
Yan va rın 13-də Qə tə rin 
pay tax tı Do ha şə hə rin də 
31-ci Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi si işə baş la yıb. 

Dün ya nın 37 öl kə si nin təm sil 
olun du ğu sər gi də Azər bay-
can da iş ti rak edir. 

Mə də niy yət Na zir li yi və Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sı nın 
bir gə təm sil olun du ğu sər gi də 
öl kə mi zə dair eks po zi si ya qu ru-
lub. Eks po zi si ya da Azər bay can, 
ərəb və in gi lis dil lə rin də ki tab lar 
yer alıb.

Öl kə mi zin sten din də Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin 2021-ci ili 
“Ni za mi Gən cə vi İli” elan et mə-
si ilə bağ lı sə rən ca mı na mü-
va fi q ola raq da hi şair və mü-
tə fək ki rin nə fi s tər ti bat da nəşr 
edil miş  “Xəm sə”si, pro fes sor 
Y.Ber tel sin “Bö yük Azər bay-

can şairi Ni za mi” ki ta bı nın in-
gi lis və ərəb dil lə rin də nəşr lə ri, 
Azər bay can Döv lət Tər cü mə 
Mər kə zi tə rə fi n dən ərəb di lin də 
nəşr edil miş ki tab lar və öl kə-
mi zin ta ri xi nə, mə də niy yə ti nə, 
ədə biy ya tı na, elə cə də 44 gün-
lük İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə-
sin də Azər bay ca nın qa zan dı ğı 
Zə fə rə həsr olun muş ki tab lar 
nü ma yiş olu nur.

Sər gi nin açı lı şı na Qə tə rin mə-
də niy yət na zi ri və di gər rəs mi 
şəxs lər qa tı lıb. Mə də niy yət Na-
zir li yi nin Ki tab sə na ye si şö bə si-
nin mü di ri Akif Ma rifl  i, Mil li Ki tab-
xa na nın di rek to ru Kə rim Ta hi rov 
sər gi də iş ti rak edir lər.

Qə tər Mə də niy yət Na zir li yi nin 
hi ma yə si ilə ke çi ri lən sər gi yan-
va rın 22-dək da vam edə cək.

Qə tə rin pay tax tı bey nəl xalq 
ki tab sər gi si nə ilk də fə 1972-ci 

il də ev sa hib li yi edib. 2002-ci 
ilə dək sər gi iki il dən bir təş kil 
edi lib, on dan son ra hər il ke çi-
ri lir. 2010-cu il dən baş la ya raq 

hər sər gi nin fəx ri qo naq öl kə-
si olur. 31-ci Do ha Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi si nin fəx ri qo na ğı 
ABŞ-dır.
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“İnanclardan 
qaynaqlanan 
ornamentlər” 

səh. 6

“Öyrədərək öyrənirəm” layihəsi üzrə
ustad dərsləri davam edir

səh. 3

Qaragöz 
kuklam

səh. 7

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

“Azərbaycan artıq o ölkə deyil ki, onun 
mənafelərinə etinasızlıq göstərilsin”

Mü ha ri bə nin ba şa çat ma sın dan bir il ke çən dən son ra bey-
nəl xalq bir li yin reak si ya sı mə ni qa ne edir. La kin de mə li yəm 
ki, bu, çox cə hət dən bi zim fəaliy yə ti miz nə ti cə sin də baş ve rib. 
Ona gö rə ki, mü ha ri bə qur ta ran dan son ra, elə er tə si gün 
mə nim tap şı rı ğım la biz işə baş la dıq ki, mü ha ri bə nin nə ti cə lə ri 
bü tün bey nəl xalq bir lik tə rə fin dən qə bul edil sin. Yə ni, biz, be lə 
de yək, bir cə gün də həm əra zi lə rin bər pa sı ba xı mın dan, həm 
də ar tıq de di yim ki mi, yüz lər lə ki lo metr lik sər hə din qay da ya 
sa lın ma sı, bey nəl xalq bir li yin bu nu qə bul et mə si ba xı mın dan 
nail ol du ğu muz iş lə ri da yan dır ma mı şıq. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri yan va rın 12-də yer li te le vi zi-
ya ka nal la rı na mü sa hi bə sin də bil di rib. 

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, mü ha ri bə dən son ra kı ye ni geosi-
ya si real lı ğın ay rı-ay rı öl kə lər, bey nəl xalq təş ki lat lar tə rə fi n dən qə-
bul edil mə si pro se si təd ri cən ge dib, la kin hər hal da biz bu na nail 
ol mu şuq: “ATƏT-in Minsk qru pu nun həm sədr lə ri nin ilk bə ya nat la-
rı nı ya da sal saq gö rə rik ki, on lar ye ni real lıq lar dan ta ma mi lə uzaq 
idi. Biz ora da vax ta şı rı həm mü na qi şə möv zu la rı nı, həm də di gər 
qə bu le dil məz mə sə lə lə ri gö rür dük. La kin son ra dan, on la rın bə ya-
nat la rı na bax saq in di ar tıq həm 10 no yabr ta rix li üç tə rəfl  i Bə ya na-
ta, həm də baş qa sə nəd lə rə is ti nad lar gö rə rik. Yə ni, real lıq ar tıq 
üs tün lük təş kil edir. Bir də ki, bi lir si niz, Azər bay can ar tıq o öl kə 
de yil ki, onun mə na fe lə ri nə eti na sız lıq gös tə ril sin. Əl bət tə, biz heç 
vaxt özü mü zü şi şir mə mi şik və şi şirt mə li de yi lik, la kin la zı mın ca 
qiy mət lən dir mə mək də gə rək de yil. Biz öz kons ti tu sion hü quq la-
rı mız çər çi və sin də, BMT-nin Ni zam na mə si, Hel sin ki Ye kun Ak tı 
çər çi və sin də ye ni real lıq ya rat mı şıq və ha mı bu real lıq la he sab-
laş ma lı dır. Bu, asan mə sə lə de yil di. Bu, ic ti maiy yə tə gö rün mə yən 
iş idi. Ona gö rə ki, biz bu işi açıq şə kil də gö rə bil məz dik. Əks 
hal da özü mü zə zi yan vu ra bi lər dik. Ona gö rə bu, daimi iş idi. Nə ti-
cə də bu gün bey nəl xalq təş ki lat lar – BMT, Qo şul ma ma Hə rə ka tı, 
ATƏT, Av ro pa İt ti fa qı, MDB bu real lıq la rı ta ma mi lə qə bul edib lər”.

Həmişə qaliblərin dostları çox olur
Pre zi dent qeyd edib ki, biz bu nu həm for mal mə na da, həm də 

ün siy yət də gö rü rük: “Üs tə lik, mən bey nəl xalq st ruk tur la rın çox-
say lı rəh bər lə ri və döv lət baş çı la rı ilə əla qə də olar kən mü şa hi də 
edi rəm, in di biz öz haqq işi mi zə qat-qat ar tıq dəs tək gö rü rük. Bə-
li, am ma bun lar hər şey ba şa ça tan dan son ra be lə olub. Əl bət tə, 
çox la rı bi zə de yir ki, siz haq lı idi niz, siz hər şe yi düz gün edir di niz, 
biz hə mi şə si zin tə rə fi  niz də ol mu şuq. La kin nə dən sə çox la rı bu 
ba rə də sus ma ğı üs tün tu tur du. Am ma bi lir si niz, hə mi şə qa lib lə rin 
dost la rı çox olur. Biz bu nu ta rix də də fə lər lə gör mü şük, la kin hər 
hal da bu, müs bət ad dım dır, xü su sən de mə li yəm ki, bu na İkin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si nin ne cə get mə si də yə qin ki, tə sir gös tə rib”.

davamı səh. 2-də

“Qafqaz Albaniyası və albanlar” 
Gör kəm li ta rix çi 
alim, al ban şü nas 
Fə ri də Məm mə do-
va nın “Qaf qaz Al ba-
ni ya sı və al ban lar” 
ki ta bı Ba kı Bey nəl-
xalq Mul ti kul tu ra lizm 
Mər kə zi (BBMM) 
tə rə fin dən in gi lis di-
lin də nəşr edi lib.

Qu ru mun mət buat 
xid mə tin dən bil di rib lər 
ki, ki ta bın in gi lis di li nə tər cü mə si və nəş-
ri “Qaf qaz Al ba ni ya sı nı öy rə ni rik” la yi hə-
si çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lib.

Ötən ilin de kab rın da dün ya sı nı də yi şən 
Fə ri də Məm mə do va hə lə so vet lər dö nə-
min də ilk də fə Qaf qaz Al ba ni ya sın da feo-
dal mü na si bət lə ri nin ge ne zi si prob le mi ni 
təd qiq edib. O, ta rix şü nas lıq da uzun müd-
dət ha kim ol muş I– VII əsr lər də Al ba ni ya-
da ib ti dai-ic ma qu ru lu şu nun möv cud lu ğu 

fi k ri nin ya lan ol du ğu nu 
sü but edə rək, bu ra da 
feodal mü na si bət lə ri nin 
ya ran ma sı və in ki şa fı nı 
el mi şə kil də əsas lan-
dı rıb. F.Məm mə do va 
al ban döv lə ti nin e.ə. IV 
– b.e. VII əsr lə ri nə aid 
sər həd lə ri ni müəy yən 
edib, Al ba ni ya da xris-
tian lı ğın ya yıl ma sı və al-
ban kil sə si nin ya ran ma-
sı ta ri xi ni təd qiq edə rək, 

Er mə nis tan döv lə ti nin bu əra zi də de yil, ki-
çik Asi ya da möv cud ol ma sı nı sü but edib.

Ki ta bın baş re dak to ru Ba kı Bey nəl-
xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi nin Hi ma-
yə çi lər Şu ra sı nın səd ri, aka de mik Ka-
mal Ab dul la, el mi re dak to ru AMEA-nın 
Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi  ya və Ant ro po lo-
gi ya İns ti tu tu nun əmək da şı Ül viy yə Ha-
cı ye va, la yi hə rəh bə ri BBMM-in ic ra çı 
di rek to ru Rə van Hə sə nov dur.

“Türk Dünyasının Mədəniyyət 
Paytaxtı”nın Serbiyada tanıtımı 

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı – 
TÜRK SOY-un la yi hə si üz rə 2022-ci il də 
“Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” 
elan edi lən Bur sa şə hə ri nin  Ser bi ya da 

təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Təq di mat za ma nı Bur sa nın ənə nə vi xö rək lə-
ri, el sə nət kar lı ğı nü mu nə lə ri (çi ni iş lə ri, ənə nə vi 
üsul la ha zır la nan məh rə ba lar) və “Ha ci vat-Ka ra-
göz” kuk la şousu bö yük ma ra ğa sə bəb olub.

Baş ka tib Dü sen Ka seinov bil di rib ki, TÜRK SOY 
or taq mə də niy yə ti mi zi, ta ri xi mi zi, in cə sə nə ti mi zi, 
adət-ənə nə lə ri mi zi təd qiq və in ki şaf et di rə rək gə-
lə cək nə sil lə rə ötür mək lə bə ra bər, dost öl kə lər və 
xalq lar la qar şı lıq lı əla qə lə rə də önəm ve rir: “Türk 
dün ya sı nın mə də niy yət pay taxt la rı ilə Av ro pa nın 
mə də niy yət pay taxt la rı ara sın da qar şı lıq lı əla qə-
ni ar tır maq üçün son beş il də mü hüm səy lər gös-
tər mi şik. Ötən il lər də gös tər di yi miz səy lər bu il öz 
müs bət nə ti cə si ni ver di”.

səh. 3

Fotoqraf-rəssam Pərviz Quliyevin
80 illiyi qeyd olundu

Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si, ta  nın  mış 
fo  toq  raf-rəs  sam Pər  viz Qu  li  ye  vin 80 
il  lik yu  bi  le  yi yan  va  rın 11-də Bey  nəl  xalq 
Mu  ğam Mər  kə  zin  də (BMM) qeyd 
edil  di.  

Azər  bay  can ki  ne  ma  toq  ra  fi   ya  sı  nın fə -
da  kar ve  te  ra  nı  nı təb  rik et  mə  yə tək  cə 
qo  hum  la  rı və dost  la  rı de  yil, uzun il  lər 
çi  yin-çi  yi  nə ça  lış  dı  ğı mə  də  niy  yət xa -

dim  lə  ri də gəl  miş  di. Əv  vəl  cə BMM-in 
fo  ye  sin  də Pər  viz Qu  li  ye  vin mil  li ki  no -
mu  zun bə  ləd  çi  si olan fo  to  la  rın  dan iba -
rət vi  deoçarx təq  dim edil di.   

Təd  bi  ri Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si, 
te  le  jur  na  list Ra  hib Azə  ri aça  raq Azər -
bay  can ki  no  su  nun ta  ri  xi sə  hi  fə  lə  ri və 
ki  no  da fo  toq  raf sə  nə  ti haq  qın  da dü  şün -
cə  lə  ri  ni bö  lüş  dü.

davamı səh. 5-də

Mədəniyyət Nazirliyi yanında
İctimai Şuranın yeni ildə ilk toplantısı

Yan va rın 12-də  Mil li 
Ki tab xa na da Mə də-
niy yət Na zir li yi ya nın-
da İc ti mai Şu ra nın 
2022-ci ilin plan la rı na 
həsr olu nan top lan tı sı 
ke çi ril di.

İc ti mai Şu ra nın səd ri 
Gə ray Əli bə yov iş ti rak-
çı la rı sa lam la ya raq gö-
rü şün həm də he sa bat 
xa rak te ri da şı dı ğı nı diq-
qə tə çat dır dı və şu ra nın tər ki bin də fəaliy yət gös tə rən iş çi qrup la rı 
ba rə də mə lu mat ver di. 

Bil di ril di ki, 2022-ci il dən İc ti mai Şu ra nın tər ki bin də 4 iş çi qru-
pu fəaliy yət gös tə rə cək. Akt yor və re jis sor, Xalq ar tis ti Vi da di 
Hə sə no vun rəh bər lik et di yi iş çi qru pu öl kə miz də ki özəl teatr-
la rın fəaliy yə ti və in ki şa fı na dəs tək məq sə di lə ya ra dı lıb. Mart 
ayın da iş çi qru pu özəl teatr la rın fes ti va lı nı təş kil edə cək. 

Di gər iş çi qru pa akt yor və bə dii qi raət çi, Əmək dar ar tist Azad 
Şü kü rov rəh bər lik edir. Bu iş çi qru pu sə nə tə ma ra ğı olan gənc-
lə rə us tad dərs lə ri ke çə cək. Bu dərs lər or ta mək təb də müx tə lif 
sə nət sa hə lə ri üz rə qa bi liy yət im ta ha nı na ha zır la şan şa gird lər 
üçün nə zər də tu tu lub. La yi hə nin məq sə di re gion lar da olan is te-
dad lı uşaq la rı aş kar et mək dir.

davamı səh. 3-də

“İRS” jurnalı ivrit dilində Azərbaycanın 
Qarabağ Zəfərindən bəhs edir

səh. 8

Ölkəmiz Qətərdə beynəlxalq kitab sərgisində təmsil olunur

“Bizi birləşdirən mədəniyyət” 
Yan va rın 12-də Hey dər Əli yev Sa ra yın da is te dad lı rəs sam Nər giz 
Qu li ye va nın fər di sər gi si açı lıb.

Sər gi Mə də niy yət Na zir li yi və “Mə də niy yət” ka na lı nın bir gə hə ya-
ta ke çir di yi “Bi zi bir ləş di rən mə də niy yət” la yi hə si çər çi və sin də təş kil 
olu nub.

Sər gi də Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü, “Nar giz Art Stu-
dio”nun rəh bə ri Nər giz Qu li ye va nın müx tə lif möv zu lar da çək di yi tab-
lo lar yer alıb. Rəs sam əsər lə rin də mul ti kul tu ra lizm, tə biət möv zu la-
rı na, pey zaj jan rı na üs tün lük ve rir. Rəsm lər də əsas məq səd ət raf 
alə min gö zəl lik lə ri ni ta ma şa çı la ra çat dır maq dır.

Təd bir də la yi hə nin ide ya müəl li fi , Hey dər Əli yev Sa ra yı nın di rek-
to ru, Əmək dar ar tist Ra mil Qa sı mov çı xış edə rək la yi hə nin əhə miy-
yə tin dən da nı şıb. Bil di rib ki, bi zi bir-bi ri mi zə zən gin kök lə rə ma lik 
olan mə də niy yə ti miz bağ la yır.

Son ra iş ti rak çı lar sər gi ilə ta nış olub lar.
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əvvəli səh. 1-də

Dövlətbaşçısıbildiribki,Azərbaycan
müharibəni ləyaqətlə, beynəlxalq hu
manitar normaları pozmadan aparıb:
“Mən dəfələrlə demişəm, erməni tə
rəfdəndincəhaliarasındaitkiazolub.
Olan qurbanlar da yalnızmüharibədə
iştirakedəndincvətəndaşlarolub.Er
məni tərəfi isə alçaqcasına hücumlar
edib,bizimşəhərlərimizidaimbomba
layıb.TəkcəTərtərə16minmərmidü
şüb.Təsəvvüredin,kiçikbirşəhərvə
16minmərmi.BəsGəncə,bəsŞuşa,
“Skad”lar,“İskəndər”lər!”.
Prezident bu xüsusda müharibənin

birepizodubarədədədanışıb.Bildirib
ki,AzərbaycanOrdusuZəngilanistiqa
mətində Ermənistanla sərhədə doğru
irəliləyəndəvəAğbəndqəsəbəsinəbir
neçəkilometrqalanvaxterməni tərəfi
Rusiya tərəfinəmüraciətlə xahiş edib
ki,RusiyanınGümrüdəkihərbibazası
nın kontingentinin bir hissəsi sərhədə
ezam edilsin: “Bunu onunla əsaslan
dırmaqistəyirdilərki,guyaAzərbaycan
Ermənistan ərazisinin Mehri hissəsini
ələ keçirmək niyyətindədir. Hərçənd
bizimbeləniyyətimizyox idi.Bununla
beləGümrüdəkiRusiyabazasınınçox
məhdudkontingentiorayaezamedildi.
Bu operativ informasiya bizdə vardı.
Buhadisəbaşverəndəndərhalsonra
erməni silahlı qüvvələri rusiyalı hərbi
qulluqçuların arxasından Azərbaycan
qoşunlarını atəşə tutmağa başladılar.
Oradaməsafəçoxkiçikidi,bunagörə
onlarminomyotlardandaatəşaçırdılar.
Oradabiztələfatverdik.Lakintəbiiki,
biz cavab verdik və dərhal Rusiyaya
müraciətetdilərki,Azərbaycanrusiyalı
hərbiqulluqçularıatəşətutur.Budərə
cədəalçaqlığıtəsəvvüretməkolarmı?
Yerigəlmişkən,Rusiyatərəfisonralar,
artıq bizimlə kontaktlardabuhadisəni
eyni ilə mənim kimi qəbul edirdi: bu,
alçaqlıqdan başqa bir şey deyil. Yəni
istəyirdilər ki, biz ermənimövqelərinə
cavabatəşiaçmaqlarusiyalıhərbiqul
luqçulara ziyan vuraq, onlar öz məq
sədlərinəçatsınlarvəRusiyanıbumü
haribəyəcəlbetsinlər”.
“Müharibə dövründə baş verən çox

hadisələr erməni tərəfin hərəkətlərinin
alçaqxarakterinəsübutdur”,–deyə İl
hamƏliyevəlavəedib:“Həttaözhərbi
qulluqçularınamünasibətdə.Səngərlər
də,maşınlarda,yükmaşınlarındazən
cirləbağlanmışvəziyyətdəölənerməni
hərbi qulluqçularını nə qədər tapdıq.
Ermənistanın hərbi və siyasi koman
danlığı fərarilərin yerindəcə güllələn
məsi barədə göstəriş vermişdi. Bütün
bu informasiyabizdəvar.Onagörəki,
biztəkcəQarabağdadeyil,Ermənistan
ərazisininçoxhissəsindədəbütünmə
kanı izləmişik.Bunagörəbaşverənlər
haqqındamötəbərinformasiyayamalik
idik.Yerigəlmişkən,indidəbelədir”.
Dövlətbaşçısıvurğulayıbki,mühari

bədənsonrakıgeosiyasi reallığındün
yadaqəbuledilməsindəbirsıraamillər
roloynayıb:“Fikrimcə,növbətiamilodur
ki, biz işğaldan azad edilmiş ərazilərə
dərhal müxtəlif ölkələrdən olan diplo
matların, jurnalistlərin, ictimaiyyət nü
mayəndələrinin səfərlərini təşkil etdik.
Onlar hamısı şokda idi. Elə biz hamı
mızda.Oradaolanhərbirimiz,sadəcə,
şokvəziyyətinədüşürdük.Onagörəki,
biz vandalizmin və barbarlığın miqya
sını bilmirdik.Budaermənilərinbütün
ideolojikonsepsiyasınıtamamiləaltüst
edirdiki,guyaonlarsivilxalqdır,qədim
xalqdır, barbar müsəlmanların əhatə
sində qalıblar, Qafqazda xristianlığın
nəticəsiolannəcibxalqdır.Məgərnəcib
xalq belə hərəkət edə bilərmi? Ölüləri
qəbirdənçıxarıbonlarınqızıldişləriniçı
xartmaq,qəbirüstüdaşlarısındırıbqon
şuölkələrəsatmağaaparmaq,məscid
ləri dağıtmaq, orada donuz saxlamaq.

Biz bütün bunları göstərdik, hərçənd
heçnəgöstərməyəehtiyacyox idi,sa
dəcə,adamlarınorayagəlməsilazımidi
ki,özləribaxıbgörsünlər.Mənhələişğal
dövründəmüsəlmanölkələrəmüraciətlə
deyəndəki,ermənilərdəhşətlihadisələr
törədir,bütünmüsəlmanlarınmüqəddəs
ziyarətgahlarını təhqir edirlər, bəlkə də
çoxları buna inanmırdı, lakin indi özləri
bunugörəndən sonra necəqəbul edə
cəklər?Yəniburadabaşverənlərindərk
edilməsində, bizim təkcə tarixi, hüquqi
vəsiyasibaxımdandeyil,həmdəxalis
insanlıq baxımından haqlı olmağımızı
dərketməkdədahabirdönüşbaşverdi.
Bizbeləhərəkətləretməmişik”.

Biz illər boyu 
UNESCO-nu dəvət edirdik...
Prezidentdahasonradeyib:“Hazır

dabizimnəzarətimizdəolankəndlərdə,
–mənermənilərinyaşadıqlarıkəndləri
nəzərdətuturam,–hərşeysalamatdır.
Bir il keçib, mən Hadrutda olmuşam,
orada bircə binaya da toxunulmayıb.
İşğaldövründəoradaəsasənerməni
lər yaşayırdı. Bu, ümumiyyətlə,Azər
baycanxalqınınxarakterinəziddir.Heç
birqəbirüstüdaşsındırılmayıb,heçbir
kilsədağıdılmayıb.Ammayəqinbilirsi
niz,UNESCO iləbağlıepopeyanıde
yirəm,onlar bizi azqala vandalizmdə
təqsirləndirməyə çalışırdılar, düşünür
dülərki, indibizkilsələridağıdacağıq.
Biz ermənilərin buraya gəlməsimarş
rutunuonlarla razılaşdırdıq.Onlarda,
onlarla əlaqədə olan bəzi ölkələr də
çox təkidləburayagəlmək istəyirdilər.
Bizişğaldanazadedilmişərazilərəxa
ricidiplomatlarınvəəcnəbi jurnalistlə
rin səfərlərini təşkil edəndə, onlar bu
kilsələrinvəbuqəbirlərinyerindəoldu
ğunu görəndə UNESCOnun gəlməsi
mövzusugündəlikdənçıxarıldı...”.
Dövlət başçısı xatırladıb ki, Azər

baycan işğal dövründə dəfələrlə
UNESCOyamüraciətedərəktəşkilatı
regionamissiyagöndərməyəçağırırdı:
“Bizbütünillərboyuonlarıdəvətedir
dik.Cavabnecəolurdu?Deyirdilərki,
UNESCO siyasi məsələlərlə məşğul
olmur.İkinciQarabağmüharibəsibaşa
çatankimionlartəkidləburayagəlməyi
xahiş etməyə başladılar. Bizmarşrut
larırazılaşdırdıqvəsair.Bumüddətdə
baş verənlər məlumdur. Onlar özləri
də gördülər ki, biz heç nəyi dağıtmı
rıq,ammaburayagələndədağıdılmış
məscidləri, dağıdılmış qəbiristanlıqla
rı, tarixi abidələri, dağıdılmış şəhər
ləri görəcəklər, sadəcə, bunu kimin
etdiyini deməyə məcbur olacaqlar.

Deməli, bunu etmək istəmirlər. Bütün
buamillər,üstəgəlbizimfəaldiploma
tikişimizbureallıqlarındünyadaqəbul
edilməsinə şərait yaratdı. Hesab edi
rəm ki, bu, böyük uğurdur. Ona görə
ki,bumüharibədənsonra,əslində,biz
müharibəbaşlayacağıhaldanələrbaş
verəcəyi barədə dünya miqyaslı hi
mayədarları olan Ermənistanın bütün
proqnozlarını, bütün fərziyyələrini alt
üstetdik.Əlbəttə,düşünürəmki,dünya
Azərbaycan xalqının öz torpağına nə
qədərsadiqolduğunu,hərşeyə–qur
banlarverməyədə,böyükriskədənə
dərəcədəhazırolduğunugördüvəbu
amildəroloynadı.Onagörəki,sent
yabrın27dəermənilərinhimayədarla
rınınreaksiyasınıhəttaməndə–bunu
bilən və yagümanedəbiləcəkadam
dafərzedəbilməzdik.Bütünbunlaröz
rolunuoynadı.Bunagörədəbizimxal
qımıza vəölkəmizə hörmət inanılmaz
dərəcədəartdı.Bizbunugörürük.Bu
nuhərkəs,hərbirazərbaycanlı,Azər
baycandan uzaqda yaşayan hər kəs
görürvəhissedir.İkinciQarabağmü
haribəsitəkcəərazilərinazadedilməsi,
təkcəmilliruhunoyanmasıvələyaqət
hissininqaytarılmasıdeməkdeyil,bu,
çoxböyükmultiplikativ,müsbətefekt
dirvədüşünürəmki,daimmüsbəttəsir
göstərəcək”.
Prezident İlham Əliyev müsahibə

sində münaqişənin və Azərbaycan
torpaqlarının işğalının davam etdi
yi 30 il müddətində heç bir irəliləyişə
nail olmayanATƏTinMinsk qrupu ilə
mövcud vəziyyətdəki münasibətə də
toxunub. “Hesab edirəm ki, onlar indi
yubiley tədbirlərinəhazırlaşırlar.Çünki
bildiyinizkimi,Minskqrupu1992ciildə
yaradılmışdırvəbuil30illiyidir”,–sö
zünəzarafatlabaşlayandövlətbaşçısı
deyib:“Ammaəgərbuzarafatlarıkəna
raqoysaq,hesabedirəmki,onlarözləri
üçünbirgündəlikformalaşdırmalıdırlar.
Bu,bizim işimizdeyil.Halbuki,mənim
təsəvvürümvarki,onlarnəiləməşğul
olmalıdırlarvənə iləməşğulolmama
lıdırlar. Nə ilə məşğul olmamalıdırlar,
məndeyəbilərəm.OnlarDağlıqQara
bağ münaqişəsi ilə məşğul olmamalı
dırlar, çünki bumünaqişə həll olunub.
Bizonlarınyerinəbuməsələnihəllet
dik.Onlarıngörünməməsininsəbəbidə
hesabedirəmki, bundanqaynaqlanır.
Çünki onlar üçün nə qədər çətin olsa
da, bu yeni reallığı qəbul etməlidirlər.
Bilməlidirlərki,onlarbundansonraQa
rabağməsələsiiləməşğulolmayacaq
lar.Çünkibunabiz imkanverməyəcə
yik.Bizbumünaqişəninbir tərəfi idik.

Əgər bir tərəf deyir ki, bu münaqişə
həllolunub,deməli,buradavasitəçiliyə
yer qalmır və bizimmövqeyimiz onla
raçatdırılıbdır.Nəiləməşğulolacaqlar,
yəqinki,özlərifikirləşməlidirlər.Bildiyi
məgörə, indihəmsədrlərarasındada
əvvəlki dövrlərdəki kimi birlik yoxdur.
Mənimmülahizələrimbunadəlalətedir.
Həmbuölkələrarasındakımünasibət
lər son vaxtlar xüsusilə çox gərginlə
şib, eyni zamanda, keçmiş münaqişə
və indiki vəziyyətlə bağlı onların fərqli
fikirlərivar.Məncə,onlarözaralarında
birrazılığagələbilmirlər.Hərhaldaon
larınfəaliyyətininbeləaşağısəviyyədə
olmasıbiziqətiyyənnarahatetmir,bəl
kədəəksinə.Prinsipcə30 il böyük iş
stajıdır, pensiya ərəfəsindədirlər. Ona
görəonlarauzunömür,cansağlığıar
zulayıram”.
Prezident müharibədən sonrakı bir

ildənartıqmüddətdəermənitərəfintö
rətdiyitəxribatlar,ocümlədənyanvarın
11də sərhədin Kəlbəcər rayonu isti
qamətində baş verən gərginliklə bağ
lısualadacavabverib.Qeydedibki,
Ermənistandarevanşistmeyillərtəkcə
keçmişhakimiyyətnümayəndələritərə
findənyox,eynizamanda, indikihaki
miyyətnümayəndələri tərəfindənözü
nübüruzəverir,istisnadeyilki,bundan
sonradabeləcəhdlərediləcək.“Ermə
nistanrəhbərliyivəbütövlükdəcəmiy
yəti müharibədəki məğlubiyyətindən
hələ özünə gələ bilməyib. Onlara elə
birciddipsixolojizərbəvurulub,psixo
lojicəhətdəneləzədələniblərki,onla
rın indi bütün ideoloji əsasları darma
dağın edilib...Ona görə beləmeyillər
davamedəcək...Heçvaxtunutmama
lıyıqki,bizhansıqonşu iləqonşuluq
dayaşayırıq.Sərhəddətörədilmiştəx
ribatlar dabundanqaynaqlanır.Onlar
biziyenədəsınağaçəkmək istəyirlər.
Olabilsin,dünənki təxribatınmənşəyi
də son vaxtlar MDB məkanında baş
vermiş hadisələrdir və hesab edirlər
ki, bunların imkanları artıb, yaxud da
haradansa dəstək ala bilərlər. Amma
unutmamalıdırlar ki, İkinci Qarabağ
müharibəsindəkikimi,kiminonlarayar
dımedəcəyindənasılı olmayaraq, biz
istədiyimizə nail olacağıq və heç kim
bizidayandırabilməz,heçnəbizida
yandırabilməz.Bizidayandıransadə
cəodurki,üçüncümüharibəistəmirik,
bu,bizimplanlarımızdayoxdur.Bizis
təyirikki,müharibədövrübaşaçatsın,
istəyirikki,normaləlaqələryaradılsın,
ErmənistanAzərbaycanınərazibütöv
lüyünü,nəhayət,tanısın.Bizbunuistə
yirik.Ammaəgərbizgörsəkki,dediyim
kimi,bizimüçüntəhlükəvar,otəhlükə
eləyerindəcəməhvediləcək...”.

“İstəmirlər, olmasın, 
onda görərik nə olacaq” 

Prezidentqeydedibki,Azərbaycan,
əslində,sülhgündəliyiniermənitərəfə
təqdim edib və delimitasiya ilə bağlı,
əgər o baş tutarsa, ondan sonra de
markasiya ilə bağlı çox aydın təklifər
irəli sürüb. İlkin mərhələdə Ermənis
tancavabvermirdi,nəhə,nəyoxde
yirdi: “Yəni, bu, bir daha onu göstərir
ki,Ermənistanrəhbərliyindəgələcəklə
bağlı açıqaydın təsəvvür yoxdur. Bi
zim siyasətimiz isə tam aydındır  is
tər müharibə ilə bağlı, istər keçmiş
Qarabağ münaqişəsinin baş vermiş
həlli ilə bağlı, istər gələcəklə bağlı. 

Biztəklifetmişikki,hərikiölkəbirbiri
nin ərazi bütövlüyünü tanısın, sərhəd
lərindelimitasiyası iləbağlı işlərəstart
verilsin, kommunikasiyaların açılması
prosesinə start verilsin və sülhmüqa
viləsi imzalansın.Yəni,sülhmüqavilə
sinin imzalanması 100 faiz qarantiya
olmasada,hərhalda,müharibəriskini
böyükdərəcədəminimumaendirir.Hal
buki biz onu da bilməliyik ki, istənilən
sülhmüqaviləsi Ermənistan üçün, sa
dəcə,kağızparçasıolabilər.İndiimza
lansada,imzalanmasada,bizdediyim
kimi, öz hərbi gücümüzü, qüdrətimizi
daimartıracağıqvəartırmalıyıq...”.
Dövlət başçısı əlavə edib ki, Ermə

nistanın rəsmi dairələri buməsələ ilə
bağlıözfikrinihələformalaşdırabilmə
yib: “Bir tərəfdən,onlarbaşadüşürlər
ki, sülh müqaviləsi olmasa və güclü
Azərbaycanmövcudolduğuhaldaon
larınmüəyyənnarahatlığıolabilər.Di
gərtərəfdənbaşadüşürlərki,sülhmü
qaviləsiimzalanarsa,oradamütləqhər
ikiölkəninbirbirininərazibütövlüyünü
tanımasımüddəası olmalıdır və onlar
buna hazır olmalıdırlar.Ona görə, bi
lirsiniz,necədeyərlər,ikidaşarasında
qalıblar.Ancaqseçimetməlidirlər,düz
günseçimetməlidirlər.Məndemişəm,
bizimxoşniyyətlidavranışımızşərtde
yilki,əbədiolacaqvəşərtdeyilki,bu
təklifərəbədimasaüzərindəqalacaq.
Əgərbizimərazi bütövlüyümüzü tanı
maq istəmirlərsə,ozamanbizdəon
larınərazibütövlüyünütanımayacağıq.
BizimErmənistanınərazibütövlüyünü
tanımamaqüçünbəlkədəyüzdəfəda
haçoxəsasımızvar,nəinkionlarınbi
zim ərazi bütövlüyümüzü tanımaması
üçün.Çünki hər kəsartıq bunu yaxşı
bilir,dünyaictimaiyyətidəbilirki,1920
ci ilin noyabr ayında tarixi torpağımız
Zəngəzur bizdən ayrılıb Ermənistana
birləşdirildi,Göyçədəhəmçinin.İrəvan
şəhəri 29 may 1918ci ildə Ermənis
tana verildi.Yəni, bizimErmənistanın
ərazi bütövlüyünü tanımamaq üçün,
necədeyərlər, bir çoxamillərimiz var.
Ammabunabaxmayaraq,gələcəksülh
naminə, ölkələr arasındakı əlaqələrin
qurulması naminə biz buna hazırıq.
Amma mən qarantiya verə bilmərəm
ki,bu,altıaydansonradaeyniolacaq.
İstəmirlər, yaxşı, onda olmasın, onda
görəriknəolacaq...”.
Prezident onu da xatırladıb ki, er

məni tərəf əvvəlcə həm dəmiryolunun
tikintisinə, xüsusilə avtomobil yolunun
tikintisinə etiraz edirdi və deyirdilər ki,
yox, bu, olmayacaq: “Sonra mən mü
sahibələrimin birində dedim ki, istəsə
də, istəməsə biz bunu edəcəyik. Bu
nu,deyəsən,aprelayındademişdimvə
nəticəetibarilə indi avtomobil yolunun,
Azərbaycanla Naxçıvan Muxtar Res
publikasıarasındakıavtomobilyolunun
çəkilişinədərazılıqverib.Yəni,mənde
məkistəmirəmki,bizonlarıməcburet
mişik,bizheçbirzor tətbiqetməmişik.
Olabilərki,bizim,necədeyərlər,siyasi
addımlarımız,diplomatikaddımlarımız,
eynizamanda,bölgədəgedənproses
lərgöstərirki,bunuartıqtəkcəAzərbay
can yox, bir çox region ölkələri istəyir.
Onagörəbutarixçəyənəzərsalsaqgö
rərikki,Ermənistanınmövqeyindədəyi
şiklikbaşverir.Onagörəistisnaedilmir
ki,bugüninkaretdiyisülhmüqaviləsi
nin imzalanmasınadanəvaxtsahazır
olacaq.Ancaqyenədədeyirəm,eləbil
məsinlərki,bizdaimonlardansülhtələb
edəcəyik.Biz,sadəcəolaraq,regionun
gələcəyi naminə və müharibə riskinin
sıfıraendirilməsinaminəbutəklifiedirik.
Yenədədeyirəm,əgərErmənistanbu
nahazırdeyilsə,ondabu,olmayacaq.
Olmasanəolacaq?Heçnə.Biznəitirə
cəyik?Heçnəitirməyəcəyik,nəbugün,
nəsabah.Bəlkədəəksinə.Ammaitirən
tərəfErmənistanolacaq...”.

“Azərbaycan artıq o ölkə deyil ki, 
onun mənafelərinə etinasızlıq göstərilsin”
“Xarici diplomatlar və jurnalistlər Qarabağda kilsələrin yerində olduğunu görəndə 

UNESCO-nun gəlməsi mövzusu gündəlikdən çıxarıldı”

Atçılıq Turizm və Milli Atüstü Oyunlar Mərkəzi 
DSX-nin tabeliyinə verilib

MədəniyyətNazirliyinintabeliyindəolanRespublikaAtçılıq
TurizmvəMilliAtüstüOyunlarMərkəziştatvahidlərivəona
məxsusəmlaklabirlikdəDövlətSərhədXidmətinintabeliyinə
verilib.

BaşnazirƏliƏsədovbubarədəqərarimzalayıb.
Qəraraəsasən,MədəniyyətNazirliyi,DövlətSərhədXidməti

və İqtisadiyyatNazirliyi buqərardan irəli gələnməsələləri qa
nunvericiliyintələblərinəuyğunolaraqhəlletməlidir.

Dövlət Xidmətinə ayrılan 
avtomobillərin sayı artırılıb

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətinəayrılanxidmətiminikavto
mobillərininsayhəddiartırılıb.

Bu, Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikasında döv
lətbüdcəsindənmaliyyələşən idarə,müəssisəvə təşkilatlarda
nəqliyyat vasitələrindən istifadəqaydalarının təkmilləşdirilməsi
haqqında”qəraraetdiyidəyişiklikdəəksinitapıb.
Qəraraəsasən,MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQo

runması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətinəayrılanxid
mətiminikavtomobillərininsayhəddi3dən8əqaldırılıb.Əlavə
5xidmətiminikavtomobiliDövlətXidmətinin regional idarələri
üçünayrılıb.

Moskvada Türkiyə-Ermənistan danışıqları
Yanvarın14dəMoskvadaTürkiyəninvə
Ermənistanınxüsusinümayəndələrinin
ilkgörüşükeçiriləcək.

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi
nümayəndəsi Mariya Zaxarova yanvarın
13dəkeçirdiyibrifinqdəTürkiyəiləErmə
nistanarasındamünasibətlərinnormallaş
masınatərəfdarolduqlarınıdeyib.
“Dialoq Türkiyə və Ermənistan arasın

dadır.Bizbuformatadaxildeyilik.Türkiyə
ilə Ermənistan arasında ikitərəfi müna
sibətlər, dialoqun qurulması, təmasların
normallaşdırılmasıbarədəprinsipialmöv

qeyimizi dəfələrlə ifadə etmişik, işdə və
praktikadadaköməketmişik”,–deyəM.Za
xarovavurğulayıb.

RusiyaXİN rəsmisi yanvarın11dəEr
mənistanAzərbaycansərhədindəbaşve
rəngərginlikbarədəsualadacavabverib.
Bildirib ki, uzunmüddətli planda regionda
sabitliyinvətəhlükəsizliyintəminolunma
sının əsas resepti ErmənistanAzərbay
can sərhədinin delimitasiya və demarka
siyaprosesinəbaşlanmasıdır:“Bubarədə
üçölkəliderinin26noyabr2021ciiltarixli
birgəbəyanatındadaqeydolunub. İkitə
rəfi komissiyanın yaradılması üzrə işləri
aparmaq vacibdir. Rusiya buna hərtərəfi
vəməsləhətliyardımınıetməyəhazırdır”.

Günay Əfəndiyeva “Çingiz Aytmatov medalı”na layiq görülüb
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
FondununprezidentiGünayƏfəndiyeva
Qırğızıstanın“ÇingizAytmatovmedalı”ilə
təltifolunub.

Fonddan bildirilib ki, Günay Əfəndiyeva
bumedalaÇingizAytmatovirsinin,Qırğızıs
tanınvəbütövlükdə,Türkdünyasınınzən
gin mədəniyyətinin beynəlxalq səviyyədə
tanıdılması istiqamətində çoxşaxəli fəaliy
yətinə görə layiq görülüb. Medal Qırğız
RespublikasınınAzərbaycandakısəfiriKay
ratOsmanaliyevtərəfindəntəqdimolunub.

Məlumatdaodaqeydolunurki,Beynəl
xalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondutərəfin
dənAzərbaycanda görkəmli yazıçı Çingiz
Aytmatovun90illikyubileyinəhəsrolunmuş
tədbir təşkil edilib, ədibin “Cəmilə” povesti
əsasındaqırğızdilindəhazırlanmıştamaşa
nümayişolunub.
FondubirneçədəfəziyarətedənQırğızıstan

səfiriKayratOsmanaliyevtəşkilatınkitabxana
sınaölkəsininmədəniyyətini, tarixinivəadət
ənənələriniəksetdirənnəşrlər,muzeyinə isə
qədimqırğızmusiqialəti–komuzbağışlayıb.
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“Şuşa İli” ilə bağlı görüləcək işlər 
müzakirə olunub

AMEA Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun “Şu
şa İli”ndə gö rə cə yi iş lər, nə zər də tu tu lan la yi hə və təd bir lər 
ins ti tu tun El mi şu ra sı nın yan va rın 12də ke çi ri lən yı ğın ca ğın da 
mü za ki rə edi lib.  

İclasıgirişsözüiləaçaninstitutunbaşdirektoru,akademikTey
murKərimlibildiribki,2022ci ilin“Şuşaİli”elanedilməsiAzər
baycanRespublikasıPrezidentininmədəniyyətsiyasətininuğur
ludavamıdır.
Qeydedib ki,Əlyazmalar İnstitutundasərəncamdan irəli gə

lən elmi tədqiqat və nəşriyyat işlərinin, elmikütləvi vəmədəni
tədbirlərinplanıhazırlanıb.Planaəsasən,buil“Qarabağşairləri
antologiyası”nın I cildinin, “F.Köçərli arxivinin təsviri”nin, “Üze
yir Hacıbəylinin publisistikasında dövrün ictimaisiyasiməsələ
ləri (19051920)”monoqrafiyasının, “Şuşanamə”poetik əsərlər
toplusunun,MəhəmmədağaMüctəhidzadəninQarabağşairləri
haqqında“Riyazülaşiqin”təzkirəsivəQarabağıntarixi iləbağlı
“Səfərnamə”sininnəşrinin, “Qarabağınədəbimədənimühiti əl
yazmalarda”mövzusundaelektronvəsəyyarsərginin,eləcədə
institut əməkdaşlarının mövzu ilə əlaqədar nəşrlərindən ibarət
ənənəvikitabsərgisinintəşkilinəzərdətutulur.

Rejissorlar üçün ustad dərsi
Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət Na zir li yi “Öy rə də rək öy rə ni
rəm” ad lı la yi hə yə start ve rib. La yi hə çər çi və sin də Azər bay can 
Döv lət Pan to mim Teat rın da Xalq ar tis ti, Pre zi dent tə qaüd çü sü 
Bəx ti yar Xa nı za də nin us tad dərs lə ri baş la yıb. 11 yan var da ilk 
tə lim gənc akt yor lar üçün təş kil edil miş di.

Yanvarın13dəkeçirilən
“ŞekspirinHamleti.Hamletkim
dir?”adlınövbətiustaddərsin
dərejissorlariştirakediblər.
Ustaddərsiiləbağlıtəəssüra

tını bölüşən Bəxtiyar Xanızadə
bildirdi ki, əvvəldən dəqeydet
diyimizkimi, rejissorlararasında
yaşfərqiqoyulmadanbusahədə
çalışanhərkəsbugörüşəqatıla
bildi:“Mövzuyagəlincə,eləbaş
lanğıcdan auditoriyayamüraciət
edərək bildirdim ki, mənim sizə
dərskeçməkfikrimyoxdur.İncə
sənətaləmindəkifayətqədəryaşadıqlarımıvətəcrübəmisizinlə
bölüşməkistəyirəm.Kiminxoşunagələr,götürər,mənimetdiyim
səhvlərietməz,kimindəxoşunagəlməz,yenədəöz işi.Düzü,
mən1979cuildən“Hamlet”üzərindədüşünürəm.Mütəmadiola
raqbirneçədəfənümayişetdirmişikbuəsəri.Mənhərzamanbu
düşüncəiləyaşadımki,görəsən,mənŞekspirinecəanladım,öz
daxili təcrübəmdənnecəkeçirəbildim,quruluşdaortayaatdığım
səbəbləriizahedəbildimmivəs.Fikirlərimibölüşməyimrejissor
lartərəfindənmaraqlaqarşılandı.Birdəbaxdımki,mənimözümə
danışmağaimkanvermirlərvəartıqbirbaşamənimlədialoqake
çiblər.Ustaddərsimaraqlıfikirmübadiləsiilədavametdi...”.
Qeydedəkki,yanvarın14də“Teatrvəmən–mənvəteatr”möv

zuluüçüncüustaddərsiteatrşünaslarüçünnəzərdətutulur.
Lalə

Bey nəl xalq Türk Mə də niy
yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY
un la yi hə si üz rə 2022ci 
il də “Türk Dün ya sı nın 

Mə də niy yət Pay tax tı” elan 
edi lən Bur sa şə hə ri nin  Ser
bi ya da təq di mat mə ra si mi 
ke çi ri lib.

Serbiyanın paytaxtı Belqrad
datəşkilolunantədbirdəTÜRK
SOYun Baş katibi Düsen Ka
seinov, Türkiyə mədəniyyət və
turizmnazirininmüaviniƏhməd
Misbah Demircan, Bursa millət
vəkili və TürkiyəSerbiya Parla
mentlərarası dostluq qrupunun
rəhbəri Mustafa Esgin, Bursa
BöyükşəhərBələdiyyəsininbaş
qanı Alinur Aktaş, Serbiyanın
mədəniyyətvəinformasiyanazi
rinin müavini Stanko Blaqojeviç
vəBelqradmeriZoranRadojiçiç
vəbaşqarəsmiləriştirakediblər.
Təqdimat zamanı Bursanın

ənənəvi xörəkləri, el sənətkarlı
ğınümunələri(çiniişləri,ənənəvi
üsullahazırlananməhrəbalar)və
“HacivatKaragöz” kukla şousu
böyükmarağasəbəbolub.

Zoran Radojiçiç çıxışında
“Türkiyənin Belqrad səfiri Ha
miAksoybu tədbirəhazırlıqları
açıqlayanda Bursanın necə bir
şəhər olduğunu bilmirdim. Bu
gün buradakı videolardan, fo
toşəkillərdən və təqdimatlardan
anladım ki, Bursa dünyanın ən
gözəl şəhərlərindən biridir” de
yib. O, 2022ci il üçün “Türk
DünyasınınMədəniyyətPaytax
tı”elanedilənBursanınənyaxşı
şəkildə təbliğ ediləcəyinə əmin
olduğunuvurğulayıb.

Düsen Kaseinov bildirib ki,
TÜRKSOY ortaq mədəniyyətimi
zi, tariximizi, incəsənətimizi,adət
ənənələrimizi tədqiqvəinkişafet
dirərəkgələcəknəsillərəötürməklə
bərabər, dost ölkələr və xalqlarla
qarşılıqlıəlaqələrədəönəmverir:
“Türkdünyasınınmədəniyyətpay
taxtları ilə Avropanın mədəniyyət
paytaxtları arasındaqarşılıqlı əla
qəni artırmaq üçün son beş ildə
mühüm səylər göstərmişik. Ötən
illərdəgöstərdiyimizsəylərbuilöz
müsbətnəticəsiniverdi”.

Başkatibbuxüsusda2020ci
ilin “Türk Dünyasının Mədəniy
yətPaytaxtı” Xivə (Özbəkistan)
ilə“AvropanınMədəniyyətPay
taxtı” Rijeka (Xorvatiya) ara
sında imzalanan əməkdaşlıq
müqaviləsini mühüm uğur kimi
qeydedib:“ArzumuzbuilAvro
panınMədəniyyətPaytaxtıadını
daşıyacaqSerbiyanınNoviSad
şəhəri ilə Türkiyənin Bursa şə
həri arasında əlaqələri inkişaf
etdirməkvəqardaşlıqprotokolu
nuimzalamaqdır...”.
Mədəniyyət və turizm naziri

ninmüaviniƏhmədMisbahDe
mircan çıxışına XX əsrin tanın
mış türkyazıçısıƏhmədHəmdi
Tanpınarın sətirləri ilə başlayıb:
“Sanki bir möcüzənin başlan
ğıcındayam. Su səsi və qanad
çırpıntılarından bir kristal çilçı
raq–Bursadazaman.Bursanın
İstanbuldansonraTürkiyə,Ana
doluvəTürküstanmədəniyyətini
özündəəksetdirən ilk şəhərlər
dən biri olduğunu bildirən nazir
müaviniqeydedibki,Bursakeç
mişdəİpəkYoluvəticarətyolları
nınmərkəzindəidi.Busəbəbdən
sənayesi və ticarəti də bir çox
fərqli mədəniyyətlərə açıq oldu
ğuüçüngüclüdür.Birsözlə,Bur
sadünyanınmədəniyyətpaytaxtı
olmağalayiqşəhərdir...”.

Mehparə Sultanova 
Ankara

əvvəli səh. 1-də
Sənətşünaslıqüzrə fəlsəfədoktoru

GünelSeyidəhmədlininrəhbərlikedə
cəyi üçüncü işçi qrupunun fəaliyyəti
mədəni irsimizlə bağlıdır.Beynəlxalq
əlaqələr üzrə nəzərdə tutulan qrup
isəƏməkdarincəsənətxadimi,musi
qişünasCahangirSəlimxanovunrəh
bərliyi altında fəaliyyət göstərəcək.
Buqrupmədəniyyətinmüxtəlif sahə
lərindəbeynəlxalqəməkdaşlığıəhatə
edəcək.
Sonra qrupların rəhbərləri iş planla

rını təqdim etdilər.Azad Şükürov diq
qətə çatdırdı ki, Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universite
ti,ÜzeyirHacıbəyli adınaBakıMusiqi
Akademiyası və digər qabiliyyət tələb
edənbədiitəhsilocaqlarıilədanışıqlar
aparılıb.Qrupunməqsədiregionlardakı
istedadlı gəncləri üzə çıxararaq onla
rın mədəniyyət və incəsənət sahəsin
dətəhsillərinəyardımçıolmaqdır:“Çox
zaman belə gənclər hara müraciət
edəcəklərinibilmirlər.Busəbəbdəndə
bölgələrdəgörüşlərkeçirilərəkistedad
lı gənclərə universitetlərə daxil olmaq
üçünbütünməqamlarıizahetməyidü
şünürük.Həmçininyaxşıolardıki,böl
gələrdəyaşayanmədəniyyətxadimləri

ilədəgörüşlərkeçirilsin.Bu,onlarınöz
təcrübələrini bölüşməyə vəbölgələrdə
teatrların canlanmasına səbəb olardı.

Biz istedadlı,qabiliyyətligənclərədəs
təkolmalıyıqki,bütövlükdəmədəniyyə
timizinkişafetsin”.

Cahangir Səlimxanov mədəniyyət
sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıqda
üzərində durulası məqamlardan söz
açdıvəfəaliyyətistiqamətlərihaqqında
fikirlərinibölüşdü.GünelSeyidəhməd
li mədəni irsimizin qorunması istiqa
mətində araşdırmaların aparılmasının
vacibliyini vurğuladı. Xalq artisti Vi
dadiHəsənov özəl teatrların nəzərdə
tutulan festivalının teatr problemləri,
görüşlər,ustaddərsləriniəhatəedəcə
yinibildirdi.
Toplantıda iştirakedənMilliMəclisin

Mədəniyyət komitəsinin sədr müavini
Fazil Mustafa mədəniyyət sahəsində
birsıraproblemlərinolduğunudiqqətə
çatdırdı. Qeyd etdi ki, İctimai Şuranın
əsas fəaliyyətibuproblemlərinaradan
qaldırılmasına təkanverməlidir.Mədə
niyyət komitəsinin eksperti ƏkbərQo
şalı isə işçi qrupunun təqdim etdiyi iş
planıiləbağlıfikirvətəklifərinibildirdi.

İctimai şuranın üzvlərindən Rauf
Zeyni işçi qruplarının fəaliyyətinin tək
milləşdirilməsinin vacibliyini vurğula
dı. Bəyimxanım Verdiyeva çıxışında
şuranın televiziyalarla əməkdaşlığının
vacibliyini, gənclərin maarifəndirilmə
si,məktəblərdəteatrdərnəklərinin,mə
dəni inkişafa təkanverəcək layihələrin
reallaşmasınınəhəmiyyətiniqeydetdi.
Şura tərəfindən irəli sürülən təklifərə

münasibət bildirən Mədəniyyət Nazirliyi
Sənədvəvətəndaşlarlaişşöbəsininmü
diriİsmayılƏbdüləzimovqeydetdiki,hər
hansınəzarətinsonundanəticəolmalıdır:
“İctimaiŞura ilə birgə əməkdaşlıq prob
lemlərinhəllyolununtapılmasındakömək
ola bilər. Vətəndaşlar fəaliyyətimizdən
yararlanmalıdırlar. Bütün işimiz vətən
daş yönlü olmalıdır. Faydalılıq artdıqca
problemlərdəazalacaq.BizİctimaiŞura
nınhəllyönlü təklifərinidinləməyəhazı
rıq. İnanıramki,əməkdaşlıqnəticəsində
problemlərinöhdəsindəngələbiləcəyik”.
Daha sonra toplantı müzakirələrlə

davametdi.
Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyi

yanında İctimai Şura 2021ci ilin iyu
lundaformalaşıb.Şuradoqquzüzvdən
ibarətdir.

L.Azəri

Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
İctimai Şuranın yeni ildə ilk toplantısı

Şuranın tərkibində dörd işçi qrupu yaradılıb

Me dia sa hə sin də hə ya ta 
ke çi ri lən is la hat lar ma hiy
yət eti ba ri lə özün də me dia 
sa hə sin də fəaliy yə tin təş ki la ti, 
hü qu qi və iq ti sa di əsas la rı, 
həm çi nin küt lə vi in for ma si ya
nın əl də edil mə si, ha zır lan ma
sı, ötü rül mə si, is teh sa lı, ya yı mı 
və s. mə sə lə lə rin da ha tək mil 
for ma da həll edil mə si nə yö
nəl miş təd bir lə ri eh ti va edir. Bu 
mə na da ye ni qa nu nun qə bul 
edil mə si son də rə cə ak tual
dır və əmin lik lə de mək olar ki, 
zə ru rə tə çev ri lib.

AzərbaycanRespublikasının
Medianın İnkişafı Agentliyinin
(MEDİA) icraçı direktoru Əh
mədİsmayılovbufikirləri“Me
dia islahatları: yeni hədəfərə
doğru” sərlövhəliməqaləsində
qeydedir.
Məqalədə bildirilir ki, “Media

haqqında” yeni qanun peşəkar
media subyektləri və jurnalistlər
üçüngenişimkanlarvəpotensial
güzəştvəimtiyazlarüçünhüquqi
əsasyaradacaq,ölkəmediasının
dahayüksəkinkişafmərhələsinə

keçidinə dəstək olacaq: “Lakin
unudulmamalıdır ki, media bir
prosesdir və həmin prosesdə
media subyektləri və jurnalist
lər iştirakçıların yalnız bir qrupu
– xəbərin, media məhsulunun
istehsalçısıdırlar.Onlarla yanaşı
həminprosesdəbumediaməh
sullarınınistehlakçıları–auditori
ya,yəniqəzetvəsaytoxucuları,
televiziyatamaşaçıları,radiodin
ləyicilərivəs.dəiştirakedir”.
MEDİAnın icraçı direktoru

diqqətə çatdırır ki, yeni qanun
layihəsi hazırlanarkənAzərbay
can Respublikasının Konstitu
siyası, qanunvericilik bazası,
beynəlxalq qanunvericilik və
müxtəlif digər sənədlər, o cüm
lədənAvropaŞurasınınjurnalis
tikaetikası iləbağlıqətnaməsi
ninmüddəalarınauyğunolaraq,
bütün tərəfərin, o cümlədən
media məhsulu istehlakçısının
damaraqlarınəzərəalınıb.

“Medianın inkişafının ilkin
şərtlərindən biri jurnalistlərin
peşəkarlığının artırılması, on
ların problemləri və ehtiyacları
ilə bağlı tədbirlərin görülmə
sidir. Agentlik bu istiqamətdə
istər müstəqil şəkildə, istərsə
də yerli və xarici tərəfdaşlarla
birgəmüntəzəmolaraqmüxtə
lif təlimlər, treninqlər və digər
tədbirlər həyata keçirməkdədir.
Agentlik tərəfindənmedia sub
yektlərinin rəhbərləri üçünme
necment və idarəetməyə dair
xüsusi seminarlar, region me
diasının inkişafı ilə bağlı müx
təlifbölgələritəmsiledənmedia
subyektlərinin nümayəndələri
ilə videokonfrans formatında
görüş təşkiledilmişdir”,–deyə
Əhmədİsmayılovyazır.
Məqalədə vurğulanır ki, hər

bir sahədə olduğu kimi, me
diasahəsindədəpeşəkarlığın
əsas göstəricilərindən biri pe

şəetikası faktorudur.Mediada
peşəetikasınariayətedilməsi,
müəllifhüquqları,məlumatların
dəqiqliyi və qərəzsiz, obyektiv
yanaşmanın təmin edilməsi,
əxlaq normalarının gözlənil
məsi və s. məsələlər peşəkar
medianın inkişaf etdirilməsi
kontekstində daim diqqətimiz
dəsaxlanılırvəbuistiqamətdə
müvafiq tədbirlər həyata keçi
rilir: “Agentlik tərəfindən təşkil
edilən və müxtəlif kateqoriya
lara istiqamətlənmiş bütün bu
tədbirlərin əsas məqsədlərin
dən biri informasiya və xəbər
mühitini sağlamlaşdırmaq, bu
sahədə peşəkarlıq səviyyəsi
ni yüksəltmək, jurnalistika pe
şəsinin cəmiyyətdə nüfuzunu
qaldırmaq, onu yüksək keyfiy
yətstandartlarınauyğunlaşdır
maqla məsuliyyətsiz və qey
ripeşəkar təzahürlərdən azad
etməkdənibarətdir”.

Qeyd edilir ki, agentlik tərə
findən jurnalistlərin rifahının
yüksəldilməsi və sosial müda
fiəsinin gücləndirilməsi istiqa
mətində müxtəlif layihələr işlə
nibhazırlanır.Mediareyestrinin
tətbiqi ilə bu istiqamətdə aidiy
yəti dövlət qurumları ilə birgə
konkret layihələrin həyata keçi
rilməsinəzərdətutulur.
Agentlik fəaliyyətinin əsas

hədəfərindən biri kimi media
subyektlərinin iqtisadi müstə
qilliyinin təminedilməsiməsə
ləsini daim diqqətdə saxlayır,
bu məqsədlə müvafiq təhlil
lər aparır, müxtəlif qurumlarla
əməkdaşlıq edir. Media sub
yektlərinin iqtisadi müstəqilliyi
ümumilikdə medianın müstə
qilliyininəsastəminatçısıdırvə
bu mənada media subyektləri
müstəqil sahibkarlıq (biznes)
subyekti kimi rəqabətqabiliy
yətli olmağı bacarmalıdırlar.

Agentlik media subyektlərinin
inkişafı, iqtisadi müstəqilliyinin
gücləndirilməsi, fəaliyyətinin
təkmilləşdirilməsi, habelə döv
lətvəcəmiyyətüçünəhəmiyyət
kəsbedənlayihələrinhəyatake
çirilməsi məqsədilə müntəzəm
müsabiqələrtəşkiledir.
Məqalədə Medianın İnkişafı

Agentliyinin beynəlxalq əmək
daşlıq layihələrində iştirakın
dan da bəhs olunur.  Buna
misal olaraq Türk Dövlətləri
Təşkilatı, TürkiyəAzərbaycan
ortaq media platforması layi
hələrixüsusiqeydedilir.

MEDİAnın İCRAÇI DİREKTORU YAZIR

Media islahatları: yeni hədəflərə doğru

“Ön söz – on söz”
Daş Salnamə Muzeyində sərgi davam edir

YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı nın 10 il li yi 
mü na si bə ti lə Daş Sal na mə Mu ze yin də 
açı lan “Ön söz – On söz” xro ni kal qrup sər
gi si da vam edir.

Sərgi YARATın ilk layihəsinə (“Ön söz”)
istinadlabudövrərzindəkeçdiyiyoluvəye
ninəsilmüasir rəssamlarınyetişdirilməsivə
formalaşdırılmasındaoynadığımüstəsnaro
lunuvurğulayır.
Yaddaşvə tarixanlayışlarıətrafında toplan

mışekspozisiyakeçmişinindikianımızaqədər
sirayətetməsininetirafıdır.Keçmişinmaddireal
lığıiləqarşılaşanindikireallıqbirsürətəbağlıdır.
Sərgiyaşadığımızsürətinbiziəhatəedənkeç
mişinsimvollarıvəxatirələriilənecəuzlaşdığını
nəqledir,ənənəvəcəmiyyət,dəyərlərsistemi,
ziddiyyətli həqiqətlər mövzularına toxunur. İn
sanvarlığıvəmövcudluğununfərqliaspektləri
araşdırılaraq onların formalaşmasında keçmi
şinəhəmiyyətinivərolunuönplanaçəkir.

YARAT kolleksiyasının ən mühüm əsər
lərindən ibarət ekspozisiyadaAfruzAmighi,
FaiqƏhməd,RəşadƏləkbərov,ÇinarəMəci
dovavəElturanMəmmədovun instalyasiya,
heykəl,videovəfotoəsərləriyeralıb.
Yanvarın 31dək davam edəcək sərgi ilə

həftənin 6 günü (çərşənbə axşamı – bazar
günü)tanışolmaqmümkündür.Sərgininku
ratoruFərəhƏləkbərlidir.

BELQRADDA TƏQDİMATTANITIM
“Türk Dünyasının 

Mədəniyyət Paytaxtı” – Bursa 

“Artım” layihə məkanında 
yeni tamaşa

“Cəhənnəmə gedən 
özünə yoldaş axtarar”

Yan va rın 16da “Ar tım” la yi hə mə ka
nın da İs ma yıl İma nın “Cə hən nə mə 
ge dən özü nə yol daş ax ta rar” pye si 
əsa sın da səh nə ləş di ri lən ey niad lı 
ta ma şa nü ma yiş edi lə cək.

RejissorTərlanRəsulovunsəhnələş
dirdiyitamaşamüasirinsanlarınbirbiri
ilə ünsiyyət və münasibət qura bilmə
məsindənbəhsedir.
Səhnəəsərininvideoyazısıeynivaxt

da “Artım”ın üç zalında Azərbaycan,
rus,ingilisdillərindətəqdimolunacaq.
Saat17:00və19:00danümayişolu

nacaq tamaşaya baxmaq üçün öncə
dənqeydiyyatdankeçməkvacibdir.
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“Şuşa İli” münasibətilə rəsm müsabiqəsi
İsmayıllıRMİQəbələDövlətRəsmQalereyasıvəQəbələ
DövlətTarix-BədiiQoruğununbirgətəşkilatçılığıilərayon
MədəniyyətMərkəzindəuşaq,yeniyetməvəgənclərara-
sında“Şuşa,sənazadsan!”mövzusundarəsmmüsabiqəsi
keçirilib.

“Şuşaİli”mü
nasibətilətəşkil
olunanmüsabi
qədərayonun
Zarağankəndin
dəyerləşənŞuşa
rayon24nömrəli
ümumiortamək
təbinşagirdləri
ninmədəniyyət
paytaxtımızın
tarixivəerməni
işğalındanazad

edilməsiiləbağlırəsməsərlərinümayişolunub.
TədbirinaçılışındaqalereyanındirektoruTəzəgülNəsmiyeva,

QəbələqoruğunundirektoruZahirKərimov,Şuşarayon24saylı
ümumiortaməktəbindirektoruSəbinəGözəlova,Şuşa sakini
MəhərQuluzadəvəMədəniyyətMərkəzinindirektoruMalikAğa
yevçıxışediblər.Dövlətbaşçısıtərəfindən2022ciilin“Şuşaİli”
elanedilməsininəhəmiyyətivurğulanıb.
Məktəbinşagirdləritərəfindənhazırlananədəbibədiikompo

zisiyanümayişolunub. Sonramüsabiqəninqaliblərinədiplom
vəhədiyyələrtəqdimedilib.

“Vətənim Azərbaycan”
Regional idarənin yeni layihəsi

BərdəRMİTərtərrayonHeydərƏliyevMərkəzi“VətənimAzər-
baycan”adlılayihəyəbaşlayıb.Layihəninməqsədiölkəmi-
ziayrı-ayrıbölgələriiləbirlikdədahayaxındantanımaqvə
tanıtmaqdır.

Layihə çərçivə
sində keçirilən ilk
tədbirdəmədəniy
yətvətəhsilişçilə
riiştirakedib.Mər
kəzin direktoru
Səlimə Yusibova
çıxışedərəkAzər
baycanın tarixi
keçmişi barədə
danışıb.Mərkəzin
əməkdaşı Fəridə
Süleymanovanın

“VətənimAzərbaycan”mövzusundaməruzəsidinlənilib.
DahasonraNəcmiyyəZeynalzadəSüleymanRüstəmin“Azər

baycanagəlsin”,JaləƏlizadəisəMəhəmmədhüseynŞəhriyarın
“Azərbaycan”şeirlərinisöyləyiblər.
Layihəçərçivəsindəayda ikidəfə tədbirlərin təşkil olunması

nəzərdətutulub.HərtədbirAzərbaycanınbirbölgəsinəhəsrolu
nacaq.

GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)Gəncəşəhər
MKS-ninMərkəziKitabxanasındafondadaxilolanyeniki-
tablarınsərgisikeçirilib.SərgidəAzərbaycan,rusvəingilis
dillərində400nüsxədənçoxkitabnümayişolunub.

MKSnin 15 saylı kitabxana
filialının təşkilatçılığı ilə Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin
liderlərindən Xudadat bəy Rə
fibəylinin (18771920) anadan
olmasının 145 illiyi ilə bağlı
tədbir keçirilib. Gəncə şəhər
M.Ş.Vazehadına16saylı tam
ortaməktəbdəkeçirilən tədbir
dətarixmüəllimiTükəzbanƏs
gərova,kitabxanamüdiriAynur
Rzayevavəməktəbin9cusinif
şagirdlərimövzu iləbağlıçıxış
ediblər.Bildirilib ki, X.Rəfibəyli
Cümhuriyyətin səhiyyə nazi
ri işləyib,Yelizavetpol (Gəncə)
quberniyasının qubernatoru
olub.
Gəncə şəhər Mədəniyyət

Mərkəzində şəhidlərin xatirəsi
nə həsr olunan “Vətən mənim
bu günüm...” adlı tədbir təşkil
olunub. Çıxış edənlər Vətəni
qorumağınhərbirölkəvətənda
şınınümdəborcuolduğudiqqə
təçatdırılıb.

İsmayıllı RMİ Qobustan ra
yon Mədəniyyət Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə “Müasir dövrü
müzdə bəşəriyyətin bəlası olan
narkomaniya və dini radikalizm
ilə mübarizə” mövzusunda təd
bir keçirilib. Çıxışlarda son illər
narkotikvasitələrəqarşımübari
zəninxeyligücləndiyi,dövlətor
qanlarının bu sahədəki fəallığı
nınartmasıqeydolunub.Sosial
bəlaya qarşı aparılan mübarizə
məqsədilə maarifəndirici təd
birlərin mütəmadi keçirilməsinin
zəruriliyivurğulanıb.

Ağdaş RMİ Ucar Rayon Ta
rixDiyarşünaslıqMuzeyində“Bu
günün şagirdi, gələcəyin əsgə
ri” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə
BirinciQarabağmüharibəsi işti
rakçısı Əvəz Süleymanov çıxış
edərək döyüş yolundan söhbət
açıb,eləcədəAzərbaycanəsgər
və zabitlərinin 44 günlük Vətən
müharibəsindəgöstərdiyiqəhrə
manlıqdandanışıb.
Göyçay rayon MKSdə “Na

zimHikmətdünyası”adlıtədbir
təşkilolunub.Görkəmlitürkşairi
Nazim Hikmətin (19021963)
anadanolmasının120illiyimü
nasibətiləgerçəkləşən tədbirdə
çıxış edənlər qələm sahibinin
insan dünyasının zənginliyini,
duyğualəmininincəliklərini,hə
yatınmürəkkəbliyini bütün dol
ğunluğuiləəksetdirəntürkşeiri
tarixindəəbədiyaşarkorifeysə
nətkar olduğunu qeyd ediblər.
Sonraşairinəsərlərindənibarət
sərgiyəbaxışolub.

Ağstafa RMİ Qazax rayon
MKSnin E.Hüseynov adına
MərkəziKitabxanasışəhəristira
hətparkında“Prezidentinhədiy
yəsi” başlıqlı səyyar sərgi təşkil
edib.SərgiPrezident İlhamƏli
yevin12yanvar2004cüiltarixli
“Azərbaycan dilində latın qrafi
kası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi haqqında” sərənca
mının təbliği məqsədilə təşkil
edilib.Sərgidə “Oxu,öyrən tari
xini”,“Gənclərtarixiolduğukimi
bilməlidirlər” – İlham Əliyev”,
“Tariximiz,şərəfimiz”bölmələrin
də müxtəlif mövzularda 80dən
çoxkitabnümayişolunub.

XaçmazRMİXaçmazTarixDi
yarşünaslıqMuzeyi “Vətənüçün
oxu”adlımaarifəndiricilayihəhə
yata keçirir. Layihə çərçivəsində
şəhidvəqaziövladları,eyniza
mandaimkansızailələrinuşaqla
rıməktəbləvazimatları,kitablarla
təminedilir,təhsilləbağlısöhbət
ləraparılır.Vətənmüharibəsişə
hidi Nazir Xurşudovun ailəsi ilə
görüşkeçirilib,ailəyəməktəb lə
vazimatları və müxtəlif mövzulu
kitablarhədiyyəedilib.
Siyəzən şəhərində Vətən

müharibəsində şanlı Qələbə
mizin şərəfinə “Dəmir yumruq”
abidəsi ucaldılır. ŞəhərinMolla
PənahVaqifküçəsindəyerləşə
cəkabidəninəsaselementlərini
Azərbaycan xəritəsi və “Dəmir
yumruq” simvolları təşkil edir.
Eyni zamanda abidə “Biz bir
likdə güclüyük!”mesajını verə
cək.XəritəüzərindəQızqalası,
Xudafərin körpüsü, İmamzadə
kompleksivəs.əksolunacaq.

Sumqayıt RMİdə yeni ilin ilk
müşavirəsi keçirilib. İdarə rəisi
Rəşad Əliyev Prezident İlham
Əliyevin 2022ci ilin “Şuşa İli”
elan edilməsi haqqında sərən
camının əhəmiyyətindən da
nışıb. O, həmçinin “Şuşa İli”
çərçivəsində təşkil olunacaq
tədbirlərin rəngarəng və geniş
miqyaslı olmasının vacibliyini
vurğulayaraq,müəssisərəhbər
lərinə müvafiq tapşırıqlar verib.
İdarə rəisiMədəniyyətNazirliyi
ninmüasiridarəetməüsullarının
tətbiqi, şəfafıq və səmərəliliyin
artırılması və ən əsası, insan
kapitalının müasir tələblərə uy
ğunlaşdırılması və inkişaf etdi
rilməsi ilə,habeləstratejipriori
tetlərhaqqındaətrafıbəhsedib.
Vurğulanıb ki, cari ildən hər bir
müəssisənin iş efektivliyi KPİ
indikatoru(ƏsasEfektivlikGös
təriciləri –KeyPerformance İn
dicator)üzrədəyərləndiriləcək.

QubadlırayonFəxrəddinHü
seynov adına Mahmudlu kənd
Uşaq musiqi məktəbinin 6cı
sinif şagirdi Aylin Əsədli Azər
baycanGənclər İttifaqınındəs
təyi ilə keçirilən “Ümid2021”
beynəlxalq incəsənət və rəqs
müsabiqəsində 1112 yaş ka
teqoriyasında fortepiano üzrə
3cüyerəlayiqgörülüb.Yeniyet
məpianoçununuğurundabədii
rəhbər, konsertmeysterÜlviyyə
Məlikovanın da xüsusi xidmət
lərivar.

Şəki RMİ Qax rayon İbaxlı
kənd kitabxanası və Diyarşü
naslıqklubununbirgətəşkilatçı
lığı ilə “Şuşa İli” iləbağlı “Xarı

bülbülətrigəlir”adlıədəbibədii
gecə keçirilib. Tədbirdə iştirak
edən məktəblilər, kitabxana
nın fəal oxucularıŞuşayahəsr
olunmuş şeir vəmahnılar səs
ləndiriblər.

Lənkəran RMİ Lerik rayon
HeydərƏliyevMərkəzi,Gənclə
rin İnkişaf və Karyera Mərkəzi
ninLeriknümayəndəliyi,“Müasir
GənclərinİnkişafınaDəstək”İcti
maiBirliyivə“Azərbaycanqadını
elmdə”təşkilatınınbirgətərəfdaş
lığıilə1318yaşlıməktəbliqızlar
üçün nəzərdə tutulmuş regional
seminarlar keçirilib. Seminarlar
Avropaİttifaqınınmaliyyələşdirdi
yi,BMTninƏhaliFondu(UNFPA
Azerbaijan)vəBMTninQadınlar
üzrə Agentliyinin (UN Women)
birgəhəyatakeçirdiyi“Avropaİt
tifaqıgenderbərabərliyinaminə:
genderstereotiplərinəvəgender
əsaslızorakılığaqarşı”proqramı
çərçivəsindətəşkiledilib.

Masallı RMİ Yardımlı rayon
HeydərƏliyevMərkəzindəqanlı
20Yanvar faciəsinin32ci ildö
nümü münasibətilə “Azərbay
canxalqıüçünunudulmaztarix”

adlı tədbir gerçəkləşib. Tədbir
də“QanlıYanvar”filminümayiş
olunub və xalqımızın qan yad
daşını özündəəksetdirən “Biz
müharibəistəmirik”adlısərgiyə
baxışkeçirilib.

Astaralı məktəblilərAzərbay
canRespublikası insanhüquq
larıüzrəmüvəkkilinin(Ombuds
man) təşəbbüsü ilə keçirilən
“Postmüharibə dövründə insan
hüquqları” mövzusunda uşaq
rəsm müsabiqəsində uğur qa
zanıblar. Astara Dövlət Rəsm
Qalereyasının rəsm dərnəyinin
üzvləriolanmüsabiqə iştirakçı
larına təşəkkürnamələr təqdim
olunub.
Masallı rayonunun Ərkivan

qəsəbəsində Vətən müharibə
si şəhidi Sənan Seyfullayevin
adına inşa edilmiş bulaqabidə
kompleksinin açılış mərasimi
keçirilib.Mərasimdəçıxışedən
lərşəhidindöyüşyolundan,Və

tənsevgisindənsöhbətaçıblar.
Sonda məktəblilər Vətənə, şə
hidlərimizə həsr olunan şeirlər
söyləyiblər.

Hazırladı: N.Məmmədli

Bölgələrdən müxtəlif səpkili xəbərlər

Gözəlliyimahnılardavəsfolu-
nanXızıdağları,eynizaman-
da,qədimtariximizinizlərini
özündəqoruyubsaxlayır.Bu
reportajımızdaXızıdağlarının
sıxmeşəlikərazisindəgiz-
lənənqala-şəhərhaqqında
məlumatverəcəyik.

VVIIəsrlərəaidolduğuehti
mal olunan qalaşəhər Xızının
Altıağac qəsəbəsindən 3 kilo
metr şərqdə yerləşir. Altıağac
Milli Parkı ərazisində yerləşən
qədim qala haqqındamətbuat
daməlumatarastgəlinmir.
Mədəni İrsin Qorunması, İn

kişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidməti Şabran Regional İda
rəsinin Xızı bölgəsi üzrə baş
mütəxəssisi Tural Babayev və
AltıağacMilliParkınınmühafizə
yegeri Elvin Ələkbərovun bə
lədçiliyi ilə AZƏRTACın bölgə
müxbiriqalayaqalxıb.
Dəniz səviyyəsindən təxmi

nən 1200 metr yüksəklikdəki
qalaşəhərin qalıqları olan əra
ziyəçatmaqüçün23saatpiya
da yol qət etmək lazımdır.Qa
layagedənyolparkın9nömrəli
turizmmarşrutuüzərindəyerlə
şir.Çətinkeçilənmeşəcığırları
ilə iki kilometrdən çox yol qət
etdikdənsonraqaladivarlarının
ilkqalıqlarınarastgəlinir.
TuralBabayevbildirirki,tarixi

abidə qala divarları və qalıqla
rındanibarətdir.Qalaçayvəqa
yadanqoparılandaşlarlaəhəng
məhlulu ilə tikilib.Yerli sakinlər
arasında Qız qalası və Şamil
qalasıkimiadlandırılır.

“Burada salamat qalan qala
bürcləri üç formada – dairəvi,
yarımdairəvi və aypara şək
lindədir. Qalaşəhər cənub və
qərbdənsıldırımqayalarlaşimal
vəşərqdənisəmüdafiədivarları
vəbürclərləəhatəolunub.Mü
qayisəlişəkildəqeydedilsə,bu
qalaşəhər İçərişəhərin yarısı
böyüklükdədir. Qala müdafiə
xarakterlidir.Buməlumatlarilkin
ehtimallarımızdır. Təsdiqlən
miş məlumatlar üçün ərazinin
arxeoloqlar, tarixçilər və digər
aidiyyətiüzrəmütəxəssislər tə
rəfindənaraşdırılmasılazımdır”,
deyəTuralBabayevsöyləyir.
Mədəni İrsin Qorunması,

İnkişafıvəBərpasıüzrəDöv
lət Xidməti Şabran Regional
İdarəsinin mütəxəssisləri qa
laşəhərə ilk dəfə 2021ci ilin
noyabr ayında baxış keçirib.

Müəyyən olunub ki, qalanın
günümüzədək gəlib çıxan iki
böyük hissəsi mövcuddur. Şi
mal istiqamətdə qala divarları
6hektarəraziniəhatəedir.Qa
lanıngirişqapılarınındabu is
tiqamətdəolduğuehtimaledilir.
Zirvəyədoğru500metrməsafə
qətetdikdənsonraqaladivarla
rınınsalamatqalandahabirhis
səsinərastgəlinir.
Tural Babayevin qeyd edir

ki,qalaşimaldangələnyadelli
işğalçılardanqorunmaqvəət
rafyollarınəzarətdəsaxlamaq
üçün nəzərdə tutulub: “Bura
damüxtəliftikililərmövcuddur.
Qalanın mərkəzində, torpaq
təbəqəsininaltındasaxlancvə
ya digər məqsədlər üçün nə
zərdətutulanotaqlararastgə
linir. Tikintidə istifadə olunan
qaya daşları elə yaxınlıqdakı

ərazidən daşınıb. Ətraf qaya
lara baxanda bunun izlərini
görməkolur.Bişmişkərpicdən
və əhəngməhlulundan da is
tifadə olunub. Yonulmuş daş
larınnömrələndiyinimüşahidə
edirik”.
Mühafizə yegeri Elvin Ələk

bərovunsözlərinəgörə,qalanın
qalıqlarınınyerləşdiyirelyefmü
rəkkəb,meşəcığırları iləhərə
kət çətinolsada,AltıağacMilli
Parkınagələnturistlərtariximə
kana səyahət edirlər. Əraziyə
aparan turizm marşrutu üzrə
bələdçilərin müşayiəti ilə hərə
kətetməktövsiyəolunur.
Vaxtilə Şamaxını Dərbəndlə

birləşdirən qədim karvan yolu
buradan keçib. Altıağac yolçu
larınvədəvəkarvanlarınındü
şərgəsalıbdincəldikləriyerkimi
göstərilir.

KEÇƏNİLİNSTATİSTİKASI
Qəbələyə gələn turist sayı artıb

2021-ciildəQəbələrayonundakıhotelvə
mehmanxanatiplimüəssisələrə83min
534nəfəryerlivəəcnəbituristyerləşdiri-
lib.Onların70min623nəfərivəya84,5
faiziAzərbaycan,12min911nəfərivəya
15,5faizixariciölkəvətəndaşıolub.Bu
barədəQəbələRayonStatistikaİdarəsin-
dənməlumatverilib.

Bildirilibki,ötənilQəbələrayonundayerli
vəəcnəbituristlərinsayı2020ciilləmüqa
yisədə25min418nəfərvəya43,7faizar
tıb.Ocümlədənəcnəbituristlərinsayında3

min575nəfərvəya38,3faizartımqeydə
alınıb.
İdarədənverilənməlumataəsasən,2021

ciildəQəbələyəgələnəcnəbituristlərara
sındaSəudiyyəƏrəbistanınınvətəndaşları
yenəüstünlüktəşkiledib.ÖtənilQəbələyə
SəudiyyəƏrəbistanından1720,Hindistan
dan963,Türkiyədən710,Rusiyadan674,
Qətərdən 467, İsraildən 427, Pakistandan
324, Böyük Britaniyadan 177, ABŞdan
167,Bəhreyndən167, İrandan isə166 tu
rist gəlib. Rayona gələn əcnəbilərin 2652
nəfəriisədigərölkələrinvətəndaşlarıolub.

Keçənilrayonərazisində15mehmanxa
navəmehmanxanatiplimüəssisəfəaliyyət
göstərib. Bu obyektlərin birdəfəlik tutumu
1015 yerdir.Turistlərin qalmamüddəti 12
günolub.

BİRQALANINSİRRİ
Xızı dağlarında “gizlənən” qala-şəhər
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əvvəli səh. 1-də
AzərbaycanDövlətFilmFon

dunun direktoru, Əməkdar in
cəsənət xadimi Cəmil Quliyev
çıxışında Pərviz Quliyevin ki
noda xidmətlərindən söz açdı.
Diqqətəçatdırdıki,Azərbaycan
kino salnaməsinin foto yadda
şının toplanmasında, qorunub
saxlanmasında onun böyük
zəhməti olub: “Öz arxivini bir
neçə il əvvəl Dövlət Film Fon
dunahədiyyəedənPərvizQu
liyevin çəkdiyi fotoşəkillər ge
nişbirdövrüəhatəedir,onların
arasında çox nadir fotolar da
var.Onunfotolarındainsanların
taleləri,böyükzəhmət,kinoxa
dimlərimizinyaradıcılıqaxtarış
ları,filmlərimizinyaranmatarixi
əksolunub.PərvizQuliyevinya
radıcılığıkinomuzunbugünüilə
keçmişiarasındabirkörpüdür”.
Azərbaycan Milli Konserva

toriyasının rektoru, Xalq artisti
SiyavuşKərimi,Əməkdar incə
sənət xadimi, kinooperatorRa
fiq Qəmbərov,Azərbaycan Fo
toqrafarBirliyininsədriMirnaib
Həsənoğlu,bəstəkar,Xalqartis
tiFaiqSücəddinovçıxışedərək
yubilyaratəbrikləriniçatdırdılar.
Gecədə Azərbaycan kino

musiqilərindən nümunələr səs
ləndirildi. Xalq artistləri Murad
Hüseynov, Ənvər Sadıqov, Si
yavuş Kərimi, Elçin Həşimov,
Əməkdar artistlər Ramil Qa
sımov, Elnur Əhmədov, İnarə

Babayeva və “Avanqard” or
kestrinin ifasında kino tariximi
zəmusiqilisəyahəttamaşaçılar
tərəfindənalqışlarlaqarşılandı.
Tədbirinsonundayubilyarçı

xışedərək təşkilatçılaravəqo
naqlaratəşəkkürünübildirdi.
Pərviz Quliyev ömrünün düz

55 ilini Azərbaycan kinosuna
həsr edib. Uşaqlıqdan onda
fotoqrafiyaya böyük sevgi ya
ranıb. Atası onun üçün kiçik
“Smena”fotoaparatıalıb.Pərviz
Quliyev ilk dəfə məhz onunla
çəkməyəbaşlayıbvəeləilkfo
tolaboratoriyasını daevinin zir
zəmisindəqurub.

Yubilyar urnalist
lərə müsahibəsində
tədbirin onun üçün
gözlənilməz bir ha
disə olduğunu qeyd
etdi. Sənət dostla
rı, görkəmli kino xa
dimlərinin pande
miyadan sonra bir
arada toplanmasın
dan məmnunluğunu
bildirdi: “Mən kinonu
çox sevirdim. Hələ
uşaqyaşlarımdanarzumçəkiliş
meydançasında olmaq idi. Bu
arzumun reallaşmasındamənə
qonşumuz, Azərbaycan kino

sunda uzun illər fəaliyyət gös
tərmiş rəssam Nadir Zeynalov
yardımçıoldu.12yaşımolanda
ondanxahişetdimki,məniözü

ilə “Azərbaycanfilm”
Kinostudiyasına apar
sın.O,mənəicazəvə
rəqəsiverdivəfilmlərin
çəkilişlərinə getməyə
başladım. Bu gün ki
nomuzun əfsanəsi sa
yılanfilmlərin çəkilişini
müşahidə etmişəm.
İlk filmim “Arşın mal
alan” oldu. Oradan
da unudulmaz aktyo
rumuz Həsən Məm

mədovla tanışlığımoldu vəbiz
onunlaömrününsonunadəkən
yaxın dostlar idik.CeyhunMir
zəyevin “Ögey ana”da çəkiliş

lərininşahidiolmuşam.Onunla
sonuncu filmi olan “Fəryad”da
işləmək mənə nəsib oldu. De
mək olar ki, kinomuzun bütün
görkəmli xadimləri ilə birlikdə
çalışmışam. Rejissorlar Əjdər
İbrahimov, Hüseyn Seyidzadə,
ƏlisəttarAtakişiyev,ŞamilMah
mudbəyov, Tofiq Tağızadə,Arif
Babayev,EldarQuliyev,Rasim
Ocaqov, Rasim İsmayılov və
başqarejissorlarlaişləməkhəd
siz xoş idi. Bütün rejissorlarla
çox yaxşı münasibətim olub.
AmmaArifBabayevlədahaya
xındostluğumuzvaridi.Eynibi
nada yaşayırdıq. Arif Babayev
çox maraqlı və istedadlı insan
idi və mən onunla demək olar
ki, bütün filmlərində işləmişəm.
Azərbaycan kinosunun “qızıl
fond”una daxil edilmiş 50dən
çox filmin çəkilişlərində iştirak
etmişəm...”.
Beləliklə, soyuqyanvargecə

sindəAzərbaycankinosununve
teranlarınınbir araya toplandığı
maraqlıtədbirdəkinotariximizin
səhifələri bir daha vərəqləndi.
Səmimi,ötəngünlərinxoşxatirə
lərivəkinoyasevgidolubirgün
pozitivnotlarlatamamlandı...

L.Azəri

sənət 5

Tarixboyuhərbirxalqın
özünəməxsusmədəniy
yəti,fikrivədüşüncəsi,
adətvəənənəsiolub.

Bütünbunlarelmin,mədə
niyyətinvəmənəviyyatınin
kişafınaöztöhfələriniverib.

Azərbaycanda pedaqogika
nın inkişafında M.F.Axundzadə,
S.Ə.Şirvani,M.Ə.Sabir,C.Məm
mədquluzadə, S.S.Axundov,
Ü.Hacıbəyli və başqaları böyük
rol oynamışlar. Bu mütərəqqi
ziyalılar arasında professional
klassikmusiqimizinvəbəstəkar
lıqməktəbimizintəməliniqoymuş
dahiÜzeyirHacıbəylininxidməti
danılmazdır.XXəsrinəvvəllərin
də Azərbaycanın musiqi təhsili
məsələləri xüsusi diqqət tələb
edirdi.Ü.Hacıbəyliməqsədyönlü
təhsilsistemiŞərqvəQərbmu
siqi mədəniyyətlərinin qarşılıqlı

əlaqəsi əsasında qurmaqla öl
kəmizin musiqi mədəniyyətində
köklüdönüşyaratmağanailolub.

Azərbaycanmusiqimədəniy
yətinininkişafında,digərmüəs
sisələrin,təhsilvəelmocaqları
nınmüstəsnaxidmətləriolduğu
kimi, Üzeyir Hacıbəyli adına
Bakı Musiqi Akademiyasının
(BMA) və onun nəzdində Orta
ixtisasmusiqiməktəbstudiyası
nındaböyükroluvar.2021ciil
dəBakıMusiqiAkademiyasının
100yaşıtamamoldu,bumüna
sibətləsilsilə layihələr, tədbirlər
gerçəkləşdi. Yubiley ilinin son
günlərindəBMAnınOrtaixtisas
musiqi məktəbstudiyasının 40
illikyubileyinəhəsrolunan“Tə
şəkkül vənovatorluq”adlı kita
bıntəqdimatıdakeçirildi.
Birneçəhissədənibarətolan

kitabdaməktəbstudiyanınson
illər ərzində  həyata keçirdi

yi müxtəlif tədbirlər haqqında
geniş məlumatlar verilir, eyni
zamanda bumövzular ətrafın
da yazılan resenziya və mə
qalələr diqqətə çatdırılır. Kita
bın redaktorları  SSRİnin və
Azərbaycanının Xalq artisti,
professor Fərhad Bədəlbəyli
vəƏməkdar incəsənətxadimi,
sənətşünaslıqüzrəelmlərdok
toru,professorTərlanSeyidov,
tərtibçiləri sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfə doktorlarıSevdaMəm
mədova vəAytən İbrahimova
dır.Kitabdaməktəbstudiyanın
ölkəninmusiqitəhsilinininkişa
fındamühümroluvurğulanırvə
burada tətbiq edilən innovativ
metodların beynəlxalq səviy
yədə qəbul olunmasından söz
açılır.

Təqdimatda BMAnın tədris
işləri üzrə prorektoru, Əmək
darmüəllim,professorNərminə
Quliyeva, Xalq artisti, profes
sor Ramiz Quliyev, Əməkdar
incəsənət xadimi, professor,
sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədok
toruZümrüdDadaşzadənəşrlə
bağlıdəyərlifikirlərinibildirdilər.
Məktəbstudiya şagirdlərinin
ifasında təqdimolunanmaraqlı
musiqinömrələriböyükrəğbətlə
qarşılandı.
Əsası 1921ci ildə qoyulmuş

ÜzeyirHacıbəyliadınaAzərbay
canDövlətKonservatoriyası (in
diki BMA) neçəneçə nəsillərin
fərdi istedad və bacarığını üzə
çıxaran, insanlarıdoğma, istibir
ocaq kimi öz ətrafında cəmlə
yən tədris, sənət və elm ocağı

dır.BMAnınOrta ixtisasmusiqi
məktəbstudiyasıisə1980ciildə
sənətşünaslıqüzrəelmlərdokto
ru, professor Tərlan Seyidovun
müəlliflayihəsiüzrəyaradılıb.
Əsrlərkeçsə,nəsillərdəyişsə

də, yeni gələn nəsil sənət alə
mindəkiböyüklərinənənələrinə
sadiq qalaraq onları yaşadır,
davamvəzəmanəyəuyğun in
kişaf etdirirlər. İstər məktəb
studiyanın, istərsədəBMAnın
məzunları musiqi mədəniyyəti
mizi dünya miqyasında daima
yüksəksəviyyədətəbliğedirlər.
Onlar öz sələfərinin yolunubu
gündəyeniyaradıcılıqaxtarış
ları apararaquğurla davamet
dirirlər.

Nərgiz Qulamova 
musiqişünas

“Ölülər” yenidən səhnədə
AzərbaycanDövlətAkademikMilliDramTeatrındaCəlilMəm
mədquluzadənin“Ölülər”pyesiəsasındahazırlanmışikihissəli
tamaşayanvarın16danövbətidəfənümayişolunacaq.

XalqartistiAzərPaşaNemətovun2016cıildəquruluşverdiyi
səhnəəsərininelmiməsləhətçisiakademik İsaHəbibbəyli, re
jissorlarıAnarSadıqov vəƏlifCahangirlidir.Tamaşadaböyük
bəstəkarQaraQarayevin 1966cı ildəTofiq Kazımovun quru
luşunda“Ölülər”əsəriüçünyazdığımusiqiyeniversiyadatəq
dimolunur.XalqartistiRaufAbdullayevinidarəsiiləAzərbaycan
DövlətSimfonikOrkestrininifasındalentəalınmışmusiqinisim
fonikorkestrüçünmərhumbəstəkar,Əməkdarincəsənətxadimi
RaufƏliyevişləyib.
“Ölülər”in Şeyx Nəsrullahı Xalq artisti NurəddinMehdixanlı,

KefiİsgəndəriisəƏməkdarartistAnarHeybətovolacaq.
CəlilMəmmədquluzadənin  “Ölülər” tragikomediyası ilkdəfə

1916cıildəHüseynƏrəblinskitərəfindənsəhnələşdirilib.

“O olmasın, bu olsun” 
AzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeatrındadahibəstəkar
ÜzeyirHacıbəylininməşhur“Oolmasın,buolsun”ikihissəli
musiqilikomediyasınövbətidəfənümayişolunacaq.

MədəniyyətNazirliyinin“Zirvə”mükafatınalayiqgörülmüşta
maşaXalqartistiCənnətSəlimovanınquruluşundasəhnəyəqo
yulub.İllərdirsəhnədəndüşməyənbukomediyahərdəfəböyük
maraqlaizlənilir,rəğbətləqarşılanır.
Yanvarın 21də göstəriləcək tamaşanın quruluşçu dirijoru

ƏməkdarincəsənətxadimiNazimHacıəlibəyov,quruluşçurəs
samı Əməkdar rəssam İsmayıl Məmmədov, quruluşçu balet
meysterləriƏməkdarartistlərZakirvəYelenaAğayevlərdir.

KİNOSALNAMƏSİNİNFOTOYADDAŞINIYARADANLAR

Fotoqraf-rəssam Pərviz Quliyevin 80 illiyi qeyd olundu

Üzeyir bəy ocağının ənənələrini davam etdirənlər

2020ciildəCOVİD19pandemiyasınaqarşı
mübarizətədbirlərinədəstəkməqsədilə
AzərbaycanDövlətGəncTamaşaçılarTeat
rınıntəşəbbüsüilə“Bizbirlikdəgüclüyük”
adlıbirpərdəlipyesmüsabiqəsikeçirilmişdi.
GəncyazıçıPərvizSeyidlinin“Mələk”pyesi
müsabiqəninqalibiolmuşdu.

Müsabiqənin şərtlərinə əsasən, pyes
həmnəşrolunub,həmdəGəncTamaşaçı
larTeatrı tərəfindən səhnələşdirilib.Tama
şanın premyerası ötən il dekabrın 20də
Azərbaycan Dövlət Akademik Rus Dram
Teatrında gerçəkləşib. Səhnə işi növbəti
dəfəyanvarın8dəTeatrXadimləri İttifaqı
nınsəhnəsindəoynanılıb.
RejissoruAylaOsmanovaolan tamaşa

nınquruluşçu rəssamıSevincHəsənova
dır.Səslənənmahnılarınmusiqisivəmət
ni TofiqHacıyevə, aranjimanı isə Şamxal
Novruzluya aiddir.RollarıRamilMəmmə
dovvəAygünFətullayevaoynayır.
Əsər pandemiyanın bəşəriyyəti sürüklə

diyi bəladan, ailələri düçar etdiyi faciədən
bəhs edir.Anasını itirmiş gənc gözəl Lalə
sarsıntıdan, tənhalıqdan,ənəsası isəonu
anbaan izləyən günah hissindən tükənib.
Gözlənilməz bəla bütün bəşəriyyəti sarsı
dıb.Amma bütün hallarda sənət insanları
çıxılmazlabirintlərdənxilasetməküçündür.
Bütünsuallarıncavabıelətamaşaçınıngö
züönündə tapılır. Laləsəhlənkar vəkoro
navirusun yaratdığı fəsadlara inanmayan

gəncxanımdır.Onunbiganəliyindənanası
buxəstəliyəyoluxurvəvəfatedir.Anasının
ölümündənvicdanəzabıçəkənLaləhəyatı
nasonqoymaqistəyir.Düşünürki,artıqhə
yatbitib.Vicdanəzabıiləyaşamaqistəmə
yənLaləcanınaqəsdetməkfikrinədüşür.
Ancaq Fərhad onu xilas edir. Fərhad ona
başasalır ki, insanyalnızözüüçünyaşa
mır,ohəmdəyaşatmaqüçünyaşamalıdır...
Müxtəlif yaş kateqoriyalı teatrsevərlər

üçünmaraqlı layihələr irəli sürənGəncTa
maşaçılarTeatrıeşitməvədanışmaməhdu

diyyətlisənətsevərləridənəzərəalıb.“Səs
sizÜnsiyyət” JestDilinin İnkişafınaDəstək
Təşkilatınınjestdilitəlimçisivətərcüməçisi,
sağlamlıqimkanlarıməhduduşaqlarüçün2
nömrəlixüsusi internatməktəbininmüəllimi
Könül Quliyeva tamaşanı səhnədəcə jest
dilinətərcüməedib.Teatrınmətbuatxidmə
tindənbildirilibki,bundansonrakı layihəvə
tamaşalarda bu təcrübədən istifadə oluna
caq.Çağdaşzamandasənəthərkəsüçün
əlçatanolmalıdır.

Lalə

PANDEMİYAMÖVZUSUTEATRDA
İnsan həm də yaşatmaq üçün 

yaşamalıdır...

KÖHNƏREPERTUARDAN

Pantomimçilər “Yeraltı”nı təqdim edəcək  
AzərbaycanDöv
lətPantomimaTeatrı
köhnərepertuarın
dan“Underground”
tamaşasınıhəftəsonu
(1516yanvar)təqdim
edəcək.

Tamaşanın adı in
giliscədən tərcümədə
“yeraltı”mənasınıversə
də, ideyası ümumilikdə

dünyanınlaqeydlikgirdabındanxilasıhaqqındadır.Texnikitərəqqi
nininsanxarakterinətəsiri,onunhəyatçərçivələrindənqurtulmaq,
xəyalındaözxilasgünəşinitapıbonadoğruyüksəlməkistəyi...
Bəşərövladınıayıltmaqvədünyanıxilasetməkçağırışı–tele

fonzəngigəlsədə,heçkimonaəhəmiyyətvermir.Qarşıdakıinsan
mənieşitmirsə,nəetməliyəm?Məniməndənbaşqakimməhvedə
bilər?Qurtuluşyalnızözünüdərkvəmənəvidəyərlərdənasılıdır...
Teatrın aktyorları Nurlan Rüstəmov və Solmaz Bədəlova

müəllifəriolduqlarıtamaşadahəmdəoyunçukimiçıxışedirlər.

Opera və Balet Teatrında baxmağa nə var?
AzərbaycanDövlətAkademikOperavəBaletTeatrıyanvarayın
darepertuarındakımaraqlısəhnənümunələrinitamaşaçılara
təqdimedir.

Yanvarın12dəsənət
ocağınınsəhnəsindəÜ.Ha
cıbəylinin114yaşı“Leylivə
Məcnun”operasınümayiş
olunub.Yanvarın15də
klassikoperahəvəskarları
italyanbəstəkarCüzeppe
Verdinin“Traviata”sınıseyr
edəbiləcəklər.
Ertəsigünisəbalethə

vəskarları rus bəstəkar
Sergey Prokofyevin “Ro
meovəCülyetta”sınıizləməkimkanıqazanacaqlar.
Yanvarın 19da “Sevil” operası nümayiş olunacaq. Dahi bəstə

karFikrətƏmirovCəfərCabbarlınıneyniadlıpyesiəsasında(libret
tomüəllifiTələtƏyyubov)yazdığıoperanı1952ciildətamamlayıb.
Operabirilsonratamaşayaqoyulubvəovaxtdanteatrınrepertuarın
dadır.Hazırdaoynanılantamaşaoperanınsonuncuredaksiyasıdır.
TeatrınbuayüzrəafişasındaAdolfAdanın“Jizel”baleti(22yan

var)vəLeonidVaynşteynin“Zoluşka”operası(23yanvar)davar.
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2909 şə hid, 6 nə fər it kin, min lər lə qa zi. 
Bu, ilk ba xış da bir sta tis ti ka tə si ri ba ğış la
yır. An caq yox, bun la rın hə rə si bir in san 
ta le yi, ya rı da kə si lən ömür yo lu, nis gil 
qay na ğı, iti ri lən fi zi ki sağ lam lıq de mək dir. 
Ümum mil li mə na da isə qü ru ru hüz nün
dən, fəx ri acı sın dan ötə... 

Ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunduğu,
milli-tarixi yaddaşımıza əbədi şanlı Zəfər
möhürüvurulan44günlükIIQarabağmü-
haribəsiilknövbədəVətənoğullarınınrəşa-
dətini,fədakarlığınıkülli-aləmənümayişet-
dirdi.Haqqındasözaçacağımşəhidəsgər
Vasif Zahid oğlu Nəzərli də onlardan biri.
Ömrününgülaçdığıçağda,20yaşındaşə-
hadətəyürüyənVətənfədailərimizdən.
VasifNəzərli2000-ciilmartın4-dəAğsta-

farayonununVurğunqəsəbəsindəanadan
olub.Qanlı20YanvarıntələbəşəhidiHabil
ƏzizovunadınıdaşıyanVurğunqəsəbətam
ortaməktəbindətəhsilalıb.Məktəbillərində
çalışqanlığı,zəhmətsevərliyivətərbiyəsiilə
kollektivin rəğbətini qazanıb. 2017-ci ildə
orta təhsilinibaşavurubödənişliəsaslarla
ali məktəbə qəbul olunur. Ancaq ailəsinin
maddiçətinlikləriüzündəntəhsilalabilmir.
Vasif 2018-ci ildə hərbi xidmətə yollanır.

NaxçıvanMR-inçətinrelyefşəraitiolanböl-
gələrində hərbi xidmət keçir. Əsgərlik döv-
ründədəVasifözdavranışıvəməsuliyyətiilə
əsgəryoldaşlarıvəkomandirlərininhörməti-
niqazanır.Hərbixidmətinibaşavurduqdan
sonra Daxili Qoşunlarda işləmək qərarına
gələnVasifbütünfizikigöstəriciləri lazımın-
cayerinəyetirsədə,boyunun tələbolunan
meyardan1smazolmasıonunbuarzusu-
nun qarşısında əngələ çevrilir. 2020-ci ildə
Gəncəşəhərindəki1saylıpeşəməktəbinin
elektrovozmaşinistiixtisasınaqəbulolunur.
Həminiliniyulayındamənfurdüşməndöv-

lətsərhədininTovuzrayonuistiqamətindəge-
nişmiqyaslıhərbitəxribattörədir.12hərbçimiz
şəhid olur.Azərbaycan ilk dəfə bir ali rütbəli
hərbçisiniitirir–general-mayorPoladHəşimov
şəhadətə yüksəlir. Generalımızın itkisindən
sarsılan yüzlərlə gənc kimi Vasif də ailəsinə
xəbərvermədənkönüllüolaraqdöyüşlərdəiş-
tiraketməküçünmüraciətedir.Lakincəbhədə
atəşkəselanedilirvəVasifyağıdanqisasal-
maqüçüntəxminənikiaygözləməliolur...
Vətən müharibəsinin üçüncü günü, sent-

yabrın 29-u. Vasifin səbirsizliklə gözlədiyi

məqamyetişir,onahaqqsavaşımızdaiştirak
etməküçünçağırışvərəqigəlir.Vasifdəəsir
Vətəntorpağınınazadlığıüçünqanlıdöyüşlə-
rəatılır.Mahirpulemyotçudöyüşçüyoldaşları
iləFüzuli,Cəbrayıl,Xocavəndrayonlarınınbir
sıra kəndlərinin, həmçinin Laçın-Şuşa yolu-
nunişğaldanazadolunmasındaigidlikgöstə-
rir,neçə-neçədüşmənhərbçisiniməhvedir.
Artıq əsas hədəf, ali məram qala-şəhə-

rimiz,mədəniyyətbeşiyiŞuşanındüşmən-
dəntəmizlənməsi idi.QəhrəmanOrdumuz
dünyanın hərb tarixinə yazılacaq Şuşa
əməliyyatına başlayır. Şuşa uğrunda dö-
yüşmək, bumüqəddəs torpağaayaqbas-
maqcəsurVasifNəzərliyədəqismətolur...
Budur,Ali Baş Komandan efir-ekrandan

hər an yeni qalibiyyət xəbərləri gözləyən
xalqımızaböyükmüjdəniverir:“ƏzizŞuşa,
sənazadsan!”.Milyonlarlasoydaşımızse-
vincgözyaşlarıaxıdır.Vasifdəhəmingün
ŞuşanınqurtuluşuiləbağlıəkizqardaşıAsi-
fə zəngedir, anasınasevincininhəddi-hü-
duduolmadığınıbildirir.
MümkünsüzümümkünedənşanlıOrdu-

muzsa Şuşanın ətrafını düşmənin tör-tö-
küntülərindəntəmizləyir,yeniyaşayışmən-
təqələrimizin azadlığı üçün əməliyyatları
davam etdirir. Vasif Nəzərli noyabrın 9-na
keçəngecə–işğalçıErmənistanınkapitul-
yasiyaaktınaimzaatmasınabirgünqalmış
–Şuşa-Laçınyolundaxaindüşməningüllə-
sinətuşgələrəkşəhidolur.
Noyabrın 13-dəVurğunqəsəbəsinin sa-

kinləriAnayurdavurğuncəsurövladınıən

qiymətli libasda, üçrəngli bayrağa bükülü,
həmdəVətənoğullarınınçiynindəqarşıla-
yır.28ildağlarınındumanı intizardaqalan
gözləridədumanabürüyənŞuşanınsəma-
sını aydınladanlar sırasına adını yazdıran
Vasif Nəzərli böyük izdihamla doğulduğu
qəsəbədətorpağatapşırılır.
Vasifərinqərartutduğuzirvənindahabir

adıvar–ölümsüzlük!Birşairinyazdığıkimi:
Ömrü iyirminci baharda durdu,
Ömrünə heç xəzan gəlməyəcəkdir.
Vasif şəhidlik zirvəsindədir,
Əbədiyaşardır, ölməyəcəkdir...
AnasıElmiraNəzərovaVasifinadıgələn-

dəhəmişəfəxrhissikeçirdiyinideyir:“O,heç
birhərəkətiiləbiziutandırmayıb.Bacısı,əkiz
qardaşıiləelədavranırdıki,deyərdinbəlkə
ailəninböyükövladıdır.VasifVətənimizəçox
bağlıidi.İndiəsgəryoldaşlarıbizəgəlir,onun
döyüşyolundan,cəsurluğundanağızdolusu
danışırlar.Məndəoğlumlaqürurduyuram”.
BacısıElnurəmüəlliməbildirirki,mühari-

bəbaşlayandaVasifBakıdaonlarınevində
olub: “Yaydankönüllüyazılmışdıdeyəçox
narahatidim.Müharibəninilkgünlərindəbir
sırakəndlərimizazadediləndəoqədərse-
vinmişdiki.Sonbirneçəildəonueləsevincli
görməmişdim.Deyirdiməniniyəaparmırlar,
MüdafiəNazirliyinəzəngvuracağam.Sent-
yabrın29-dagetdi rayona,oradandamü-
haribəyə.Qardaşımsonuncudəfəqızımın
adgünündə,29oktyabrdazəngvurubtəb-
rik etmişdi.Ailədə heç kimə döyüşdüyünü
deməmişdi. Bizə Şəmkirdə hərbi hissədə
olduğunubildirirdi.Sonraşəhidxəbərinial-
dıq...Bütünşəhidlərimizinruhuşadolsun”.
PrezidentİlhamƏliyevinmüvafiqsərəncam-

ları iləVasifNəzərliölümündənsonra“Vətən
uğrunda”,“Cəsurdöyüşçü”və“Şuşanınazad
olunmasınagörə”medallarıilətəltifedilib.Ha-
zırda Vurğun qəsəbəsində ailəsinin yaşadığı
küçəyəVasifinadıverilib.Şəhidqəhrəmanın
adıhəmdətəhsilaldığıməktəbinvəAbşeron
rayonuMehdiabadqəsəbə4nömrəlitamorta
məktəbinbirsinifotağındayaşadılır.
Vəsfəlayiqdöyüşyolukeçən,yeninəsil-

lərüçüngerçəkörnəkolanVasifNəzərlilə-
rinxatirəsihəmişəucatutulacaq.

Fariz Yunisli

Vəsfə layiq döyüşçü

Beş yaşında didərgin salındığı 
doğma yurdu döyüşüb geri aldı...

Və tən mü ha ri bə sin də öz qan la rıy la ta rix ya za raq biz lə rə Qə
lə bə se vin ci bəxş edən qəh rə man lar dan bi ri də şə hid ma yor 
El se vər Va qif oğ lu Pa şa yev dir. 

Elsevər 1988-ci il iyu-
lun 1-də Cəbrayıl rayo-
nununQovşudlukəndin-
də anadan olub.O, beş
yaşında ikən düşmən
Cəbrayıl rayonunu və
onun yaşadığı kəndi iş-
ğaledir.Paşayevlərailə-
si öz dədə-baba yurdla-
rından məcburi köçkün
düşərək Beyləqan ra-
yonunda məskunlaşır-
lar.Elsevər1994-cü ildə
Beyləqan rayon Vilayət
Cəfərov adına Milabad
kəndortaməktəbindəbi-
rincisinfədaxilolur.Da-
hasonra təhsiliniBeylə-
qan rayonunda yerləşən
Cəbrayıl rayon 21 nöm-
rəli köçkün məktəbində
davametdirir.

Elsevərkiçikyaşlarındanailəsinin,yaxınlarınındoğmayurdla
bağlıyaşadıqlarınisgiləşahidolmuşdu.Evdə,məktəbdəeşitdiyi
ancaqCəbrayıl,Qovşudlu,Qarabağkəlmələriidi.Ortaməktəbi
bitirdikdənsonraElsevərCəmşidNaxçıvanskiadınaHərbiLi-
seydəvəHeydərƏliyevadınaAzərbaycanAliHərbiMəktəbində
təhsilalır.2010-cuildəhərbiməktəbibitirərəkGəncədəNsaylı
hərbihissədə leytenant rütbəsindəxidmətəbaşlayır. İngilisdi-
linimükəmməlbildiyindənonuBakıyagətirirlər.Bundansonra
xidmətiiləəlaqədarmüxtəlifillərdəTürkiyə,Macarıstan,Bolqa-
rıstan,Almaniya,Çexiyavəİngiltərədəkursvətəlimlərəqatılır.
Təlimləri uğurlabaşavurubbeynəlxalqsertifikat vədiplomlar-
latəltifolunur.Sonolaraq2019-cuilindekabrındasülhməramlı
taboruntərkibindəƏfqanıstanda7aylıqtəlimdəiştirakedir.O,
xidmətidövründəfərqləndiyinəgörəAzərbaycanOrdusununyu-
bileyvəqüsursuzxidmətəgörəmedallarınalayiqgörülür.
ElsevərPaşayev44günlükVətənmüharibəsinəkapitanrüt-

bəsiiləqatılır.Sonrataborkomandiritəyinolunur.Bunabaxma-
yaraqhərzamanöndə,əsgərləriiləçiyin-çiyinədöyüşür.2020-ci
ilin4oktyabrındaCəbrayılrayonununişğaldanazadolunmasın-
da xüsusi xidmətləri ilə fərqlənir.Böyük sevinc yaşayır.Çünki
ömrünün iyirmi yeddi ilini doğma torpaqhəsrətiylə yaşamışdı.
BeşyaşındatərketməyəməcburqaldığıCəbrayılıotuzikiya-
şındacəsurVətənoğullarıiləbirgədöyüşərəkgerialır.
ElsevərZəngilanvəQubadlıuğrundadöyüşlərdədə fəal iş-

tirakedir.Oktyabrın20-dəQubadlıdöyüşlərindəminayadüşür
vəağıryaralanır.Qızğındöyüşlərgetdiyindənonudərhaldöyüş
meydanından uzaqlaşdırmaqmümkün olmadığına görə çoxlu
qan itirir. Döyüşlər səngiyəndən sonra ərazidən uzaqlaşdırılır
vəAğcabədidəhərbihospitalagətirilir.Dördgünkomadaqalır,
həkimlərinsəyinəbaxmayaraq,onunhəyatınıxilasetməkmüm-
künolmur.Yaralandığıgünmayorrütbəsialanqəhrəmandöyüş-
çüoktyabrın25-dəşəhidlikzirvəsinəucalır.
2012-ciildəailəhəyatıquranElsevərinNəzrinvəBanuadın-

daikiqızövladıvar.
ŞəhidinhəyatyoldaşıXəyaləPaşayevaqeydedirki,Elsevər

Vətənini,torpağınısevənəslhərbçiolub:“Boşvaxtınıövladları
ilə keçirərdi.Vətənmüharibəsi zamanı imkanolduqcabizimlə
danışar,hərşeyinyaxşıolduğunu,narahatolmamağımızısöylə-
yərdi.Elsevərləsonuncudəfəoktyabrın18-dəəlaqəsaxladım.
Mənə “Sən güclü qadınsan, qızlarımızı sənə əmanət edirəm”
deyibsağollaşdı.İkigünsonraisəyaralandığınıeşitdim...”.
ElsevərPaşayevoktyabrın25-də İkinciFəxrixiyabanda tor-

pağa tapşırılıb. Ölkə başçısınınmüvafiq sərəncamları ilə ölü-
mündənsonra“Qarabağ”ordeni,“Vətənuğrunda”,“Cəbrayılın
azadolunmasınagörə”və“Qubadlınınazadolunmasınagörə”
medallarıilətəltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

Nurəddin

Şəhid Ayaz Nəzərov doğma kəndində 
dəfn edilib

Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin yan va rın 11də Azər bay canEr
mə nis tan döv lət sər hə di nin Kəl bə cər ra yo nu is ti qa mə tin də tö
rət di yi təx ri bat nə ti cə sin də şə hid olan müd dət dən ar tıq hə qi qi 
hər bi xid mət hər bi qul luq çu su əs gər Nə zə rov Ayaz Azər oğ lu 
do ğul du ğu To vuz ra yo nun da dəfn edi lib.

Yanvarın 12-də Tovuzun Bozalqanlı kəndində şəhidlə vida
mərasimikeçirilib.
MərasimdərayonİcraHakimiyyətininrəhbərliyi,MüdafiəNa-

zirliyinin,SəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağırışüzrəDövlətXid-
mətininəməkdaşları,şəhərsakinlərivəşəhidinhərbçiyoldaşları
iştirakediblər.
VidamərasimindənsonraşəhidAyazNəzərovtorpağatapşı-

rılıb.ŞəhidintabutuüzərindəolanüçrəngliAzərbaycanbayrağı
ailəsinəverilib.

“İnanclardan qaynaqlanan ornamentlər”
Xalça Muzeyində mühazirə

Yan va rın 15də Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də “İnanc lar
dan qay naq la nan or na ment lər” ad lı mü ha zi rə ke çi ri lə cək.

Muzeydən bildirilib ki, mühazirədəAzərbaycan Dövlət Rəs-
samlıqAkademiyasınınprofessoru,muzeyineksperti,Əməkdar
rəssamMəmmədhüseynHüseynovxalqımızın inancsistemin-
dənsöhbətaçacaq.O,həmçinindinvəinanclarınnaxışyaradı-
cılığınatəsirindənətrafıbəhsedəcək.
Pandemiyailəəlaqədaryerlərməhduddur.Mühazirədəiştirak

üçünöncədənqeydiyyatdankeçməkvacibdir.

Görkəmli ədəbiyyatşünas və pedaqoq 

Azər bay can ədə biy yat şü nas lı ğı na töh fə lər ver miş alim lə ri
miz dən bi ri də fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Ab bas 
Ha cı yev olub. Də yər li mo noq ra fi ya, dərs lik və dərs və sait
lə ri nin, ədə bitən qi di mə qa lə lə rin  müəl li fi olan gör kəm li 

alim 40 il dən ar tıq müx tə lif elmtəh sil ocaq la rın da ça lı şıb.

AbbasMəhəmmədoğluHacı-
yev1yanvar1933-cüildəGür-
cüstanın Marneuli rayonunun
Sarvan kəndində dünyaya göz
açıb. 1 saylı kənd orta məktə-
bini bitirib 1948-ci ildə Borçalı
TürkPedaqojiTexnikumunaqə-
bulolunur.1952-1957-ci illərdə
AzərbaycanDövlətUniversiteti-
nin(indikiBDU)Filologiyafakül-
təsində təhsil alır. Universiteti
fərqlənmədiplomu iləbaşavu-
ranAbbasHacıyevtəyinatlabir
müddətMarneulirayonundape-
daqoji fəaliyyətgöstərir.Həmin
dövrdən o, eyni zamanda icti-
maisahədədəçalışır.1959-cu
ildəMarneuliRayonKomsomol
Komitəsinin birinci katibi təyin
edilir. Borçalıda yaşayanAzər-
baycan türklərinin hüquqlarının
qorunması,onlarınmədəniyyəti
və təhsilinin inkişafıüçünfəda-
karlıqgöstərir.
Abbas Hacıyev 1961-ci ildə

Azərbaycan EA-nın Nizami adı-
naƏdəbiyyatİnstitutuƏdəbiəla-
qələr şöbəsində aspiranturaya
qəbul olunur. 1964-ci ildə aspi-
ranturanı müvəfəqiyyətlə bitirir.
Görkəmli alim, yazıçı və peda-
qoq,professorMirCəlalPaşaye-
vinelmirəhbərliyiilə1965-ciildə
“Tifisədəbimühiti(1905-1917-ci
illər)” mövzusunda namizədlik
(fəlsəfədoktoru) isə1970-ci ildə

“Mirzə İbrahimovun yaradıcılıq
yolu”mövzusundadoktorluqdis-
sertasiyalarımüdafiəedir.

1964-cüildəAzərbaycanDöv-
lət Dillər İnstitutunda elmi-peda-
qoji fəaliyyətə başlayan Abbas
Hacıyevsıravimüəllimlikdənpro-
fessorluğakimiyolkeçir,kafedra
müdiri olur. 1979-cu ildə indiki
AzərbaycanDövlətPedaqojiUni-
versitetinədəyişilir,buradaAzər-
baycan ədəbiyyatı kafedrasına
rəhbərlik edir. Azərbaycan ədə-
biyyatı tarixi, ədəbiyyat nəzəriy-
yəsi,ədəbiyyatşünaslığınəsasla-
rı,ədəbitənqidvədigərfənlərdən
dərsdeyir.Birçoxdissertasiyaiş-
lərininelmirəhbəri,məsləhətçisi,
opponentivərəyçisiolur.

AlimAzərbaycan bədii nəsri-
nin, dramaturgiya vəmilli teatr
tarixini dərindən araşdıran təd-
qiqatçılardandır. Onun “Tifis
ədəbi mühiti”, “Tifis Azərbay-
can Teatrı”, “Tifis Azərbaycan
vəAdıgüntürkteatrı”,“Mirzəİb-
rahimov”, “Yazıçı şəxsiyyəti və
bədii qanunauyğunluq”, “Ədə-

biyyatnəzəriyyəsi”,“Ədəbiyyat-
şünaslığın əsasları”, “Sənətka-
rın yaradıcılıq fərdiliyi”, “Bədii
əsərinstrukturu”,“Ədəbinövlər
və janrlar”, “Ədəbi meyillər və
cərəyanlar”adlımonoqrafiyavə
dərsliklərielmi-ədəbiictimaiyyət
tərəfindən yüksək qiymətləndi-
rilib.
Abbas Hacıyev 1960-cı illər-

dən dövri mətbuatda çağdaş
ədəbi prosesə dair dəyərli mə-
qalələrlə çıxış edib. O, Tifis
Azərbaycan ədəbi, ictimai-mə-
dəni həyatına, Borçalı vəAhıs-
kada fəaliyyət göstərmiş teatr,

mətbuat tarixinə, mədəniyyət
və sənət xadimlərinin həyatına,
eləcədəAzərbaycan-gürcüədə-
bi-mədəni əlaqələrinin qaranlıq
səhifələrinə arxiv materialları
əsasında işıq tutub. Onun təd-
qiqatları gələcək araşdırmalar
üçünuğurlunəticələrverəbilən
yeni istiqamətlərinmüəyyənləş-
məsindəroloynayıb.
Ədəbiyyatşünasalimalimək-

təblərin filologiya fakültələri
üçün bir çox proqram və dərs-
liklərin, o cümlədən ali təhsil
müəssisələrində tədris məqsə-
dilə ilk sanballı “Ədəbiyyat nə-
zəriyyəsi” dərsliyininmüəllifidir.
Abbas Hacıyev eyni zamanda
BakıDövlətUniversitetininelm-
lər doktorluğu və elmlər nami-
zədliyiüzrəalimlikdərəcəsive-
rən ixtisaslaşmış elmi şuraları,
habelə Nizami adına Ədəbiy-
yat İnstitutu, Təhsil Problem-
ləri İnstitutu nəzdində müdafiə
şuralarının, Təhsil Nazirliyi El-
mi-metodik şurasının və digər
qurumların üzvü olub. Alimin
əsərləri haqqında Azərbaycan-
la yanaşı, Rusiya, Gürcüstan,
Türkiyə və digər ölkələrinmət-
buatında həmkarlarının rəyləri
dərcedilib.
Alim Gürcüstan SSRAli So-

vetinin fəxri fərmanı (1961),
Azərbaycan Prezidentinin sə-
rəncamıilə“Tərəqqi”medalıilə
(2006) təltif olunub. Professor
AbbasHacıyev21yanvar2011-
ciildə,78yaşındavəfatedib.

Savalan Fərəcov

“Kiyev” ədəbi jurnalında 
Nizami haqqında məqalə 

Uk ray na da çı xan “Ki yev” ədə bi jur na lın da “Azər bay can 
şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi Uk ray na araş dır
ma la rı və tər cü mə lər də” sər löv hə li mə qa lə dərc edi lib.

Jurnalın2021-ciilüzrəson(dekabr)nömrəsindəNiza-
miGəncəvinin880illikyubileyiiləbağlıçapolunanməqa-
ləninmüəllifi jurnalist,Ukrayna-Azərbaycan layihələrinin
kuratoruMarinaQonçarukdur.
MəqalədəNizaminin həyat və yaradıcılığı, əsərlərinin

Ukrayna dilinə tərcümələri, o cümlədən Leonid Pervo-
mayski(“LeylivəMəcnun”poemasınıntərcüməçisi),Vasil
Barka(“XosrovvəŞirin”poemasındanparça),VasilMı-
sık (“Sirlər xəzinəsi”ndənparça),NikolayTereşenkonun
(“Yeddigözəl”poemasındanparça),MikolaMiroşniçenko
vəAlekseyKononenkovəYevgeniMironovuntərcümə-
sindəNizamininqəzəllərihaqqındagenişməlumatverilib.
Müəllif yazır: “Ukraynalı alimlərin tədqiqatları ilədaha

yaxından tanış olduqcaanladımki, qarşıdahələ çox iş
var.Düşünürəmki,“Nizami ili”Ukraynadamühümhadi-
sələrlə zəngin idi, Ukraynanın nizamişünaslığa qayıdışı
çoxvacibidi.Əminəmki,buişlərdavamedəcək...”.

“Qərbi Azərbaycan yaddaşı” 
“Qər bi Azər bay can yad da şı” la yi
hə si nin əsas məq sə di ha zır da Er
mə nis tan Res pub li ka sı nın nə za rət 
et di yi qə dim Azər bay can məs kən
lə ri nin ta ri xi ad la rı nı bər pa et mək, 
ad la rı də yiş di ri lən ya şa yış məs kən
lə ri mi zin mə də ni ir si ni və yad da şı nı 
elekt ron da şı yı cı la ra həkk et mək, 
ötən yü zil lik də 4 də fə er mə ni mil
lət çi lə ri nin və so vet im pe ri ya sı nın 
təz yi qi al tın da ev lə ri ni tərk et mə yə 
məc bur ol muş in san la rı vir tual mə
kan da bir ləş di rə rək mil lə ti bö yük 
qa yı dı şa ha zır la maq dır.

Bubarədəlayihəninideyamüəl-
lifi, Qərbi Azərbaycan İcmasının
sədri, Milli Məclisin deputatı, filo-
logiya üzrə fəlsəfə doktoru Əziz
Ələkbərliməlumatverib.
LayihəQərbiAzərbaycanİcması

və “Sinam” şirkəti tərəfindən Rə-
qəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Na-

zirliyinin texniki dəstəyi ilə həyata
keçirilir.
Alimbildiribki,GoMap.Azportalı

vasitəsilə həyata keçirilən bu layi-
həninəsasözəlliyiondadırki,Qər-
bi Azərbaycan ərazisindəki adları
dəyişdirilmiş 1000-dən artıq topo-
nimimiz (yaşayış məskənləri, tarixi
yerlər, dağ zirvələri, göllər, çaylar
vəbulaqlar)öztarixiadlarıiləverilir
vətarixiyaddaşıbərpaetməküçün
QərbiAzərbaycan İcmasınınvəbu
bölgə ilə əlaqədar olan bütün soy-
daşlarımızınsəylərinibirləşdirir.La-
yihəXXəsrərzindəbirneçədəfəöz
tarixi yurdlarından qovulmuş soy-
daşlarımızabirdaha(hələlikvirtual
da olsa) o yerlərə səyahət etmək,
QərbiAzərbaycandayaşadıqlarışə-
hərvəkəndlərdəkiünvanlarınıpay-
laşmaq,həminyerlərləbağlıfotoları
dərcetməkvəitirilmişinsaniəlaqə-
ləribərpaetməkimkanıverir.
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Xal qı mı zın ya şam tər zi ni, adət-ənə nə si ni, mü ba riz li yi ni, qorx-
maz lı ğı nı, bir lik gös tə rə rək hə mi şə haq qın, əda lə tin və sül hün 
tə rəf da rı ol du ğu nu özün də eh ti va edən də yər lə ri miz dən bi ri də 
yal lı rəqs lə ri miz dir. Yal lı lar bir cə kəl mə söz be lə de mə dən xal qı-
mı za məx sus bü tün xü su siy yət lə ri – onun kim li yi ni, ta ri xi ni, bir lik 
olub çə tin lik lə rin öh də sin dən mərd lik lə gəl di yi ni, mə də niy yə ti ni – 
nü ma yiş et di rən ən qə dim xalq ya ra dı cı lı ğı nü mu nə lə rin dən dir.

Di gər mil li rəqs lə ri miz ki mi, 
yal lı la rın da ifa sın da şux luq və 
məğ rur luq nü ma yiş olu nur. Bu 
cür ifa tər zi, söz süz ki, xal qı mı-
zı fərq lən di rən əla mət lər dən dir. 
Yal lı lar la cə sa rə tin, xe yir xah lı-
ğın, əmin-aman lı ğın, sa də li yin, 
bir li yin və bü tün bun la rın tə cəs-
sü mü sa yı lan in san pər vər li yin 
car çı sı ol du ğu mu zu gös tə ri rik. 

Ana yur du mu zun si nə sin də 
qol-bo yun olan dağ la ra ba xan da 
elə zənn edir sən ki, in di cə hə rə-
kə tə gə lib yal lı ge də cək. Dağ la-
rın sə fi  yal lı get mək üçün hi mə 
bənd olan dəs tə yə bən zə yir. Və 
bu dəs tə yal nız və yal nız əmə-
li bir lik, söz, əqi də bir li yi olan da 
hə rə kə tə ke çər. Di ri lik bir lik də 
de yil mi?! De mə li, yal lı la rı mız 
mil lət ola raq bi zim həm də di ri li-
yi miz, can lı hə yat tər zi miz dir. 

Yal lı la rı mız ulu su mu zun müd-
rik li yi ni, əc dad la rı mı zın ta rix 
bo yu şəx si mən fəəti üçün de-
yil, ümum mil li mə sə lə lə rin həl li 
üçün mil li bir li yi ni, kə dər və se-
vin ci ni özün də eh ti va edən sir li 
bir aləm dir. Hər bir fərd se vin ci ni 
bö lən də da ha çox se vin di yi, kə-
də ri ni bö lən də isə mə nən da ha 
çox ra hat lan dı ğı ki mi, cə miy yət-

lər də, mil lət lər də se vin ci ni və 
kə də ri ni bö lü şə bi lən də in ki şaf 
edir, du ru lur. Və bu in ki şaf, bu 
tə rəq qi yal nız və yal nız yal lı la rı-
mı zın rəm zi sa yı lan bir lik nü ma-
yiş et dir mək lə müm kün olur. 

Yal lı la rı mız haq da öy rən dik cə, 
xal qı mı za məx sus bu sir li alə mə 
va qif ol duq ca onun mərd lik lər-
lə do lu ta ri xi ni, qə dim keç mi şi ni 
du yur, qü rur lu, al nıaçıq gə lə cə-
yi nə ad dım la yır san. Dərk edir-
sən ki, bu ad dım, bu tə rəq qi nin 
tə mə lin də bir lik da ya nır.

***
Bu ara lar di li mi zə tə zə dü şən, 

Av ro pa da məş hur olan “tim bir-
linq” ter mi ni ilə rast la şı rıq. Bir 
qə dər vaxt ayı rıb bu ter mi nin 
mə na sı, se man tik an la mı haq-
qın da ki çik araş dır ma apar dıq. 
Mə lum ol du ki, ça ğı mız da Qərb 
el lə rin də də ye ni-ye ni dil lə rə 
dü şən bu ter mi nin an la mı “bir 
ol maq”, “kol lek tiv ləş mək”, “bir 
işin, bir çə tin li yin öh də sin dən 
bir lik də, kol lek tiv for ma da gəl-
mək” imiş. Bəs ba ba la rı mı zın, 
nə nə lə ri mi zin bir olub toy-bü-
sat qur du ğu, bir lik də əziz-xə ləf 
qo na ğı nı qar şı la dı ğı yal lı lar ta-

ri xi mi zin ən də rin qat la rın dan 
sü zü lüb gə lən bir li yi miz, cə miy-
yət ola raq da ya nış ma rəm zi miz 
de yil mi? “Tim bir linq” ter mi ni nin 
ifa də et di yi an la yış min il lər ön-
cə dən türk lə rin adə ti, gə lə nə yi 
imiş. Bu gə lə nə yi gə lə cək nə-
sil lə rin bir li yi, xoş gün-gü zə ra nı 
və və tən se vər bö yü mə si üçün 
ya şat ma lı, əma nət qoy ma lı yıq. 
Ye ni nə sil lə ri əmin et mə li yik ki, 
bir xalq, bir döv lət, bir ulus ola-
raq sa hib ol du ğu muz də yər lə ri 
gə lə cə yə da şı maq is tə yi rik sə, 
mil li bir lik nü ma yiş et dir mək 
müt ləq dir. Hə min bu mil li bir lik 
isə öz ini ka sı nı həm də yal lı la rı-
mız da ta pır. 

Azər bay ca nın Nax çı van böl-
gə si yal lı nın və tə ni he sab olu-
nur. Öl kə miz də yal lı get mək, 
yal lı tut maq de yil di mi, ya da ilk 
ola raq qə dim Oğuz yur du Nax-
çı van di ya rı dü şür. Bu di yar da 
bir za man lar yal lı nın 100-dən 
çox nö vü möv cud olub. Azər-
bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın Nax çı van Böl mə si və 
Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən 
yal lı sə nə ti ilə bağ lı təd qi qat-
lar apa rı lıb, bu ir sin bey nəl xalq 
sə viy yə də ta nı dıl ma sı is ti qa-
mə tin də sis tem li iş lər gö rü lüb. 
2020-ci ildə son illər Naxçıvan 
diyarında ifa olunmuş 94 yallı 
haqqında Azərbaycan, ingilis və 
rus dillərində  “Yallılar dünəndən 
bu günə” kitabı işıq üzü görüb. 
“Şə rur” Xalq Yal lı An samb lı nın 
fəaliy yə ti, ha be lə Nax çı van da 
yal lı sə nə ti ilə bağ lı mə lu mat lar 
ha zır la nıb aidiy yə ti üz rə təq dim 
olu nub. Bü tün bun la rın nə ti cə si 
idi ki, 2018-ci il də “Yal lı” (Kö çə ri, 
Tən zə rə), Nax çı va nın ənə nə vi 
qrup rəqs lə ri” no mi na si ya fay lı 

UNES CO-nun Tə ci li qo run ma ya 
eh ti ya cı olan qey ri-mad di mə də-
ni irs üz rə si ya hı sı na da xil edil di. 
Bey nəl xalq ic ti maiy yət də gör dü 
ki, qə dim yal lı la rı mız bü tün bə-
şə riy yət üçün va cib olan bir lik 
məf hu mu nu özün də ya şa dır. 

Yal lı tək cə mu si qi və rəqs nö vü 
de yil. O, qə dim oğuz-türk ta ri xi nin 
baş lı ca mö hür lə rin dən bi ri ol maq-
la ey ni za man da xal qı mı zın bu-
gün kü var lı ğı dır. Bə li, xalq ola raq 
öz var lı ğı mı zı qlo bal la şan dün ya-
mız da məhz mil li-mə də ni sər vət-
lə ri miz lə qo ru yub sax la ya bi lə rik. 
Bu na gö rə dir ki, mux tar res pub li-
ka da yal lı la rı mı zın, ümu mən, mil-
li mə də niy yə ti mi zin ya şa dıl ma sı, 
təd qi qi və təb li ği is ti qa mə tin də 
təd bir lə rin gö rül mə si hər kəs tə-
rə fi n dən rəğ bət lə qar şı la nır. İs-
tər dik ki, öl kə mi zin hər gu şə sin də 
xalq ya ra dı cı lı ğı na, o cüm lə dən 
mil li bir lik rəm zi olan yal lı la rı mı za 
diq qət gös tə ril sin. Azər bay ca nın 
bu qə dim elin də ya şa yan in san-
lar əmin dir lər ki, bir lik olan yer də 
di ri lik, di ri lik olan yer də isə döv lət-
çi lik var, in ki şaf var... Öl kə və xalq 
ola raq möv cud lu ğu mu zun məhz 
mil li bir lik dən keç di yi nə ina naq 
və yal lı la rı mı zı ya şa daq. Qər bin 
“tim bir linq”inə de yil, elə öz yal lı-
la rı mı za alu də olaq. Bu nun üçün 
gə rək in san la rı mız ye ri gə lən də 
əl-ələ ve rib yal lı get mə yi ba car-
sın, bu ulu mi ra sı ya şat sın. 

Əziz oxu cu lar, in di özü nüz qə-
rar ve rin: qərb li nin bir lik nü ma yiş 
et dir mək üçün ye ni “ica dı” olan 
“tim bir linq”mi, yox sa xal qı mı zın 
min il lər ön cə ya ra dıb ya şat dı ğı 
yal lı la rı mız mı?...

Səyyar Məmmədov
Naxçıvan MR Mədəniyyət 

Nazirliyi Mədəniyyət üzrə Elmi-
Metodik Mərkəzin direktoru

Azərbaycan
14 yan var 1879 – Tifl  is də “Zi ya” (“Zi ya yi-Qaf qa ziy yə”) qə ze ti nin 

ilk nöm rə si çap dan çı xıb. Bu, 1877-ci il də bağ la nan “Əkin çi”dən 
son ra Azər bay can di lin də ikin ci qə zet idi. Re dak to ru və na şi ri Səid 
Ün si za də olan həf tə lik qə zet 1884-cü ilə dək nəşr olun du.

14 yan var 1923 – Gör kəm li teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti To fi q 
Sə məd Mən sur oğ lu Ka zı mov (1923 – 2.8.1980) Ba kı da ana dan 
olub. Gənc Ta ma şa çı lar, Rus Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın-
da ta ma şa lar ha zır la yıb. Aka de mik Dram Teat rı nın baş re jis so ru 
olub. “An to ni və Kleopat ra” (V.Şeks pir, 1965), “Şə hə rin yay gün lə-
ri” (Anar, 1979) əsər lə ri nin ta ma şa la rı na gö rə Döv lət mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb.

14 yan var 1952 – Məş hur şair Al mas İl dı rım (İl dı rım Əb dül mə-
həm məd oğ lu Al mas za də; 25.3.1907 – 1952) Tür ki yə nin Ela zığ 
şə hə rin də dün ya sı nı də yi şib. İs tiq lal ruh lu şeir lə ri nə gö rə 1930-cu 
il də Ya zı çı lar Bir li yin dən xa ric edi lə rək Türk mə nis ta na sür gün edil-
miş, 1933-cü il də İra na, ora dan Tür ki yə yə mü ha ci rət et miş di.

14 yan var 1982 – Şu şa şə hə rin də bö yük şair Mol la Pə nah Va qi-
fi n məq bə rə si nin və Poezi ya evi nin açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim lər də 
res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey-
dər Əli yev çı xış edib. 

15 yan var 1904 – Əmək dar ar tist Cab bar Əli oğ lu Əli yev (1904 
– 30.11.1973) Nax çı van da do ğu lub. Aka de mik Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, fi lm lər də (“Qız mar gü nəş al tın da”, “Qa ra ca qız” (Pi ri 
ba ba), “Gö rüş) çə ki lib.  

15 yan var 1907 – Akt yor, dra ma turq, Əmək dar ar tist Mə cid 
Ba ba oğ lu Şam xa lov (1907-1977) ana dan olub. Aka de mik Dram 
Teat rın da ça lı şıb. “Qa yı na na” ko me di ya sı nın müəl li fi  dir. 

15 yan var 1914 – Ya zı çı Ən vər Yu sif oğ lu Qa sı mov (1914-1989) 
Yev lax ra yo nun da ana dan olub. Əsər lə ri: “Düş mə ni min düş mə ni”, 
“Cər rah lar” (ro man) və s.

15 yan var 1936 – Ya zı çı-pub li sist, tər cü mə çi Va qif Məm məd-
yu sif oğ lu Mu sa (1936-1996) Qu ba ra yo nu nun Rus tov kən din də 
ana dan olub. “Bə yim ça yı bo yun ca”, “Sə hər me hi” və s. ro man la-
rın müəl li fi  dir.

 
16 yan var 1905 – Ya zı çı Üm-əl-Ba nin (Üm mül ba nu Mir zə qı zı 

Əsə dul la ye va; 1905-1994) ana dan olub. Neft mil yon çu la rı Şəm si 
Əsə dul la ye vin və Mu sa Na ğı ye vin nə və si dir. Azər bay ca nın so vet-
ləş mə sin dən son ra ailə si ilə Fran sa ya mü ha ci rət edib, fran sız di-
lin də ya zıb: “Qaf qaz gün lə ri”, “So nun cu ümi din ça ğı rı şı” və s.

16 yan var 1944 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, tür ko loq, ic ti mai 
xa dim Ay dın Mir sa leh oğ lu Məm mə dov (1944 – 20.4.1991) Şə ki 
ra yo nu nun Kiş kən din də do ğu lub. Ali So ve tin de pu ta tı olub. De-
pu tat həm ka rı Di la rə Əli ye va ilə bir lik də Qax ra yo nu əra zi sin də 
av to mo bil qə za sın da hə lak olub.

17 yan var 1922 – Ta ğı yev teat rın da (in di ki Aka de mik Mu si-
qi li Teatr) tə mir-bər pa dan son ra (bi na 1918-ci il ha di sə lə rin də 
yan dı rıl mış dı) Azər bay can Döv lət Dram Teat rı nın ilk ta ma şa sı – 
M.F.Axund za də nin “Ha cı Qa ra” ko me di ya sı gös tə ri lib. Tən tə nə li 
açı lış ge cə sin də döv lət rəs mi lə ri (xalq maarif ko mis sa rı Da daş 
Bün yad za də) ilə bə ra bər teat rın bi na sı nın keç miş sa hi bi Ha cı Zey-
na lab din Ta ğı yev də iş ti rak edib.

17 yan var 1926 – Ta nın mış şairə Mə di nə Gül gün (Mə di nə Nu-
rul la qı zı Ələk bər za də; 1926 - 17.2.1991) Ba kı da ana dan olub. 
1938-ci il də ailə si Cə nu bi Azər bay ca na kö çüb, ora da mil li azad lıq 
hə rə ka tı nın (1941-1946) iş ti rak çı sı olub. 1947-ci il də Ba kı ya gə lib. 
“Təb ri zin ba ha rı”, “Xa ti rə lə ri min nəğ mə si”, “Dün ya mı zın sa ba hı” 
və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

17 yan var 1929 – Azər bay can mil li teat rı nın ilk pe şə kar akt yor-
la rın dan Mir zə Mux tar Məm mə dov (1841-1929) və fat edib. Şu şa-
da do ğu lub, 1874-cü il də Şu şa da M.F.Axund za də nin “Ha cı Qa-
ra” ko me di ya sı nın ta ma şa sı na qu ru luş ve rib, müx tə lif trup pa lar da 
akt yor luq edib. 

17 yan var 1942 – Mu si qi şü nas, Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın pro fes so ru, Əmək dar müəl lim Səadət Ağa məm-
məd qı zı Se yi do va (1942-2020) Ba kı da do ğu lub. 

18 yan var 1925 – Ta rix çi alim, pe da qoq Qa sım Sə fər oğ lu Qa-
sı mov (1925 – 2.11.1991) ana dan olub.

18 yan var 1927 – Xalq ar tis ti, di ri jor Ka mal Ca han ba xış oğ lu 
Ab dul la yev (1927 – 5.12.1997) ana dan olub. Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rın da ça lı şıb.

18 yan var 1928 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq dok to ru, Əmək dar 
elm xa di mi Ağa Əh məd İsa oğ lu İsa za də (1928-2007) ana dan olub.

18 yan var 1941 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı, ki no re-
jis sor, sse na rist El dar To fi q oğ lu Qu li yev (1941 – 16.4.2021) Ba-
kı da do ğu lub. “Bir cə nub şə hə rin də”, “Se vinc bux ta sı”, “Ba bək”, 
“Gü müş göl əf sa nə si” və s. fi lm lə rə qu ru luş ve rib. Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

18 yan var 1983 – Ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Sey fəd din Dağ lı 
(Sey fəd din Əliağa oğ lu Ab ba sov; 27.8.1921 – 1983) və fat edib. 
“Adı sə nin, da dı mə nim”, “Ay dın lı ğa doğ ru”, “Mən zi li niz mü ba rək” 
və s. pyes lə rin müəl li fi  dir.

18 yan var 2002 –  Gör kəm li bəs tə kar, pe da qoq, Xalq ar tis ti, 
pro fes sor Cöv dət İs ma yıl oğ lu Ha cı yev (18.6.1917 – 2002) və-
fat edib. Azər bay can da sim fo nik mu si qi nin ya ra dı cı la rın dan bi ri dir, 
Q.Qa ra yev lə bir lik də yaz dı ğı “Və tən” ope ra sı na gö rə SS Rİ Döv lət 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Dün ya 
14 yan var 1818 – Gör kəm li fi n ya zı çı sı və şairi Za xa rias To pe-

lius (1818-1898) ana dan olub. “Her so gin ya Finl yands ka ya”, “Ul-
duz la rın uşaq la rı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

14 yan var 1895 – Baş qırd ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən bi ri, şair 
Şeyx za də Ba biç (1895-1919) ana dan olub.

15 yan var 1622 – Fran sız dra ma tur qu Jan-Ba tist Mol yer (Jean 
Bap tis te Po quelin; 1622 – 17.2.1673) ana dan olub. Av ro pa ədə-
biy ya tın da klas sik ko me di ya jan rı nın ba ni si sa yı lır. Əsər lə ri: “Tar-
tüf”, “Psi xe ya”, “Don-Juan”, “Zo rən tə bib”, “Xə sis” və s.

15 yan var 1850 – Ru mın ədə biy ya tı nın klas si ki, şair Mi xay Emi-
nes ku (Mi hai Emi nes cu; 1850 – 15.6.1889) ana dan olub.

15 yan var 1902 – Türk şairi, dra ma turq Na zim Hik mət (1902 – 
3.6.1963) ana dan olub. Si ya si ba xış la rı na gö rə 1951-ci il də SSRİ-
yə mü ha ci rət edib. Mə za rı Mosk va da dır. Şairin “Mə həb bət əf sa-
nə si” pye si nin mo tiv lə ri əsa sın da bəs tə kar Arif Mə li kov ey niad lı 
ba let ya zıb. Əsər lə ri əsa sın da “Ya şa maq gö zəl dir, qar da şım”, “Bir 
mə həl lə li iki oğ lan” (“Azər bay can fi lm”), “Mə həb bə tim, kə də rim 
mə nim” (“Mos fi lm”) fi lm lə ri çə ki lib.

16 yan var 1749 – İtal yan şairi və dra ma tur qu Vit to rio Al fi eri 
(1749-1803) ana dan olub. Əsər lə ri: “Kleopat ra”, “Orest”, “Aqa-
mem non”, “Ma ri ya Stüart” və s.

17 yan var 1863 – Rus teatr şü na sı, re jis sor, pe da qoq Kons tan-
tin Ser ge ye viç Sta nis lavs ki (Alek se yev; 1863-1938) ana dan olub. 

17 yan var 1933 – İtal yan əsil li Fran sa mü ğən ni si Da li da (İolan-
da Kris ti na Ci lot ti – Yo lan da Ch ris ti na Gig liot ti; 1933-1987) Mi sir də 
do ğu lub. Fran sız və ərəb dil lə rin də po pul yar mah nı lar oxu yub.

18 yan var 1689 – Fran sız fi  lo so fu Şarl Lui de Mon tesk ye (Char-
les-Louis de Se con dat, Ba ron de La Bre de et de Mon tes quieu; 
1689-1755) ana dan olub.

18 yan var 1882 – İn gi lis ya zı çı sı, uşaq lar üçün məş hur “Vin ni 
Pux” əsə ri nin müəl li fi  Alan Alek sandr Miln (Alan Ale xan der Mil ne, 
1882-1956) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan
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Yallı: bu sirli aləmə
vaqif olduqca...

Qərbin “timbirlinq”i, yoxsa milli yallımız?

2500 il dən ar tıq ya şı ol du ğu 
de yi lən kuk la sə nə ti lap qə-
dim dən mə də ni irs nü mu nə si 
ki mi sə nət növ lə ri ara sın da 
məx su si yer tut maq da dır. 
Za ma nın ələ yin dən ələ nə rək 
müəy yən dövr lər də kuk la sə-
nə ti ayin, oyun və da ha son ra 
teatr alə ti nə, müasir dövr də 
isə həm də bə dii sə nət əsə ri-
nə çev ri lib.

...Ata sı ona kuk la alan da göz-
lə ri nin qa ra ol ma sın dan çox 
təəc cüb lə nən Sol maz xa nım gə-
lin cik lə rin göz lə ri ni qa ra qə ləm lə 
rəng lə yər, is tə di yi ki mi alın ma-
yan da isə “bö yü yən də özüm 
kuk la dü zəl də cə yəm” de yər di. 
Ki çik qı zın ar zu la rı hə lə uşaq-
lıq dan onun gə lə cək də yi yə lə-
nə cə yi pe şə si nin qı ğıl cım la rı nın 
işar tı sı idi.

Sol maz Mu sa ye va 10 ap rel 
1928-ci il də Ba kı nın Mər də-
kan kən din də döv rü nün ta nın-
mış zi ya lı la rın dan olan pub li sist 
Qur ban Mu sa ye vin ailə sin də 
dün ya ya gəl miş di. Bö yü dü yü 
mü hit ya ra dı cı in san lar la əha-
tə olun muş du. Sol maz xa nı mın 
əmi si – o vaxt gənc ya zı çı olan 
Qıl man İl ki nin, xa la sı oğ lu – gə-
lə cə yin ta nın mış ya zı çı sı və ki no 
xa di mi Hə sən Se yid bəy li nin Mu-
sa yev lə rin evin də tez-tez ol ma sı 
ba la ca qı zın sə nət alə mi nə ma-
ra ğı nı gün bə gün ar tır-
ma sın da müs təs na rol 
oy na mış dı. O, bö yü-
dük cə ar zu la rı da qa-
nad la nır, sə nə tə olan 
sev gi si alov la nır dı. 
Bu min val la yol lar onu 
Əzim Əzim za də adı na 
Ba kı Rəs sam lıq Mək-
tə bi nə apa rır. Bu ra da 
ta nın mış rəs sam Ma-
ral Rəh man za də dən 
qra fi  ka sə nə ti nin sir-
lə ri ni öy rə nir. 1952-ci 
il də Rəs sam lıq Mək-
tə bi ni bi ti rən Sol maz 
xa nım V.Mu xin adı na Le ninq rad 
(Sankt-Pe ter burq) Ali Bə dii De-
ko ra tiv-Tət bi qi Sə nət İns ti tu tu-
nun Ke ra mi ka fa kül tə si nə əla 
qiy mət lə da xil ol sa da, çox təəs-
süf ki, ailə və ziy yə ti ilə bağ lı təh-
si li ni ya rım çıq qoy ma ğa məc bur 
olur. 

Sol maz Mu sa ye va 1965-ci il-
dən Azər bay can Rəs sam lar İt-
ti fa qı nın üz vü olub. Rəs sa mın 
fəaliy yə ti nin əsas döv rü Ab dul la 
Şaiq adı na Azər bay can Döv lət 
Kuk la Teat rı ilə bağ lı dır. Bu teatr-
da 1965-1981-ci il lər də qu ru luş-
çu rəs sam, 1987-ci il dən isə baş 
rəs sam ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

Teatr da iş lə di yi müd dət də 60-
dan çox ta ma şa ya səh nə tər ti-
ba tı ve rib. On lar dan A.Qay da rın 
“Mal çiş-Ki bal çiş”, S.Mar şa kın 
“Bu ki min evi dir?”, Ü.Ha cı bəy li-
nin “O ol ma sın, bu ol sun”, Ə.Ab-
ba so vun “Şən gü lüm, Şün gü-
lüm, Mən gü lüm”, X.Əli bəy li nin 
“Cun quş”, Ana rın “Qa ra vəl li”, 
T.Mü təl li bo vun “Me şə na ğı lı”, 
F.Sa dı ğın “Yu maq top”, M.Atə-
şin “Cırt dan”, M.Se yid za də nin 
“Sehr li nar” və s. ki mi yad da qa-
lan, uşaq la rın sev di yi ta ma şa la rı 
qeyd et mək müm kün dür. 

Sol maz xa nı mın kuk la sə nə-
ti üz rə təh si li ol ma sa da, dün ya 
miq ya sın da ke çi ri lən kuk la teat-
rı fes ti val la rın da iş ti rak et mə si 
onun üçün əsl sə nət mək tə bi 
olub. Ta mil la Mə hər rə mo va ilə 
bir gə işi olan “Sehr li qu yu” ta-
ma şa sı Cə nu bi Qaf qaz teatr la rı-
nın fes ti va lın da uğur la nü ma yiş 
olu nub, “Cun quş” ta ma şa sı Hin-
dis tan da, “ O ol ma sın, bu ol sun” 
ta ma şa sı Öz bə kis tan da bö yük 
rəğ bət lə qar şı la nıb.

Teatr rəs sam lı ğı ilə ya na şı, 
Sol maz Mu sa ye va təs vi ri sə-
nə tin di gər sa hə lə rin də də öz 
qa bi liy yət və is te da dı nı nü ma-

yiş et di rə rək 6 ciz gi fi l mi nə qu-
ru luş ve rib. “İl ham” kuk la ciz gi 
fi l mi 1974-cü il də Öz bə kis ta nın 
pay tax tı Daş kənd də ke çi ri lən 
bey nəl xalq fes ti val da I də rə cə li 
dip lo ma, “Göy çək Fat ma” kuk la 
ciz gi fi l mi 1976-cı il də Gür cüs-
tan Rəs sam lar İt ti fa qı nın xü-
su si dip lo mu na la yiq gö rü lüb. 
Azər bay can da is teh sal olu nan 
ilk kuk la ciz gi fi lm lə ri nin rəs sa-
mı olan Sol maz Mu sa ye va bu 
ek ran əsər lə ri ni re jis sor Va qif 
Beh bu dov la bir lik də ər sə yə gə-
ti rib. 

Onun 1993-cü il də 
Pa kis tan da ke çi ri lən 
Şərq öl kə lə ri nin tət bi qi 
sə nət fes ti va lın da təq-
dim et di yi gə lin cik lər 
baş ör tük lə rin dən tut-
muş ça rıq la rı na qə dər 
mil li ko lo rit də, Azər-
bay ca nın ay rı-ay rı böl-
gə lə ri nə məx sus li bas-
lar da ol ma sı ilə diq qət 
mər kə zin də ol muş du. 
Fes ti va lın ən ma raq lı 
iş ti rak çı sı he sab edi-
lən Sol maz xa nım I 
də rə cə li mü ka fa ta la yiq 

gö rül müş dü. Azər bay can rəs sa-
mı nı ar tıq dün ya nın bir çox yer lə-
rin də yax şı ta nı yır və onun sə nə-
ti nə rəğ bət gös tə rir di lər. 

Rəs sa mın 25 kuk la dan iba rət 
zən gin ko lo rit li “Azər bay can qa-
dın to yu” kom po zi si ya sı 1995-
ci il də Sət tar Bəh lul za də adı na 
sər gi sa lo nun da Nov ruz sər gi-
sin də nü ma yiş et di ril miş di. Kuk-
la lar sər gi ilə ta nış olan Ümum-
mil li li der Hey dər Əli ye vin çox 
xo şu na gəl miş və müəl lifl  ə ma-
raq lan mış dı. Ulu ön dər Sol maz 
Mu sa ye va nın is te da dı nı də yər-
lən di rə rək ona iş lə rin də uğur lar 
ar zu la mış dı. Rəs sam öm rü nün 

so nu na ki mi onun ya ra dı cı lı ğı 
ba rə sin də de yil miş xoş söz lə ri 
də rin min nət dar lıq la xa tır la yır dı. 
Hə min əsər Avst ra li ya da ke çi ri-
lən spar ta kiada za ma nı da eks-
po zi si ya da nü ma yiş et di ril miş di.

Sol maz Mu sa ye va nın ya ra dı cı-
lı ğın da “Şu şa lı qa dı na Şir van lı xa-
nım qo naq gə lib” ad lı əsə ri ni xü-
su si qeyd et mək la zım dır. Hər iki 
böl gə nin ge yim lə rin də ki özü nə-
məx sus lu ğu bü tün ele ment lər də 
vur ğu la yan müəl lif ta ma şa çı la rı nı 
san ki sehr li alə mə apa rır. Əl bət tə, 
rəs sa mın hər əsə ri haq qın da ge-
niş da nış maq müm kün dür. Am ma 
onu qeyd et mək la zım dır ki, Şu-
şa möv zu su hər bir azər bay can-
lı üçün in cə mə qam və həs sas 
möv zu dur. Çox təəs süf ki, ömür 
Sol maz xa nı ma ta ri xi Zə fə ri mi-
zi, Şu şa nın azad olun du ğu gü nü 
gör mə yə və fa et mə di. Bö yük mə-
həb bət və xiff  ət lə ya rat dı ğı “Şu-
şa lı qa dı na Şir van lı xa nım qo naq 
gə lib” əsə ri ha zır da UNES CO qə-
rar ga hı nın daimi eks po na tı dır.

1987-ci il dən fər di ya ra dı cı lıq-
la məş ğul olan rəs sa mın dörd 
min dən ar tıq mil li et noq ra fi k 
kuk la sı öl kə miz də və xa ric də 
mu zey lər də, şəx si kol lek si ya lar-
da sax la nı lır. Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı nın kol lek si ya-
sın da Sol maz Mu sa ye va nın 8 
əsə ri qo ru nur.

Sol maz Mu sa ye va nın ya ra dı-
cı lı ğı döv lət tə rə fi n dən qiy mət-
lən di ril miş, 2007-ci il də “Əmək-
dar rəs sam” fəx ri adı na la yiq 
gö rül müş dü.

Na ğıl va rı kom po zi si ya lar, çox-
say lı ob raz lar dan iba rət kuk la 
an sambl la rı nın müəl li fi  Sol maz 
Mu sa ye va 21 okt yabr 2016-cı il-
də və fat edib.

Könül Vəliyeva
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı

Qaragöz  kuklam
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Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

322 il əvvəl... 
17 yan var 1700-cü il-

də Ru si ya ça rı I Pyotr öl kə 
əha li si nin Av ro pa ge yi mi nə 
keç mə si nə dair fər man ve
rib. Məc bu ri qay da da hə ya ta 
ke çi ri lən fər man Ru si ya nın 
av ro pa laş ma sı nın baş lan ğı cı 
idi. I Pyot run gös tə ri şi ilə bo
yar la rın ha mı sı saq qa lı nı kəs
dir mə li idi. Bu na qar şı çı xan
la rı ağır cə za lar göz lə yir di. 

300 il əvvəl... 
16 yan var 1732-ci il də Sə fə vi döv lə ti ilə Os man lı im pe ra tor lu ğu 

ara sın da Qaf qa za nə za rət uğ run da növ bə ti mü ha ri bə nin ye ku nu 
ola raq Kir man şah sülh mü qa vi lə si bağ la nıb. Mü qa vi lə nin şərt lə ri nə 
əsa sən, Azər bay ca nın İrə van, Nax çı van, Gən cə, Şa ma xı və Şir van 
böl gə lə ri Os man lı im pe ra tor lu ğu nun, Kir man şah, Ər də bil və Təb riz 
böl gə lə ri isə Sə fə vi döv lə ti nin nə za rə ti nə ke çib.

221 il əvvəl...
18 yan var 1801-ci il də Gür cü kn yaz lı ğı (Kart liKa xe ti) Ru si

ya ya bir ləş di ri lib. Çar I Pa vel bu nun la bağ lı fər man im za la yıb. 
Ru si ya im pe ri ya sı nın Cə nu bi Qaf qa za yü rü şü baş la nıb. 

151 il əvvəl...
18 yan var 1871-ci il də Prus si ya kans le ri (baş na zi ri) Ot to Bis

mar kın səy lə ri ilə al man tor paq la rı nın bir ləş di ril mə si ba şa ça tıb. 
Prus si ya ət ra fın da bir lə şən Al ma ni ya im pe ri ya sı nın ya ran dı ğı rəs
mən elan edi lib. Prus si ya kra lı I Vil helm isə bir ləş miş Al ma ni ya nın 
im pe ra to ru ki mi tax ta çı xıb. Ot to Bis mark im pe ri ya nın kans le ri olub. 

102 il əvvəl... 
11 yan var 1920-ci il də 

I Dün ya mü ha ri bə si nin 
ye kun la rı na həsr olun
muş Ver sal (Pa ris) Sülh 
Konf ran sı nın Ali Şu ra
sın da Bö yük Bri ta ni ya nın 
xa ri ci iş lər na zi ri Ker zo
nun tək li fi ilə Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin ta
nın ma sı ba rə də qə rar qə
bul olu nub. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti par la men ti nin səd ri 
Əli mər dan bəy Top çu ba şo vun baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti 
Qərb dairə lə ri ilə apa rı lan bi ril lik gər gin da nı şıq lar dan son ra bu
na nail ol muş du. Pa ris Sülh Konf ran sı nın rəs mi qə ra rı yan va rın 
15də Azər bay can nü ma yən də he yə ti nə rəs mən təq dim edi lib.

76 il əvvəl...
18 yan var 1946-cı il-

də Lon don da Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tı nın Baş 
Məc li si nin 1ci ses si ya
sı işə baş la yıb. BMTnin 
ali qu ru mu üç il Lon don
da fəaliy yət gös tər miş di. 
1949cu il də BMTnin Baş 
Məc li si ABŞa, NyuYork
da kı in di ki bi na sı na köç dü. 

74 il əvvəl... 
12 yan var 1948-ci il də ABŞın Ali Məh kə mə si qa radə ri li lə rin 

ağ də ri li lər lə ey ni mək təb də oxu ma sı na ica zə ve rən qə rar çı xa rıb. 
Bir ləş miş Ştat lar da ir qi ay rıseç ki lik rəs mən bu ta rix də ləğv edil sə 
də, real lıq da 60cı il lə rə dək da vam edib.

60 il əvvəl...
15 yan var 1962-ci il də Qa za xıs tan SSR əra zi sin də So vet İt ti

fa qı nın ən bö yük nü və sı na ğı mey da nı – Se mi pa la tinsk po li qo nu 
is ti fa də yə ve ri lib. Po li qon da ilk ye ral tı part la yış hə ya ta ke çi ri lib. 
SS Rİdə nü və si lah lan ma sı na vü sət ve ri lib.

35 il əvvəl... 
13 yan var 1987-ci il də SS Rİ Na zir lər So ve ti xa ri ci sər ma yə

dar la rın iş ti ra kı ilə bir gə müəs si sə lər ya rat ma ğa ica zə ve rən qə
rar qə bul edib. So vet döv lə ti qa pa lı so sialist iq ti sa di sis te mi nin 
pers pek tiv siz li yi ni eti raf et mə yə məc bur olub.

30 il əvvəl...
14 yan var 1992-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Tür ki yə 

Cüm hu riy yə ti ara sın da dip lo ma tik əla qə lə rin qu rul ma sı na dair 
pro to kol im za la nıb. Bu, müs tə qil Azər bay ca nın im za la dı ğı ilk dip
lo ma tik sə nəd idi. 1991ci il no yab rın 9da Azər bay ca nın müs tə
qil li yi ni ilk ta nı yan Tür ki yə ol muş du.

15 yan var 1992-ci il də Av ro pa İt ti fa qı Yu qos la vi ya Fe de ra si ya sı
nın sub yekt lə ri olan Slo ve ni ya və Xor va ti ya nın müs tə qil li yi ni ta nı yıb. 
Yu qos la vi ya nın par ça lan ma sı fak tı rəs mi lə şib.
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“Qremmi”nin növbəti təqdimatı ertələnib
Yanvarın31-dəLos-Ancelesdəkeçirilməsinəzərdətutulan
“Qremmi”mükafatlarınıntəqdimatmərasimikoronavirusun
“omikron”ştammınınsürətləyayılmasınagörətəxirəsalınıb.
BubarədəABŞ-ınAmerikaSəsyazmaŞirkətləriAssosiasiya-
sıməlumatyayıb.

Qeyd olu nub ki, öl kə də ya ra
rın mış və ziy yə ti təh lil et dik dən 
son ra as so siasi ya və “CBS” 
te le ka na lı 64cü “Qrem mi” mü
ka fat la rı nın təq di ma tı nı tə xi rə 
sa lıb. Təş ki lat çı lar mə ra si min 
ta ri xi nin ya xın gün lər də açıq la
na ca ğı nı bil di rib lər. 

“Qrem mi” mu si qi dün ya
sı nın ən nü fuz lu mü sa bi qə si 
sa yı lır. Mü ka fat 1958ci il də 
Ame ri ka Səs yaz ma Şir kət lə ri 
As so siasi ya sı tə rə fin dən tə sis 
edi lib. Mü ka fat 30 mu si qi jan rı 
üz rə ümu mi lik də 100dən çox 
ka te qo ri ya da təq dim edi lir.

Azərbaycanıntarixvəmədəniyyətininxaricdətəbliğiilə
məşğulolan“İRS”jurnalınınİsraildəivritdilindəçapdan
çıxannövbətinömrəsiAzərbaycanınİkinciQarabağmü-
haribəsindəZəfərinəhəsrolunub.

Jur na lın baş re dak to ru Mu sa 
Mər can lı ön söz də İkin ci Qa ra
bağ mü ha ri bə sin dən bəhs edə
rək ya zır ki, Er mə nis tan tə rəf
dən Azər bay can tor paq la rı nın 
iş ğa lı əbə di da vam edə bil məz
di. Ali Baş Ko man da nın rəh bər
li yi al tın da Azər bay can Si lah lı 
Qüv və lə ri 44 gün ər zin də otuz 
il lik iş ğa la son qoy du. 

Nəşr də Azər bay can Res pub
li ka sı nın mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mo vun “Qa ra ba ğın azad 
olun ma sı ilə bü töv lə şən Azər
bay can mə də niy yə ti” baş lıq lı 
mə qa lə si də ve ri lib. Mə qa lə də 
Qa ra ba ğın keç mi şin dən, bu ra
da kı qə dim al ban xris tian mə də
niy yə ti nə aid abi də lər dən, di ya
rın ye ni ta ri xin dən söz açı lır.

Jur nal da “Mü ha ri bə və sülh” 
ad lı baş qa bir mə qa lə də isə 44 
gün də əl də olu nan Zə fə rin ana
li zi apa rı lır, Azər bay ca nın haq lı 
möv qe yi və Və tən mü ha ri bə si
nin ar xa sın da du ran mil li bir lik 
haq qın da da nı şı lır.

İs rail lə Azər bay can ara sın da 
möh kəm, sə mi mi dost luq mü
na si bət lə ri il dənilə güc lə nir. Bu 
dost lu ğun zən gin ta ri xi və mə
də ni kök lə ri var. Bu na ən ba riz 
nü mu nə qə dim za man lar dan 
Azər bay can da yer li xalq la mul
ti kul tu ra lizm və to le rant lıq, meh
ri ban lıq şə raitin də ya şa yan dağ 
yə hu di lə ri dir.

“İRS”in iv rit di lin də ye ni nöm
rə sin də dağ yə hu di lə ri nə, on la rın 
mə də niy yə ti nə və Azər bay ca nın 

mul ti kul tu ral pa lit ra sın da ye ri nə 
həsr olun muş ma te rial da oxu
cu la rın diq qə ti ni cəlb edə cək. 
Ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru Sə bu hi 
Əh mə do vun müəl lif ol du ğu mə
qa lə də Qu ba nın Qır mı zı qə sə
bə sin də ya şa yan dağ yə hu di lə ri
nin ta ri xi ilə bağ lı ma raq lı fakt lar 
açıq la nır, na dir şə kil lər oxu cu la ra 
təq dim edi lir.

Jur na lın İs rail üz rə mə sul re
dak to ru, “İs rail də Azər bay can 
Evi” nin ic ra çı di rek to ru, bey nəl
xalq mü na si bət lər üz rə eks pert 
Ar ye Qu tun ver di yi mə lu ma ta 
gö rə, “İRS”in iv rit di lin də ki bu 
nöm rə si nin ge niş təb li ğa tı ola
caq. Çün ki bu öl kə də çox say lı 
azər bay can se vər in san lar və 
ələl xü sus da bö yük dias po ru
muz var. On lar nəşr dən Azər
bay can ta ri xi, mə də niy yə ti, 
tu rizm po ten sialı, Qa ra bağ hə qi
qət lə ri haq qın da mü fəs səl mə lu
ma tı əl də edə bi lər lər.

“Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə rin də bir ne çə də fə 
ol mu şam. İlk an dan be lə bir hiss 
var idi ki, er mə ni or du su bu əra zi
lər də yan dı rıl mış tor paq tak ti ka
sı nı hə ya ta ke çi rib. Bü tün bu 27 
il ər zin də iş ğal çı er mə ni or du su 
ta lan çı lıq və van da lizm lə məş ğul 
ola raq Ağ dam, Fü zu li, Qu bad lı, 
Cəb ra yıl və Zən gi lan ki mi şə hər
lə ri yer üzün dən si lib...

Vax ti lə kü çə lə rin və ev lə rin, 
mək təb lə rin və mu zey lə rin ol du
ğu yer də mən in di yal nız iş ğal
çı er mə ni or du su nun yan dır dı ğı 
qa pı di rək lə ri ni və sü tun la rı nı, 
sö kül müş pən cə rə çər çi və lə ri
ni gör düm. Əgər er mə ni lər bu 
tor paq la rı özü nün kü ad lan dı rır
lar sa, o hal da ni yə bu əra zi lər 
ka busşə hər ki mi gö rü nür, ni yə 
on lar bu şə hər lə ri nə həng say da 
mi na ilə və tank üçün tu nel lər lə 
qo yub ge dib lər, gö rə sən, er mə
ni lər də və tən be lə ka bus gö rü
nür mü?”, – de yə Ar ye Qut be lə 
bir ri to rik sual la mü ra ciət edir.

Jur na lın ye ni nöm rə sin də 
oxu cu lar İkin ci Qa ra bağ mü
ha ri bə si nin uğur la rı ilə bə ra bər 
Azər bay ca nın mə də niy yə ti nə, in
cə sə nə ti nə, gör mə li yer lə ri nə aid 
di gər mə qa lə lər lə də ta nış ola bi
lər lər. Azər bay can Tu rizm Agent
li yi nin İs rail də fəaliy yət gös tə rən 
nü ma yən də li yi nin dəs tə yi ilə öl
kə mi zin tu ris tik po ten sialı ilə bağ
lı bö yük mə qa lə də dərc olu nub.

Dörd min il əvvələ aid tikili aşkarlanıb
Misirliarxeoloqlar
Sinayyarımadasın-
daeramızdanəvvəl
2040-1780-ciillərə
(QədimMisirinorta
krallıqdövrü)aid
tikiliaşkarediblər.

Mi si rin Qə dim Abi də
lər Ali Şu ra sı nın səd
ri Mus ta fa Və zi ri dörd 
min il əv vəl bu əra zi də 
qə dim Mi sir də sə ma 
tan rı sı Ha to run mə bə
di nin də ol du ğu nu bil di rib. O əla və edib 
ki, ha zır da Əl Nəsb va di sin də ar xeolo ji 
qa zın tı lar da vam edir.

Ar xeoloq la rın rə yi nə gö rə, son Ro ma 
döv rün də bu ti ki li su qıt lı ğı sə bə bin dən 
tərk edi lib və son ra dan mis ema lat xa na sı 
ki mi is ti fa də olu nub. Evin iki za lı, iki ki çik 
ota ğı və qum da şın dan olan çar da ğı var. 

Bu ra da mis fi li zi, dörd ədəd düz bu caq lı 
mis kül çə, çox lu məişət əş ya la rı və mis 
emal et mək üçün so ba lar da ta pı lıb. 

Si nay ya rı ma da sı nın ƏlNəsb va di si 
o za man lar bö yük mi sə rit mə mə ka nı 
olub. Bun dan baş qa, va di də çox lu say
da qa ya ki ta bə lə ri də möv cud dur.

Cavid

Qazlı içkilərdəki xərçəng

Qazlıiçkilərxərçəngriskiniikidəfə
artırır.BöyükBritaniyadatibb,
sağlamlıqvəelmiaraşdırmalar
haqqındaməlumatlardərcedən

“Gut”jurnalınınyazdığınagörə,gündə
ikidəfədənçoxqazlıvəsərinləşdirici
içkilərdənistifadəbağırsaqxərçənginin
inkişafriskiniikidəfəartırır.

Araş dır ma lar za ma nı müəy yən edi lib ki, 
ABŞ əha li si nin təx mi nən 12 faizi hər gün bu 
iç ki lər dən üç por si ya dan çox is ti fa də edir.

Son il lər də ba ğır saq xər çən gi nə bağ lı 
ölüm lə rin art dı ğı na diq qət çə kən mü tə xəs
sis lər, yo ğun ba ğır saq la in ki şaf et mə yə baş
la yan xər çəng nö vü nün ilk ola raq “po lip” ilə 
or ta ya çıx dı ğı nı vur ğu la yıb lar. Mü tə xəs sis lər 
bü tün po lip lə rin xər çən gə çev ril mə di yi ni bil
dir sə lər də, er kən diaq no zun va cib li yi ni də 
qeyd edib lər.

Jur nal da dərc edi lən araş dır ma şə kər lə 
şi rin ləş di ril miş iç ki lər lə xər çəng ara sın da 
əla qə ni də or ta ya qo yub. Apa rı lan təd qi
qat lar nə ti cə sin də müəy yən edi lib ki, sə

rin ləş di ri ci iç ki lər lə ya na şı mey və ətir li, 
ener ji iç ki lə ri də sağ lam lıq üçün cid di təh
lü kə ya ra dır.

60 milyonluq “İşıq imperiyası” 
BelçikalısürrealistrəssamReneMaqrittin
(1898-1967)“İşıqimperiyası”tablosu60milyon
dollardançoxqiymətəhərracaçıxarılacaq.Bu
barədəLondondakı“Sotheby’s”hərracevimə-
lumatyayıb.Hərracmartın2-dəkeçiriləcək.

Hər rac evi rəs sa mın 1961ci il də çək di yi mən zə
rə ni şəx si əl lər də sax la nı lan müasir in cə sə nə tin ən 
çox ar zu la nan əsər lə rin dən bi ri ki mi də yər lən di rib. 

Rəsm də to ran vax tı vil la təs vir edi lib. Ev də ar tıq 
işıq, bi na nın qar şı sın da isə ağ bu lud lu par laq sə ma 
ilə zid diy yət də olan fə nər yan dı rı lıb.

“İRS” jurnalı ivrit dilində Azərbaycanın 
Qarabağ Zəfərindən bəhs edir

DÖRDİLARADANSONRA

“Oskar” mərasiminin 
aparıcısı olacaq

AmerikaKinoAkademi-
yasının“Oskar”mükafat-
larınıntəqdimetməmə-
rasimi2018-ciildənbəri
ilkdəfəolaraqaparıcının
iştirakıiləkeçiriləcək.Bu
barədətədbiriyayım-
layacaqABCtelekanalı
məlumatyayıb.Lakın
aparıcınınkimliyihələlik
dəqiqləşdirilməyib.

94cü “Os kar” mü ka fat lan dır ma mə ra si mi mar tın 27də ənə nə vi ola
raq LosAn ce les də ki “Dolby Teat rı”nda ke çi ri lə cək. Na mi zəd lə rin ad la rı 
– mü va fiq no mi na si ya lar üz rə qı sa si ya hı fev ra lın 8də açıq la na caq.

Qeyd edək ki, so nun cu də fə 2018ci il də “Os kar”ın apa rı cı sı ko me di
ya us ta sı, akt yor və sse na rist Cim mi Kim mel olub.

1935-ciİLDƏABŞ-aAPARILIB

İran gil kitabəni geri tələb edir
İranABŞ-danƏhəmənilərdövrünə(e.ə.
705-330illər)aidgilkitabəninqaytarılma-
sınıtələbedir.

İra nın BMT ya nın da kı daimi nü ma yən də
si Mə cid Təxt rə vanc bil di rib ki, 90 il əv vəl 
ABŞın Çi ka qo Uni ver si te ti nin əmək daş
la rı Şi raz ya xın lı ğın da kı qə dim Per so po lis 
şə hə rin də ar xeolo ji qa zın tı iş lə ri apa ra raq 
bir ne çə də yər li ta ri xi abi də aş kar edib lər. 

Əhə mə ni im pe ri ya sı döv rü nə aid gil ki ta
bə ni ame ri ka lı alim lər 1935ci il də İran dan 
çı xa ra raq təd qiq et mək üçün ABŞa apa rıb
lar. La kin təd qi qat iş lə ri ba şa çat sa da, gil 
ki ta bə İra na qay ta rıl ma yıb.

İran lı dip lo ma tın söz lə ri nə gö rə, öl kə nin 
el mi qu rum la rı bir ne çə də fə Çi ka qo Uni ver
si te ti nə və ABŞ rəs mi lə ri nə ta ri xi abi də nin 
qay ta rıl ma sı ilə əla qə dar mü ra ciət edib lər. 
La kin hər də fə müx tə lif bə ha nə lər gə ti ri lib 

və gil ki ta bə İra na qay ta rıl ma yıb. İran dip lo
mat la rı öl kə ta ri xi nə aid olan abi də nin qay ta
rıl ma sı is ti qa mə tin də iş lə ri da vam et di rə cək.
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