ki 
qəh rə man la rı da özü ki mi ta ma-
şa çı ya doğ ma, məh rəm idi. Akt-
yor xa rak te rin də ki sə mi miy yə ti ni 
bü tün oyun üs lub la rın da ta ma-
şa çı ilə gö rüş dü rə bi lir di. Bu nun la 
ani kadr lar da, küt lə vi səh nə lər də 
gö rün mə yi nin acı ğı nı be lə çı xır dı. 

Özü nü də, ta ma şa çı sı nı da ona 
bax ma ğa “təh kim” edir di. Akt yor 
us ta lı ğı da məhz bun da idi. Bir 
də, val lah, akt yo run xa rak te rin-
də ol ma yan heç bir xü su siy yət 
oyu na yan sı ya, ta ma şa çı sı na 
nü fuz edə bil məz. Uza ğı ya maq 
ola caq, han sı sa yır tı ğı ör tən, la-
kin uzaq dan ey bə cər gö rü nən 
ya maq. 

Ba xın, Fa zil Sa la ye vin qır çı Mə-
həm mə di mü ha ri bə gör müş bir 
xal qın nü ma yən də si dir. Bu gün də 
ara mız da be lə in san lar var və biz 
gec ol ma dan on la rın fər qi nə var-
ma ğa ça lı şı rıq. Dü nən qır çı Mə-
həm mə dir sə, bu gün ən müx tə lif 
sa hə lər də olan Əh məd, Fa mil, Ka-
mil dir. Məhz akt yo run o sə mi miy yə-
ti, o sev gi si, o föv qə la də ifa də si sa-
yə sin də biz lər is rar la sa vaş lar dan 
fi  zi ki, mə nə vi ya ra lar al mış “qır çı 
Mə həm məd lər”in əlin dən tu tu ruq, 
on la rı bi ga nə lik gir da bın da qoy-
mu ruq, qır qa za nın dan da tək li yə, 
unut qan lı ğa yu var la mı rıq. Ən azın-
dan bu na cəhd edi rik. Bu mə na da 
Fa zil Sa la ye vin bü tün qəh rə man-
la rı müasir dir, ara mız da dır, bi zim lə 
yol yol da şı dır. Ona ek ran da gü lüb, 
bə zən tə nə elə sək də, hə yat da da-
ha bərk sa rı lır, da ha yax şı an la yır 
və da ha tez kəşf edi rik. 

“Ba ba dər viş, müx tə sər 
elə, müş tə ri gə lib”

Fa zil Sa la yev uzun ömür ya-
şa ma dı. Heç sağ lı ğın da haqq 
elə di yi, la yiq ol du ğu də yə ri ni də 
al ma dı. Bu mə na da hə ya tın da, 
sə nə tin də Don Ki xo tu ol du. Am-
ma ta ma şa çı, əla həz rət ta ma şa-

çı onu unut ma dı. Ək si nə, yad-
da şı nın bir kün cün də, di li nin lap 
ucun da ona yer, söz sax la dı. 

Hə yat dan köç mə yə san ki tə lə-
sən akt yor uğu ra, məş hur lu ğa da 
ge cik di, da ha doğ ru su, ge cik di ril-
di. Təx mi nən 10 il Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da ça lış dı. Baş ro la 
həs rət qal dı. Epi zo dik, ikin ci, üçün-
cü də rə cə li rol lar la ki fa yət lən di. Am-
ma bu na gö rə heç ki mə bir kəl mə 
də gi ley elə mə di, acı ğı nı, bü tün 
ener ji si ni özü nə, rol la rı na tök dü. 

Yal nız 32 ya şın da bö yük ek-
ran da gö rün dü, ki no da ilk ro lu nu 
oy na dı. Mil li ki no mu zun tək rar sız 
ki ne ma toq ra fı Hə sən Se yid bəy-
li onu “Mö cü zə lər ada sı” fi l min də 
epi zo dik ro la də vət et di. Neft Daş-
la rın da, ye ni hə yat da ad dım la yan 
zəh mət keş lər dən bi ri ni oy na yır dı. 
Heç adı da yox du. Ta ma şa çı nın 
yad da şın da onu ar xa sın ca dar tıb 
apa ran qı za təs lim xoş bəxt gü lü-
şü ilə qa lır. Son ra növ bə ti per so-
na jı nı gö rü rük. Re jis sor Ağar za 
Qu li ye vin ek ran laş dır dı ğı “Ul duz” 
fi l min də fo to müx bi ri. Rəs sam lıq 
mək tə bi ye tir mə si akt yo run rəs-
sam li bas lı, fo toq raf əda lı müx bi ri 
“el mi təc rü bə” apa ran Gü lüm sə-
ro vun “işi ni” qə ze tin də ya za caq dı. 

“No lub? Ba za ra al ma 
apar maq ol maz bə yəm?”

Son ra ek ran da “Al ma al ma-
ya bən zər”də gö rün dü, “Bir cə-
nub şə hə rin də” qar şı mı za çıx dı, 
“Dər viş Pa ri si part la dır”da oy-
na dı. Hər bi rin də də fərq li ob-
raz lar, akt yor ma ne ra la rı. Onu 
ki no da kəşf edən Hə sən Se yid-
bəy li “Sən ni yə su sur san”ına da 
cəlb edir, ki çik, bir az da fərq-
li rol hə va lə edir – ci na yət kar. 
Tə bii ki, Sa la yev bu ro lun da 
öh də sin dən la zı mın ca gə lir və 
biz mən fi  ob ra zı – ci na yət tö rə-
dib qa çan şəx si yox, “Can, can, 
anan öl sün, ay Ra ma zan, bir az 
sə bir elə, aton gə lir ya nu va” de-
yən hiy lə gər, la kin ko mik ki şi ni 
xa tır la yı rıq. 

Söz süz ki, onun akt yor ta le-
yin də dö nüş ya ra dan ro lu qır çı 
Mə həm məd dir. Ona həm uğur, 
həm də uğur suz luq gə ti rən, həm 
se vin di rən, həm də sə nə tin dən 
küs dü rən (fi lm lə bağ lı mü ka fat-
lan dır ma dan kə nar da qa lıb)  ro-
lu. Am ma is tə sək də, bir ro lun 
uğu run da ili şib qal mı rıq, yad da-
şı mız da onun ye ni, özü də ad sız 
qəh rə man la rı sı ra la nır. Be lə cə, 

nə fəx ri adı, nə də ro lu nun təq-
di ma tı nı bil mə dən “bax o fi  lan 
oyu nu oy na yan” ki mi şi rin, bən-
zər siz təq di mat la xa tır la yı rıq.

Akt yo run oy na dı ğı so nun cu 
fi lm hə ya tı nın son ay la rı na tə-
sa düf edir. Bu, re jis sor Ca han gir 
Meh di ye vin “Araş dı rın” ad lı qı sa-
met raj lı fi l mi idi. Mosk va Ki ne ma-
toq ra fi  ya İns ti tu tun da oxu yan re-
jis so run də və ti nə məm nu niy yət lə 
ra zı lıq ve rən Fa zil Sa la yev san ki 
ta ma şa çı la rı ilə be lə səs siz, sus-
qun vi da laş maq is tə yir di.

Fa zil Sa la ye vin ki no fi lm lər də, 
te le vi zi ya ta ma şa la rın da, “Mo za-
lan” sa ti rik ki no jur na lın da oy na-
dı ğı rol la rı nı ümu mi ləş di rər kən 
tə səv vü rün də tam ay dın olur. 
An la yır san ki, o, in cə yu mo ru nu, 
fərq li ko lo ri ti ni məx su si oyun üs-
lu bu, is te da dı sa yə sin də heç nə 
et mə dən də gös tə rə bi lir di. Ko-
miz mi də, plas ti ka sı da fərq li idi. 
İs tə sən də onu han sı sa akt yor la 
mü qa yi sə edə bil mir sən, bən zər-
lik tap mır san, bəh rə lən mə gör-
mür sən. 

***
Fa zil Sa la yev 1931-ci il sent-

yab rın 1-də Ba kı da İd ris Sa la-
ye vin ailə sin də dün ya ya gə lib. 
Əs lən Cə nu bi Azər bay can dan-
dır lar. Hə lə uşaq yaş la rın dan 
ya zı-po zu ya bö yük hə və si olan 
gə lə cə yin məş hur akt yo ru dörd 
ya şın da ilk də fə öz adı nı fo to-
su nun ar xa sı na ya zıb mış. Or ta 
mək tə bi yax şı qiy mət lər lə bi ti rən 
Fa zil sə nəd lə ri ni Əzim Əzim za də 
adı na Rəs sam lıq Mək tə bi nə ve rir 
və ora nı əla qiy mət lər lə ta mam-
la yır. Bir müd dət or ta mək təb də 
müəl lim iş lə yir. Ey ni za man da 
nəş riy yat da tər ti bat çı-rəs sam ki-
mi fəaliy yət gös tə rir. La kin teatr 
sev gi si ona ra hat lıq ver mir və iş-
gü cü nü ata raq sə nəd lə ri ni Teatr 
İns ti tu tu na (in di ki Mə də niy yət və 

İn cə sə nət Uni ver si te ti) ve rir və 
Akt yor luq şö bə si nə qə bul olu nur.

Təh si li ni uğur la ba şa vur duq-
dan son ra  Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı na işə qə bul olu nur. Bu 
teat rın səh nə sin də müx tə lif ob-
raz lar oy na yır. Son ra Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rı nın səh nə sin də 
gö rü nür, ora da fərq li üs lub da rol-
lar oy na yır, özü nü bu janr da da 
təs diq lə yir. 

Səh nə dən, teatr dan in ci yib 
ge dən dən son ra ta ma şa çı onu 
tez-tez “Mo za lan” sa ti rik ki no jur-
na lın da fərq li ob raz lar da gö rür. 
Məş hur “Ko me di ya lar alə mi nə 
sə ya hət” ad lı te lep roq ram da da 
səh nə cik lər də çı xış lar edir. 20-
dək fi l mə çə ki lir.

Qı sa ca sı teatr, səh nə, sə nət 
eş qi nə ki no ka me ra nın işı ğın da 
tə səl li ax ta rır. Əsas sev gi si nə – 
səh nə yə heç vaxt xə ya nət et mə-
dən.

Hə yat do lu akt yo run öm rü şöh-
rət yo lu nun ya rı sın da bi tir. 1978-
ci il də 46 yaş lı akt yor hə ya tı və 
ta ma şa çı la rı ilə vi da la şır. Be lə cə, 
bi zi epi zod lar xro ni ka sı ilə baş-
ba şa qo yur...

Hə mi də Nİ ZA Mİ QI ZI

Kinomuzun üzüağ qırçısı

“Molla Pənah olan Vaqif ” monoqra� yası nəşr olunub

AMEA-nın vit  se-pre  zi  den  ti, Ni -
za  mi Gən  cə  vi adı  na Ədə  biy -
yat İns  ti  tu  tu  nun baş di  rek  to  ru, 
aka  de  mik İsa Hə  bib  bəy  li  nin 
gör  kəm  li Azər  bay  can şairi, 
döv  lət xa  di  mi Mol  la Pə  nah 
Va  qi  fin (1717–1797) hə  ya  tı və 
ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan bəhs edən 
“Mol  la Pə  nah olan Va  qif” mo -
noq  ra  fi  ya  sı işıq üzü gö  rüb.

Mo  noq  ra  fi   ya  da ilk də  fə ola -
raq Mol  la Pə  nah Va  qif Azər  bay -
can ədə  biy  ya  tın  da er  kən realizm 

ədə  bi cə  rə  ya  nı  nın ba  ni  si ki  mi nə -
zər  dən ke  çi  ri  lir.

XVIII əsr Azər  bay  can ədə  biy -
ya  tı  nın gör  kəm  li ya  ra  dı  cı  la  rın  dan 
olan Mol  la Pə  nah Va  qif Azər -
bay  ca  nın ic  ti  mai-si  ya  si, elə  cə  də 
bə  dii fi k  ri  nin for  ma  laş  ma  sın  da 
mü  hüm xid  mət  lə  ri olub. Mo  noq -
ra  fi   ya  da şairin hə  ya  tı, müasir  lə  ri 
ilə mü  na  si  bət  lə  ri, ic  ti  mai-si  ya  si 
fəaliy  yə  ti bü  töv şə  kil  də təd  qi  qa  ta 
cəlb edi  lib.

İsa Hə  bib  bəy  li şairin xa  ti  rə  si  nə 
gös  tə  ri  lən eh  ti  ram  dan da ət  rafl   ı 
bəhs edib. Bö  yük döv  lət xa  di  mi 
Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə 
1982-ci il  də Qa  ra  ba  ğın ta  ri  xi-in  zi -
ba  ti mər  kə  zi olan Şu  şa şə  hə  rin  də 
Mol  la Pə  nah Va  qi  fi n möh  tə  şəm 
məq  bə  rə  si  nin ucal  dıl  ma  sı  nın bu -
nun ifa  də  si ol  du  ğu vur  ğu  la  nıb. 
Mo  noq  ra  fi   ya  da qeyd edi  lir ki, Qa -
ra  ba  ğın Er  mə  nis  tan tə  rə  fi n  dən 
iş  ğa  lın  dan son  ra Azər  bay  ca  nın 
mad  di-mə  nə  vi sər  vət  lə  ri  nə qar  şı 
van  da  lizm Mol  la Pə  nah Va  qi  fi n 
məq  bə  rə  sin  dən də yan keç  mə -
yib. Mü  zəff   ər Ali Baş Ko  man  dan 

İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 44 
gün  lük Və  tən sa  va  şın  da qa  za  nı -
lan Qə  lə  bə, Şu  şa şə  hə  ri  nin düş -
mən iş  ğa  lın  dan azad ol un ma  sı ilə 
Mol  la Pə  nah Va  qif məq  bə  rə  si  nin 
ru  hu və abi  də  si də düş  mən iş  ğa -
lın  dan xi  las olub. 

XVII əsr  dən eti  ba  rən Azər  bay -
can ədə  biy  ya  tın  da baş ve  rən 
ke  çid pro  ses  lə  ri  nin, realist şeirə 
doğ  ru baş ve  rən me  yil  lə  rin məhz 
Mol  la Pə  nah Va  qi  fi n ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
ilə özü  nün zir  və nöq  tə  si  nə çat -
ma  sı mo  noq  ra  fi   ya  da ge  niş təh  lil 
edi  lib. Aka  de  mik İsa Hə  bib  bəy  li 
tə  rə  fi n  dən bu dövr er  kən realizm, 
Mol  la Pə  nah Va  qif isə er  kən re-
alizm ədə  bi cə  rə  ya  nı  nın ba  ni  si 
ki  mi təq  dim edi  lib. O ya  zır: “Er -
kən realizm mər  hə  lə  si Azər  bay -
can ədə  biy  ya  tın  da realist me  yi  lin 
da  vam  lı pro  se  sə çev  ril  mə  si üçün 
mü  hüm zə  ru  ri şərt  lər ha  zır  la  mış -
dır. Er  kən realizm – Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tın  da realist hə  rə  ka  tın 
tə  mə  li, bü  növ  rə  si  dir. Er  kən real-
izm – sa  də  cə tə  ma  yül de  yil, özü -
nə  məx  sus ide  ya-es  te  tik prin  sip -

lə  ri olan ədə  bi cə  rə  yan  dır. XVII 
əsr Azər  bay  can ədə  biy  ya  tın  da 
Saib Təb  ri  zi ilə baş  la  nan ye  ni -
ləş  mə me  yil  lə  ri təd  ri  cən in  ki  şaf 
edə  rək XVIII əsr  də Mol  la Pə  nah 
Va  qi  fi n ədə  biy  yat  da  kı is  la  hat  la  rı 
ilə ba  şa çat  mış  dır. Mol  la Pə  nah 
Va  qif Azər  bay  can ədə  biy  ya  tın  da 
er  kən realizm ədə  bi cə  rə  ya  nı  nın 
ya  ra  dı  cı  sı və ba  ni  si  dir”.

Mo  noq  ra  fi   ya  da Mol  la Pə  nah 
Va  qif şeiri  nin poeti  ka  sın  dan, vəzn 
və janr, dil və üs  lub prob  lem  lə -
rin  dən, onun əsər  lə  ri  nin özü  nə -
qə  dər  ki ənə  nə  yə uy  ğun və fərq  li 
xü  su  siy  yət  lə  rin  dən ge  niş bəhs 
edi  lib. Va  qif ya  ra  dı  cı  lı  ğı ilə he  ca 
vəz  ni  nin Azər  bay  can şeirin  də ana 
vəz  nə çev  ril  di  yi  vur  ğu  la  nır. 

Qeyd edək ki, aka  de  mik İsa 
Hə  bib  bəy  li  nin “Mol  la Pə  nah olan 
Va  qif” mo  noq  ra  fi   ya  sı AMEA Ni -
za  mi Gən  cə  vi adı  na Ədə  biy  yat 
İns  ti  tu  tu  nun “Sə  nət  ka  rın el  mi 
pas  por  tu” se  ri  ya  sın  dan (23-cü 
ki  tab) çap olu  nub. Ki  ta  bın mə  sul 
re  dak  to  ru fi   lo  lo  gi  ya üz  rə fəl  sə  fə 
dok  to  ru, do  sent Ay  gün Ba  ğır  lı  dır.

Fazil Salayev – 90
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№65 (1842)
1 sentyabr 2021son səhifə Ölkəmiz “Selvedge-2021” 

virtual yarmarkasında təmsil olunacaq
Avqustun31-dəgeyimmədəniyyətivəyaradıcılığısahəsində
ənböyüklayihəsayılan“Selvedge-2021”DünyaSatış-Sərgisi
fəaliyyətəbaşlayıb.Sentyabrın5-dəkdavamedəcəkvir-
tualsərgidə75ölkədən150-dənçoxsənətkarmillimədəni
irsini,tekstilənənələriniözkolleksiyalarıvasitəsilənümayiş
etdirəcək.

“Sel ved ge-2021” Dün-
ya Sa tış-Sər gi si çər çi-
və sin də sent yab rın 4-də 
“Ya ra dı cı lıq gü nü” təş kil 
olu na caq və 24 saat ər-
zin də on layn gö rüş lər, 
söh bət lər, sual-ca vab lar, 
film təq di mat la rı, sə nət-
kar lar la mü sa hi bə lər və 
ema lat xa na lar da gö-
rüş lər ke çi ri lə cək. “Ya-
ra dı cı lıq gü nü” proq ra-
mın da Ye ni Ze lan di ya, 
Hon konq, Ya po ni ya, Hin-
dis tan, Mi sir, Avst ri ya, Bö yük Bri ta ni ya, Ko lum bi ya, Çi li, Mek si-
ka, Ka na da ilə ya na şı Azər bay can da təm sil olu na caq.

Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin di rek to ru, İCOM Azər bay-
can Mil li Ko mi tə si nin səd ri, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru 
Şi rin Mə li ko va “Sel ved ge-2021”in se çim ko mis si ya sın da iş ti rak-
la ya na şı, sent yab rın 4-də saat 11:00-da baş tu ta caq on layn gö-
rüş də təq di mat la çı xış edə cək. O, Azər bay can mə də niy yə ti nin 
sim vo lu, xal qı mı zın hə yat tər zin də əsas rol oy na yan xal ça sə nə ti 
haq qın da mə lu mat ve rə cək, Mil li Xal ça Mu ze yi nin ye ni la yi hə lə-
ri, ink lü ziv proq ram la rı, bo ya ma sə nə ti nin in ki şa fı və qə dim xal-
ça to xu ma tex ni ka la rı nın dir çəl dil mə si is ti qa mə tin də fəaliy yə tin-
dən bəhs edə cək.

Son ra iz lə yi ci lər Mil li Xal ça Mu ze yi nin əmək da şı Fi rah naz Mu-
sa ye va nın bə ləd çi li yi ilə mu ze yə vir tual tu ra də vət olu na caq lar.

Azər bay can xal ça çı lıq sə nə ti nə həsr olun muş bir saat lıq proq-
ra mın so nun da Xalq rəs sa mı El dar Mi ka yıl za də ilə onun ema lat-
xa na sın da on layn gö rüş təş kil olu na caq. Xal ça çı-rəs sam öl kə-
miz də xal ça çı lıq ənə nə nə lə ri nin ya şa dıl ma sı, in ki şaf et di ril mə si 
haq qın da da nı şa caq, ye ni yun və ipək xal ça la rı nın to xun ma pro-
se si ni nü ma yiş et di rə cək.

Qeyd edək ki, “Sel ved ge” yar mar ka sı Lon don da nəşr olu nan 
və par ça (teks til) mə də niy yə ti nin öy rə nil mə si və təb li ği ilə məş-
ğul olan ey niad lı bey nəl xalq jur na lın tə şəb bü sü ilə real la şan la-
yi hə dir. Ar tıq ikin ci il dir ki, la yi hə pan de mi ya sə bə bin dən vir tual 
for mat da ger çək lə şir.

Con Travolta opera sənətçilərimizi alqışlayıb
BudapeştİncəsənətSarayınınsəhnəsindəoperaulduzla-
rı–RusiyanınXalqartistiAnnaNetrebko,onunhəyatyoldaşı,
AzərbaycanınXalqartistiYusifEyvazovvədahabirhəmvətə-
nimiz,XalqartistiElçinƏzizovuniştirakıiləCakomoPuççininin
“Toska”operasınümayişolunub.Tamaşaçılararasındaməş-
huramerikalıaktyorConTravoltadaolub.

Ta ma şa-
dan son ra o, 
səh nə ar xa-
sı na ke çib və 
sə nət çi lər lə 
gö rü şüb. Y.Ey-
va zov bu ba-
rə də özü nün 
“İns tag ram” 
sə hi fə sin də 
ya zıb: “Dost-
lar, inan ma ya-
caq sı nız, bu gün Con Tra vol ta nın özü bi zi al qış la dı”.

Ope ra ul duz la rı nın is te dad la rı na hey ran lı ğı nı bil di rən Con Tra-
vol ta “Möh tə şəm per for mans idi”, - de yə vur ğu la yıb.

Qeyd edək ki, bu ilin ap re lin də Ru si ya Bö yük Teat rın da pan-
de mi ya dan son ra ilk prem ye ra da azər bay can lı sə nət çi lər El çin 
Əzi zov, Di na rə Əli ye va və Azər Za də “Tos ka” ope ra sın da səh-
nə ni bö lüş müş dü lər.

“Lezginka”nın orkestr rəhbəri vəfat edib
UzunillərDağıstanın“Lezgin-
ka”DövlətAkademikRəqsAn-
samblındaorkestrərəhbərlik
etmiştanınmışmusiqiçi,Rusiya
FederasiyasınınvəAzərbayca-
nınƏməkdarartisti,Dağıstanın
XalqartistiMutayXadullayev
81yaşındavəfatedib.

Bu ba rə də Da ğıs ta nın Mə də-
niy yət Na zir li yin dən mə lu mat ve-
ri lib.

Mu tay Xa dul la yev 1969-cu il-
dən “Lez gin ka” Döv lət Aka de mik 
Rəqs An samb lın da ça lı şıb. Nə fəs alət lə ri ifa çı sı idi. Son vaxt la ra 
qə dər an samb lın or kest ri nə rəh bər lik edir di.
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Azərbaycanlı rəssamın tablosu əsasında 
Türkiyədə xatirə nişanları hazırlanıb

Türkiyədəyaşayıbçalışan
azərbaycanlırəssam,
Əməkdarincəsənətxadi-
miRafiqƏzizinPrezident

RəcəbTayyibƏrdoğanahə-
diyyəetdiyi“1071Malazgird
meydanmüharibəsi”əsəri
əsasındaxatirənişanları
hazırlanıb.

İs tan bu lun Yed di tə pə Uni-
ver si te ti nin pro fes so ru Ra fiq 

Əziz əsə ri bu il fev ra lın 26-da 
do ğum gü nü mü na si bə ti lə Tür-
ki yə Pre zi den ti nə hə diy yə et-
miş di.

Ma laz gird zə fə ri nin 950-ci 
il dö nü mü mü na si bə ti lə Tür ki-
yə Xə zi nə və Ma liy yə Na zir-
li yi Döv lət Zərb xa na sı soy da-
şı mı zın yağ lı bo ya ilə çək di yi 
tab lo su əsa sın da Tür ki yə Pre-
zi den ti Ad mi nist ra si ya sı gerb-
li qı zıl və gü müş me dal yon, 
elə cə də 20 türk li rə si no mi-
na lın da gü müş xa ti rə sik kə si 
ha zır la yıb. 

Xa tır la daq ki, bu, həm yer li-
mi zin əsər lə ri əsa sın da Tür ki-
yə zərb xa na sın da çap edi lən 
onun cu gü müş xa ti rə pu lu dur. 
Xa ti rə sik kə si İs tan bul zərb xa-
na sı nın ma ğa za sın da sa tı şa çı-
xa caq.

Tab lo əsa sın da ha zır la nan 
me dal yon lar isə bu gün lər də 
Ma laz gird zə fə ri nin 950 il li yi 
mü na si bə ti lə ke çi ri lən təd bir də 
xa ri ci qo naq la ra xa ti rə ni şa nə si 
ola raq hə diy yə edi lib.

İCESCO-nun kosmosa marağı
İslamDünyasıElm,TəhsilvəMədəniy-
yətTəşkilatı(İCESCO)iləABŞ-ınKosmos
Fonduarasındaəməkdaşlığadairsaziş
imzalanıb.

İCES CO-nun Mə ra keş də ki baş ofi sin-
dən bil di rib lər ki, sə nəd təş ki la tın baş di-
rek to ru Sa lim bin Mə həm məd əl-Ma lik və 
ABŞ-ın Kos mos Fon du nun ic ra çı di rek-
to ru To mas Ze lo bor tə rə fin dən Ko lo ra do 
şta tın da ke çi ri lən bey nəl xalq sim po zium 
za ma nı im za la nıb. Sa ziş kos mos sa hə-
sin də təd ris proq ram la rın da iş ti ra kı, ha-
be lə ABŞ mü tə xəs sis lə ri nin mü səl man 
öl kə lə ri təd qi qat çı la rı ilə bir gə fəaliy yə ti ni 
nə zər də tu tur. Bun dan baş qa, İCES CO 
Bey nəl xalq Ast ro nav ti ka Fe de ra si ya sı ilə 
təş ki la ta üzv öl kə lər dən ast ro navt la rın 
ha zır lan ma sı üz rə əmək daş lıq edə cək.

İCES CO-nun rəh bə ri bil di rib ki, müasir 
dövr də kos mos el mi pla ne ti miz də so sial-
iq ti sa di və eko lo ji prob lem lə rin həl lin də 
mü hüm ro la ma lik dir. İn ki şaf et miş öl kə-
lər bu sa hə yə bö yük sər ma yə lər qo yur lar. 
İs lam dün ya sı da bu proq ram lar dan fay-
da lan ma lı, ABŞ alim lə ri nin təc rü bə sin dən 
is ti fa də et mə li dir. Bu məq səd lə is te dad lı 
mü səl man gənc lə rin kos mik təd qi qat-
lar sa hə sin də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rə 
cəlb edil mə si bö yük əhə miy yə tə ma lik dir.

Sa lim əl-Ma lik Bey nəl xalq Ast ro nav ti ka 
Fe de ra si ya sı nın pre zi den ti Pas kal Eh renf-
reyd ilə ke çir di yi gö rüş də də İCES CO-ya 
üzv öl kə lə rin gənc lə ri nin kos mik la yi hə lə-
rə cəlb edil mə si, təş ki la tın fe de ra si ya ya 
üzv lü yü və okt yabr da Du bay da ke çi ri lə cək 
72-ci Bey nəl xalq Ast ro nav ti ka Konf ran sı-
na ha zır lıq mə sə lə lə ri ni mü za ki rə edib.

Los-Ancelesdə  əsir və itkin düşmüş 
azərbaycanlılarla bağlı film hazırlanıb

AzərbaycanınLos-AncelesdəkiBaş
Konsulluğuəsirvəitkindüşmüş,
girovgötürülmüşazərbaycanlılara
dairingilisdilindəqısafilmhazır-

layıb.

Kon sul luq dan bil di ri lib ki, film də 1990-cı 
il lə rin əv vəl lə rin də Er mə nis ta nın Azər bay-
can əra zi si nin 20 faizi ni iş ğal et di yi, 800 
min azər bay can lı nı öz doğ ma yurd la rın dan 
di dər gin sal dı ğı qeyd olu nur. İş ğal və et nik 
tə miz lə mə za ma nı Er mə nis tan qo şun la rı-

nın çox lu say da mül ki azər bay can lı nı qət lə 
ye tir di yi və qa lan la rı nı da gi rov gö tür dü yü 
vur ğu la nır. Film də 1993-cü ilin ap rel ayın-
da Kəl bə cə rin iş ğa lı za ma nı Ka li for ni ya dan 
olan er mə ni ter ror çu Mon te Mel kon ya nın 
baş çı lıq et di yi dəs tə nin kənd lə ri miz dən bi-
ri ni mü ha si rə yə al ma sı nı əks et di rən vi-
deokadr lar da nü ma yiş et di ri lir.

Film də əsir və gi rov gö tü rü lən azər-
bay can lı la rın dəh şət li iş gən cə lə rə mə ruz 
qal dıq la rı bil di ri lə rək, iş ğal döv rün də bir 
çox azər bay can lı la rın sax la nıl dı ğı Şu şa 

həbs xa na sı nın tü kür pə di ci şə kil lə ri gös-
tə ri lir. Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si za ma-
nı ümu mi lik də 4 mi nə ya xın azər bay can-
lı nın it kin düş dü yü, on lar dan 719 nə fə rin 
mül ki şəxs ol du ğu diq qə tə çat dı rı lır. İn di-
yə dək hə min şəxs lə rin ta le yi haq da heç 
bir mə lu ma tın ol ma dı ğı qeyd olu nur.

Bu nun la bağ lı Bey nəl xalq Qır mı zı Xaç 
Ko mi tə si nin nü ma yən də lə ri tə rə fin dən 
1993-cü il də Xan kən di də çə kil miş azər bay-
can lı uşaq, qa dın və yaş lı gi rov la rın şə kil lə ri 
nü ma yiş et di ri lir.

Film də Azər bay ca nın öz tor paq la rı nı iş-
ğal dan azad et dik dən son ra Kəl bə cər də 
1993-cü il də er mə ni lər tə rə fin dən qət lə ye ti-
ril miş mül ki azər bay can lı la rın küt lə vi mə zar-
lı ğı nın aş kar edil mə si nə diq qət çə ki lə rək, 
di gər öl dü rül müş əsir və gi rov la rın qa lıq la rı-
nın ax ta rı şı nın da vam et di ril di yi vur ğu la nır. 
İt kin düş müş 4 mi nə ya xın mül ki və tən da şı-
mı zın və hərb çi mi zin ta le yi haq da Er mə nis-
ta nın hər han sı mə lu mat ver mək dən im ti na 
et mə si diq qə tə çat dı rı lır.

BMT-nin di gər rəs mi dil lə ri nə (ərəb, çin, 
fran sız, is pan, rus) də tər cü mə olu nan film 
30 av qust – Bey nəl xalq İt kin Düş müş lər 
Gü nü çər çi və sin də so sial şə bə kə lər də ya-
yı lıb.

Qı sa fil mi bu ra da iz lə mək müm kün dür: 
https://youtu.be/QF TifFysMbQ

Rusiyada kitab satışına 
vergi güzəşti

Rusiyadakitabsatışısahəsindəəlavədə-
yərvergisinin(ƏDV)ləğvedilməsikitabların
qiymətinin30-40faizaşağıdüşməsinə
səbəbolabilər.

Bu fik ri Ru si ya Ki tab Bir li yi nin di rek to ru 
Ser gey Ste pa şin “Ru si ya kreativ həf tə si” çər-
çi və sin də ke çi ri lən dis kus si ya za ma nı de yib.

“Bu gün in san la rın ço xu ki tab əl də edə bil-
mir. Bu ba rə də 20 il dir da nı şı ram və hə lə ki, 
bir li yin di rek to ru yam, ye nə də da nı şa ca ğam. 
Biz ƏDV mə sə lə si üzə rin də bir da ha dü şün-
mə li yik. Biz onu 20 il bun dan qa baq 10 faizə 
qə dər azal da bil mi şik, an caq Av ro pa öl kə lə-
ri nin ço xun da ki tab sa tı şı bu ver gi dən azad-
dır”, – de yə o bil di rib.

“BeynəlxalqOrduOyunları–
2021”yarışlarıçərçivəsində
Moskvadakeçirilən“Mədə-
niyyətOrdusu”yaradıcılıq
müsabiqəsidavamedir.

Mü da fiə Na zir li yi nin mət buat 
xid mə tin dən bil di rib lər ki, ya-
ra dı cı lıq mü sa bi qə si nin “Ta-
ma şa çı rəğ bə ti” mər hə lə sin də 
ko man da lar təm sil et dik lə ri öl-
kə lə rin xalq mu si qi lə ri ni və rəqs-

lə ri ni təq dim edib lər.
Mü sa bi qə yer li te le vi zi ya ka-

nal la rı və Ru si ya Fe de ra si ya-
sı Mü da fiə Na zir li yi nin rəs mi 
“Youtu be” ka na lı va si tə si lə ya-
yım la nıb.

Hə zi As la nov adı na Or du 
İdeolo ji və Mə də niy yət Mər kə-
zi nin mah nı və rəqs an samb lı 
üzv lə ri nin təq dim et dik lə ri pe-
şə kar ifa və rəq sin xo reoq ra fik 
mü rək kəb li yi, zə rif i yi və də qiq-
li yi iz lə yi ci lər də xoş təəs sü rat 
do ğu rub.

An samb lın ha zır la dı ğı re per-
tuar iş ti rak çı ko man da la rın nü-
ma yən də lə rin dən iba rət mün-

sif ər he yə ti tə rə fin dən yük sək 
qiy mət lən di ri lib.

“Mə də niy yət Or du su” ya ra-
dı cı lıq mü sa bi qə si sent yab rın 
4-dək da vam edə cək. Mü sa bi-
qə nin “Ta ma şa çı rəğ bə ti” ka te-
qo ri ya sın da qa li bi https://go lo-
so va nie-ac.mil.ru  rəs mi in ter net 
sə hi fə sin də səs ver mə əsa sın da 
müəy yən lə şə cək.

Qeyd edək ki, Bey nəl xalq Or-
du Oyun la rı çər çi və sin də ya ra-
dı cı lıq mü sa bi qə si nin ke çi ril mə-
sin də məq səd iş ti rak çı öl kə lər 
ara sın da qar şı lıq lı mə də niy yə ti, 
in cə sə nə ti və mu si qi ənə nə lə ri ni 
ta nıt maq dır.

“Akıncı”lar uçuşa hazırdır
Avqustun30-da“Bayraktar”texnologiyaşirkəti
tərəfindənistehsalolunan“Akıncı”TİHA(Taar-
ruziİnsansızHavaAracı)pilotsuzzərbəapa-
ratlarınınTürkiyəSilahlıQüvvələrininarsenalına
daxiledilməsimünasibətiləmərasimkeçirilib.
TürkiyəninZəfərbayramındaTəkirdağdakeçi-
riləntədbirdəAzərbaycandatəmsilolunub.

Azər bay ca nın An ka ra da kı sə fir li yin dən ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, təd bi rə Tür ki yə də ki hər bi at ta şe 
pol kov nik Müş fiq Məm mə dov qa tı lıb. Pre zi dent 
Rə cəb Tay yib Ər do ğan mə ra sim də çı xış edib və 
“Akın cı”nın üzə ri nə rəm zi im za sı nı qeyd edib.

Qeyd edək ki, “Akın cı” Tİ HA in ki şaf et di ril miş 
tex ni ki im kan lar sa yə sin də dö yüş təy ya rə lə ri nə 
məx sus bə zi funk si ya la rı hə ya ta ke çir mək qa bi-
liy yə ti nə ma lik dir.

Özbəkistandakı AMM-də 
Beynəlxalq İtkin Düşənlər Günü qeyd olunub

Avqustun30-daAzər-
baycanınÖzbəkistandakı
səfirliyininnəzdindəfəaliy-
yətgöstərənHeydərƏliyev
adınaAzərbaycanMədə-
niyyətMərkəzində(AMM)
BeynəlxalqİtkinDüşənlər
Günümünasibətilətədbir
keçirilib.

Əv vəl cə AMM-in hə yə tin-
də ki “Şə hid lər ba ğı”nda Azər-
bay can tor paq la rı nın azad lı ğı 
uğ run da can la rı nı fə da et miş 
şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si nə həsr olu nan 
abi də nin qar şı sı na gül-çi çək qo yu lub.

AMM-in di rek to ru Sa mir Ab ba sov çı xış 
edə rək Er mə nis ta nın Azər bay ca na hər bi 
tə ca vü zü nə ti cə sin də 4 mi nə ya xın soy da-
şı mı zın it kin düş dü yü nü diq qə tə çat dı rıb.

Son ra qo naq lar AMM-in fo ye sin də Bey-
nəl xalq İt kin Dü şən lər Gü nü nə həsr olun-
muş fo to və ki tab lar dan iba rət sər gi ilə 
ta nış olub lar. Mər kə zin əmək da şı Ki fa yət 
Pir məm mə do va it kin düş müş şəxs lə rin ta-
le yi, on la rın ax ta rı şı ba rə də da nı şıb.

“Mədəniyyət Ordusu” yaradıcılıq 
müsabiqəsi davam edir
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