
2020-ci ilin əv və lin də baş la nan və hə lə 
də da vam edən COVİD-19 pan de mi-
ya sı nın məh du diy yət lə ri sə bə bin dən 
öl kə miz də bey nəl xalq miq yas lı mə də ni 
təd bir ke çi ril mə yib. So nun cu də fə Azər-
bay can pay tax tı nın ev sa hib li yi ilə be lə 
təd bir 2019-cu ilin pa yı zın da təş kil edi lən 
Ba kı Caz Fes ti va lı ol muş du... Bu ilin av-
qus tun da Qə bə lə Mu si qi Fes ti va lı bər pa 
edil sə də, yal nız yer li sə nət çi lə rin iş ti ra kı 
ilə məh dud laş mış dı.

Nə ha yət, mə də niy yət və in cə sə nət adı-
na son iki il də bir ilk – 10-18 sent yabr ta-
ri xin də Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
XVI Bey nəl xalq Ba kı Caz Fes ti va lı ke çi-
ri lə cək.

İkiil lik fa si lə dən son ra ke çi ri lən buil ki Ba-
kı Caz Fes ti va lı Azər bay ca nın qəh rə man 
şə hid lə ri nin əziz xa ti rə si nə, elə cə də çə tin 
za man la rın ağır lı ğı al tın da əyil mə yən caz 
mu si qi si nin ru hu na həsr olu nur. 

Bu il Ba kı Caz Fes ti va lı nın həm çi nin möv-
cud epi de miolo ji və ziy yət nə zə rə alı na raq 
ka ran tin qay da la rı na uy ğun şə kil də ke çi-
ril mə si ilə fərq lə nə cək. Bü tün çə tin lik lə rə 
bax ma ya raq, Ba kı Caz Fes ti va lı bey nəl xalq 
sə viy yə də qa lır və dün ya nın hər ye rin dən 
ən yax şı mu si qi çi lə ri öz ət ra fı na top la ya raq 
yük sək stan dart la ra uy ğun təş kil olu na caq.

Fes ti va lın kon sert lə ri “Beer Hall and Mu-
sic Club” və “Art To wer Gal lery”də, 18 sent-
yabr da qa la- kon sert isə “Shah dag Night 
Club”da ke çi ri lə cək.  

Bu il fes ti va la Hol lan di ya, Ma ca rıs tan, 
Tür ki yə, Ru si ya, İs rail, Al ma ni ya, Lük sem-
burq və Gür cüs tan dan qrup lar qa tı la caq. 
Fes ti val da xa ri ci həm kar la rı ilə bir lik də 
azər bay can lı caz men lər – Əmək dar ar tist lər 
Rain Sul ta nov, İs far Sa rabs ki, mu si qi çi lər 
El bəy Məm məd za də, El vin Bə şi rov, Diana 
Ha cı ye va, Əf qan Rə sul, Ni cat As la nov və 
baş qa la rı çı xış edə cək lər.

Ba kı Caz Fes ti va lı ənə nə vi ola raq uzun il-
lər dir ke çi ri lən və ar tıq is te dad lı mu si qi çi lər 
nəs li ni ye tiş di rən caz ifa çı la rı ya rış ma sı na 
xü su si diq qət ye ti rir. Buil ki fes ti val çər çi və-
sin də də gənc is te dad lar üçün mü sa bi qə 
təş kil olu na caq.

Sent yab rın 10-da fes ti val çər çi və sin də 
azər bay can lı rəs sam lar Hü seyn Haq ver-
di yev, Bəh ram Xə li lov, Rüs təm Hü sey nov, 
Arif Qu lu za də “İmp ro vi sed by İn dustry” la yi-
hə si ni təq dim edə cək lər. Sent yab rın 17-də 
isə di zay ner Ley la Əh mə do va nın mo da nü-
ma yi şi – caz möv zu sun da ta ma mi lə ye ni bir 
kol lek si ya sı təq dim olu na caq.

11 və 12 sent yabr ta rix lə rin də “İn cə sə nət 
qül lə si” (“Art To wer”) qa le re ya sın da caz-ki-
no proq ra mı – ke çən əs rin əf sa nə vi fi lm lə ri-
nin nü ma yi şi ola caq. 

Bu il də Ba kı Caz Fes ti va lı nın ay rıl maz 
his sə si ola raq us tad dərs lə ri və cem-seyşn-
lər (jam-ses sion) təş kil edi lə cək.

Qeyd edək ki, Ba kı Caz Fes ti va lı axı rın-
cı də fə 2019-cu ilin 18–27 okt yabr ta ri xin də 
“Da ha çox caz, da ha çox in tel lekt” şüarı al-
tın da ke çi ril miş di.

İki il fasilədən sonra bir ilk – Bakıda beynəlxalq festival
Bakı Caz Festivalına Hollandiya, Macarıstan, Türkiyə, Rusiya, İsrail, Almaniya,

Lüksemburq və Gürcüstandan musiqiçilər qatılacaq
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“Çələbi” 
xalçasının
kəsimi
keçiriləcək

səh. 2

“Azərbaycanın məhv edilmiş
mədəni irsi və minalanmış əraziləri ilə bağlı 

yeni hesabat hazırlayacağıq”

səh. 3

Parisdəki 
Azərbaycan 
Mədəniyyət 
Mərkəzində 
anım konserti

səh. 3

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

Ölkəmiz Özbəkistanda mədəni irslə bağlı 
beynəlxalq forumda təmsil olunacaq 

Sent yab rın 13-dən 21-dək Öz bə kis ta nın Daş kənd, Xi və və Nu-
kus şə hər lə rin də “Mə də ni İrs Həf tə si” ke çi ri lə cək.

Həf tə çər çi və sin də sent yab rın 14-15-də qə dim Xi və şə hə rin də 
UNES CO-nun iş ti ra kı ilə “Mər kə zi Asi ya dün ya si vi li za si ya sı nın ay-
rı cın da” ad lı Bey nəl xalq mə də niy yət fo ru mu təş kil olu na caq. Fo rum-
da Azər bay can nü ma yən də he yə ti nin də iş ti ra kı nə zər də tu tu lur.

səh. 2

Türk Şurası ölkələrinin şirkətləri ərazilərin 
bərpasında iştirak etmək istəyir 

Azər bay ca nın xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay ra mov Türk dil li 
Döv lət lə rin Əmək daş lıq Şu ra sı nın Baş ka ti bi Bağ dad Am re ye-
vin baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ilə gö rü şüb.

Baş ka tib Türk Şu ra sı nın bü tün iş ti rak çı döv lət lə rin dən şir kət-
lə rin Azər bay ca nın azad edil miş əra zi lə ri nin bər pa sı pro se sin də 
iş ti rak da ma raq lı ol duq la rı nı bil di rib, çox say lı iş ada mı nın Ba kı-
da ke çi ri lə cək biz nes fo ru ma qa tı la ca ğı nı vur ğu la yıb.

səh. 2

“Arşın mal alan” yenidən Çin səhnəsində
Azər bay ca nın da hi bəs-
tə ka rı Üze yir Ha cı bəy li nin 
“Ar şın mal alan” ope-
ret ta sı növ bə ti də fə Çin 
səh nə sin də dir. Sent yab-
rın 16-da Lan fan şə hə rin-
də ki İpək Yo lu Bey nəl xalq 
İn cə sə nət Mər kə zin də 
ope ret ta kon sert ver si ya-
da təq dim olu na caq.

Kon sert Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi, 
Çin Xalq Res pub li ka sın da kı sə fi r li yi miz və Tien cin Şə hər Bə lə-
diy yə si nin dəs tə yi ilə ha zır la nır.

səh. 8

IV “Animafi lm” Beynəlxalq Animasiya 
Festivalının qalibləri açıqlanıb

Fes ti val da 40 öl kə dən 200-ə ya xın uşaq lar və bö yük lər üçün 
ani ma si ya film lə ri nü ma yiş et di ri lib.

Bey nəl xalq mü sa bi qə nin “Ən yax şı tam met raj lı ani ma si ya fi l-
mi”, “Ən yax şı qı sa met raj lı ani ma si ya fi l mi”, “Qı sa met raj lı ani-
ma si ya fi l mi üçün ən yax şı sse na ri”,  “Uşaq lar üçün ən yax şı 
qı sa met raj lı ani ma si ya fi l mi”, “Ən yax şı qı sa met raj lı tə lə bə ani-
ma si ya fi l mi”, “Ən yax şı mu si qi li ani ma si ya vi deosu” və s. no mi-
na si ya lar üz rə qa lib lə ri se çi lib.

səh. 3

Moskvanın 874 yaşına Bakıdan sənət və bar-bərəkət sovqatı
Sent yab rın 11-12-də Mosk va da kı Xalq 
Tə sər rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi si nin (XTNS) 
“Azər bay can” pa vil yo nun da “Mosk va-
Ba kı: qəlb lər qo şa dö yü nür “ ad lı təd bir 
ke çi ri lə cək. Təd bir Mosk va nın əsa sı nın 
qo yul ma sı nın 874-cü il dö nü mü nə həsr 
olun muş ənə nə vi bay ram – “Şə hər gü nü” 
çər çi və sin də təş kil edi lə cək.

Təd bi rin qo naq la rı sər gi-yar mar ka zo na-
sın da Azər bay can məh sul la rı ilə ta nış ol-
maq, məş hur Azər bay can ça yı nın da dı na 

bax maq, mil li üs lub da tər tib olun muş fo to 
zo na sın da yad da qa lan fo to lar çək dir mək 
im ka nı əl də edə cək, Ba kı nın si luet lə ri nin 
və Mosk va nın gör mə li yer lə ri nin rəsm lə ri ni 
çək mək ba ca rıq la rı nı sı naq dan ke çi rə bi lə-
cək lər.

Mil li xo reoq ra fi  ya kol lek tiv lə ri nin ifa sın da 
Azər bay can rəqs lə ri və xalq çal ğı alət lə rin-
də can lı mu si qi heç bir qo na ğı la qeyd qoy-
ma ya caq. Azər bay ca nın pay tax tı və res-
pub li ka nın ta ri xi yer lə ri üz rə vir tual tur bü tün 
sər həd lə ri qı sa müd dət ər zin də sil mək və 

qo naq pər vər öl kə miz də ol maq üçün uni kal 
şans ola caq.

Respublika yaradıcılıq sərgisi
təşkil olunacaq

Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın dəs tə yi, 
Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və Xə tai Sə nət Mər kə zi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə 8 No yabr – Zə fər Gü nü nə həsr olun muş “Qə lə bə 
hü nə ri” ad lı res pub li ka ya ra dı cı lıq sər gi si ke çi ri lə cək.

səh. 2

Sent yab rın 9-da Gən cə 
Şə hər İc ra Ha ki miy yə-
ti nin dəs tə yi, Gən cə 
Re gional Mə də niy yət 

İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Hey dər Əli yev mey da nın da 
da hi Azər bay can şairi və 
mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi-
nin 880 il li yi nə həsr olun-
muş ümum şə hər təd bi ri 
ke çi ri lib.

Təd bir də şə hər İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Ni ya zi Bay-
ra mov, Tür ki yə nin Gən cə də ki 
baş kon su lu Ze ki Öz türk, Gür-
cüs ta nın Gən cə də ki baş kon-
su lu Ni ko los İaş vi li, Gən cə dən 

mil lət və kil lə ri Na qif Həm zə-
yev, Müş fi q Cə fə rov, Pər vin 

Kə rim za də, Gən cə Re gional 
Mə də niy yət İda rə si nin rəisi 

Va sif Cən nə tov, AMEA Gən cə 
Böl mə si nin rəh bə ri Fuad Əli-
yev, şə hə rin təh sil, gənc lər və 
id man ida rə lə ri nin rəh bər lə ri, 
müəs si sə və təş ki lat la rın, ic ti-
maiy yə tin nü ma yən də lə ri iş ti-
rak edib lər.

Yu bi ley təd bi ri nin iş ti rak çı la rı 
əv vəl cə Gən cə Re gional Mə-
də niy yət İda rə si nin ta be li yin də 
olan Uşaq in cə sə nət və Uşaq 
rəs sam lıq mək təb lə ri nin, Gən-
cə Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın, 
Gən cə Döv lət Kuk la Teat rı nın, 
elə cə də şə hər mis gər lə ri nin 
nü ma yiş et dir dik lə ri sər gi ilə ta-
nış olub lar.

davamı səh. 3-də

Nizami Gəncəvinin 880 illiyi
doğma şəhərində təntənə ilə qeyd edilib

773 milyon insan yazıb-oxumağı bilmir 
İCESCO Beynəlxalq Savadlılıq Günü münasibətilə bəyanat yayıb

İs lam Dün ya sı Elm, Təh sil və Mə də niy yət 
Təş ki la tı (İCES CO) hər il sent yab rın 8-də 
qeyd edi lən Bey nəl xalq Sa vad lı lıq Gü nü 
mü na si bə ti lə bə ya nat ya yıb.

Bə ya nat da qeyd olu nur ki, İCES CO bü tün 
dün ya da, o cüm lə dən İs lam öl kə lə rin də sa-
vad sız lı ğın ta ma mi lə ara dan qal dı rıl ma sı, 
təh si lin ən müasir stan dart lar sə viy yə sin də 
təş ki li is ti qa mə tin də müx tə lif la yi hə lər hə ya-
ta ke çi rir.

“Təəs süf ki, sa vad sız lıq hə lə də bir prob-
lem ola raq qa lır. Qlo bal miq yas da 773 mil-

yon gənc və yaş lı in san, o cüm lə dən 617 
mil yon uşaq yaz ma ğı və oxu ma ğı bil mir. 
Yox sul öl kə lər də, si lah lı mü na qi şə zo na-
la rın da əha li nin bir his sə si təh sil dən məh-
rum dur. Bun dan baş qa, COVİD-19 pan de-
mi ya sı ilə əla qə dar bir çox öl kə lər də təh sil 
müəs si sə lə ri fəaliy yə ti ni da yan dı rıb. On-
la rın bə zi lə rin də uşaq və gənc lə rin dis tant 
təh sil al maq im kan la rı yox dur”, – de yə bə-
ya nat da vur ğu la nır.

Təş ki lat diq qə tə çat dı rır ki, qa dın la rın 
və qız la rın təh si lə da ha çox cəlb edil mə-
si məq sə di lə İCES CO tə rə fi n dən uy ğun 

la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lir, ha be lə 2021-ci il 
mü səl man dün ya sın da “Qa dın İli” elan olu-
nub. Üzv öl kə lər də bu pro ses lə rin sü rət lən-
di ril mə si nə nail ol maq məq sə di lə İCESCO 
tə rə fi n dən qa dın lar və qız lar ara sın da təh-
si lin in ki şa fı üz rə QHT-lər və və tən daş cə-
miy yət lə ri ara sın da pi lot la yi hə lə rin mü sa-
bi qə si elan edi lib. BMT-nin da ya nıq lı in ki şaf 
hə dəfl  ə ri nə çat maq üçün bü tün dün ya da, o 
cüm lə dən İs lam öl kə lə rin də rə qəm sal ink lü-
ziv təh si lin in ki şa fı diq qət mər kə zin də ol ma-
lı dır. 

mövzunun davamı səh. 8-də



“Çələbi” xalçasının 
kəsimi

Sentyabrın10-daAzərbaycan
MilliXalçaMuzeyindəQaraba-
ğın“Çələbi”xalçasınınqədim
ənənələrəuyğunşəkildəhana-

dankəsimimərasimikeçiriləcək.

MuzeyinƏnənəvitexnologiyaşöbə
sində toxunanbu xalça2019cu ildə
BakıdaUNESCOnunDünya İrsKo
mitəsinin 43cü sessiyası çərçivəsin
də keçirilən “Azərbaycanmədəni irsi
LuvrMuzeyində” adlı sərgidə nüma
yiş etdirilən unikal xalçanın tam rep
likasıdır.
Xalçada ara sahənin mərkəzində

“Çələbi”xalçalarınaxaseyniquruluş
luikigölelementiverilib.Qarabağxal
çaçılığındagenişyayılmış“Günəş”və
ya“Çələbi”adlıgölelementihərtərə
fəşüalarınıyayangünəşinrəmziolub,
həmdəilahinuraişarədir.
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O əvəzolunmaz muzey əşyaları haradadır? 
Rza Diqqəti ermənilərin talan etdiyi Kəlbəcər muzeyindən fotolar paylaşıb

Dünyaşöhrətlifoto-
jurnalistRzaDiqqəti
(RezaDeqati)erməni
vandallarıtərəfin-

dəntalanedilmişKəlbə-
cərTarix-Diyarşünaslıq
Muzeyindənfotolarını
“İnstagram”səhifəsində
paylaşıb.

O, paylaşımında yazıb:
“Kəlbəcərmuzeyiəsrlərbo
yu Kəlbəcərin qiymətli daş
larıvəqızılıiləyaradılanina
nılmazheykəllərivəəsərləri
ilə məşhur idi. 1993cü il aprelin
2də erməni qüvvələri şəhəri ələ
keçirdi. Əhaliyə çıxmaq üçün 10
saat vaxt verdilər.Bir çoxuayaq
qabı olmadan belə piyada 3480
metrhündürlüyündədağıkeçərək
qardaayaqlarını itirdi və yaöldü.

Şəhərküloldu,yaşamaqüçünbir
neçəevsaxlanıldı.Erməniqüvvə
ləri2020ciilinnoyabrındaməğlub
olduqdansonraAzərbaycanonla
ra Kəlbəcəri tərk etmək üçün 15
günvaxtverdivəonlaristədiklərini
götürəbildilər.

Ayrılmazdan əvvəl isə hətta
evləri yandırdılar,ağacları kəs
dilər, heyvanları öldürdülər və
Ermənistanagetdilər.Qurtuluş
dan sonra şəhərə gələndə bir
çox başqa görməli yerlər ara
sındaməşhurmuzeyiaxtardım.
Muzeyi tamamilə yer üzündən
sildiklərini gördükdə isə kədər
ləndimvəşokadüşdüm...Bütün
qiymətliəsərlərigötürmüşdülər.
Yalnız bir neçə heykəl qalmış
dıki,yəqinki,onlarıdaağırol
duqlarıüçünaparmamışdılar.O
əvəzolunmaz muzey əşyaları

haradadır?BütünQarabağmuzey
lərindən,tarixiabidələrdənvəevlər
dəntalanedilmişbütünbuəsərlərin
vəminlərlədigərəşyalarınsiyahısı
sovetarxivlərindəmövcuddur.
İnanıramki,UNESCObumövzu

damüəyyənişlərgörəcək”.

Ölkəmiz Özbəkistanda mədəni irslə bağlı 
beynəlxalq forumda təmsil olunacaq 

Sentyabrın13-dən21-dəkÖzbəkistanınDaşkənd,XivəvəNu-
kusşəhərlərində“MədəniİrsHəftəsi”keçiriləcək.

Həftəçərçivəsindəsentyabrın1415dəqədimXivəşəhərində
UNESCOnuniştirakıilə“MərkəziAsiyadünyasivilizasiyasının
ayrıcında”adlıBeynəlxalqmədəniyyətforumutəşkilolunacaq.
Tədbirdəsosialvəhumanitarelmlərüzrəalimlər,filosofar,ta

rixçilər, şərqşünaslar, linqvistlər, sənətşünaslar, antropoloqlar,
əlyazmalarvəminiatürlərüzrəixtisaslaşmışmütəxəssislər işti
rakedəcək.
Dünyanın46ölkəsindən350dənartıqnümayəndəninqatıla

cağıforumdaAzərbaycannümayəndəheyətinindəiştirakınə
zərdətutulur.
“MədəniİrsHəftəsi”çərçivəsində“Özbəkistanınmədəniirsi–

yeniRenessansınbünövrəsi”adlıkonqresdəkeçiriləcək.

Türk Şurası ölkələrinin şirkətləri 
ərazilərin bərpasında iştirak etmək istəyir
Sentyabrın9-daAzərbaycanınxariciişlərnaziriCeyhunBay-
ramovTürkdilliDövlətlərinƏməkdaşlıqŞurasının(TürkŞura-
sı)BaşkatibiBağdadAmreyevinbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyətiiləgörüşüb.

GörüşdəTürkŞurasınıngündəliyindəduranməsələlər,qarşı
dakı tədbirlər,xüsusilədəcari ildəİstanbuldakeçiriləcəkzirvə
görüşünəhazırlıqməsələləriətrafımüzakirəedilib.
BağdadAmreyev Bakıda keçiriləcəkTürk Şurası ölkələrinin

iqtisadiyyat nazirlərinin görüşü vəbiznes forumunungündəliyi
barədəməlumatverib.BaşkatibTürkŞurasınınbütüniştirakçı
dövlətlərindənşirkətlərinAzərbaycanınazadedilmişərazilərinin
bərpasıprosesindəiştirakdamaraqlıolduqlarınıbildirib,çoxsay
lıişadamınınBakıdakeçiriləcəkbiznesforumaqatılacağınıvur
ğulayıb.
NazirCeyhunBayramovTürkŞurasınıngörüşünəvəbiznes

forumunauğurlararzulayıb.AzərbaycanınTürkŞurasıçərçivə
sindəəməkdaşlığayüksəkönəmverdiyivurğulanıb.

“Qələbə hünəri” respublika 
yaradıcılıq sərgisi keçiriləcək

MədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanRəssamlarİttifaqınındəstəyi,
AzərbaycanDövlətRəsmQalereyasıvəXətaiSənətMərkəzinin
təşkilatçılığıilə8Noyabr–ZəfərGününəhəsrolunmuş“Qələbə
hünəri”adlırespublikayaradıcılıqsərgisikeçiriləcək.

2020ci ilin Vətənmüharibəsində şanlı Qələbənin ildönümü
münasibətilətəşkiledilənsərginoyabrın6daXətaiSənətMər
kəzindəaçılacaq.
AzərbaycanrəssamlarıbutarixiZəfərdənilhamalaraqsənət

əsərləri yaradırlar. Sərgi Azərbaycanın, xüsusən də işğaldan
azad olunmuş ərazilərin təbiət gözəlliklərini tərənnüm etmək,
AliBaşKomandanınrəhbərliyialtındarəşadətliAzərbaycanOr
dusununVətənmüharibəsindəgöstərdiyimisilsizqəhrəmanlığı
təsvirisənətəsərlərindənümayişetdirməkməqsədidaşıyır.
Sərgidə18yaşdanyuxarıyerlivəxaricirəssamlar,hey

kəltəraşlar, qrafika və akvarel ustaları əsərləri ilə iştirak
edəbilər.
İştirak etmək üçün işlərin fotoları qelebehuneri@gmail.com

elektron ünvanına göndərilməlidir. İşin keyfiyyətli fotosu çəkil
məli(25MB),müəllifinadvəsoyadı,işinadı,ölçüsüqeydolun
malıdır.
Sərgidəümumilikdə100əsərnümayişediləcək.Həriştirakçı

sərgiyəənçox3əsərinitəqdimedəbilər,lakinseçiməsasında
sərgidəbirəsərnümayişolunacaq.
Əsərlərinfotosununsonqəbultarixi10oktyabrdır.
Əsərlərtəşkilatkomitəsininformalaşdırdığıvəadlarıqabaqca

danelanolunacaqmünsifərheyətitərəfindənseçiləcək.Sərgi
dəiştirakedəcəkrəssamlarınsiyahısıoktyabrın15dəAzərbay
canDövlətRəsmQalereyasıvəXətaiSənətMərkəzininrəsmi
saytıvəsosialmediahesablarındapaylaşılacaq.
Seçilmiş əsərlər oktyabrın 30dək Xətai Sənət Mərkəzinin

3cümərtəbəsindəkisərgizalınatəhvilverilməlidir.

MilliMəclisinsədriSahibə
Qafarovasentyabrın9-da
AvstriyanınpaytaxtıVyanada
keçirilənTerrorizmləmüba-
rizəüzrəIQlobalParlament
Sammitindəçıxışedib.Sahibə
Qafarovaçıxışında2001-ciilin
11sentyabrhadisələrindən
sonraterrorizminqarşısının
alınmasınınvəonunlamüba-
rizənindövlətləringündəliyin-
dədayananənvacibmə-
sələlərdənbirinəçevrildiyini
diqqətəçatdırıb.

Bildirib ki, beynəlxalq icti
maiyyət hazırkı mərhələdə
təhlükəsizliyə təhdid və əsas
insan hüquqlarının kobud su
rətdə pozulması olan terro
rizmləmübarizəyəparalelola
raq, BMT çərçivəsində qəbul
edilmişbeynəlxalqsənədlərdə
efektiv antiterror tədbirlərinin
əsas elementlərdən biri kimi
qəbul edilmiş terror qurbanla
rının hüquqlarını tam nəzərə
almalıdır.

MilliMəclisinsədriəlavəedib
ki, parlamentlər terror qurban
larına mümkün olan ən böyük
yardımvədəstəyingöstərilməsi
üçün təsirli mexanizmlərin for
malaşmasında əsas rol oyna
yaraq, bu məsələnin həllində
hökumət, vətəndaş cəmiyyəti
təşkilatları,mediavəözəlsektor
arasında əməkdaşlığı yaradan
inklüzivqanunlarhazırlamalıdır.

Terror qurbanlarına dəstəklə
bağlımüvafiqqanunvəqayda
larBMTninQlobalTerrorlaMü
barizəStrategiyasındavəterror
qurbanlarına yardım üzrə bey
nəlxalq əməkdaşlığın güclən
dirilməsinə dair qətnaməsində
təsbitedilmişprinsipvəöhdəlik
ləriözündəəksetdirməlidir.
Azərbaycanın xarici döyüşçü

terrorçular, terrorizmin maliy

yələşdirilməsi, terrorizm, zo
rakı separatizm, ekstremizm
və digər qanunsuz fəaliyyətlər
arasındakıəlaqəninaradanqal
dırılması da daxil olmaqla, bü
tün formalardavə təzahürlərdə
terrorçuluğa qarşı mübarizədə
ardıcıldəstəkgöstərdiyinixatır
ladanSahibəQafarovavurğula
yıbki,ötən il44günlükmüha
ribəErmənistanınAzərbaycana
qarşı fəalşəkildə istifadəetdiyi
zorakıseparatizm, terrorizmvə
ekstremizm arasındakı əlaqəni
açıqşəkildəgöstərib.
Spiker diqqətə çatdırıb ki,

Azərbaycanaqarşıtörədilənter
roraktlarınınqurbanlarıiləbağlı
xüsusişərtlərnəzərəalınmaqla,
ölkəmizdə terror qurbanlarının
ehtiyaclarını qarşılamaq üçün
genişvədavamlıdövlətvəqey
rihökumət yardımları mövcud
dur.Azərbaycanınbusahədəki
siyasəti terror qurbanlarının və
onların ailələrinin həyatlarının
sürətlə normallaşmasına yönə
lib.

Terrorizmlə mübarizə üzrə sammitdə Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı əməllərindən danışılıb

Qarabağa kitabla gedirik...
Aksiyaya “Karabakh is Azerbaijan!” platforması da qoşulub

Məlumolduğukimi,builinəvvə-
lindənMədəniyyətNazirliyininvə
MilliKitabxananınbirgətəşəb-
büsüiləAzərbaycanınişğaldan

azadedilmişərazilərindəyaradılacaq
kitabxanalarınfondlarınadəstəkməqsə-
diləaksiyahəyatakeçirilir.Ötənmüd-
dətdəkitabtoplamaaksiyasınamüxtəlif
təşkilatlar,eləcədəmədəniyyət,elm
xadimləri,yazarlarqoşulub.

Diasporla İşüzrəDövlətKomitəsinindəs
təyi ilə yaradılan “Karabakh isAzerbaijan!”
MilliPlatformasıdaölkəmizingənclərini,elə
cədəxaricdəyaşayanhəmvətənlərimizibu
istiqamətdəfəaliyyətətəşviqetməküçünye
nilayihəyəbaşlayıb.
Dövlət Komitəsindən verilən məlumata

görə, “Karabakh isAzerbaijan!”Milli Plat
formasının təşəbbüsü ilə kitablar könüllü
şəkildətoplanacaqvəçeşidlənəcək.Daha

sonra kitablar işğaldan azad olunmuş ra
yonlarda açılacaq kitabxanalara hədiyyə
ediləcək.
Platformanın koordinatoru Bəxtiyar Rəhi

movbildiribki,artıqAzərbaycanda,həmçinin
Türkiyədə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində
fəaliyyət göstərən fəallar 1000dənartıq ki
tabtoplayıblar.

“Qarabağın məcburi köçkünləri. Torpağın dəyəri” 
Argentina telekanalında azad olunmuş 

ərazilərimiz haqqında sənədli film 

Argentinanınonlaynxəbərportalı
vəteleviziyakanalıkimifəaliyyət
göstərən“Realpolitik”inçəkiliş
qruputərəfindənAzərbaycanın

işğaldanazadedilmişərazilərindən
hazırlanansənədlifilmbuölkəninicti-
maiyyətinətəqdimedilib.

Azərbaycanın Argentinadakı Səfirli
yindən bildirilib ki, “Qarabağın məcburi
köçkünləri. Torpağın dəyəri” adlı filmdə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzünün tarixi kökləri barədə ümumi
məlumatverilib.HəmçininAğdamvəFü
zulirayonlarındaişğalmüddətindəErmə
nistantərəfindəndağıdılmıştarixivəmə
dəniabidələr,diniməbədlərdəngörüntülər
təqdimedilib.
İzləyicilər,eynizamanda44günlükVə

tən müharibəsi dövründə Ermənistan si

lahlıqüvvələritərəfindənmünaqişəzona
sındanuzaqdayerləşənGəncəşəhərinin
mülkiəhalisininsıxyaşadığıməntəqələri
ninağırartilleriyadanatəşətutulması, in
santələfatıvəmülki infrastrukturlarında
ğıdılmasıbarədəməlumatlandırılıb.
Diqqətəçatdırılırki,hazırdaAzərbaycan

hökumətininəsasməqsədi işğaldanazad
edilmiş ərazilərinminalardan təmizlənmə
sivəyenidənbərpası,məcburiköçkünlərin
doğma torpaqlarına geri dönməsini təmin
etməkdir.Filmdəməcburiköçkünlərləmü
sahibələrdətəqdimedilir.

2022-ciildəAzərbaycanın
dövlətbüdcəsiningəlirləri26
milyard407milyonmanat
məbləğindəproqnozlaşdırılır
ki,budaümumidaxiliməh-
sulun(ÜDM)32,5%-nitəşkil
edəcək.

Bu barədə Maliyyə Nazir
liyi məlumat yayıb. Məluma
ta əsasən, 2022ci il üçün
büdcə gəlirlərinin proqnoz
laşdırılan həcmi 2021ci ilin
təsdiq edilmiş göstəricisinə
nəzərən 3,8% çoxdur. Gəlir
lərin52,4%ineftsektorunun,
47,6%iqeyrineftsektorunun
payınadüşəcək.
Neftsektoruüzrəbüdcəgə

lirlərinin85,7%niAzərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft
Fondundan transfert, 14,3%
ni isə vergi orqanlarının xətti
ilə neft sektorundan daxilol
maların təşkil edəcəyi proq
nozlaşdırılır. Vergi və gömrük
sistemində islahatların davam
etdirilməsivəpandemiyanıntə
sirlərinin azalması 2022ci ildə
qeyrineftsektoruüzrəmüvafiq
daxilolmaların artımını 2021ci
ilin təsdiq olunmuş göstəricisi
nə (MərkəziBankınmənfəətin
dən ayırmalar və Dövlət borcu
və zəmanəti üzrə öhdəliklərin

Təminat Fondundan transfert
çıxılmaqla) nəzərən 1 milyard
844milyonmanatvəya19,3%
proqnozlaşdırmağaimkanverir.
2022ci ildə dövlət büdcəsi

nin xərcləri 2021ci ilin təsdiq
edilmiş göstəricisinə nəzərən
1,5% artıq olmaqla 28 milyard
974 milyon manat məbləğində
(ÜDMin 35,6%i) proqnozlaş

dırılıb.Xərclərin68,7%nicari
xərclər, 24,7%ni əsaslı xərc
lər,6,6%niisədövlətborcuna
vəöhdəliklərinəxidmətləbağlı
xərclərtəşkiledir.
Qeyd olunan dövrdə əsa

sənəməyinödənişivəsosial
ödənişlərin artması hesabına
carixərclərinəvvəlkiilinproq
nozgöstəricisiiləmüqayisədə
10,5%likartımı,əsaslıxərc
lərin 14,1%, dövlət borcuna
xidmətlə bağlı xərclərin isə
13% azalması proqnozlaşdı
rılır.
Beləliklə,2022ciildədövlət

büdcəsinin kəsirinin 2021ci
ilin təsdiq edilmiş göstərici

sindən 17,6% az olmaqla 2
milyard567milyonmanatola
cağıproqnozlaşdırılırki,buda
ÜDMin3,2%ni təşkiledəcək.
Kəsir vahid xəzinə hesabının
qalığı (45,2%), daxili və xari
ci borclanma (27,3%), layihə
maliyyələşdirilməsi əsasında
cəlb edilən kreditlər (23,1%)

və özəlləşmədən daxilolmalar
(4,4%) hesabınamaliyyələşdi
riləcək.
MaliyyəNazirliyindənodabil

dirilibki,“Büdcəsistemihaqqın
da” Azərbaycan Respublikası
Qanununaəsasən,dövlətbüd
cəsininvə icmalbüdcənin layi
həsivəsonrakıüçilüçünicmal
büdcənin göstəriciləri cari ilin
sentyabr ayının 15dək Azər
baycan Respublikasının Nazir
lər Kabinetinə, sentyabr ayının
25dək Azərbaycan Respub
likasının Prezidentinə təqdim
ediləcək.
2022ci il üzrə dövlət büdcə

sihaqqındaqanunlayihəsiona
əlavə edilmiş digər sənədlərlə
birlikdə oktyabr ayının 15dən
gec olmayaraq Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının
109cu maddəsinin 2ci bəndi
nə uyğun olaraq Azərbaycan
RespublikasınınMilliMəclisinin
müzakirəsinə və təsdiqinə təq
dimediləcək.

Gələn ilin dövlət büdcəsinin gəlir və 
xərcləri üzrə proqnozlar açıqlanıb

Büdcə layihəsi sentyabrın 15-dək Nazirlər Kabinetinə təqdim ediləcək
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əvvəli səh. 1-də
TədbirdəVətənuğrundaca

nından keçən şəhidlərimizin
ruhubirdəqiqəliksükutlaanı
lıb.
Çıxış edənlər Nizami Gən

cəvinin zəngin yaradıcılıq irsi
barədə danışıblar. Bildirilib ki,

Nizami bütün ömrü boyu döv
rün mühüm mədəniyyət mər
kəzlərindənolanqədimGəncə
dəyaşayıb,dünyaədəbifəlsəfi
düşüncə tarixini zənginləşdirən
ecazkarsözsənətiincilərinibu
rada ərsəyə gətirib. Mütəfəkkir
şairçoxsaydadavamçılarından

ibarətböyükbirədəbiməktəbin
bünövrəsini qoyub. Nizaminin
əsərlərinəçəkilənvəbugünən
məşhur kitabxana vəmuzeyləri
bəzəyən miniatürlər Şərqdə in
cəsənətininkişafınatəkanverib.
Rəsmi hissədən sonra Gən

cə Dövlət Dram Teatrının təq

dimatında “Xəmsə” ədəbibədii
kompozisiyasınümayişetdirilib.
Kompozisiyanın bədii rəhbəri
Əməkdar mədəniyyət işçisi Əli
Qasımov, rejissoru Elşad Əh
mədovdur.NizamiobrazınıXalq
artistiAlimMəmmədovcanlan
dırıb.

Gəncə Dövlət Filarmoniya
sı Xalq çalğı alətləri ansamb
lının (bədii rəhbər – Əməkdar
artistElçinElçiyev) hazırladığı
konsert proqramı dahi bəstə
karÜzeyirHacıbəylinin“Koroğ
lu” operasından “Uvertüra” ilə
başlayıb. Konsertdə Nizaminin
sözlərinəyazılmışmahnıvəro
manslar,Azərbaycanı,Gəncəni
vəsfeləyənmahnılarsəsləndiri
lib.XalqartistiSevincİbrahimo
va, Əməkdar artistlər Kəmalə

Tağızadə, Mehparə Cəfərova,
TuralAbdullayevvədigər ifaçı
larınçıxışlarışəhərsakinlərinin
zövqünüoxşayıb.
Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra

Hakimiyyətinin təşəbbüsü və
dəstəyi ilə hazırlanan nizami
ganjavi.az saytının yaxın gün
lərdəistifadəyəveriləcəyidəbil
dirilib.Saytdadahişairinhəyatı,
yaradıcılığı, Nizami haqqında
tədqiqatlar,maraqlıməlumatlar
özəksinitapacaq.

ParisdəkiAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzin
də(AMM)Ermənistanın
ölkəmizəhərbitəcavüzü

nəticəsindəitkindüşmüş,əsir
vəgirovgötürülmüşazər
baycanlılarınxatirəsinəhəsr
edilmişanımtədbirikeçirilib.
TədbiriölkəmizinFransada
kısəfirliyi,UNESCOyanında
daiminümayəndəliyivə
FransaAzərbaycanDialoqu
Assosiasiyasıtəşkiledib.

TədbirdəAzərbaycanınFran
sadakı səfiri RəhmanMustafa
yev, UNESCO yanında daimi
nümayəndə,səfirElmanAbdul
layev, fransalı deputatlar, yerli
ictimaiyyətin, diasporumuzun
nümayəndələriiştirakediblər.
Səfir Rəhman Mustafayev

çıxış edərək Ermənistanın öl
kəmizə qarşı ərazi iddiaları ilə
başladığı hərbi təcavüz haq
qındaməlumatverib.Bildiribki,

ötən əsrin 90cı illərinin əvvə
lində Ermənistanın hərbi təca
vüzü nəticəsində əsir və girov
götürülmüş azərbaycanlılardan
1435nəfərazadedilsədə,3890
nəfərhaqqındaindiyədəkməlu
matyoxdur.Otuz iləvvəlBirin
ciQarabağmüharibəsindəitkin
düşmüş soydaşlarımızın ailə
üzvlərivəyaxınlarıhəsrətvəiz
tirab içindəəzizlərinin taleyi ilə
bağlıməlumatgözləyirlər.
Ermənistanın azərbaycanlı

ları əsirgirov götürməsinə dair
təkzibedilməzfaktlarolduğudiq
qətəçatdırılıb.Vurğulanıbki,Er
mənistanda,eləcədəerməniiş
ğalıaltındaolmuşərazilərimizdə
yüzlərlə azərbaycanlıya əsirgi
rovluqdadözülməzfizikivəmə
nəvipsixolojiişgəncələrverilib.

Diplomat Qarabağ mühari
bəsində itkin düşmüş, girov və
əsir götürülmüş azərbaycan
lılar haqqında məlumat əldə
edilməsi məqsədilə ölkəmizin
müvafiq qurumlarının, Əsir və

itkin düşmüş, girov götürülmüş
vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət
Komissiyasının beynəlxalq sə
viyyədə apardığı işlərdən söz
açıb. Vurğulayıb ki, regionda
təhlükəsizliyin təmin edilməsi,

sülhünbərpasıəsasprioritetdir.
BuistiqamətdəFransanındaiş
tirakıvacibdir.
AMMdə itkin düşmüş, əsir

girov götürülmüş azərbaycanlı
larlabağlısərgidətəşkiledilib.

Sərgidə əsir və girovluqda ol
muş,sonradanazadolmuşbəzi
insanlarhaqqındafotolarvəya
zılarnümayişolunub.
Tədbir itkin düşmüş və əsir

girov götürülmüş azərbaycan
lıların xatirəsinə həsr edilmiş
konsertlədavamedib.
Anım konsertində Etibar

Əsədli (piano), SəddamNov
ruzbəyov(balaban),həmçinin
fransız musiqiçi Alba Obert
(violin) çıxış edib. “Laçın”,
“Qubanın ağ alması”, “Sa
rı gəlin”, “Ayrılıq” mahnıları,
eləcədə44günlükVətənmü
haribəsindəşəhidlikzirvəsinə
yüksələn Xudayar Yusifzadə
nin ifası iləyaddaşlaraköçən
“Vətənyaxşıdır”mahnısısəs
ləndirilib.

Nizami Gəncəvinin 880 illiyi 
doğma şəhərində təntənə ilə qeyd edilib

Parisdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində anım konserti
Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş, əsir və girov götürülmüş soydaşlarımızın xatirəsi anılıb

IV “Animafilm” Beynəlxalq Animasiya Festivalının qalibləri açıqlanıb
Xəbərverdiyimizkimi,37
sentyabrtarixindəBakıda
IV“Animafilm”Beynəlxalq
AnimasiyaFestivalıkeçiri
lib.Festivaldauşaqlarvə
böyüklərüçün40ölkədən
200əyaxınanimasiyafilmi
nümayişetdirilib.Builkifes
tivalınmövzusu“Əlillik”idi.

Festivalınbeynəlxalqmünsifərheyətinintərki
bi  NancyDenneyPhelps (sədr) vəNik Phelps
(Belçika),OlivierCatherin(Fransa),MariamKan
delaki (Gürcüstan),PiotrKardas (Polşa),Mehdi
KhorushyvəMaryamRouhbakhsh(İran),Məsud
Pənahi  və İradəBağırzadə  (Azərbaycan) kimi
peşəkarlardanibarətolub.
Ənənəviolaraqbuildəfestivalınuşaqmünsif

ləri fəaliyyətgöstərib.Onlar festivalmüddətində
maarifəndiricivəəyləncəliuşaqproqramındaiş
tirak etdikdən sonra “Uşaqlar üçünən yaxşı qı
sametrajlıanimasiyafilmi”və“Uşaqlartərəfindən
çəkilmişənyaxşıanimasiyafilmi” kateqoriyaları
üzrəikiqalibiseçiblər.
Sentyabrın7dəfestivalınbağlanışmərasimin

dəqaliblərelanolunub.
“Azərbaycananimasiyasınaverdiyitöhfəyəgö

rə”təsvirrejissoruRamizAğayevfestivalın“Qızıl
qayıq”mükafatınalayiqgörülüb.
Beynəlxalqmüsabiqənin “Ən yaxşı tammetrajlı

animasiyafilmi”,“Ənyaxşıqısametrajlıanimasiya
filmi”, “Qısametrajlı animasiya filmi üçünən yax

şıssenari”,“Uşaqlarüçünən
yaxşı qısametrajlı animasiya
filmi”, “Ən yaxşı qısametrajlı
tələbə animasiya filmi”, “Ən
yaxşı musiqili animasiya vi
deosu” və s. nominasiyalar
üzrəqalibləriseçilib.
Bundan əlavə, beynəlxalq

münsifər heyətinin xüsusi
mükafatçıları da elan edilib.

AzərbaycanlırejissorRuslanKərimovjüriüzvüMə
sudPənahininseçimiüzrəmükafatalayiqgörülüb.
Yerlimüsabiqəninqalibləri isə“ƏnyaxşıAzər

baycan qısametrajlı animasiya filmi” nominasi
yasında “Araqçın” (rejissorFirəngizQurbanova)
və “Qısametrajlı animasiya filmi üçün ən yaxşı
Azərbaycanssenarisi”üzrə “Balacaqırmızışar”
(müəllifGünelEminli)olub.
Festival çərçivəsində gənc animasiya həvəs

karları üçün vorkşop, Məsud Pənahinin ustad
dərsi, Olivier Catherinin kino və animasiya pro
düserləriüçünustaddərsi,NikPhelpsvəNancy
DenneyPhelpstərəfindənbəstəkarlarvəsəsre
jissorlarıüçünseminarlartəşkilolunub.
IV“Animafilm”BeynəlxalqAnimasiyaFestivalı

nıntəşkilatçısı“PeriFilm”şirkətilayihəyədəstək
olanbütüntərəfdaşlara,ocümlədənMədəniyyət
Nazirliyinə, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifa
qına,“KreativAzərbaycan”portalına,Fransanın,
Çexiyanın, Polşanın ölkəmizdəki səfirliklərinə,
YARATMüasirİncəsənətMəkanınavədigərtəş
kilatlaratəşəkkürünübildirib.

“Aşıq Ələsgər” sənədli filmi bərpa olunub
C.Cabbarlıadına“Azərbaycanfilm”Kinos
tudiyasının1972ciildəistehsaletdiyi“Aşıq
Ələsgər”sənədlifilmiAzərbaycanDövlətFilm
Fondutərəfindənbərpaolunub.

DövlətFilmFondundanbildirilibki,filmdəaşı
ğınanadanolduğuGöyçəmahalınıngörüntülə
ri,sənətkarınoğluAşıqTalıbınatasınınməzarı
nıziyarətetdiyikadrlarəksinitapıb.
Filmin ssenari müəllifi İlyas Tapdıq, rejisso

ru Xamis Muradov, operatoru Fəramiz Məm
mədovdur. Film Prezident İlham ƏliyevinAşıq
Ələsgərin 200 illik yubileyinin qeyd edilməsi
haqqında18fevral2021ciiltarixlisərəncamına
əsasənbərpaolunub.
Xatırladaqki, sənədli film1971ci ildə respub

likamızın rəhbəri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
qəbulolunmuş“AşıqƏləsgərinanadanolmasının
150illiyininqeydedilməsihaqqında”Azərbaycan
SSRhökumətininqərarınaəsasənlentəalınıb.

Xalq artisti Şahmar Ələkbərovun arxiv fondu yaradılıb
AzərbaycanDövlətFilmFondundaXalq
artisti,görkəmlikinoaktyor,rejissorŞahmar
Ələkbərovun(1943–1992)şəxsiarxivfondu
yaradılıb.

Arxiv fonduna mərhum sənətkarın həyat və
yaradıcılığını əks etdirən 200dən artıq nadir
fotoşəkil, həmçinin qəzetməqalələri, plakatlar,
jurnallar,rejissorssenarilərivəbaşqaarxivma
teriallarıdaxildir.
Qeydedəkki, arxivinböyükhissəsiŞahmar

Ələkbərovunailəsitərəfindəntəhvilverilib.

Xəbərverdiyimizkimi,
AzərbaycanRespubli
kasınıninsanhüquqları
üzrəmüvəkkili–om

budsmanSəbinəƏliyeva
Ermənistanişğalındaolar
kənminalanmışAzərbaycan
ərazilərivəbuərazilərdə
məhvediləntariximədəni
abidələrləbağlıhesabat
hazırlamaqüçünİslam
ƏməkdaşlıqTəşkilatı(İƏT)
OmbudsmanlarAssosiasi
yasınıölkəmizədəvətedib.

Türkiyə Böyük Millət Məc
lisinin (TBMM) Baş Ombuds
manlıq Qurumunun və İƏT
Ombudsmanlar Assosiasiyası
nın rəhbəri Şeref Malkoç, İƏT
Ombudsmanlar Assosiasiyası
nınPakistandanolanbaşkatibi
MuştaqƏhmədSukheravədi
gərheyətüzvləribuməsələləri
hüquqi baxımdan araşdırmaq
üçünsentyabrın1419daAzər
baycanasəfəredəcəklər.
Bu barədə məlumat verən

ŞerefMalkoç2020ciilin2123
oktyabr tarixində Azərbaycana
gəldiyini xatırladaraq, səfərin

nəticəsi olaraq hazırlanan he
sabatın geniş rezonans doğur
duğunuvurğuladı:  “Hamımızın
bildiyi kimi, Azərbaycan tor
paqlarının Ermənistan tərəfin
dən işğalı,BMTninbunaqarşı
müvafiq qərarlarına rəğmən,
otuz ilə yaxın sürdü.  Bir mil
yonayaxın insanyerindənyur
dundan didərgin oldu. Bu ürək
ağrıdan və beynəlxalq hüquqa
ziddolanbirhərəkət idi.Nəha
yət, 2020ci ildə 44 günlük sa

vaşda Azərbaycan torpaqlarını
işğaldanazadetdi.Keçənilsa
vaşdavamedərkənErmənistan
dövləti raketlərləAzərbaycanın
Gəncə, Tərtər və digər şəhər
lərinivurduvəçoxsaydainsan
öldü, yaralandı, yaşayış yerləri
dağıdıldı. Biz də həm Türkiyə
Baş Ombudsmanlığı, həm də
İƏT Ombudsmanlar Assosiasi
yasınınrəhbəriolaraqoradain
sanhüquqlarıpozuntularınıye
rindəaraşdırdıq.Qısazamanda
topladığımız sənədlər, dəlillər
əsasında hesabat hazırlayaraq
ingilisdilinətərcüməedib,baş
da BMT, Beynəlxalq Cinayət
Məhkəməsiolmaqladünyadakı
bütün insan haqları qurumları
na göndərdik. İlk hesabatımı
zın təqdirlə qarşılanması bizim
işimizə həm stimul verdi, həm
dəişimiziintensivləşdirdi.Ümid
edirəmki,hazırlanacaqyenihe
sabatın da çox böyük əhəmiy
yətiolacaq”.

Şeref Malkoç bildirdi ki, bu
dəfə işğal zamanı Ermənistan
tərəfindən minalanmış Azər
baycan ərazilərində  insanların
ölüm faktları, mina xəritələrinin
verilməməsi üzündən insanla
rın həyatının təhlükədə olması
iləbağlıaraşdırmaaparacaqlar:
“Minalanmışərazilərinxəritəsinin
verilməməsicinayətdir.Eyniza
manda işğal zamanı dağıdılmış
tarixi abidələrin, tarixi məkanla
rınvətikililərinvəziyyəti obyek
tiv araşdırılacaq. Bu abidələrin
bərpası,tarixə,mədəniyyətəye
nidən qaytarılmasının mümkün

olubolmadığıda,təbiiki,öyrəni
ləcək.İnsanlığınbirparçasıolan
tarixi abidələrə və ətraf mühitə
vurulan ekoloji zərərlərin təzmi
natınınödənməsibeynəlxalqhü
quqçərçivəsindəErmənistandan
tələb olunmalıdır. Məqsədimiz
insanlığa qarşı edilən haqsızlığı
aradanqaldırmaqdır”.
Şeref Malkoç hazırlanacaq

ikincihesabatınErmənistanada
göndəriləcəyini dedi: “İƏT Om
budsmanlarAssosiasiyasıolaraq
Azərbaycanınminalanmışərazi
lərinin xəritəsini hesabat vasitə
silə Ermənistandan istəyəcəyik.

Ümid  edirik ki, insanlıq naminə
bu fəaliyyətimizin faydası olar.
Bizheçkiminhəyatınıntəhlükəyə
düşməsiniarzuetmirik.Azərbay
canın ərazi bütövlüyünü bərpa
etməsihəmdəQafqazdasülhün
vəsabitliyinbərpasıüçünmühüm
zəmindir.Qafqazdasülhisəhəm
regionun,həmdəinsanlığınsül
hənailolunmasıdeməkdir”.
Qeydedəkki,səfərçərçivəsin

də Türkiyənin Baş Ombudsma
nınAzərbaycanındövlətrəsmilə
ri,aidiyyətiqurumların rəhbərləri
ilə görüşləri də nəzərdə tutulub.
SəfərheyətindəTürkiyəBaşOm
budsmanlığının Qadın və uşaq
hüquqlarıüzrəombudsmanıCe
lileÖzlemTunçakdayeralacaq.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

ATMU-nun beynəlxalq əlaqələri genişlənir
AzərbaycanTurizmvəMenecmentUniversiteti
(ATMU)vəMacarıstanınDebretsenUniversiteti
arasındaəməkdaşlığadairanlaşmamemo
randumuimzalanıb.

ATMUdanbildirilibki,memorandumdatərəf
lərarasındatələbəmübadiləsi,akademikvəla

yihə əməkdaşlığının genişləndirilməsi nəzərdə
tutulur.
Debretsen Universiteti mühəndisliyin müxtəlif

sahələri,biznes,kəndtəsərrüfatıiləəlaqəlisahə
lər,tibbelmləri,humanitar,sosialvədəqiqelmlər
üzrəixtisaslaşıb.1538ciildəyaradılanuniversi
tetMacarıstanınənqədimalitəhsilocağıdır.

“Azərbaycanın məhv edilmiş mədəni irsi ilə bağlı 
yeni hesabat hazırlayacağıq”



ŞəmkirRegionalMədəniyyət
İdarəsiGöygölrayonuüzrənü
mayəndəliyintəşəbbüsü,rayon
MKSnintəşkilatçılığıiləgörkəmli

teatrvəkinoaktyoru,Xalqartisti
SiyavuşAslanın(19352013)ana
danolmasının86cıildönümüilə
əlaqədartədbirkeçirilib.Çıxışlarda
sənətkarınzənginyaradıcılığından
sözaçılıb.Tədbirinsonundaaktyo
runçəkildiyifilmlərdənvideolentlər
nümayişolunub.

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarə
sində kənd klub müəssisələrində ça
lışan əməkdaşlara metodiki köməklik
göstərilməsiməqsədiləgörüşlərəbaş
lanılıb.İlkolaraqAğdaş,Göyçay,Ucar
vəZərdab rayonlarında fəaliyyət gös
tərənmədəniyyətmərkəzlərinindirek
torları iləgörüşkeçirilib.Görüşdəqar
şıdaduranvəzifələrmüzakirəolunub,
xüsusi qrupların yaradılması ilə bağlı

göstərişlər verilib. Layihə çərçivəsin
də eyni zamanda klubmüəssisələrin
də sənədləşdirmə işlərinin aparılma
qaydalarının, əhaliyə göstərilən mə
dəni xidmət çeşidinin artırılması, klub
müəssisələrinin fəaliyyətinin təkmil
ləşdirilməsivərəqəmsallaşdırılmasına
nailolmaqməqsədilətreninqlərinkeçi
rilməsinəzərdətutulub.
SabirabadRegionalMədəniyyətİda

rəsiSabirabadrayonMədəniyyətMər
kəzindəsazsözustadınınanadanol
masının200illikyubileyiiləbağlı“Aşıq
Ələsgərpoeziyasıhaqqındadüşüncə

lər”mövzusundatədbirkeçirilib.Çıxış
lardan sonra sərgiyə baxış keçirilib.
Sərgidə Aşıq Ələsgərin həyat və ya
radıcılığıhaqqındamateriallar, fotolar,
şeirlərininyeraldığıvəhaqqındayazı
lankitablarnümayişolunub.

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsi
Zaqatala rayonHeydərƏliyevMər
kəzindəSamuxrayonundayaşayan
gənclər üçün ekskursiya təşkil edi
lib.
Mərkəzin ekspozisiya zalında

ümummilli liderin həyat və fəaliyyəti
ni əks etdirən eksponatlar haqqında
ətrafı məlumat verilib. Sonra gənclər
foyedətəşkilolunmuşkitabvədərnək
üzvlərinin əl işlərindən ibarət sərgi ilə
tanışolublar.
Balakən rayon Heydər Əliyev Mər

kəzində “Uşaqlar bizim gələcəyimiz
dir” adlı bukletlər hazırlanıb.Bukletdə
Azərbaycandauşaqhüquqlarıhaqqın
daqəbuledilmişqanunvericilikbazası,
uşaqhüquqlarınınəsaslarıbarədəmə
lumat verilib, uluöndərHeydərƏliye
vinbusahədəkirolundanbəhsolunub.

Balakən rayonMərkəzi Kitabxanasın
da “Sülh aylığı” çərçivəsində tədbir
təşkiledilib.
Gəncə Regional Mədəniyyət İda

rəsi Samux rayonSərkar kəndUşaq
musiqiməktəbinin səsmuğammüəl
limiİslamƏlizadəavqustayındaBakı
şəhərindəkeçirilən “Türkiyəkeyfiyyət
mükafatları2021” layihəsində peşə
karlıq vəuğurlu fəaliyyətinəgörə təl
tifedilib.GəncəRegionalMədəniyyət
İdarəsininrəisiVasifCənnətovtəşək
kürnaməvəmükafatıİ.Əlizadəyətəq
dimedib.

Xocalı rayon Mədəniyyət evində
AşıqƏləsgərinanadanolmasının200
cü ildönümümünasibətilə tədbir təşkil
edilib.Çıxış edənlər ustadın çoxəsrlik
aşıqsənətinin inkişafınaverdiyi töhfə
lərdənsözaçıblar.

İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarə
siQəbələDövlətRəsmQalereyasında
tanınmış rəssam Səməd Haqverdiye
vinəsərlərindənibarətsərgitəşkilolu
nub.
Masallı Regional Mədəniyyət İda

rəsi Masallı rayon Heydər Əliyev
Mərkəzindəbirqrupgəncturistüçün
ekskursiyatəşkiledilib.Mərkəzinbə
lədçisiŞəfaXəlilovaturistləriümum
milli lider Heydər Əliyevin zəngin
dövlət idarəçiliyi təcrübəsini əks et
dirənmateriallarlatanışedib.Masal
lı rayonMərkəzi Kitabxanasında isə
Jurnalistlərin Beynəlxalq Həmrəyliyi
Günü (8 sentyabr) ilə əlaqədar təd
bir keçirilib. Bildirilib ki, dünya me
diasıüçünəlamətdarsayılanbutarix
1943cü il sentyabrın 8də hitlerçilər
tərəfindənqətləyetirilmişçexiyalıjur
nalistYuliusFuçikinxatirəsinə1958
ciildətəsisedilib.
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“Dahilik zirvəsi – Nizami”
BərdəRegionalMədəniyyətİdarəsiBərdərayonMKSninQa
radəmirçivəXanağalıkəndkitabxanafiliallarıNizamiGəncə
vinin880illiyimünasibətiləvideoçarxlarhazırlayıblar.

Gəncə Regional
Mədəniyyət İdarəsi
vəGəncəDövlətTa
rixMədəniyyətQoru
ğunun Nizami Gən
cəviməqbərəfilialının
birgə təşkilatçılığı ilə
“Nizami Gəncəvi və
Gəncə dahiləri” adlı
onlayngörüşkeçirilib.
TədbirdəMədəniyyət
NazirliyiyanındaMə

dəni İrsinQorunması, İnkişafı vəBərpasıüzrəDövlətXidməti
Qoruqların idarə olunması və istifadəsinə nəzarət sektorunun
müdiriMahirQəhrəmanovçıxışedib.Regionalidarənintabeli
yindəkiSamuxrayonMədəniyyətMərkəzindəNizamiGəncəvi
nin880illikyubileyiiləbağlıdəyirmimasakeçirilib.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiZaqatalarayonHeydərƏliyev

Mərkəzində“Dahilikzirvəsi–Nizami”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirin
rəsmi hissəsində dahi şairin həyat və yaradıcılığından, “Nizami
Gəncəviİli”çərçivəsindəhəyatakeçirilənsilsilətədbirlərdənətraf
lıbəhsolunub.Bədiihissədəisəşəhər1saylıtamortaməktəbin
şagirdlərininhazırladığıədəbibədiikompozisiyanümayişetdirilib.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

XaçmazRegionalMədəniyyət
İdarəsiQubarayonMKSnin2ci
NügədikəndkitabxanasıVətən
müharibəsişəhidiEynullaLətifo

vundoğumgünümünasibətilətədbir
keçirib.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi
Ağstafa rayon MKSnin əməkdaşları ra
yonunDağKəsəmənkəndindəşəhidləri
mizin xatirəsinə inşa olunan “Xarıbülbül”
abidəsini,“Şəhidlər”abidəkompleksinivə
VətənmüharibəsişəhidiMahmudƏhmə
dovunAğstafaşəhərindəkixatirəbulağını
ziyarət ediblər. Tovuz rayon Düz Qırıq
lı kəndUşaqmusiqiməktəbininpedaqo
ji kollektivi II Qarabağmüharibəsi şəhidi

Asim Əliyevin doğum günündə məzarını
ziyarətedib.QazaxrayonİkinciŞıxlıkən
dində Vətən müharibəsində şəhidlik zir
vəsinə ucalmış Emil Kərimov və Elmar
Omarovun xatirəsinə inşa edilmiş bulaq
kompleksinin və portretləri həkk edilmiş
xatirə lövhəsinin açılışı olub. Tədbirdə
İkinci Şıxlı kənd Folklor klubunun əmək
daşlarıiştirakediblər.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsi

Salyan rayon mədəniyyət müəssisələrinin
rəhbərlərivəəməkdaşları2ciQarabağmü
haribəsişəhidləriVüsalCəfərovvəSübhan
Əzizovunailələrinəbaşçəkiblər. Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi

İmişli rayonMədəniyyətMərkəzininəmək
daşlarıVətənmüharibəsişəhidiVüsalŞah
marlınınməzarınıziyarətediblər.
BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiTər

tərrayonHeydərƏliyevMərkəzininkollek
tiviVətənmüharibəsininildönümümünasi
bətilədəyirmimasatəşkiledib.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

Ağcabədi rayonMKSninəməkdaşları tə
rəfindən Vətən müharibəsi şəhidi Tariyel
Atayevinməzarıbaşındaxatirəsiyadolu
nub.

Ağstafada Neolit dövrü abidəsində tədqiqatlar 
AMEAArxeologiyavəEtnoqrafiyaİnstitutu
nundirektormüavini,tarixelmləridoktoru,
professorNəcəfMüseyiblininrəhbərliketdiyi
ekspedisiyaAğstafarayonuərazisindəkiNeolit
dövrünə(e.ə.VIminillik)aidÇağrıtəpəyaşa
yışyerindəkeçənilbaşlanmışgenişmiqyaslı
arxeolojiqazıntıişlərinibuyaymövsümündə
davametdirib.2013cüildəekspedisiyanın
abidədəapardığıilkqazıntıişləriiləyaşayış
yerininNeolitdövrünə,Şomutəpəarxeoloji
mədəniyyətinəaidolduğumüəyyənedilib.

ArxeologiyavəEtnoqrafiyaİnstitutundanbildirilib
ki,sonikimövsümdəÇağrıtəpədə200kvadratmetr
sahədəqazıntıişləriaparılıb.Məlumolubki,burada
Neolitdövrüyaşayışyerininüstündə,təpəninşərq
tərəfindəminilliklərsonra–VIIIXəsrlərdəyaşayış
məskənisalınıb.Qazıntızamanıhəmindövrəaid
saxsıqabnümunələri,dəndaşları,ocaqyerləriaş
karedilib.BunagörədəüstqatlardaNeolitdövrü
vəOrtaəsrlərəaidqalıqlarqarışıqaşkaredilib.
Çağrıtəpədə Neolit dövrünə aid çiy kərpic və

möhrə ilə inşaedilmişdairəvioval planlı tikili qa
lıqları, eyni zamanda təsərrüfat quyuları və ocaq
yerləriaşkarlanıb.Kəsicialətlərinəksəriyyətiobsi
diandan(vulkanikşüşədən)hazırlanıb.Bunlaroraq
dişləri,qaşov,iskənə,yonqar,kəsərtiplialətlərdir.

Çaxmaqdaşından da az sayda eyni tipli alətlər
hazırlanıb. Daş alətlər dən daşları, sürtgəclər,
həvəng dəstə və s. tapıntılardır.Ərazidən hey
van sümüklərindən düzəldilmiş deşici alətlər –
bizlərdəaşkaredilib.
Maraqlı tapıntılar sırasında alət hazırlanması

üçüntədarükedilmişobsidianlövhələrinvəqəl
pələrindəfinələriniqeydetməkolar.Qazıntısa
həsindəbirneçəyerdəbelədəfinələraşkarlanıb.
Çağrıtəpədə aparılmış qazıntılarla müəyyən

edilibki,abidəninNeolitdövrüsakinləridairəvi
ovalquruluşlu,birbirinəyaxın,sıxtikilmişevlər
dəyaşayıb,əkinçilik,maldarlıqvəevsənətkarlığı
iləməşğulolublar.Ərazidəqazıntı işləridavam
etdiriləcək.

Kəhrizlər qədim su idarəetmə mədəniyyətidir
Milli atlas və plan hazırlanıb

BeynəlxalqMiqrasiyaTəşkilatının
(BMqT)ölkəmizdəkinümayəndəliyi
Azərbaycandasuehtiyatlarından
səmərəliistifadəyədairümumi
müzakirələrçərçivəsindəkəhriz
konsepsiyasınınəsaslarınınvə
“KəhrizlərüzrəMilliBaşPlan”ınha
zırlanmasındaiştirakedir.

Sentyabrın7dənümayəndəlikbu
mövzundaikincionlaynseminarke
çirib. Seminarda layihə tərəfdaşları,
mütəxəssislər, dövlət təşkilatları və
təhsilqurumlarınınnümayəndələri iş
tirakediblər.
Seminar zamanı iştirakçılara kəh

rizlərin bərpası, “Kəhriz Araşdırma
vəMəlumatMərkəzi”nin fəaliyyəti və
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universi
tetində (Gəncə) kəhriz mühəndisliyi
kursunun tədrisi haqqında məlumat

verilib. Layihə qrupu ilə sıx əmək
daşlıq şəraitində müstəqil ekspertlər
tərəfindən hazırlanmış Azərbaycan
dakıkəhrizlərhaqqında“MilliAtlas”ın
(ikidildə)və “KəhrizlərüzrəMilliBaş
Plan”ıntəqdimatıkeçirilib,müzakirələr
aparılıb.
BMqTninölkəmizdəkinümayəndə

liyininrəhbəriVladimirQyorgiyevKo

reya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agent
liyinin (KOİCA) maliyyə dəstəyi ilə
həyatakeçirilən“Azərbaycandakəh
rizsusistemlərininbərpasıvasitəsilə
məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı
ərazilərdə kənd yerlərinin kompleks
inkişafı” layihəsinin əhəmiyyətini bir
dahavurğulayıb:“Bizümidedirikki,
yaxın gələcəkdə kəhriz su sistem
lərininAzərbaycan xalqının rifahına
xidmətedənmillisuidarəetməsiya
sətininbirhissəsiolduğunugörəcə
yik. KOİCAnın dəstəklədiyi hazırkı
layihə çərçivəsində açılmış Kəhriz
Tədqiqat Mərkəzi, müvafiq internet

saytı, kəhrizlər haqqında çap edilmiş
təhsil kitabı, kəhrizlərinmilli atlası və
başplanıbunaşəraityaradacaq”.
Qeyd edək ki, layihədə kəhrizlərin

bərpası, kəhriz mühəndisliyi və kan
kanlarınbacarıqlarınıninkişafı,kəhriz
dənistifadəvəsudansəmərəliistifadə
barədə ictimaiyyətin məlumatlandırıl
masıkimiməsələlərnəzərdətutulur.

“Mədəniyyət kəndlərdə” – 
Masallı RMİ-nin yeni layihəsi

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsinintəş
kilatçılığıilə“Mədəniyyətkəndlərdə”adlıyeni
layihəyəbaşlanılıb.MasallırayonununMah
mudavarkəndindəkeçirilənilktədbirdərayon
rəsmiləri,mədəniyyətişçiləri,mediamənsubla
rı,yerlisakinləriştirakediblər.

RayonMədəniyyətMərkəzininnəzdindəfəaliy
yət göstərən Xalq teatrının rejissoru Cəmaləd
dinƏliyevlayihəninilktədbiriüçünMahmudavar
kəndinin təsadüfən seçilmədiyini, bölgənin zən
gin mədəni ənənələrini yaşadan “Halay” folklor
ansamblınınburadayaradıldığınıbildirib.

Regional idarənin rəisi Bəxtiyar Qılıncov qeyd
edib ki, layihəninməqsədi kəndlərdəkimüəssisə
lərin fəaliyyətindəmüsbət irəliləyişlərə nail olmaq,
istedadlıgənclərinüzəçıxarılaraqyaradıcı imkan
larınındəstəklənməsidir.
MasallıRayonİcraHakimiyyətibaşçısınınmüavini

AybənizQafarovatədbirintəşkilindəəməyikeçənlə
rəminnətdarlıqedibvəbukimilayihələrinkəndlərdə
mədəniyyətininkişafınatəkanverəcəyinivurğulayıb.
MasallıTarixDiyarşünaslıqMuzeyinin direkto

ru, Əməkdarmədəniyyət işçisi ƏntiqəTağıyeva
Mahmudavarkəndinintarixivəarxeolojiabidələri,
coğrafimövqeyi,təsərrüfathəyatı,ziyalıları,mə
dənimühiti,ocümlədən folklor irsi vəənənələri
barədəməruzəiləçıxışedib.
Tədbirin bədii hissəsində “Halay” folklor an

samblının ifasındaVətənsevgisivəşəhidlikzir
vəsini vəsf edən bayatılar söylənilib, tələbə və
məktəblilər vətənpərvərlik şeirləri səsləndiriblər.
Layihədə iştirak edən mədəniyyət müəssisələri
isəqədiməşyalar,müxtəlifxalqsənətkarlığınü
munələrindənibarətsərgiilətədbirərəngqatıblar.
Sonda mədəniyyət tədbirlərində fəal iştirak

edənbirqruptələbəvəməktəbliyəregional ida
rənintəşəkkürnaməsitəqdimolunub.

Vətən sizləri unutmayacaq

Görüşlər, sərgilər, ekskursiyalar...

Xəzər regionu ölkələrinin informasiya əməkdaşlığı 
Həştərxan şəhərində növbəti mediaforum keçirilir 

Sentyabrın1011dəRusiyanınHəştər
xanşəhərindəVIXəzərMediaforumu
keçiriləcək.Ənənəvitədbirbuil“Ros
sotrudniçestvo”və“Rosturizm”federal
agentliklərinin,MDBDövlətlərarası
HumanitarƏməkdaşlıqFondunun
dəstəyi,HəştərxanVilayətininHöku
məti,“XəzərAvrasiya”Beynəlxalqvə
İctimaiSiyasiAraşdırmalarMərkəzi”
Assosiasiyasıvə“ŞimalCənub”Polito
lojiMərkəzinintəşkilatçılığıiləkeçirilir.

XəzəryanıRusiya,Azərbaycan,İran,
Qazaxıstan və Türkmənistan, eləcə
də regiona qonşu olan Özbəkistan
dan media nümayəndələri, politoloq,
ekspertvəanalitikləribirarayagətirən
tədbir regionalvəbeynəlxalq jurnalis
tikanın inkişafının yeni istiqamətlərinə
dairtəcrübəmübadiləsivəregionölkə
ləriüçünvahidinformasiyaməkanının

yaradılması məsələlərinin müzakirəsi
üçünəlverişliməkanolacaq.
Gündəliyin əsas hissəsi Xəzəryanı

dövlətlərin və Rusiyanın sərhədyanı
ərazilərininetnikbrendləriəsasındatu
rizmistiqamətinin inkişafı, etnoturizm
vəekolojimateriallarınyaradılmasıvə
mübadiləsi ilə bağlı praktiki tövsiyələr
vəlayihətəşəbbüslərininhazırlanması
məsələlərinə həsr ediləcək. “Rəqəm
saldövrdətreveljurnalistika”,“Mədəni
kodunqorunubsaxlanılması.Medianın
rolu”və“Yeniinformasiyakommunika
siyaları sistemindəmaarifçimedia la
yihələri”adlıpaneltoplantılarınəzərdə
tutulub.
Forum ərəfəsində, sentyabrın 9da

“Rossotrudniçestvo”nun “Yeni nəsil”
gənclər proqramı çərçivəsində tədbir
lər və “Xəzər Könüllülər Məktəbi”nin
iclasıkeçirilib.
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Xə bər ver di yi miz ki mi, Ba kı nın Xə tai ra yo nu əra zi sin də 
ye ni fü sun kar mə kan – “Gənc lik” par kı ya ra dı lıb. Av-
qus tun 26-da Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci xa nım 
Meh ri ban Əli ye va nın açı lı şı nı et di yi par kın ge niş li yi, 

bu ra da pay taxt sa kin lə ri nin və şə hə ri mi zin qo naq la rı nın 
ra hat lı ğı, is ti ra hə ti, asu də vax tı nı ke çir mə si üçün ya ra dıl mış 
şə rait haq qın da mə lu mat lar bir gənc ki mi diq qə ti mi çək mə-
yə bil məz di. Odur ki, fo toq ra fı mız la bir lik də üz tut duq gənc lə-
rin ye ni ün va nı na. 

Bir za man lar ba xım sız olan 
bu əra zi nin əv vəl ki gör kə min-
dən əsər-əla mət qal ma yıb. Bu-
ra da ge niş qu ru cu luq-abad lıq 
iş lə ri apa rı lıb, əra zi Azər bay ca-
nın me şə tip li fü sun kar park la-
rın dan bi ri nə çev ri lib. Park da 
hər yaş dan in san lar, xü su si lə 
də biz gənc lər üçün uy ğun inf-
rast ruk tur ya ra dı lıb. Bu mə ka-
na üz tu tan lar həm yay, həm də 
qış ay la rın da pay taxt Ba kı nın, 
o cüm lə dən ma vi Xə zə rin əs-
ra rən giz mən zə rə si ni seyr edə 
bi lər lər.

43 hek tar əra zi ni əha tə edən 
park da çox lu ağac lar əki lib, ya-
şıl lıq lar sa lı nıb. Par kı gəz mə yə 
gə lən lər asu də vaxt la rı nı sə mə-
rə li ke çir mək lə ya na şı, öz lə ri ni 
me şə də, tə biət qoy nun da hiss 
edə cək lər. 

Ye ni is ti ra hət mə ka nın da həm 
uşaq lar, həm də bö yük lər üçün 
id man və əy lən cə sa hə lə ri ya-
ra dı lıb, att rak sion qu raş dı rı lıb. 
Həm çi nin Əmək və Əha li nin So-
sial Mü da fi əsi Na zir li yi tə rə fi n-
dən fi  zi ki məh du diy yət li şəxs lər 
üçün də xü su si id man və əy lən-
cə sa hə si ya ra dı lıb.

Əra zi də qu ru lan “Ürək lər” 
kom po zi si ya sı isə pay tax tı mı za, 
tə biəti mi zə, in san la ra olan sev-
gi ni tə rən nüm edir.

“Özü mü tə biət qoy nun da 
hiss edi rəm”

Ye ni ya ra dıl sa da, park da xey li 
say da in san var dı. Adı “Gənc lik” 
ol sa da, park da hər nəs lin nü-
ma yən də lə ri ni gör mək müm kün 
idi. Ailə si və ya xın la rı ilə is ti ra hət 
edən kim, dost la rı ilə gə zən, ya-
şıl lıq da ki tab oxu yan kim...

Park da rast gəl di yi miz in san-
la rın üzün də bir məm nun luq 
hiss olu nur du. Bu məm nu niy yə ti 
dil lə rin dən eşit mək üçün park da 
do la şan bə zi in san la rın fi  kir lə ri ni 
öy rən dik. 

Ya şar Məm mə do vun əl li doq-
quz ya şı var. Əs lən Qu ba ra yo-
nun dan olan həm söh bə tim tə-
biəti çox sev di yi ni de yir: “Dağ lıq 
əra zi də bö yü mü şəm. Tə biətə 
sev gim də elə bu nun la bağ lı dır. 
Park açı lan dan ar tıq 3-4 gün dür 
bu ra ya gə li rəm. Qa çı ram, id-
man la məş ğul olu ram. Bu ra da 
əv vəl lər də park var idi, an caq 
çox ba xım sız və ziy yət də idi. İn-
di çox gö zəl şə rait ya ra dı lıb. Bi-
zim də bor cu muz bu gö zəl par-
kı, ya şıl lı ğı qo ru maq dır. Par kın 
təş ki lin də əmə yi olan hər kə sə 
tə şək kü rü mü bil di ri rəm”. 

Park da bağ lı və açıq fut bol 
mey dan ça la rı da qu ru lub. Qa-
çış üçün cı ğır lar, elə cə də ve-

lo si ped yol la rı par kın id man-
se vər lə rin ən çox üz tut duq la rı 
mə ka na çev ri lə cə yin dən xə bər 
ve rir. Bu da gənc nəs lin sağ-
lam lı ğı üçün çox əhə miy yət li dir. 
Əra zi də zi ya rət çi lər üçün pik nik 
mən tə qə lə ri də ya ra dı lıb. 

Park əra zi si nin ge niş li yi nə-
zə rə alı na raq is ti ra hət edən 
şəxs lə rin ra hat lı ğı üçün mü va fi q 
mə lu mat lan dı rı cı və is ti qa mət-
lən di ri ci löv hə lər qu raş dı rı lıb. 

Əra zi nin ən gör mə li yer lə rin-
dən bi ri də park da ya ra dı lan 
göl dür. Göl par kın gö zəl li yi nə 
gö zəl lik qa tır, özü nü şə hər də 
yox, dağ lıq əra zi də, me şə lik də 
hiss edir sən. 

Gö lün ət ra fın da is ti ra hət 
edən lər dən bi ri də Sa mid Qu li-
yev dir. O, bu gö zəl mə ka na qı-
zı Şəms lə gə lib: “Ye ni sa lı nan 
bu park göz ox şa yır. Ailə miz lə 
asu də vax tı mı zı hə mi şə bu ra da 
də yər lən di rə cə yik. Tə miz ha va-
sı, əy lən cə üçün att rak sion çox 
gö zəl dir”.

Həm söh bə ti miz dən ay rı lıb 
gə zin ti yə da vam edi rik. Park da 
yü yü rüş edən Cey hun Da da şo-
va ya xın la şı rıq. O, Höv san qə-
sə bə sin dən gə lib. De yir ki, hər 
ax şam iş dən çı xan da yo lu nu 
park dan sa lır: “Ya şıl lıq lar ara-
sın da özü mü tə biətin qoy nun-
da hiss edi rəm, be lə cə, ru hum 
din cə lir, gü nün yor ğun lu ğu nu 
çı xa rı ram. Ye ni park pay tax-
tın gö zəl li yi nə gö zəl lik qa tıb.

Bu cür ge niş əra zi yə və müx tə-
lif id man və əy lən cə qur ğu la rı 
ilə təc hiz olun muş par kı kim is-
tə məz ki. Bu gö zəl lik dən zövq 
al ma ğa ça lı şı ram. Par kın sa lın-
ma sın da əmə yi ke çən hər kə sə 
tə şək kür edi rəm. Qo ca, ca van, 
uşaq – hər yaş dan in sa nın is ti-
ra hət edə bil mə si üçün çox əl-
ve riş li mə kan dır. Fəxr edi rəm 

ki, şə hə ri miz də be lə gö zəl park 
var”.

Park da is ti ra hət edən in san-
lar la ya na şı, açıq ha va da, ya-
şıl lı ğın qoy nun da ki tab oxu yan 
gənc lər də çox dur. 

Sa va lan İs ma yıl za də öz təəs-
sü rat la rı nı bi zim lə bö lü şür: “Bu 
park biz gənc lər üçün çox əl ve-
riş li dir. Mən açıq ha va da ki tab 
oxu ma ğı çox se vi rəm. Par kın 
sa lın ma sı da bu na gö rə mə-

nim üçün göy dən düş mə ol du. 
Ki ta bı mı gö tü rüb bu ra ya gə li-
rəm və özü mə bir yer se çib ya-
şıl lıq la rın əha tə sin də mü ta liə 
edi rəm. Par kın həm ya şıl lıq la ra, 
həm də sü ni gö lə ma lik ol ma sı 
onu da ha da gö zəl ləş di rir. Bu ra 
ve lo si ped sür mək, pik nik et mək 
və ailə miz lə vaxt ke çir mək üçün 
də əla mə kan dır”.

Par kın açıl ma sı na ən çox se-
vi nən lər, heç şüb hə siz, uşaq lar-
dır. On suz da uşaq lar oyun dan, 
əy lən cə dən yo rul mur lar. Yed di 
yaş lı Ümid Ab dul la ye vin tim sa-
lın da bu nu gör mək müm kün dür. 
Ümid pay taxt da kı 269 say lı tam 
or ta mək təb də təh sil alır. Ar tıq 
yay tə ti li bit mək üz rə dir, tez lik lə 
dərs lər baş la ya caq. O da tə ti lin 
son gün lə rin də park da kı att rak-
sion dan do yun ca is ti fa də edir.

İçim dən ke çən 
minnətdar lıq duy ğu su
Ar tıq gü nəş qü ru ba doğ ru ge-

dir. Otu ra caq la rın bi rin də əy lə şib 
biz də par kın gö zəl li yi ni seyr edi-
rik. Heç ay rıl maq is tə mi rik. İs tər-
is tə məz, mə nim də qəl bim dən 
bu abad lı ğı, bu tə bii zən gin li yi 
ya ra dan la ra min nət dar lıq duy ğu-
su ke çir. Çün ki bir za man lar bu 
əra zi yə kim sə aya ğı nı qoy maq 
is tə məz di. Hət ta bir ne çə il əv vəl 
sa kin lər bu ra da kı və ziy yət dən 
şi ka yət də et miş di lər.

2019-cu il no yab rın 11-də bu-
ra da Hey dər Əli yev Fon du nun 
“Re gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi-
nin ağa cək mə ak si ya sın da iş ti rak 
edən döv lət baş çı sı İl ham Əli yev 
par kın abad laş dı rıl ma sı, tə bii 
mən zə rə si nin qo ru nub sax la nıl-
ma sı, bu ra da əy lən cə və id man la 
məş ğul ol maq üçün şə rait lə ya-
na şı, iaşə ob yekt lə ri nin qu rul ma-
sı, in san la rın asu də vaxt la rı nın 
sə mə rə li təş ki li məq sə di lə zə ru-
ri inf rast ruk tu run ya ra dıl ma sı na 
dair tap şı rıq lar ver miş di. 

Ar tıq nə ti cə göz qa ba ğın da-
dır. Ye ni is ti ra hət mər kə zi pay-
tax tın ən gö zəl mə kan la rın dan 
bi ri, bəl kə də bi rin ci si dir. 

Park dan ay rı lar kən dü şü nür-
düm ki, pan de mi ya nın tüğ yan 
et di yi bu gün lər də din cəl mək, 
asu də vax tı nı ke çir mək üçün bu ra 
ideal bir yer dir. Çün ki qa pa lı mə-
kan lar dan fərq li ola raq bu uc suz-
bu caq sız park da gə zib əy lən mək 
üçün nə CO VİD-19 pas por tu, 
nə də vak sin ser ti fi  ka tı so ru şan 
var...

Nurəddin MƏMMƏDLİ
Foto: Həbib HÜSEYNOV

Sent yab rın gə li şi, pa yı zın ilk işar tı la rı ilə yay is ti ra hə ti möv sü-
mü müz də ba şa çat dı. Da ha doğ ru su, yay is ti ra hə ti et mə yə 
mad di və fi zi ki im ka nı olan la rın əl-aya ğı yol lar dan çə kil di. 
Tə bii ki, söh bət da ha çox is ti ra hət üçün öl kə sin də qa lan, 

mad di, bir az da pan de mi ya məh du diy yə ti sə bə bin dən ça ma-
da nı nı ya xın-uzaq ra yon lar da bo şal dan lar dan ge dir.

Da ha çox küt lə vi, yə ni qiy mə-
ti nə gö rə əl ça tan gö rü nən böl gə 
və mə kan lar dan, on la rın xid mət 
sə viy yə sin dən da nış maq la is ti-
ra hət dən nə də rə cə də zövq ala 
bil di yi mi zi ana liz edə cə yik. Ki 
növ bə ti is ti ra hət möv sü mü üçün 
təəs sü ra tı mız, bir növ mə lu mat 
ba za mız ol sun və ki mə sə ürək lə 
“Gəl, qo na ğı mız ol” de yə bi lək. 

Son il lər pay taxt la ya na şı, böl-
gə lər də də iaşə ob yekt lə ri nin, 
ho tel və is ti ra hət mər kəz lə ri nin 
sa yı sü rət lə ar tır. Bu na ge cə lə-
mək üçün tək lif olu nan şəx si ev-
lə ri də da xil et sək, ki fa yət qə dər 
bö yük rə qəm alı nır. Söz süz ki, 
bu kə miy yət ar tı mı key fi y yə tin 
də la zı mi sə viy yə də yük səl mə-
si ni tə ləb edir. Am ma gö rü nən 
odur ki, bu is ti qa mət də və ziy yət 
elə hə min mə kan la rı iş lə dən sa-
hib kar la rın ümi di nə, bir növ in-
sa fı na qa lıb. Xid mə ti də, qiy mə ti 
də, tər ti ba tı da, qar şı lan ma nı 
da, mü na si bə ti də öz bil dik lə ri 
ki mi edir və sa də cə, müş tə ri yə 
pul qa bı ki mi ba xır lar. Tə bii ki, is-
tis na lar da yox de yil. 

Bəs tu rizm, is ti ra hət mə kan-
la rı, əs lin də, ne cə iş lə mə li dir? 
Mə sə lən, Döv lət Tu rizm Agent li-
yin dən (DTA) əha li nin re gion lar-
da yax şı is ti ra hət et mə si üçün 
bü tün şə raitin ol du ğu nu tez-tez 
di lə gə ti rir lər. Haq lı dır lar da. 
Çün ki fü sun kar ana tə biət bu 
mə na da da ha sə xa vət li dir.

Əsas tu rizm möv sü mü ki mi 
yay ay la rın da re gion lar da nəin-
ki ho tel lər, is ti ra hət mə kan la rı, 
pik nik əra zi lə ri, hət ta fər di ev-
lər də do lu olur. Tə sa dü fi  de yil 
ki, şi mal böl gə sin də fər di ev lər, 
de mək olar ki, bir ne çə ay ön-
cə dən si fa riş edi lir. Qiy mət lər də 
hər seq ment dən olan tu rist lər 
üçün mü na sib dir...

Fik ri miz cə, Azər bay ca nı ya-
xın il lər də dün ya da ən çox zi ya-
rət edi lən öl kə lər sı ra sı na da xil 
et mək is tə yi rik sə, və tən daş-tu-
rist, mə mur-tu rizm çi ola raq 
bir ləş mə li və öl kə mi zi bu yön-
də də yax şı təq dim et mə li yik. 

Bu nun üçün, sa də cə, xid mət 
sə viy yə si yük səl dil mə li, pe şə-
kar kadr lar cəlb olun ma lı, tu rizm 
böl gə lə ri nə xas mə də ni marş-
rut lar iş lən mə li, ora nın mət bəx 
nü mu nə lə ri bü tün zən gin li yi ilə 
təq dim olun ma lı, sağ lam rə qa-
bət li, şəff  af biz nes mü hi ti ya ra-
dıl ma lı dır. 

Əs lin də, sa də, zövq lü, evin-
də qo naq qar şı la maq qə dər 
tə bii pro ses ət ra fın da mü tə xəs-
sis rəy lə ri alar kən prob le min nə 
qə dər də rin ol du ğu nu bir da ha 
an la mış ol duq. Azad İs teh lak çı-
lar İc ti mai Bir li yi nin (AİİB) səd ri, 
Azər bay can Qi da Təh lü kə siz li yi 
Agent li yi (AQTA) ya nın da İc ti-
mai Şu ra nın üz vü Ey yub Hü-
sey nov bu sa hə də il lər dir cid di 
prob lem lər ya şan dı ğı nı de yir: 
“Ən azı hər gün bu mə sə lə lər-
lə bağ lı bi zə 2-3 te le fon zən gi 
olur və bu ba rə də cid di na ra zı-
lıq la rı eşi di rik. Tu rizm hə vəs ka rı 
ola raq da bu xid mət sa hə si ilə 
bağ lı xey li araş dır ma lar apa-
rır və ça lı şı ram is teh lak çı la rın 
hü quq la rı qo run sun. Bir-bir ad 
çək mək is tə mi rəm, am ma təəs-
süfl  ə vur ğu la ma lı yam ki, böl gə-
lə ri miz də ki, xü su sən tu rizm ba-
xı mın dan küt lə vi zi ya rət olu nan, 
is ti ra hət üçün se çi lən ra yon la rı-
mız da kı or ta sə viy yə li iaşə ob-
yekt lə rin də və ziy yət bər bad dır. 
Mə sə lən, uni for ma o ya na, heç 
adi sə li qə-sah man dan xə bər siz 
ma sa xid mət çi lə ri, hə şə rat la rın 
uçuş du ğu mət bəx lə ri, nor mal 
is teh sal pro se sin dən keç mə yən 
ye mək lər. Qiy mət isə xid mət dən 
çox-çox fərq li dir. İs teh lak çı hər 
für sət də al da dı lır. 

Həm söh bə ti miz bu ki mi hal la-
rın ək sər is ti ra hət mə kan la rın da 
ya şan dı ğı nı de yir: “İri ob yekt lə-
rin, be şul duz lu ho tel lə rin xid mə ti 
ilə rə qa bə tə gi rə bil mə yən ki çik 
ob yekt lər qiy mət dən na ra zı lıq 
edən lə rə tez hə min ho tel lə rin 
men yu su nu və qiy mət lə ri ni sa-
da la yır lar. Sa hib ka ra de yən la-
zım dır ki, tu rist, tə bii ki, öz büd-
cə si nə uy ğun ola raq sə ni se çib 

və sən dən də məhz nə zər də 
tut du ğu men yu nu is tə yir. Ma raq-
lı dır ki, hə min mə kan lar kot tec 
qiy mət lə ri ni nis bə tən aşa ğı, yə ni 
ho tel nöm rə lə ri nə gö rə ucuz ya-
zıb müş tə ri cəlb edir və müş tə-
ri ni ye mək men yu sun da “qa rət” 
edir lər. Bun dan əla və, mə kan la-
rın bö yük ək sə riy yə tin də kas sa 
çe ki ve ril mir, tə ləb edən də də 
for mal bir sə nəd təq dim olu nur”.

E.Hü sey nov prob le min həl-
li ni mü va fi q as so siasi ya la rın 
təc rü bə mü ba di lə sin də, həm çi-
nin tə ləb kar lı ğın ar tı rıl ma sın da 
maarifl  ən dir mə işin də gö rür: 
“Eti raf edim ki, nə əla qə dar qu-
rum ki mi AİİB, nə də AQ TA öl kə-
də ki bü tün ob yekt lə ri əha tə edə 
bil mir və nə ti cə də be lə və ziy yət 
ya ra nır. Dü şü nü rəm ki, Döv lət 
Ver gi Xid mə ti bu mə kan lar da 
cid di iş apar ma lı, qiy mət lə rə nə-
za rət olun ma lı, ver gi dən ya yın-
ma hal la rı ara dan qal dı rıl ma lı 
və va hid qiy mət sxe mi ya ran-
ma lı dır”.

***
İs ti ra hət dən da nı şı rıq sa, bir 

mə qa ma xü su si lə diq qət ye tir-
mə li yik. Hər bir xal qın, böl gə-
nin mə də ni zən gin li yi nin gös tə-
ri ci lə rin dən bi ri də məhz onun 
mil li, özü nə məx sus mət bə xi dir. 
Tə sa dü fi  de yil ki, “Mə də niy yət 
haq qın da” qa nu nu mu zun ay rı ca 
mad də si mil li ku li na ri ya nü mu-
nə lə ri ilə bağ lı müd dəala rı özün-
də əks et di rir. Qa nu na əsa sən, 

Azər bay can Res pub li ka sın da 
mil li ku li na ri ya nü mu nə lə ri nin 
sis tem ləş di ril mə si, qo run ma sı, 
təb li ği, həm çi nin ku li na ri ya nü-
mu nə lə ri nin mil li mə də ni ir sə 
aid edil mə si mü va fi q ic ra ha ki-
miy yə ti or qa nı tə rə fi n dən hə ya-
ta ke çi ri lir.

Yə qin hər bi ri niz pay taxt dan 
tut muş ən uc qar böl gə yə qo-
naq ol du ğu nuz bü tün mə kan lar-
da 4-5 mil li mət bəx nü mu nə si, 
uza ğı qəl ya nal tı dan qən na dı ya 
10-12 növ məh sul la qi da lan mı-
sı nız. Nə zə rə al saq ki, tu riz min 
in ki şa fı nı şərt lən di rən amil lər dən 
bi ri də yer li, lo kal mət bəx nü mu-
nə lə ri nin yük sək sə viy yə də təq-
di ma tı dır. Ötən il Dün ya Tu rizm 
Təş ki la tı nın 80 öl kə də apar dı ğı 
sor ğu da fi k ri mi zin əya ni sü bu-

tu dur. Sor ğu da iş ti rak edən tu-
rist lə rin 85 faizi ol duq la rı öl kə ni 
mət bə xi, fərq li dad la rı ilə xa tır la-
yır lar. De mə li, ye mək tək cə mə-
də mi zi yox, həm də zöv qü mü zü 
doy du rur. Biz də isə bu mə sə lə yə 
ba xış bir baş qa dır.

Möv zu ilə bağ lı Azər bay-
can Mil li Ku li na ri ya Mər kə zi nin 
(AMKM) pre zi den ti, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Ta hir Əmi-
ras la no vun da fi  kir lə ri ni öy rən-
dik. Mü tə xəs sis bu sa hə də ki 
prob le min əsas mə qam la rı nı 
diq qə tə çat dır dı: “Bu sa hə də 
il lər dir ki, prob lem lər var və 
pan de mi ya, tu rist lə rin da ha 
çox öl kə da xi lin də ki mə kan lar-
da din cəl mə si, ne cə de yər lər, 
eyib lə ri mi zi diq qət mər kə zi nə 
gə tir di. 

Öl kə ni ta nıt ma ğın əsas his sə-
si həm də mət bəx dir və bir sı ra 
öl kə lər bu nun la bağ lı mü va fi q 
proq ram iş lə yib ha zır la yıb lar. 
Bi lir si niz, təh sil yox dur sa, mil li 
irs, mil li mət bə xi miz üz rə təd ris 
və saiti yox dur sa, biz ne cə pe-
şə kar aş paz, süf rə çi, ho tel iş çi-
si ba rə də da nı şa bi lə rik? Tək cə 
re gion lar da de yil, elə pay taxt-
da kı mə kan la rın da, de mək olar 
ki, ha mı sı Azər bay can mət bə-
xin dən təx mi nən ey ni şey lə ri 
ha zır la yır lar. Xü su sən ra yon lar-
da ya zı lı yox, səs li men yu var. 
Yə ni süf rə çi gə lir və sa da la yır. 
İn di bir dən on dan sa da la dı ğı 

ye mək lə rin tər ki bi ni so ruş san, 
qi ya mət qo par. Ney lə sin, bil mir 
axı. Heç aş paz da də rin mə-
lu mat lı de yil. Res to ra na da xil 
olar kən müş tə ri yə men yu ve ril-
mə li, xö rə yin miq da rı, is ti fa də 
olu nan ər zaq la rı və qiy mə ti də 
müt ləq qeyd olun ma lı dır. Heç 
men yu da düz gün tər tib olun-
mur. Xö rək lə rin ad la rı nı düz-
gün yaz mır lar. Res to ran la ra da 
Azər bay can di li, döv lət di li miz 
gəl mə li və və ziy yət kö kün dən 
də yiş mə li dir. Prob le min kö kü 
təh sil də dir və o yox dur sa, yə ni 
mü hən dis-tex no loq ha zır lan mır-
sa, bi zim de dik lə ri miz ha va da 
qa la caq”. 

Mü sa hi bi miz de yir ki, mil li 
mət bə xi mi zə aid 4000 növ xö-
rək dən vur-tut 4-5-i tək lif olu nur. 
Ra yon lar da və ziy yət da ha acı-
na caq lı dır: “Aş paz la rın, ix ti sas lı 
qi da mü hən dis lə ri nin, əgər var-
sa, ser ti fi  ka si ya sı na bö yük eh-
ti yac var. Xa ri ci öl kə lər də yax şı 
aş paz ha zır la maq üçün təh si lin 
70-80 faizi nə zə riy yə dir sə, biz-
də 90 faizi təc rü bə dir. Nü mu nə-
vi ob yekt lər ol ma lı dır və on lar 
üzə rin dən təc rü bə ke çil mə li dir. 
Öl kə nin gə lə cə yə he sab lan mış 
daimi gə lir li mən bə lə rin dən bi-
ri də tu riz mi dir sə, bu işi pe şə-
kar la ra hə va lə et mə li və mad di 
mə də ni, mə nə vi ir si mi zi la yiq li 
təq dim et mə li yik. Bu ki mi prob-
lem lə ri həll et mə sək, hər is ti ra-
hət mə ka nın da hə min mən zə-
rə nin şa hi di ola ca ğıq. Be lə cə, 
Le rik dən Qu sa ra ya ey ni ye-
mək lər lə do ya caq, ya da iş ta ha-
mı zı hə mi şə lik küs dü rə cə yik”.

Həmidə NİZAMİQIZI

Azərbaycan ilə Serbiya arasında turizm əlaqələri müzakirə olunub
Sent yab rın 8-də Döv lət Tu rizm Agent li yi nin 
səd ri Fuad Na ğı yev Ser bi ya Res pub li ka sı nın 
Azər bay can da kı sə fi ri Dra qan Vla di savl ye viç 
ilə gö rü şüb.

Gö rüş də Azər bay can ilə Ser bi ya ara sın da-
kı tu rizm üz rə əla qə lə rin in ki şaf pers pek tiv lə ri, 
pan de mi ya nın tu riz mə tə sir lə ri və bu dövr də hə-
ya ta ke çi ril miş la yi hə lər, elə cə də təc rü bə mü ba-
di lə si mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

Döv lət Tu rizm Agent li yin dən bil di ri lib ki, gö rüş-
də Fuad Na ğı yev Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə ri nin tu rizm po ten sialı və ora da-
kı tu rizm inf rast ruk tu ru nun ye ni dən qu rul ma sı və 

bər pa sı is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər dən da nı şıb. 
Qeyd edib ki, gə lə cək də əc nə bi tu rist lər ye ni 
tu rizm des ti na si ya sı ki mi ta nı na caq Qa ra ba ğa 
cəlb olu na caq lar.

Sə fi r Dra qan Vla di savl ye viç növ bə ti il lər də 
qar şı lıq lı sə fər lə rin ar ta ca ğı na və əla qə lə rin da-
ha da in ki şaf edə cə yi nə inan dı ğı nı bil di rib.

Gö rüş za ma nı tu rizm sa hə sin də qar şı lıq lı in-
ves ti si ya la rın ar tı rıl ma sı, bir ba şa aviareys lə rin 
açıl ma sı üz rə mü va fi q təd bir lə rin gö rül mə si, 
post pan de mi ya döv rün də tu riz min bər pa sı üz rə 
plan laş dı rı lan fəaliy yət lər haq qın da da qar şı lıq lı 
fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Ayrılmaq istəmədiyimiz məkan
Paytaxtın yeni istifadəyə verilən “Gənclik” parkından təəssürat

Gəl, qonağımız ol... 
Razı qalsaq da, qalmasaq da?!

Eyyub Hüseynov Tahir Əmiraslanov
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10 sentyabr 2021“Yalnız irəli! Geriyə yol yoxdur!”

Ürə yi Və tən sev gi si ilə dö yü nən oğul lar 44 gün lük Və tən mü-
ha ri bə sin də şə rəf li bir ta rix yaz dı lar. O ta rix ki, üs tün dən il lər, 
əsr lər keç sə də, xal qı mı zın yad da şın dan heç za man si lin-
mə yə cək, qü rur ün va nı ki mi xa tır la na caq. Və tə nin bü töv lü yü 
üçün can la rın dan ke çən qəh rə man la rı mız dan bi ri də ka pi tan 
Sa mid Gül ma lı oğ lu Əs gə rov dur.

1989-cu il okt yab rın 12-də Neft ça la ra yo nu nun Bo yat kən din-
də dün ya ya göz açan Sa mid ilk təh si li ni şə hid Bəh ruz Hə şi mov 
adı na kənd tam or ta mək tə bin də alıb. Da ha son ra təh si li ni Neft-
ça la şə hər şə hid El ton Hə bi bov adı na 4 say lı or ta mək təb də da-
vam et di rib. O, ki çik yaş la rın dan hər bə ma raq gös tə rir, mək təb 
yol daş la rı na bö yü yən də hərb çi ola ca ğı nı de yir di. Elə bu is tək 
və amal la 2005-ci il də Cəm şid Nax çı vans ki adı na Hər bi Li se yə 
qə bul olu nur. 2008-ci il də li se yi bi ti rə rək Hey dər Əli yev adı na 
Azər bay can Ali Hər bi Mək tə bi nə da xil olur. Mək tə bi bi tir dik dən 
son ra ley te nant hər bi rüt bə si ala raq Ağ dam ra yo nun da N say lı 
hər bi his sə də xid mə tə baş la yır. Xid mə ti döv rün də ona ve ri lən 
tap şı rıq la rı vax tın da və də qiq ye tir di yi nə gö rə də fə lər lə müx tə lif 
dip lom və ser ti fi  kat lar la, “Azər bay can Res pub li ka sı Si lah lı Qüv-
və lə ri nin 95 il li yi (1918-2013)”, “Azər bay can Or du su nun 100 il li yi 
(1918-2018)” və “Qü sur suz xid mə tə gö rə” 3-cü də rə cə li me dal-
la rı ilə təl tif olu nur.

Ötən il sent yab rın 27-də Və tən mü ha ri bə si baş la yan da Sa mid 
də igid oğul la rı mız ki mi ön cəb hə yə yol la nır. İlk ola raq Fü zu-
li ra yo nu nun Se yi dəh məd li kən di is ti qa mə tin də dö yü şür. Şə hid 
Mil li Qəh rə man, ge ne ral Po lad Hə şi mo vun adı ilə apa rı lan bu 
dö yüş də düş mə nin ke çil məz səd di ya rı lır. Onun la bir gə od lu-
alov lu sən gər lə rə atı lan dö yüş yol daş la rı nın söz lə ri nə gö rə, Sa-
mid “Ki şi lər, yal nız irə li, axı ra qə dər, ge ri yə yol yox dur!” de yə-
rək dö yü şü ida rə edir, cən ga vər ki mi vu ru şur. Sent yab rın 30-da 
Fü zu li is ti qa mə tin də ge dən dö yüş lə rin bi rin də qəl pə ya ra sı al sa 
da, düş mə nə qan ud dur ma ğa da vam edir. Bu za man düş mə nin 
mi naatan mər mi si nin part la ma sı nə ti cə sin də qəh rə man ca sı na 
şə hid olur.

Ata sı Gül ma lı Əs gə rov qeyd edir ki, Sa mid el-oba sı nı se vən, 
ailə si nin qey di nə qa lan, çox və tən pər vər öv lad idi: “Bir ata ola-
raq heç za man on dan in ci mə mi şəm. Əs gər lə ri da nı şan da de yir-
di ki, Sa mid bi zə ko man dir dən əla və dost, qar daş əvə zi ol muş-
du. 2020-ci ilin sent yabr ayın da bir ay lıq mə zu niy yə tə gəl miş di. 
Mə zu niy yət də ol sa da, fi k ri hər bi his sə də idi. Tez-tez te le fon la 
ko man di ri ilə da nı şır dı. Sent yab rın 26-sı sə hər vax tı bi zim lə sa-
ğol la şıb ma şı na min di. Da ha son ra nə fi  kir ləş di sə, ma şın dan 
dü şüb ge ri qa yıt dı. Ana sı ilə, mə nim lə gö rü şüb yo la düş dü. Nə 
bi lər dik ki, bu so nun cu gö rüş idi... Bir ata ola raq öv la dı mı itir mək 
çox ağır dır. La kin fəxr edi rəm ki, Sa mid ki mi qəh rə man öv la dım 
olub. İn di hər kəs onun qəh rə man lı ğın dan da nı şır”.

Şə hi din hə yat yol da şı Nü bar Əs gə ro va bil di rir ki, Sa mid lə so-
nun cu də fə sent yab rın 30-u sə hər saat la rın da əla qə sax la yıb: 
“Zəng edib uşa ğı so ruş du. De di na ra hat ol ma yın, hər şey yax-
şı dır. Okt yab rın 1-i ax şam saat la rın da şə hid xə bə ri gəl di... Sa-
mi din şə hid ol ma sı na hə lə də ina na bil mi rəm. Göz lə yi rəm, elə 
bi li rəm ki, han sı sa tə li mə ge dib, bir gün qa yı dıb gə lə cək...”.

Nü bar xa nım söy lə yir ki, ata sı Sa mi din xa ti rə si nə bu laq in şa 
et di rib. İn di bu bu laq Neft ça la sa kin lə ri nin zi ya rət ga hı na çev ri lib.

Qeyd edək ki, 2015-ci il də ailə hə ya tı qu ran Sa mi din Kə nan 
ad lı bir öv la dı Və tə nə əma nət qa lıb. Ailə si Sa mi din nə fə si ni, qo-
xu su nu məhz ba la ca Kə nan dan alır...

Sa mid Əs gə rov okt yab rın 3-də Neft ça la ra yon Şə hid lər xi ya-
ba nın da tor pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam-
la rı ilə ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da” və “Fü zu li nin azad 
olun ma sı na gö rə” me dal la rı ilə təl tif olu nub.

Al lah rəh mət elə sin.
NURƏDDİN

“İslam irsimizi tanıyaq”:
Təzəpir məscidi

Mə də niy yət Na zir li yi nin “İs lam ir si mi zi ta nı yaq” la yi hə si çər çi-
və sin də təq dim olu nan növ bə ti vi deoma te rial Ba kı da kı Tə zə pir 
məs ci di haq qın da dır.

Tə zə pir 
məs ci di Ha cı 
Na bat xa nım 
Aşur bə yo va 
tə rə fi n dən 
1905-1915-ci 
il lər də in şa 
et di  rilib. Na bat 
xa nım ti ki lə-
cək məs ci din 
me ma rı nın 
azər bay can lı 
ol ma sı na xü-
su si əhə miy-
yət ve rib. Bu 

məq səd lə Pe ter burq da təh sil al mış ilk azər bay can lı me mar, 
əs lən Şa ma xı dan olan Zi vər bəy Əh məd bə yo vu də vət edə rək 
ona bö yük miq dar da pul ve rib, İs tan bu la və ərəb öl kə lə ri nə 
gön də rib. Eza miy yə tin məq sə di bu öl kə lə rin məş hur məs cid-
lə ri nin me mar lı ğı ilə ta nış ol maq idi. Zi vər bəy Əh məd bə yo vun 
Tə zə pir məs ci di nin la yi hə si nə dair ide ya sı da be lə ya ra nıb.

SS Rİ döv rün də bir çox di ni abi də lər, iba dət mə kan la rı müx tə lif 
tə yi nat lı müəs si sə lə rə çev ril miş di. 1934-cü il dən Tə zə pir məs ci-
di çay fab ri ki, yay ki no teat rı, an bar və s. ki mi is ti fa də edi lib. Son-
ra lar Za qaf qa zi ya Mü səl man la rı Ru ha ni İda rə si bər pa olu nub və 
məs cid fəaliy yə ti ni da vam et di rib.

Ey ni za man da möh tə şəm me mar lıq abi də si olan məs cid tək cə 
Azər bay ca nın de yil, bü tün Qaf qa zın di ni mər kə zi he sab olu nur. 
Qaf qaz Mü səl man la rı İda rə si bu ra da yer lə şir.

2005-ci il də Pre zi dent İl ham Əli ye vin gös tə ri şi əsa sın da məs-
ci din bər pa sı və ət raf əra zi lə rin ye ni dən qu rul ma sı la yi hə si ha zır-
la nıb, 2007-2009-cu il lər də məs cid əsas lı şə kil də tə mir olu nub.

“İs lam ir si mi zi ta nı yaq” la yi hə sin də Tə zə pir məs ci di haq qın da 
vi deoma te rialı bu link də iz lə mək müm kün dür: 

https://youtu.be/-OTuc2fqy FA

ХХ əs rin bi rin ci ya-
rı sın da Azər bay can 
ədə bi, ic ti mai-si ya si 
fik rin də gör kəm li ya-
zı çı-pub li sist, maarif çi, 
tər cü mə çi, dip lo mat 
Yu sif Və zir Çə mən-
zə min li nin məx su si 
ye ri var. Mü rək kəb ic ti-
mai-si ya si pro ses lə rin 
şa hi di olan, bə zən də 
mər kə zin də da ya nan 
ədib bü tün bun la rı 
zən gin ya ra dı cı lı ğın da 
yük sək sə nət kar lıq la 
ifa də edib.

Yu sif Mə şə di Mir ba ba Mi rab-
dul la oğ lu Və zi rov 12 sent yabr 
1887-ci il də Azər bay ca nın Şu şa 
şə hə rin də ana dan olub. İlk təh-
si li ni “Kar Xə li fə” lə qə bi ilə ta nı-
nan Mol la Meh di nin mək tə bin də 
alır. Bu ra da fars di li ni öy rə nir, 
ey ni za man da Ağ da mın Mu rad-
bəy li kən din də ki rus mək tə bin-
də bir il oxu yur. 1896-cı il də Şu-
şa real nı mək tə bi nə da xil olur. 
Er kən çağ lar dan poezi ya ya 
ma raq gös tə rən Yu sif 1904-cü 
il də hə yat dan şi ka yət tər zin-
də rus di lin də “Ja lo ba” ad lı ilk 
şeiri ni qə lə mə alır.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 
hə lə mək təb li ikən əmi si oğ lu 
Mir hə sən Və zi rov la bir lik də rus 
di lin də “Fo kus nik” ad lı ya zı sı 
ilə ay lıq yu mo ris tik jur nal çı xa-
rır. 1905-ci ilin ya yın da er mə ni 
mil lət çi lə ri Azər bay ca nın bir çox 
böl gə lə rin də ol du ğu ki mi, Şu şa 
da da yer li azər bay can lı əha li yə 
qar şı vəh şi lik lər tö rə dir di lər. Er-
mə ni daş nak la rın zül mü üzün-
dən Və zi rov lar ailə si ata-ba ba 
yur dun dan di dər gin dü şə rək 
Aş qa ba da (Türk mə nis tan) pə-
nah apa rır lar. Yu sif Şu şa da təh-
si li ni ya rım çıq bu rax maq məc-
bu riy yə tin də qa lır. Təh si li ni Ba kı 
real nı mək tə bin də da vam et di rir. 
O, 1907-ci il də “Şah qu lu nun xe-
yir işi” ad lı he ka yə si ni ya zır. 

Yu sif Və zir 1909-cu il də mək-
tə bi bi ti rir. Sə nəd lə ri ni Sankt-Pe-
ter burq Mül ki Mü hən dis lər İns-
ti tu tu na ver sə də, son ra fi k ri ni 
də yi şir və Ki yev də ki Mü qəd dəs 
Vla di mir adı na İm pe ra tor Uni-
ver si te ti nin Hü quq fa kül tə si nə 
qə bul olu nur. O, təh sil lə ya na şı 
ədə bi ya ra dı cı lı ğı nı da da vam 
et di rir. Vax ti lə eh ti yac üzün dən 
Cə nu bi Azər bay ca nın Çə mən-
zə min li kən din dən gə lib Şu şa-
da on la rın ailə si ilə bir hə yət də 
ya şa yan soy daş la rı nın şə rə fi  nə 
özü nə “Çə mən zə min li” tə xəl lü sü 
gö tü rür. Tə lə bə lə rin həmyеr li lər 
cə miy yə ti nin хеy riy yə, mə də-
ni-maarif təd bir lə rin də və tə lə bə 
nəş riy yat hе yə ti nin iş lə rin də fəal 
iş ti rak еdir. Nəş riy yat hе yə ti nin 
bu raх dı ğı üç ki tab dan bi ri onun 
“Mə lik məm məd” ki ta bı idi. 

Ki yev mü hi ti Yu sif Və zi rin 
dün ya gö rü şü nün fоr ma laş ma-
sı na, ədə bi ya ra dı cı lı ğı nın zən-
gin ləş mə si nə bö yük tə sir gös-
tə rir. Onun 1912-ci il də Ki yev də 
“Yed di he ka yə”, 1913-cü il də 
isə “Hə yat sə hi fə lə ri”, “Ar vad la-
rı mı zın ha lı”, “Qan lı göz yaş la-
rı”, “Ana və ana lıq” ki tab la rı işıq 
üzü gö rür. 

1915-ci il də uni ver si te ti bi ti-
rən Yu sif Və zir fəal şə kil də ic ti-
mai-si ya si pro ses lə rə qo şu lur. 
Uk ray na nın mil li azad lıq hə-
rə ka tı na qa tı lır. Ey ni za man-
da Mü sa vat Par ti ya sı nın üz vü 
ol du ğu üçün azər bay can lı tə-
lə bə lə ri ət ra fı na top la yır. Türk 
Ədə mi Mər kə ziy yə Fir qə si ni – 
Mü sa va tın Ki yev şö bə si ni ya-
ra dır. Çə mən zə min li bu dövr də 
“Azər bay ca nın mux ta riy yə ti”, 
“Biz ki mik və is tə di yi miz nə-
dir?” ki tab la rı nı ya zır. Krım da 
nəşr edi lən “Mil lət” qə ze tin də 
“Azər bay can və azər bay can lı-
lar” mə qa lə si ni dərc et di rir. “Bi-
zim məq sə di miz və ama lı mız 
Azər bay ca nı mız dır” dе yən ədib 
müs tə qil Azər bay can ide ya sı nı 
ilk irə li sü rən lər dən olub. 

Y.V.Çə  mən  zə  min  li 1918-ci 
il  də Azər  bay  can Xalq Cüm -
hu  riy  yə  ti  nin qu  rul  ma  sı  nı ürək -
dən al  qış  la  yır. Ba  kı  ya qa  yı  dır 
və “Azər  bay  can” qə  ze  tin  də 
“Xa  ri  ci si  ya  sə  ti  miz”, “Mil  li və 
mə  də  ni iş  lə  ri  miz” sər  löv  hə  li 
sil  si  lə mə  qa  lə  lər  lə çı  xış edir. 

Cüm  hu  riy  yət hö  ku  mə  ti -
nin ilk yı  ğın  caq  la  rın  dan 
bi  rin  də Tür  ki  yə  də Azər -
bay  ca  nın sə  fi r  li  yi  nin açıl -
ma  sı tə  şəb  bü  sü  nü irə  li 
sü  rür. 1919-cu il  də Tür  ki -
yə  də Azər  bay  can Sə  fi r  li  yi 
ya  ra  dı  lır. Baş na  zir Nə  sib 
bəy Yu  sif  bəy  li  nin tək  li -
fi  ilə Y.V.Çə  mən  zə  min  li 
Tür  ki  yə  yə sə  fi r gön  də  ri  lir. 
O, İs  tan  bul  da dip  lo  ma  tik 
fəaliy  yə  ti ilə ya  na  şı, ədə -
bi ya  ra  dı  cı  lıq  la da məş -
ğul olur. “Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tı  na bir nə  zər”, 
“Ta  ri  xi-coğ  ra  fi  və iq  ti  sa  di 

Azər  bay  can” ad  lı ki  tab  la  rı işıq 
üzü gö  rür.

1920-ci il ap re lin 28-də öl-
kə miz Ru si ya tə rə fi n dən iş ğal 
edi lir. Çə tin du ru ma dü şən Yu-
sif Və zir Tür ki yə dən Pa ris də 
təh sil alan ki çik qar da şı Mi ri nin 
(Mi rab dul la) ya nı na ge dir. Ağır 
xəs tə li yə tu tu lan Mi ri 1924-cü il-
də və fat edir. Y.V.Çə mən zə min li 

Azər bay ca na qa yı dır, 1926-cı 
il də so vet və tən daş lı ğı na qə bul 
olu nur. “Ba kı iş çi si” nəş riy ya tın-
da şö bə re dak to ru iş lə yir, Azər-
bay can Döv lət Uni ver si te ti nin 
(BDU) Şərq şü nas lıq fa kül tə sin-
də rus di lin dən dərs de yir. 

Çə mən zə min li Azər bay can 
nəs rin də öz cı ğı rı olan ədib lər-
dən dir. Onun “Mil lət pə rəst lər”, 
“Və tən”, “Toy”, “Borc lu”, “Ağ bu-
xaq da qa ra xal”, “Mər si yə xan”, 
“Xa nın qə zə bi”, “Qu mar ba zın 
ar va dı” və s. he ka yə lə ri ide ya-
bə dii xü su siy yət lə ri nə gö rə qiy-
mət li nü mu nə lər dir.  

Gör kəm li ədib da ha çox üç 
ro ma nı – “Stu dent lər”, “Qız lar 
bu la ğı” və “Qan için də” əsər-
lə ri ilə məş hur dur. “Stu dent lər” 
əsə ri müəl li fi n Ki yev də tə lə bə-
lik il lə ri ni əks et di rir. Ya zı çı nın 
ən ma raq lı əsər lə rin dən оlan 
“Qız lar bu la ğı”nın möv zu su 
uzaq kеç mi şi miz dən gö tü rü-
lüb. Əsər də qə dim ailə şə kil-
lə ri nin təs vir və şər hi nə ge niş 
yеr ve ri lib. Müəl lif mü ha ri bə ni 
in sa nın səadət aх ta rı şı na və 

irə li lə yi şi nə bö yük təh lü kə ki mi 
gös tə rir.

“Qan için də” (“İki оd ara sın-
da”) ta ri хi rо ma nın da təs vir 
еdi lən ha di sə lə rin mər kə zin də 
Qa ra bağ хan lı ğı, оnun ic ti mai-
si ya si, iq ti sa di və mə də ni hə ya-
tı ilə bağ lı mə sə lə lər du rur. Qa-
ra bağ хan lı ğı ХVIII əs rin ikin ci 
ya rı sın da çе vik bir si ya sət yü-
rü də rək öz müs tə qil li yi ni saх-
la ma ğa ça lı şır. An caq hə min 
vaхt хan lıq Tür ki yə, Ru si ya və 
İran sa ray la rı nı da cid di məş ğul 
еdir. Əsər də qal dı rı lan mə sə lə-
lər bir хan lı ğın yох, bü tün Azər-
bay ca nın prob le mi dir...

Tər cü mə sa hə sin də də qə lə-
mi ni sı na yan Y.V.Çə mən zə min li 
L.N.Tols to yun “Di ril mə”, İ.S.Tur-
ge ne vin “Xam tor paq”, “A.S.Ne-
ve ro vun “Daş kənd çö rək li şə-
hər dir”, N.V.Qo qo lun “Köh nə 
dün ya mül kə dar la rı”, B.A.Lav-
ren ye vin “Ul duz rən gi”, “Qırx bi-
rin ci”, “Kü lək”, L.N.Sey fu li na nın 
“Qa nun po zan lar” əsər lə ri ni rus 

di lin dən, V.Hü qo nun bir ne-
çə əsə ri ni isə fran sız di lin dən 
Azər bay can di li nə tər cü mə 
edib.

Filоlо gi ya еlm lə ri dоktо ru, 
prоfеssоr Tо fi q Hüsеynоğ-
lu araş dır ma sın da ya zır: 
“Y.V.Çə mən zə min li nin ədə bi-
bə dii nəs ri ki mi, dra ma tur ji, 
pub li sist, еl mi-nə zə ri əsər lə ri 
də оl duq ca ma raq lı dır. Оnun 
“Həz rə ti-Şəh ri yar” kоmе di ya-
sı, “Al tun saç” ssе na ri si, idе-
ya-məz mun və bə dii-еstе tik 
gö zəl lik lə ri ni bu gü nə qə dər 
qо ru yub saх la yıb. Za man 
bö yük ya zı çı nın bə dii nəs rin-
də оl du ğu ki mi, bu əsər lə rin 
də tə ra və ti ni qə tiy yən sоl du-

ra bil mə yib. Bu söz lər Y.V.Çə-
mən zə min li nin “Ana və ana lıq”, 
“Ar vad la rı mı zın ha lı” ki mi pub-
li sis tik və “Azər bay can ədə biy-
ya tı na bir nə zər”, “Ta ri хi, cоğ ra-
fi  və iq ti sa di Azər bay can” ki mi 
еl mi əsər lə ri nə də aid dir...”. 

30-cu il lə rin rep res si ya sı di gər 
cüm hu riy yət çi lər ki mi, Yu sif Və-
zir dən də yan keç mir. O, 1937-
ci il də Azər bay can Ya zı çı lar İt-
ti fa qı nın üzv lü yün dən çı xa rı lır. 
1938-ci il də Öz bə kis ta na ge dir. 
Ur gənc şə hə rin də ki Pe da qo-
ji İns ti tut da baş müəl lim, ey ni 
za man da ins ti tut ki tab xa na sı-
na mü dir tə yin olu nur. 25 yan-
var 1940-cı il də həbs edi lə rək 
Ba kı ya gə ti ri lir. 3 iyul 1940-cı 
il də Ru si ya nın Nij ni Nov qo rod 
vi la yə tin də ki həbs dü şər gə si-
nə gön də ri lir. 3 yan var 1943-cü 
il də həbs dü şər gə sin də və fat 
edir. Bet lu qa ça yı nın sa hi lin də-
ki qə bi ris tan lıq da dəfn olu nur. 
1956-cı il də bir çox rep res si ya 
qur ban la rı ki mi ona da bə raət 
ve ri lir. 

Savalan FƏRƏCOV

Onun adı çə ki lən də, is tər-is-
tə məz, bir an da bö yük şair-
dra ma tur qu muz, mü tə fək kir 
Hü seyn Ca vid as so siasi ya 

olu nur. An caq o, Ca vid əfən di ki mi 
söz sə nət ka rı de yil, rəng şairi idi. Bu il 
16 iyul da, 70 ya şın da dün ya sı nı də yi-
şən rəs sam-ani ma tor Hü seyn Ca vid 
İs ma yı lov dan bəhs edi rik. 

11 sent yabr 1951-ci il də Ba kı da ana-
dan olan rəs sa ma da hi şairin adı nın ve ril-
mə si ata sı nın rep res si ya qur ba nı ol ma sı 
ilə bağ lı dır. Ailə si nin de di yi nə gö rə, rəs-
sa mın ata sı Hü seyn Ca vid lə bir gə həbs-
də olub və şairin xa ti rə si ni əziz tut du ğu 
üçün oğ lu na bu adı qo yub.

“Azər bay can fi lm”də və “Azan fi lm” stu-
di ya sın da ça lı şan Hü seyn Ca vid İs ma-
yı lov ilk də fə 1971-ci il də Ab dul la Şaiqin 
ey niad lı mən zum na ğı lı əsa sın da ek ran laş-
dı rı lan “Tül kü həc cə ge dir” ani ma si ya fi l min-
də ikin ci rəs sam ki mi de büt edib. Film gənc 
rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın da bö yük rol oy na yır, 
onun ye ni-ye ni ani ma si ya fi lm lə rin də iş lə-
mə si nə və si lə olur. 

1977-ci il də o, Əli Kə ri min ey niad lı şeiri 
əsa sın da mətn siz çə ki lən “Daş” ani ma si ya 
fi l mi nin ikin ci rəs sa mı olur. Dün ya xalq la rı nı 
mü ha ri bə lə rin qa da ğan edil mə si, dün ya da 
sül hün bər qə rar ol ma sı uğ run da həm rəy li-
yə ça ğı ran ki no lent fəl sə fi  fi  kir lər üzə rin də 
qu ru lub.

Ümu miy yət lə, Hü seyn Ca vid İs ma yı lo-
vun ya ra dı cı lı ğın da fəl sə fi  qat özü nü ay dın 
gös tə rir. Onun 1990-cı il də rəs sa mı ol du ğu, 
Azər bay can xalq na ğıl la rı nın mo tiv lə rin dən 
is ti fa də olu na raq çə ki lən “Güz gü” fi l min də 
hə yat güz gü sün də xe yir və şər qüv və lə rin 
qar şı-qar şı ya dur ma sın dan bəhs edi lir. Xe-
yir baş ve rə bi lə cək bə la nın qar şı sı nı alır...

H.Ca vid İs ma yı lo vun ikin ci rəs sam, mul-
tip li ka si ya rəs sa mı, de kor rəs sa mı, fon 
rəs sa mı ki mi ça lış dı ğı “Cırt da nın ye ni sər-
gü zəş ti” (1973), “Dın qıl, sa zım, dın qıl” 

(1976), “Xo ruz” (1977), “Top lan və köl gə-
si” (1977), “Son ra kı peş man çı lıq” (1978), 
“Ar zu nu ya rat” (1979), “To ral və Zə ri” 
(1979), “Me şə yə in san gə lir” (1980), “Cırt-
dan-pəh lə van haq qın da” (1981), “Uşaq 
və kü lək” (1982), “Uçan zü ra fə” (1983), 
“Sehr li na xış lar” (1984), “Ba la ca ço ban” 
(1985), “Ta la da ev” (1986), “Lov ğa fi l ba-
la sı” (1987) və s. ek ran iş lə ri həm möv-
zu-mün də ri cə si nə gö rə, həm də ma raq lı 
bə dii tər ti ba tı ilə ba la ca ta ma şa çı la rın 
ma ra ğı na sə bəb olub.

Al lah rəh mət elə sin.
LALƏ

Onlarla animasiya filmini
balacalara sevdirmişdi...

Görkəmli ədib, Cümhuriyyətin ilk elçisi

Aşıq Ələsgərin 200 illiyi münasibətilə
metodiki vəsait hazırlanıb

Res pub li ka Gənc lər 
Ki tab xa na sı bö yük söz 
us ta dı Aşıq Ələs gə rin 200 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti-
lə sil si lə la yi hə lər hə ya ta 
ke çi rir. Ki tab xa na nın ha-
zır la dı ğı “Us tad el aşı ğı” 
me to dik və saiti bu qə bil-
dən növ bə ti la yi hə dir.

Öl kə miz də fəaliy yət gös-
tə rən ki tab xa na la rın əmək-
daş la rı üçün nə zər də tu tu-
lan və sait də Aşıq Ələs gə rin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın da ge niş mə-
lu mat ve ri lib, Azər bay can ədə biy ya tı nın 
gör kəm li si ma la rı nın us tad haq qın da fi -
kir lər yer alıb. Həm çi nin  Azər bay can da el 
sə nə ti nə gös tə ri lən qay ğı nın ba riz nü mu-
nə si olan rəs mi sə nəd lər diq qə tə çat dı rı lır.

Me to di ki və sait də sə-
nət ka rın 200 il lik yu bi le yi 
çər çi və sin də ki tab xa na-
lar da ke çi ri lə cək təd bir lər 
haq qın da töv si yə lər də yer 
alıb, o cüm lə dən Aşıq 
Ələs gər ir si nin ki tab xa na-
lar da təb li ği möv zu su na 
ge niş diq qət ay rı lıb. Və-
sait də Aşıq Ələs gə rin 200 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə 
ha zır la na bi lə cək “bib lioq-
ra fi k ic mal”ın əsa sın da 
aşıq ya ra dı cı lı ğı na həsr 

olun muş bir sı ra ki tab la rın an no ta si ya la rı 
da təq dim edi lib.

“Us tad el aşı ğı” me to dik və saiti Res pub-
li ka Gənc lər Ki tab xa na sı nın say tın da  yer-
ləş di ri lib: 

https://ryl.az/fi  les/us tad _el _as hi gi.pdf



Azərbaycan
11 sent yabr 1913 – Ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Mux tar Ba-

ba oğ lu Da da şov (1913 – 7.5.1998) ana dan olub. “Qa nun na mi nə”, 
“Ba kı da kü lək lər əsir” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib. Sə nəd li və bə dii 
fi lm lə rin (“Ye ni ho ri zont”, “Ar şın mal alan”) ope ra to ru olub.

11 sent yabr 2001 – Xalq ar tis ti Məm məd Al lah ver di oğ lu Qu li yev 
(15.3.1914 – 2001) və fat edib. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat-
rı nın akt yo ru olub.

12 sent yabr 1887 – Gör kəm li ya zı çı Yu sif Və zir Çə mən zə min li 
(1887 – 3.1.1943) Şu şa da do ğu lub. Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti nin İs tan bul da sə fi  ri olub, son ra mü ha ci rət də ya şa yıb, 1926-cı 
il də Azər bay ca na qa yı dıb. 1940-cı il də həbs olu nub, Ru si ya nın Nij ni 
Nov qo rod vi la yə tin də həbs dü şər gə sin də və fat edib. “İki od ara sın-
da” (“Qan için də”) ta ri xi ro ma nı nın, “Qız lar bu la ğı”, “Bir ca va nın dəf-
tə ri” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

12 sent yabr 1921 – Şair, dra ma turq Nov ruz Gən cə li (Nov ruz İs-
ma yıl oğ lu Sa dı qov; 1921 – 19.10.1995) ana dan olub. C.Bаy ro nun 
şeir lə ri ni, B.Brех tin “Kurаj аnа və onun uşаqlа rı” pye si ni Azər bay-
can di li nə çe vi rib.

12 sent yabr 1960 – Əmək dar ar tist Sü ley man Mə şə di İs ma yıl 
oğ lu Ta ğı za də (13.4.1909 – 1960) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.  

12 sent yabr 2001 – Ya zı çı, tər cü mə çi Ma naf Fə rəc oğ lu Sü ley-
ma nov (3.3.1912 – 2001) və fat edib.  Köh nə Ba kı haq qın da “Eşit-
dik lə rim, oxu duq la rım və gör dük lə rim” ad lı ta ri xi-en sik lo pe dik ki-
ta bın, “Dal ğa lar qoy nun da”, “Fır tı na”, “Zir və lər”, “Ye rin sir ri” və s. 
ro man la rın müəl li fi  dir.

12 sent yabr 2004 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tu ran Ca vid 
(Tu ran Hü seyn Ca vid qı zı Ra si za də; 2.10.1923 – 2004) və fat edib. 
C.Cab bar lı adı na Döv lət Teatr Mu ze yi nin, H.Ca vi din Ba kı da kı ev-
mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

12 sent yabr 2008 – Ba kı da da hi öz bək şairi Əli şir Nə vainin abi-
də si nin açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Azər bay can və Öz bə kis tan pre-
zi dent lə ri İl ham Əli yev və İs lam Kə ri mov iş ti rak edib lər.

13 sent yabr 1893 – Əmək dar ar tist, ope ra mü ğən ni si Əli Əb dül 
oğ lu Zü la lov (1893-1963) Şu şa da ana dan olub.

13 sent yabr 1933 – Gör kəm li bəs tə kar, Azər bay ca nın və SS Rİ-
nin Xalq ar tis ti, aka de mik, Döv lət mü ka fa tı laureatı Arif Ca han gir 
oğ lu Mə li kov (1933 – 9.5.2019) Ba kı da do ğu lub. “Mə həb bət əf sa nə-
si” ba le ti, “Dal ğa lar” ope ret ta sı, “Fü zu li”, “Və tən”, “Me ta mor foz lar” 
sim fo nik poema la rı, 8 sim fo ni ya və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Film lə rə 
(“Sehr li xa lat”, “Axı rın cı aşı rım”), ta ma şa la ra mu si qi ya zıb. Ba kı Mu-
si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

13 sent yabr 1969 – Xalq rəs sa mı İs ma yıl Hü seyn oğ lu Axun dov 
(15.4.1907 – 1969) və fat edib. Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın ilk 
səd ri olub.

14 sent yabr 1880 – Ya zı çı İb ra him Meh di bəy oğ lu Mu sa bə yov 
(1880-1942) Qə bə lə də ana dan olub. Ya zı çı nın “Neft və mil yon lar 
səl tə nə tin də” po ves ti əsa sın da 1916-cı il də Azər bay ca nın ilk tam-
met raj lı bə dii fi l mi çə ki lib. Qa za xıs ta nın Ka ra qan da şə hə rin də sür-
gün də və fat edib.

14 sent yabr 1911 – Şair, dra ma turq, ədə biy yat şü nas Mü zəff  ər 
Qa sım oğ lu Nə sir li (1911-1980) Nax çı van MR Şah buz ra yo nu nun 
Sə lə süz kən din də ana dan olub.

14 sent yabr 1939 – Ya zı çı-dra ma turq As lan Qəh rə man oğ lu 
Qəh rə man lı (1939 – 19.1.2014) Ağs ta fa ra yo nu nun Ye ni gün kən-
din də do ğu lub. Te le vi zi ya da ek ran laş dı rıl mış “Sə ni ax ta rı ram”, 
“Ba ğış la” və “Sən dən xə bər siz” pyes lə ri nin, po vest və he ka yə lə rin 
müəl li fi  dir.

14 sent yabr 1939 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı İs ma yıl Sa dıq 
oğ lu Ələk bə rov (1939-2021) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı mu ğam böl mə si nin so lis ti olub.

14 sent yabr 1941 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor 
Tey mur Bə kir oğ lu Bə kir za də (1941-21.09.1996) Ba kı da do ğu lub. 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da sə nəd li və bə dii fi lm lə rə (“Rə qib-
lər”, “Yol əh va la tı”) qu ru luş ve rib.

14 sent yabr 1949 – Əmək dar ar tist So na Qə dir qı zı Mir zə ye va 
(1949-27.08.1985) Ba kı da do ğu lub. İrə van Azər bay can Dram, Nax-
çı van Mu si qi li Dram teatr la rı nın akt ri sa sı olub.  

14 sent yabr 1992 – Xalq şairi Hü seyn Arif (Hü seyn za də Hü seyn 
Ca mal oğ lu; 15.6.1924 – 1992) və fat edib. Azər bay can Aşıq lar Bir-
li yi nin səd ri olub.

14 sent yabr 1992 – Əmək dar ar tist, vo kal ifa çı sı (ba ri ton) Əli Hə-
sən oğ lu Haq ver di yev (29.7.1939 –1992) və fat edib. Azər bay can 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, fi lm lər də çə ki lib.

14 sent yabr 2017 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, us tad saz ifa çı-
sı, aşıq Əda lət Məm mə də li oğ lu Nə si bov (27.1.1939 – 2017) və fat 
edib.

Dünya
11 sent yabr 1862 – Ame ri ka ya zı çı sı, no vel la jan rı nın us ta sı O` 

Hen ri (Wil liam Syd ney Por ter; 1862-1910) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Dörd mil yon”, “Ya nan lam pa”, “Ta le yin yol la rı” he ka yə lər top lu su, 
“Kral lar və kə ləm” ro ma nı və s.

11 sent yabr 1865 – Lat vi ya şairi və dra ma tur qu Yan Ray nis (əsl 
so ya dı Pliek şans; 1865-1929) ana dan olub. Ki tab la rı: “Tu fan sə pi-
ni”, “Son və baş lan ğıc”, “Evə”.

11 sent yabr 1894 – Uk ray na ki no re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Alek sandr Dov jen ko (1894-1956) ana dan olub. Film lə ri: “Ar se nal”, 
“Tor paq”, “Aeroq rad” və s.

11 sent yabr 1885 – İn gi lis ya zı çı sı Da vid Her bert Lourens (Da-
vid Her bert Law ren ce; 1885-1930) ana dan olub. Psi xo lo ji ro man la rı 
ilə məş hur la şıb: “Göy qur şa ğı”, “Vur ğun qa dın lar”, “İt kin qız”, “Le di 
Çat ter le yin mə şu qu”.

11 sent yabr 1903 – Al man fi  lo so fu və mu si qi şü na sı Teodor Ador-
no (Theodor Lud wig Wieseng rund-Ador no; 1903-1969) ana dan 
olub.

11 sent yabr 1914 – Gör kəm li türk maarif çi si, mü tə fək kir İs ma yıl 
Qas pı ra lı (Gasp rins ki; 8.3.1851 – 1914) və fat edib. Türk dün ya sı-
nın maarifl  ən mə sin də rol oy na mış “Tər cü man” qə ze ti nin na şi ri olub.

11 sent yabr 1937 – Ru si ya mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti İosif Da-
vı do viç Kob zon (1937-2018) ana dan olub.

12 sent yabr 1921 – Pol yak sa ti rik ya zı çı sı Sta nis lav Lem (Sta nis-
law Lem; 1921-2006) ana dan olub. Əsər lə ri: “Sol ya ris”, “Sə ma nın 
sə si”, “Yer də sülh”, “Al de ba ran dan mü da xi lə” və s.

13 sent yabr 1874 – Avst ri ya bəs tə ka rı Ar nold Şön berq (Ar nold 
Franz Wal ter Sc hoen berg; 1874-1951) ana dan olub. Mu si qi də 
eksp res sioniz min nü ma yən də si, “Moisey və Aaron” ope ra sı, “İn ti-
zar” mo nod ra mı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

13 sent yabr 1894 – İn gi lis ya zı çı sı və dra ma tur qu Con Boyn ton 
Prist li (John Boyn ton Priest ley; 1894-1984) ana dan olub. Əsər lə-
ri: “Meh ri ban dost lar”, “Mə lək kü çə si”, “Cən nət gu şə si” (pyes lər), 
“Qret li də qa ran lıq” (ro man) və s.

13 sent yabr 1905 – Fran sız əsil li Ame ri ka akt ri sa sı, “Os kar” 
laureatı Klo det Kol ber (Claudet te Col bert – Lily Claudet te Chauc-
hoin; 1905-1996) ana dan olub. 

14 sent yabr 1321 – İtal yan şairi Dan te Alig ye ri (Dan te Alig hieri; 
15.5.1265 – 1321) və fat edib. İn ti bah ədə biy ya tı nın şah əsər lə rin-
dən olan “İla hi ko me di ya” poema sı nın müəl li fi  dir. Axi rət dün ya sı-
na sə ya hə ti təs vir edən poema üç his sə dən (“Cə hən nəm”, “Əraf”, 
“Cən nət”) iba rət dir.

14 sent yabr 1618 – Hol land əsil li in gi lis rəs sa mı Pi ter Le li (Pe ter 
Lely - Pieter van der Faes; 1618-1680) ana dan olub.

14 sent yabr 1898 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Mark Prud kin 
(1898-1994) ana dan olub. Film lə ri: “Ka ra ma zov qar daş la rı”, “On iki 
stul” (1976) və s.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN
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Mü ba riz sə nət mey-
da nın da fə da kar lar, 
us tad lar qa lib olur, 
mil yon la rın qəl bi nə 

yol ta pır, yad daş lar da ya-
şa yır lar. Res pub li ka nın Xalq 
ar tis ti, Azər bay can teat rı nın 
və ki no su nun in ki şa fın da 
mü hüm xid mət lə ri olan 
Si ya vuş As lan (1935–2013) 
da öm rü nü sə nə tə bağ la-
yan, ya ra dı cı lı ğı, cə fa keş li yi 
fo nun da seç di yi məs lə yi ni 
yük sək sə viy yə də ta ma şa çı-
ya sev di rən sə nət kar la rı mız-
dan dır. Ana dan ol ma sı nın 
86-cı il dö nü mün də sə nət ka-
rın xa ti rə si ni ki no fəaliy yə ti 
fo nun da yad edə cə yik.  

Ko mik, fa ciə və dra ma tik rol-
la rın ma hir ifa çı sı olan Si ya vuş 
As la nın sə nə tə vur ğun lu ğu hə lə 
12 ya şın da get di yi dram dər nə-
yin də gör kəm li akt yor Ağa da daş 
Qur ba nov dan  sə nət dər si al dı-
ğı il lər dən baş la yıb. Ya ra dı cı lıq 
prin sip lə ri ni əsa sən Azər bay can 
Döv lət Mu si qi li Ko me di ya Teat-
rın da real laş dı ran us tad sə nət-
kar ki no re jis sor la rın da diq qə ti ni 
cəlb edib. “Azər bay can fi lm”in 
is teh sal et di yi 30-a ya xın bə dii 
fi lm də, “Mo za lan” sü jet lə rin də  
müx tə lif xa rak ter li ma raq lı ob-
raz lar ya ra dıb. 

Akt yor ki no da ilk də fə “Ro-
meo mə nim qon şum dur” 
(1963) mu si qi li ki no ko me di ya-
sın da  Sə məd ob ra zı nı ya ra-
dır. Film ki no ka me ra qar şı sın-
da sər bəst ya ra dı cı lıq nü ma yiş 
et dir mə ba ca rı ğı nı təs diq lə yən 
akt yo run ta le yi nə uğur qa tır. 
Hə min il də ek ran la ra çı xan 
“Əh məd ha ra da dır?” ki no ko-
me di ya sın da çə ki lən (Ra miz) 
gənc akt yor ki çikp lan lı ro lun 
ba mə zə, tən bəl, bə zi mə qam-
lar da isə mərd, xo şa gə lən xü-
su siy yət lə ri ni sə ciy yə vi plan lar-
la xa rak te ri zə edir. O, də qiq və 
imp ro vi zə xü su siy yət li plas ti ka, 
rep li ka və dialoq lar sa yə sin də 
ro lun da xi li mə ni ni açır, ko mik 
si tuasi ya la rın mə na və məz mu-
nu nu ay dın, rə van, və ziy yət ko-
me di ya sı na uy ğun şə kil də şərh 
edir. Be lə lik lə, bö yük is te da da 
ma lik akt yo run fərq li ya naş ma 
və təq di ma tı pe şə kar ki no he-
yə ti nin, ta ma şa çı la rın diq qə-
tin dən ya yın mır, Si ya vuş As lan 
im za sı ki no titr lə ri nin se vinc lə 
oxu nan pe şə kar lıq nü mu nə si 
ki mi qə bul edi lir.   

Si ya vuş As la nın “Ul duz” ki-
no ko me di ya sın da ya rat dı ğı Şu-
bay ob ra zı isə bi la va si tə fi l min 
ide ya-məz mu nu nun açıl ma sı-
na, ha di sə lə rin məz mu nu nun 
ci la lan ma sı na xid mət edir. Hə-
min il lər də Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rın da anş laq la qar şı la nan 
ey niad lı ta ma şa nın ek ran va-
rian tı na uğur qa tan akt yo run 
tə rəf-mü qa bi li, Əmək dar ar tist 
Suğ ra Ba ğır za də ya xın keç mi-
şi sev gi his si ilə xa tır la yır: “Mən 
va li deyn lə rim lə teat ra çox ge dir-
dim. Si ya vuş As la nı da Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rı nın səh nə sin də 
gör müş düm. Onun la  ilk də fə 
“Ul duz” fi l mi nin sı naq çə ki li şin-
də tə mas da ol dum. Bu mə nim 
üçün bö yük xoş bəxt lik idi. Se vi-
nir dim ki, be lə məş hur akt yor la 
bir gə çə ki lə cə yəm. Hə min vaxt-
lar mən 9-cu si nif də oxu yur dum. 

O, çox gö zəl bir tə rəf-mü qa bil 
idi. Çə ki liş lər ge dən vax tı biz 
As ta ra da meh man xa na da qa-
lır dıq. Si ya vu şun ne cə bö yük 
nü fu za ma lik ol du ğu nu As ta ra 
ca maatı nın ona olan mü na si-
bə tin dən ba şa düş düm. İn san-
lar hər gün ona gö rə çə ki liş lə rə 
bax ma ğa gə lir, onun la gö rü şüb 
söh bət edir di lər. Xalq onu çox 
se vir di, hör mət edir di.

Si ya vuş çox sa vad lı akt yor idi. 
Tə rəf-mü qa bi li ki mi mə nə çox 
kö mək edir di. Bax ma ya raq ki, 
bu, ki no da ikin ci fi l mim (on dan 
ön cə “Yol lar və kü çə lər lə” fi l min-
də mək təb li ro lu na çə kil miş dim) 
idi, o mə nə ka me ra qar şı sın da 
tə rəf-mü qa bi li ilə özü mü apar-
ma ğı, düz gün da nış ma ğı öy rə-
dir di. Bir gün əv vəl dən məşq lə ri 
edir dik, er tə si gü nü çə ki lir dik. 
Çə ki liş lər gec bi tən də isə ge cə-
ni müt ləq məşq edir, er tə si gü-
nü çə ki li şə ha zır gə lir dik. Fil min 
re jis so ru Ağar za Qu li yev onun la 
çox məşq et mir di. Bu na heç gə-
rək də yox idi. Çün ki  Si ya vuş 
hə min il lər də ar tıq ta nın mış akt-
yor idi. Mən hə mi şə onu min-
nət dar lıq his si ilə xa tır la yı ram. 
Çün ki mə nə çox gö zəl tə rəf-mü-
qa bil olub.”

Hə yat ha di sə lə ri ni ümu mi ləş-
dir mək ki no nun, per so naj la rı 
ti pik ləş dir mək isə onun cə fa-
keş lə ri nin və zi fə si dir. Sə nət ka-
rın par laq ya ra dı cı lı ğın da müx-
tə lif dövr lə rin real şə raiti ni təh lil 
edən ek ran ob raz la rın dan Qur-
ban “Yol əh va la tı”, Ha cı Kam-
yab “Ev lən mək is tə yi rəm”,  Əf-
la tun “Cin mik ro ra yon da”,  Ha cı 
Hə sə na ğa “O dün ya dan sa lam”, 
Fə rə cov “Yu xu”, Ha cı Qa ra “Ha-
cı Qa ra” və di gər rol la rı akt yo-
run mə ha rət lə can lan dır dı ğı ti-
pik in san su rət lə ri dir.     

Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 
bir çox fi lm lə rin di-
rek to ru, ikin ci 
re  j i s  so  ru 
i ş  l ə  m i ş 
N a  d i r  
Əl i  yev 
a k t -
y o  r u n 
“Bə yin 
o ğ u r -
lan ma sı” 
fil min də ki 
ob ra zın dan 
bəhs edər kən 
m a  r a q  l ı 
mə qam-
l a  r ı 
diq qə-
tə çat-
dır dı: 

“Ki no ko me di ya da kı fi lm di rek-
to ru ob ra zı nın pro to ti pi mə nəm. 
Si ya vu şun əlin də gəz dir di yi 
çan ta da mə nim çan tam dır. Çə-
ki liş vax tı hə mi şə çan ta mı ona 
ve rən də bərk-bərk tap şı rır dım 
ki, Si ya vuş, sən Al lah, mu ğa yat 
ol, için də sə nəd lər var. 

Film di rek tor la rı nın ki no da 
əmə yi az ol ma sa da, bu ob raz 
ki no da az oy na nı lıb, bu pe-
şə yə az diq qət ye ti ri lib. Fil min 
re jis sor la rı na min nət da ram ki, 
bu fi lm də ope ra tor, işıq çı, qrim 
us ta sı və di gər ob raz lar la ya na-
şı, fi lm di rek to ru ro lu nu da can-
lan dır dı lar. Çə ki liş lə ri kə nar dan 
iz lə yir dim. Si ya vuş As lan ro lun 
giz li şt rix lə ri ni ol duq ca mə ha rət-
lə ya rat dı. Çox adam onu ko mik 
akt yor ki mi qə bul edir. An caq o, 
cid di adam idi. Ki nos tu di ya ya 
gə lən də, çə ki liş mey dan ça sın-
da olan da ha mı özü nü yı ğış dı-
rır dı, cid di və ziy yət ya ra nır dı. 
Biz heç vaxt fi  kir ləş mə mi şik ki, 
ko mik akt yor dur, onun la za ra fat 
et mək olar. Xeyr, heç vaxt be lə 
ol ma yıb. O, ek ran da, ta ma şa da 
ko mik rol lar ifa et sə də, ka me ra 
qar şı sın da bü tün lük lə də yi şir di. 
Bu da onun is te da dın dan, ba ca-
rı ğın dan xə bər ve rir di”. 

Bə li, pe şə kar lıq nü mu nə si ol-
du ğu üçün də Si ya vuş As la nı 
bə dii ki no da, “Mo za lan” sa ti rik 
ki no sü je tin də və te le vi zi ya ta-
ma şa la rın da gö rən də cid di sə-
nət dən söh bət get di yi ni an la yır, 
kadr la ra diq qət kə si lir, ha di sə lə-
rin ma hiy yə ti nin, cid di li yi nin fər-
qi nə va rır dıq. Akt yo run bir çox 
te le vi zi ya ta ma şa sın da (“Adı 
sə nin, da dı mə nim”, “Sa biq lər”, 
“Ya şıl ey nək li adam”, “Ev lə ri 
kön də lən yar” və s.) ya rat dı ğı 
xa rak te rik ob raz lar müəy yən 
hə yat ha di sə lə ri nin real lı ğı nı, 
mən ti qi ni şərh edən per so naj-
lar dır. 

Xalq ar tis ti, ta nın mış te le vi zi-
ya re jis so ru Ra miz Hə sənoğ lu 
akt yor la iş bir li yi ni bö yük məm-
nun luq his si ilə xa tır la dı: “Şa dam 
ki, Si ya vuş As lan la iş lə mək xoş-
bəxt li yi mə nə nə sib olub. Onun la 
bir ne çə te le vi zi ya ta ma şa sın da 
bir yer də ça lış dım və ne cə bö-
yük is te da da ma lik ol du ğu nu 
gör düm. Akt yor var ki, gə rək ona 
hər şe yi izah edə sən. Am ma Si-
ya vuş müəl lim elə de yil di. Ona 
ro lun xa rak te ri ni de yən ki mi fan-
ta zi ya sı baş la yır dı ça lış ma ğa. 
Müx tə lif pri yom la ra (yax şı mə-
na da), ta pın tı la ra üz tu tur du. Bu 
mə na da onun ta yı-bə ra bə ri yox 

idi. Hə mi şə onu bö yük mə-
həb bət və məm nun luq his-

si ilə ya da sa lı ram. Çün-
ki re jis sor üçün be lə bir 
akt yor la iş lə mək bö yük 
xoş bəxt lik dir”. 

Müx tə lif za man la rın 
ini ka sı olan ek ran əsər-

lə ri içə ri sin də Si ya vuş 
As la na da ha çox ko mik 

si tuasi ya la rı ya ra dan və 
ya xud dav ra nış, dü-

şün cə tər zi ba-
xı mın dan gü-

lüş do ğu ran 
ob raz lar 
h ə  v a  l ə 
o lu  nub. 

Bu ki mi ek ran per so naj la rı nın 
akt yo run ifa sın da iro nik, ba mə-
zə rep li ka lar la, ma raq lı üs lub lar-
la təh lil olun du ğu nu gö rü rük. Bu 
isə sə nət bi li ci si nin fər di in tuisi-
ya sı nın, tə fək kü rü nün məh su lu 
ki mi ha di sə lə rə, jan rın tə biəti nə 
uy ğun ya naş ma sı nın, gül mə-
li və ziy yət lə ri, gü lüş do ğu ra caq 
cə hət lə ri də qiq ya naş ma və şt-
rix lər lə gös tər mə si nin nə ti cə si-
dir. Dra ma tur gi ya dan irə li gə lən 
xa rak ter lər və “və ziy yət lər ko-
me di ya sı”nın us ta sı nı ta ma şa çı 
bu mə na da ko mik ha di sə lə rin 
mən bə yi, həm çi nin şərh çi si və 
tən qid çi si ki mi qə bul edir, se vir. 

Rol müx tə lifl  i yi fo nun da  ya-
ra dı cı lıq im ka nı nı da ha ge niş 
səp ki də bə yan et mək im ka nı 
əl də edən akt yor ek ran ob raz-
la rı nın təf si rin də mü hüm nailiy-
yət lər qa za nır. Onun la iki fi lm də 
tə rəf-mü qa bil olan Əmək dar 
ar tist Öt kəm İs gən də ro vun de-
dik lə rin dən: “Si ya vuş As lan la 
tə rəf-mü qa bil ol maq mə nə nə-
sib ol du ğu üçün özü mü xoş-
bəxt akt yor lar dan he sab edi-
rəm. Uşaq lıq dan onun ko mik 
ki no rol la rı nı iz lə miş dim. Am ma 
ağ lı ma gəl  məz di ki, nə vaxt sa 
onun la tə rəf-mü qa bil ola ca ğam. 
“Əzab lı yol lar” və “Cin mik ro-
ra yon da” fi lm lə rin də bir lik də 
çə kil dik. Hə mi şə çə ki liş də onu 
gö rən də bö yük fə xa rət his si 
ke çi rir dim. O, heç vaxt özü nü 
çə ki liş mey dan ça sın da  bö yük 
apar mır dı, kim sə yə də yu xa rı-
dan aşa ğı bax mır dı. Gö rən də ki 
gənc akt yor lar dan kim sə sı xı lır, 
de yir di ki, “da rıx ma, sı xıl ma, ki-
no dur də, yax şı ola caq”. Təm ki-
ni ilə, bö yük lü yü ilə ra hat or tam 
ya ra dır dı. Ya dı ma gə lir, “Əzab lı 
yol lar” fi l min də div rol la rı nı ifa 
edən Xalq ar tist lə ri El də niz Zey-
na lo vu, Si ya vuş As la nı və Ya-
şar Nu ri ni qrim lə mək uzun vaxt 
apa rır dı. Qrim rəs sa mı Vo lod ya 
Şi ki ni Uk ray na dan də vət et miş-
di lər. On lar hə mi şə gi ley lə nir di-
lər ki, əsa sən qu la ğı ya pış dı ran-
da çox be zi rik. Son ra da əla və 
edir di lər ki, işi miz dir də, ney lə-
mək olar, döz mə li yik. 

“Cin mik ro ra yon da” fi l mi nə 
çə ki lən də də tə rəf-mü qa bil ki mi 
Si ya vuş müəl lim dən  bö yük sti-
mul alır dım. Onun qa pı nı aç ma-
ğı, ca vab al ma dan özü nü içə ri 
sal ma ğı, “bə yəm siz də su gə-
lir?” de mə yi is tər-is tə məz mən-
də bir akt yor, bir ta ma şa çı ki mi 
gü lüş do ğu rur du. An caq tə rəf-
mü qa bil ki mi mə nə çox ener ji 
ötü rür dü. Va dar edir di ki, onun 
sə viy yə sin də oy na yım. İs te dad-
lı və imp ro vi za tor akt yor, ara-
yıb- ax ta ran, ya ra dı cı bir adam 
idi. Film də park da çə ki lən səh-
nə də səs lə nən “88 nöm rə li ev-
lər ida rə sin də in san la ra səadət 
pay la ya nam, han sı ki, on la rın 
öz əlin də dir. Nə əkər sən, onu 
da bi çər sən. Nə tö kər sən aşı na, 
o da çı xar qa şı ğı na” və baş qa 
söz lər onun imp ro vi zə lə ri idi. 
Sə mi mi təq di ma tı ilə də yad da-
qa lan ob raz ya rat dı. Meh ri ban, 
qay ğı keş in san, daim ax ta rış da 
olan sə nət kar idi...”.  

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də 
da ya nır. “Xəm sə”yə da xil olan beş 
poema-məs nə vi də bü tün za man-

la rın ən hu ma nist, ümum bə şə ri ideal la rı 
par laq bə dii ək si ni ta pıb. “Ni za mi Gən-
cə vi İli” qüd rət li söz us ta dı nın mi sil siz 
xə zi nə olan ədə bi ir si nin təb li ği, ey ni 
za man da təd qiq edil mə si və öy rə nil mə-
si üçün ye ni zə min dir. 

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

Hə yat da doğ ru in san gə rək olar in sa na,
La yiq dost dan əl üz mə, əgər
  get sən hər ya na.

 (“Sir lər xə zi nə si”)

Əziy yət ey lə sən, cə fa gö rər sən,
Meh ri ban lıq et sən, sə fa sü rər sən. 

(“Xos rov və Şi rin”)

Bu dünya səsiylə səsləşənindir,
Dövranla düz gəlsən, dövran sənindir.

(“Ley li və Məc nun”)

Yat ma qo ca ki mi bu yol da, aman!
Za lım dan özü nü qo ru hər za man. 

(“Yed di gö zəl”)

Bərk daş lar için də giz lə nər göv hər,
Göv hər çə tin lik lə əl də edi lər. 

(“İs gən dər na mə” – “İq bal na mə”)

Dövranla düz gəlsən,
dövran sənindir...

Nizami sözündən incilər

Peşəkarlıq  nümunəsi

bay ob ra zı isə bi la va si tə fi l min 
ide ya-məz mu nu nun açıl ma sı-
na, ha di sə lə rin məz mu nu nun 
ci la lan ma sı na xid mət edir. Hə-
min il lər də Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rın da anş laq la qar şı la nan 
ey niad lı ta ma şa nın ek ran va-
rian tı na uğur qa tan akt yo run 
tə rəf-mü qa bi li, Əmək dar ar tist 
Suğ ra Ba ğır za də ya xın keç mi-
şi sev gi his si ilə xa tır la yır: “Mən 
va li deyn lə rim lə teat ra çox ge dir-
dim. Si ya vuş As la nı da Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rı nın səh nə sin də 
gör müş düm. Onun la  ilk də fə 
“Ul duz” fi l mi nin sı naq çə ki li şin-
də tə mas da ol dum. Bu mə nim 
üçün bö yük xoş bəxt lik idi. Se vi-
nir dim ki, be lə məş hur akt yor la 
bir gə çə ki lə cə yəm. Hə min vaxt-
lar mən 9-cu si nif də oxu yur dum. 

pik in san su rət lə ri dir.     
Əmək dar mə də niy yət iş çi si, 

bir çox fi lm lə rin di-
rek to ru, ikin ci 
re  j i s  so  ru 
i ş  l ə  m i ş 
N a  d i r  
Əl i  yev 
a k t -
y o  r u n 
“Bə yin 
o ğ u r -
lan ma sı” 
fil min də ki 
ob ra zın dan 
bəhs edər kən 
m a  r a q  l ı 
mə qam-
l a  r ı 
diq qə-
tə çat-
dır dı: 

Müx tə lif pri yom la ra (yax şı mə-
na da), ta pın tı la ra üz tu tur du. Bu 
mə na da onun ta yı-bə ra bə ri yox 

idi. Hə mi şə onu bö yük mə-
həb bət və məm nun luq his-

si ilə ya da sa lı ram. Çün-
ki re jis sor üçün be lə bir 
akt yor la iş lə mək bö yük 
xoş bəxt lik dir”. 

Müx tə lif za man la rın 
ini ka sı olan ek ran əsər-

lə ri içə ri sin də Si ya vuş 
As la na da ha çox ko mik 

si tuasi ya la rı ya ra dan və 
ya xud dav ra nış, dü-

şün cə tər zi ba-
xı mın dan gü-

lüş do ğu ran 
ob raz lar 
h ə  v a  l ə 
o lu  nub. 

də bir akt yor, bir ta ma şa çı ki mi 
gü lüş do ğu rur du. An caq tə rəf-
mü qa bil ki mi mə nə çox ener ji 
ötü rür dü. Va dar edir di ki, onun 
sə viy yə sin də oy na yım. İs te dad-
lı və imp ro vi za tor akt yor, ara-
yıb- ax ta ran, ya ra dı cı bir adam 
idi. Film də park da çə ki lən səh-
nə də səs lə nən “88 nöm rə li ev-
lər ida rə sin də in san la ra səadət 
pay la ya nam, han sı ki, on la rın 
öz əlin də dir. Nə əkər sən, onu 
da bi çər sən. Nə tö kər sən aşı na, 
o da çı xar qa şı ğı na” və baş qa 
söz lər onun imp ro vi zə lə ri idi. 
Sə mi mi təq di ma tı ilə də yad da-
qa lan ob raz ya rat dı. Meh ri ban, 
qay ğı keş in san, daim ax ta rış da 
olan sə nət kar idi...”.  

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas



BülbülünMemorialMuzeyininkollektiviAzərbaycan 
İstiqlalMuzeyiElmiekspozisiyaşöbəsininzalbaxıcısı

Aida Usubəliyevanın
vəfatındankədərləndiyinibildirir,mərhumunailəsinə 

dərinhüznləbaşsağlığıverir.
Allah rəhmət eləsin.
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“Poeziya günü”
BöyükşairMəhəmmədhüseynŞəhriyarın(1906–1988)vəfa
tıgünü(18sentyabr)İranda“Farsdilivəpoeziyagünü”kimi
qeydolunur.HəmdoğmaAzərbaycandilində,həmdəfars
dilindəpoetikinciləryaratmışşairinxatirəsinəhəsredilən
tədbirlərbuilŞəhriyarındəfnolunduğuTəbrizbaşdaolmaqla
digərşəhərlərdədəkeçiriləcək.

Bu barədə İranın
Mədəniyyətvəİslam
İrşadNazirliyininnü
mayəndəsi Qasım
Nazimiməlumat ve
rib. O, nəzərə çat
dırıb ki, tədbirlərə
Azərbaycan və Ru
siyadan mədəniyyət
nümayəndələrinin
qatılmasıgözlənilir.

“Qarabağ Azərbaycandır!” kolleksiyası 
Stokholm moda sərgisində 

DördüncüdəfəkeçirilənStokholmBeynəlxalqModaSərgi
sində(StockholmİnternationalFashionFair)AzərbaycanMilli
GeyimMərkəzininrəhbəri,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoru
GülnarəXəlilovanın“QarabağAzərbaycandır!”kolleksiyası
videoformatdatəqdimedilib.

Təqdimatdan əv
vəlGülnarəXəlilova
qonaqları salamla
yaraq kolleksiyanın
Azərbaycanın Və
tən müharibəsində
ki Qələbəsi şərəfinə
yaradıldığını söylə
yib. Onun sözlərinə
görə, kolleksiyadakı
hər bir obraz işğal
danazadedilmişşə
hərlərimizəhəsrolunub.
BundanəvvəlGülnarəXəlilovanınkolleksiyalarıTürkiyə,Ru

siya,Çin,Avstriya,Rumıniya,BöyükBritaniya,Qazaxıstan,Qır
ğızıstan,Özbəkistan,ABŞ,Bolqarıstanvədigərölkələrdəmoda
həftələrindəvəbeynəlxalqtədbirlərdətəqdimedilib.
Qeydedəkki,modasərgisiçərçivəsindəİsveçMilliMuzeyin

dəvə“VolvoStudioStockholm”da20dənçoxölkədəndizayner
lərinkolleksiyalarıtəqdimolunub.

Ölkəmiz ABŞ-da beynəlxalq 
yemək festivalında təmsil olunub

ABŞınŞimaliKarolinaştatınınRolişəhərindəfəaliyyətgöstə
rənAzərbaycanDostluqTəşkilatınıntəşəbbüsüvətəşkilatçılığı
iləölkəmizbeynəlxalqyeməkfestivalındatəmsilolunub.

Diasporla İş üz
rə Dövlət Komitə
sindən bildirilib ki,
müxtəlif xalqların
mədəniyyətlərinin,
adətənənələr i nin
və milli mətbəxləri
nintəbliğiməqsədilə
təşkiledilənfestival
daAzərbaycanlaya
naşı, İtaliya, Alma
niya,Yaponiya,Çin,
Kolumbiya,Qırğızıstan,Meksika,Pakistan,Ukrayna–ümumi
likdə26ölkəninguşəsiqurulub.
Azərbaycanguşəsindəölkəmizin tarixi,mədəniyyəti, turizm

potensialı vəmətbəxi ilə bağlı ingilis və çex dillərində kitab
lar, suvenirlər nümayiş etdirilib,millimətbəx nümunələri təq
dimolunub.AzərbaycanDostluqTəşkilatınınrəhbəri,Amerika
AzərbaycanlılarıKoordinasiyaŞurasınınüzvüAdika İqbal və
digərgənclərimizyerlisakinlərəvəqonaqlaraölkəmizinmədə
niyyəti vəmətbəxi barədəətrafıməlumat veriblər.Guşəmiz
lətanışolanziyarətçilərAzərbaycanmətbəxinəxüsusimaraq
göstəriblər.
Festivalçərçivəsindəölkələrinmilli rəqsləridənümayişetdi

rilib.Adika İqbalın rəhbərliyi ilə yaradılan “Qarabağ” rəqsqru
punun ifaetdiyiAzərbaycanrəqsini izləyicilər rəğbətləqarşıla
yıblar.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

AzərbaycanındahibəstəkarıÜzeyir
Hacıbəylinin“Arşınmalalan”operettası
növbətidəfəÇinsəhnəsindədir.Sentyab
rın16daLanfanşəhərindəkiİpəkYolu
BeynəlxalqİncəsənətMərkəzindəoperet
takonsertversiyasındatəqdimolunacaq.

Üzeyir Hacıbəylinin (1885–1948)
anadan olmasının 136cı ildönü
münəvə18sentyabr–MilliMusiqi
Gününəhəsr olunan konsertAzər
baycan Respublikasının Mədəniy
yət Nazirliyi, Çin Xalq Respublika
sındakısəfirliyimizvəTiencinŞəhər
Bələdiyyəsinindəstəyiiləhazırlanır.
Layihəninbədiirəhbəri–İpəkYo

lu Mədəniyyət Birliyinin Preziden
ti Klaudia Yanq (Malayziya), baş
məsləhətçisivəkoordinatoruAzər
baycanDövlətAkademikOperavə
BaletTeatrınınbaşdirijoruvəmu
siqi rəhbəri,ƏməkdarartistƏyyub
Quliyev, baş menecer Yan Linyan, dirijor
SunCinkaydır,operaüzrəkastinqdirekto
ruLiSaofeyvəLuŞendir.TamaşaTiencin
Mahnı və Rəqs Opera Teatrı truppasının
ifasındatəqdimolunacaq.
Qeydedəkki,“Arşınmalalan”operetta

sıÇindəilkdəfə1959cuildə,növbətidəfə

isə2010cuildəƏməkdarincəsənətxadimi
HafizQuliyevinquruluşundasəhnəyəqoyu
lub.
ÜzeyirHacıbəylinin1913cü ildəyazdığı

operettaindiyədəkmüxtəlifölkələrdəvədil
lərdə tamaşayaqoyulub.2013cü ildə “Ar
şınmalalan”ın100illiyiUNESCOdaqeyd
olunub.

Napoleonun papağı hərracda 
İlkin qiyməti 200 min funt-sterlinqdir

FransaimperatoruvəsərkərdəsiNapo
leonBonapartaaidpapaqsentyabrın
27dəLondondakeçiriləcəkhərraca
çıxarılacaq.Satışaçıxarılmazdanöncə
tarixiəşyaimperatorunParisdəkiev
muzeyi–“Bonhams”dasərgilənəcək.

Hazırkı sahibi – “BonhamsEurope”nin
direktoruSimonKotlimperatoraaidrəsm
əsərlərindəmütəmaditəsvirolunanpapa
ğıilləröncəkiçikbiralmanmuzeyindəke
çirilənhərracdaəldəetdiyinibildirib.
Onun sözlərinə görə, papağın Napo

leon Bonaparta aid olduğunu bilmirmiş.
Birneçəmüddətsonrapapağıgözdənke
çirdikdənsonraonunüzərindəNapoleona
aidolabiləcəkyazılarıvədigərözəllikləri
görüb. Papaq imperatorun digər papaq
larının ölçüsünə və yaşına uyğun gəlib.
Bundan sonra əşyanın Napoleonaməx
susluğundanşübhələnənmuzeydirekto
ruonunüzərindədahaciddiaraşdırmaya
qərarverib.
Elektron mikroskop da daxil olmaqla,

müxtəlifüsullardan istifadəetməkləəşya
üzərindəgeniştədqiqataparılıb.Papağın
içərisindəntapılanbeşədədsaçtelindən
ikisi DNT testindən keçirilib.Alınan nəti

cələrNapoleonungenetikkodlarıylaüst
üstədüşəndənsonrapapağınimperatora
məxsusolmasıiddialarıqətiləşib.
Öncə150200min funtsterlinqqiymət

qoyulanpapağındəyərininbundansonra
dəfələrləartacağışübhədoğurmur.Çünki
indiyəqədərNapoleonaaidəşyalarhər
raclardamilyonlarladollarasatılıb.
Bu papağın indiyə qədər satılanlardan

başqa bir özəlliyi var. Belə ki, imperato
runnəslindənolanşəxslərəvvəllərhərra
caçıxarılanpapaqlarınguyamüharibələr
vaxtı döyüş meydanlarındakı əsgərlərin
gətirdiklərini iddiaedirdilərsə,sözügedən
baş geyimi Napoleonun saçı tapılan ye
ganəpapaqdır.

CAVİD

Türkiyədə 7500 il əvvələ aid 
tikililər aşkarlanıb

TürkiyəninKahramanmaraşvilayətindəki
“DomuztepeHöyüğü”adlıqədimyaşayış
yerində7500iləvvələaidolduğuehtimal
ediləntikililəraşkarlanıb.Qədimyaşayış
yerində1995–2006ciillərdəMançestervə
Kaliforniyauniversitetlərindənarxeoloqla
rıniştirakıiləqazıntılaraparılmışdı.

ArxeoloqHalilTekininbaşçılığıaltındada
vamedənqazıntılarzamanıŞumerlərdənəv
vəlkidövrəaidolduğumüəyyənedilən tarixi
binalarüzəçıxıb.Qazıntılarzamanı22hektar
ərazini əhatə edən yaşayış yerindən qədim
saxsıqablar,vulkanikvəcilalanmışşüşəalət
ləri,cilalanmışdaşlartapılıb.
Burada tapılanartefaktlarınbirçoxuKah

ramanmaraşArxeologiyaMuzeyindənüma
yişolunur.

Azərbaycanlı rejissorun filmi 
Kazan festivalında

VIIKazanBeynəlxalqMüsəlmanFilmləri
FestivalındarejissorRüfətHəsənovun
“Daxildəkiada”bədiifilmininmüsabiqə
dənkənartəqdimatıolub.

Rusiya Federasiyası Tatarıstan Res
publikasının paytaxtında təşkil olunan
ənənəvi festivalbuil5–10sentyabrtari
xində keçirilir. “Daxildəki ada” filmi ölkə
mizifestivalın“Türkdünyası”bölməsində
təmsiledir.
Filmin“Rodina”kinoteatrındabaştutan

nümayişindənsonraəsasrollardanbirinin
ifaçısıXalqartistiVidadiHəsənovtamaşa
çılarınsuallarınıcavablandırıb.

MədəniyyətNazirliyininsifarişiiləçəkilən,
“Azərbaycanfilm”,“Debüt”studiyası,“Arizo
naProductions”,“CoyoteCinema”və“Man
darinAgency”ninbirgəistehsalıolanfilmin
qəhrəmanı tanınmışşahmatqrossmeyste
ridir.Oözünükəşfetməkməqsədiləgizli
cəbiradayayoladüşür...
Filmin ssenari müəllifi Rüfət Həsənov,

quruluşçu operatoruOrxanAbbasov, qu
ruluşcurəssamıElturanMəmmədov,bəs
təkarlarıKatyaYondervəFərhadFərzəli,
səsrejissoruTeymurKərimov,ikincirejis
soruKamranAğabalayev,icraçıprodüse
riNadirƏliyevdir.ƏsasrollarıOrxanAta,
VidadiHəsənov,Qurbanİsmayılov,Rafiq
ƏzimovvəElvinAdıgözəlifaedirlər.
Film2020ciildəSarayevoFilmFestiva

lında“Ənyaxşırejissor”nominasiyasıüz
rəmükafatalayiqgörülüb.

“Arşın mal alan” 
yenidən Çin səhnəsində

Rəqəmsal uçurumu necə aradan qaldırmalı? 
UNESCO: “COVİD-19 böhranı təhsil prosesini görünməmiş miqyasda pozub”

Əksərölkələrdəyenitədrisilininbaşlandığısentyabrayı
dünyatəqvimindətəhsililəbağlıəlamətdargünlərlədə
diqqətçəkir.Məsələn,8sentyabrUNESCOtərəfindən
“BeynəlxalqSavadlılıqGünü”kimitəsisolunub.1967ci

ildənqeydolunanbugününməqsədisavadlılığıninsanlar,
icmalarvəümumilikdəcəmiyyətüçünfaydasınadiqqəticəlb
etməkdir.

UNESCOnun saytında yer
alanməlumatagörə,buil“Bey
nəlxalq Savadlılıq Günü”nün
devizi “İnsana yönəlmiş bərpa
naminə savadlılıq: rəqəmsal
uçurumuaradanqaldırmaq”dır.
Qeyd olunur ki, COVİD19

böhranı təhsil prosesini görün
məmişmiqyasdapozub.Distant
təhsil də daxil olmaqla təhsilin
fasiləsizliyinin təmin olunması
istiqamətində alternativ yollar
tapmaq üçün səylər göstərilsə
də, savadlılıq imkanları hamı
üçüneynidərəcədəəlçatande
yil.Üstəlik,distanttəhsiləsürətli
keçid,infrastrukturvətexnologi

yadanistifadəbacarığı,həmçi
ninöyrənməimkanlarınıməh
dudlaşdıranelektrikenerjisinə
çıxış kimi digər xidmətlərdəki
fərqlərbaxımındandavamedən
rəqəmsaluçurumuüzəçıxardı.
Vurğulanırki,2021ci ildəBey
nəlxalq Savadlılıq Günü, həm
çinin  pandemiya şəraitində və
ondan sonrakı dövrdə savadlı
lıqbacarıqlarınınöyrədilməsivə
öyrənilməsiningələcəküsulları
nıyenidəndüşünməküçünvə
siləolmalıdır.
Sentyabrın 9u isə “Təhsilin

HücumdanMüdafiəsiGünü”ki
mi beynəlxalq təqvimə düşüb.

BMTnin saytı xəbər verir ki,
bugünhazırda35ölkədə318
yaşarasındainsanların75faizi
ninyoxsulolmasına,habeləbu
uşaqların təhsil almasını təcili
dəstəkləməyəehtiyacolduğuna
diqqət çəkir. Eləcə də zorakılı
ğınfəsadlarıiləəlaqədaruşaq
lardan və onların təhsil almaq
bacarığından ötrü narahatlıq
ifadəolunur.COVİD19pande
miyası ilə əlaqədar müvəqqəti
bağlanmış məktəblərin şagird

lərinin ehtiyacları xüsusi diq
qəttələbedir.
“Təhsilin Hücumdan Müda

fiəsiGünü”BMTBaşAssamb
leyasının 2020ci il mayın
28də qəbul etdiyi qətnamə
əsasında təsis edilib. Qətna
mədəgöstərilir ki,hökumətlər
təhsilalanlar, xüsusən həssas
durumda olanlar üçün bütün
səviyyələrdə inklüziv, ədalətli

və keyfiyyətli təhsilin təmininə
vəbutəhsilinmüdafiəsinəgörə
məsuliyyət daşıyırlar. Sənəd
də, həmçinin fövqəladə huma
nitarvəziyyətlərdəməktəblərin,
təhsilalanların və müəllimlərin
müdafiəsi,təhsilinəlçatanlığına
maneolanhərəkətlərinqarşısı
nın alınması, silahlı münaqişə
vəziyyətindətəhsilinəlçatanol
masıüçünbütünmümkün təd
birlərin görülməsinin zəruriliyi
vurğulanır.
Xatırladaq ki, Azərbaycan

ərazilərinin Ermənistan tərəfin
dənişğalıdövründə1107təhsil
müəssisəsivə855uşaqbağça
sı tamamiləməhvedilib.2020
ciildəİkinciQarabağmüharibə
sizamanıErmənistanınyaşayış
məntəqələrini atəşə tutması
nəticəsində 60 məktəb binası
dağıntılaraməruzqalmışdı.Şə
hərvəkəndlərəraketzərbələri
zamanı öldürülən 100ə yaxın
mülkişəxsdən10uşagirdolub.

Gürcüstanda pandemiya ilə əlaqədar cərimələr silinir
Yeni qanun 245 min nəfərə şamil olunub

Gürcüstanparlamentipandemiyailəbağlı
vətəndaşlaratətbiqolunancərimələrinsilin
məsinədairqərarqəbuledib.Müvafiqqanun
layihəsihökuməttərəfindəntəqdimedilib.

Parlamentpandemiyadövründətətbiqedilmiş
məhdudiyyətlərinpozulması iləəlaqədarhaqla

rındacinayətişiaçılmışvətəndaşlarınəfvi,həm
çinin onlara yazılmış cərimələrin ləğv edilməsi
barədəqanunlayihəsiniüçüncüoxunuşdaqəbul
edib.Yeniqanunaəsasən,245minnəfərdənar
tıqfizikivə344hüquqişəxsincərimələrisilinib.
Ümumilikdəsilinəncərimələrinməbləği76mil

yonlari(təxminən41milyonmanat)təşkiledir.
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