
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na uy ğun 
ola raq, iyu lun 5-də Baş na zir Əli 
Əsə do vun və Pre zi dent Ad mi nist-

ra si ya sı nın, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də mə-
sə lə lə rin mər kəz ləş di ril miş qay da da həl li 
məq sə di lə ya ra dıl mış Əla qə lən dir mə Qə-
rar ga hı nın rəh bə ri Sa mir Nu ri ye vin baş-
çı lı ğı al tın da aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nın 
rəh bər şəxs lə rin dən iba rət he yət iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə rə sə fər edib.

Baş na zir və Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı-
nın rəh bə ri nin baş çı lıq et di yi he yət əv vəl cə 
Tər tər ra yo nu nun Su qo vu şan qə sə bə sin də 
Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin şə rə fi  nə ucal-
dıl mış abi də ni zi ya rət edib, şə hid lə rin xa ti rə-
si bir də qi qə lik sü kut la yad olu nub.

Son ra “Su qo vu şan-1” Su Elekt rik Stan si ya-
sı və Su qo vu şan su an ba rı na ba xış ke çi ri lib, 
“Azə re ner ji” ASC-nin pre zi den ti Ba ba Rza-
yev və Me liora si ya və Su Tə sər rü fa tı ASC-
nin səd ri Zaur Mi ka yı lov tə rə fi n dən Azər bay-
can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin tap şı rıq la rı ilə 
bağ lı gö rü lən iş lər ba rə də mə lu mat lar ve ri lib. 

Döv lət Tu rizm Agent li yi səd ri nin müavi ni Aza-
də Hü sey no va Su qo vu şan qə sə bə si nin tu rizm 
in ki şaf kon sep si ya sı ba rə də mə ru zə edib.

He yət Su qo vu şan qə sə bə sin də tu rizm tə yi-
nat lı fər di ev lər də apa rı lan tə mir-bər pa iş lə ri 
ilə də ta nış olub. Qa ra bağ iq ti sa di ra yo nu na 

da xil olan iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də 
(Şu şa ra yo nu is tis na ol maq la) Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin xü su si nü ma yən-
də si Emin Hü sey nov gö rü lən iş lər ba rə də 
mə lu mat ve rib.
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səh. 2

Hökumət Evində
Vətəndaşların Qəbulu Mərkəzi

fəaliyyətə başlayıb

səh. 2

Gəncədə 
“Türkiyə-
Azərbaycan 
qardaşlıq 
gecəsi”

səh. 4

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

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa və quruculuq işləri necə gedir?
Dövlət qurumlarının rəhbər şəxslərindən ibarət heyət vəziyyətlə yerində tanış olub

Azərbaycanlı rəssamların əsərləri 
Londonda nümayiş olunur

Azər bay can-Bö yük Bri ta ni ya dip lo ma tik əla qə lə ri nin 30 il li yi 
mü na si bə ti lə Lon don da kı Yu nus Əm rə İns ti tu tun da “The Art of 
Dip lo macy” (“Dip lo ma ti ya sə nə ti”) ad lı sər gi açı lıb. 

“Dir çə liş” Gənc lə rin So sial-Psi xo lo ji Reabi li ta si ya Mər kə zi tə-
rə fi n dən təş kil edi lən sər gi də 22 azər bay can lı rəs sa mın 56 əsə ri 
yer alıb.

Mər kə zin di rek to ru İs lam Bax şə li yev Azər bay can mə də niy yə ti-
nin Lon don da və di gər öl kə lər də ta nı dıl ma sı nın əhə miy yə tin dən 
da nı şıb, in di yə dək Av ro pa nın 20-yə qə dər öl kə sin də sər gi lər ke-
çi ril di yi ni de yib. O, sər gi nin təş ki lin də dəs tə yə gö rə Azər bay ca nın 
Bö yük Bri ta ni ya da kı Sə fi r li yi nə və Yu nus Əm rə İns ti tu tu na tə şək-
kür edib.

Sə fi r li yi mi zin mü şa vi ri Rə şad Va hab za də öl kə mi zin  mə də niy-
yə ti ni təm sil və təb liğ edən bu cür təd bir lə rin əhə miy yə ti ni vur-
ğu la yıb.

Sər gi iyu lun 8-dək da vam edə cək.

Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycan 
arasında sülh üçün səylərini davam etdirir

Av ro pa İt ti fa qı Er mə nis tan və Azər bay can ara sın da mü na si-
bət lə rin nor mal laş dı rıl ma sı, sülh mü qa vi lə si nin im za lan ma sı, 
sər həd lə rin de li mi ta si ya sı və nəq liy yat-kom mu ni ka si ya xət lə ri-
nin açıl ma sı is ti qa mə tin də səy lə ri ni da vam et di rə cək.

Bu ba rə də Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi den ti Şarl Mi şel iyu-
lun 4-də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev lə te le fon söh bə tin-
də de yib.

Söh bət za ma nı Brüs sel gün də li yi nə aid mə sə lə lər mü za ki rə 
olu nub. Şarl Mi şel Cə nu bi Qaf qaz da sa bit lik, sülh və təh lü kə siz li-
yin tə min olun ma sı nın Av ro pa İt ti fa qı üçün va cib li yi ni vur ğu la yıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev Av ro pa İt ti fa qı Şu ra sı nın Pre zi den ti Şarl 
Mi şe lin tə şəb bü sü və iş ti ra kı ilə ke çi ril miş üç tə rəfl  i gö rüş lə ri, bu 
çər çi və də əl də olun muş ra zı laş ma la rı qeyd edə rək, öl kə mi zin 
Er mə nis tan ilə Azər bay can ara sın da mü na si bət lə rin nor mal laş-
dı rıl ma sı və sülh mü qa vi lə si nin im za lan ma sı, sər həd lə rin de li mi-
ta si ya sı və de mar ka si ya sı, nəq liy yat-kom mu ni ka si ya xət lə ri nin 
açıl ma sı is ti qa mə tin də da nı şıq la rın real nə ti cə lə rə gə ti rib çı xa ra-
ca ğı na ümid var ol du ğu nu ifa də edib.

Nazirlikdə Macarıstan səfi ri ilə görüş
Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Ma ca rıs ta nın Azər bay can-
da kı sə fi ri Vik tor Se der ken yi ni dip lo ma tik fəaliy yət müd də ti nin 
bit mə si ilə əla qə dar qə bul edib.

Gö rüş də iki öl kə ara sın da mə də ni əmək daş lıq, gə lə cək də əla-
qə lə rin in ki şa fı na töh fə ve rə bi lə cək, xalq la rı mı zın mə də ni ir si nin 
təb li ğin də rol oy na ya caq la yi hə lər ət ra fın da fi  kir mü ba di lə si apa-
rı lıb.

səh. 3

“Mədəni gənclik” layihəsinə
yekun vuruldu

Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən “Mə  də  ni 
gənc  lik” la  yi  hə  si ba  şa ça  tıb.

Bu mü na si bət lə Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də mə də niy yət na zi ri-
nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev və uni ver si te tin  rek to ru El çin Ba-
ba ye vin tə lə bə lər lə gö rü şü ke çi ril di.

səh. 7

Mədəniyyət siyasəti böhranlar dövründə
Ru mı ni ya nın pay tax tı Bu xa rest də Mə də niy yət Si ya sə ti və Tə-
ma yül lə ri Kom pen diumu As so siasi ya sı nın 5-ci as samb le ya sı, 
“Mə də niy yət və mə də niy yət si ya sə ti böh ran lar döv rün də” ad lı 
bey nəl xalq konf rans və kom pen dium eks pert lə ri nin il lik gö rü-
şü təş kil olu nub.

As  so  siasi  ya  ilə Ru mı ni ya nın Mə də ni Təd qi qat lar və Tə lim lər üz-
rə Mil li İns ti tu tu nun bir gə ke çi r di yi təd bir lər də Mə də niy yət Na zir li yi 
də təmsil olunub.

səh. 3

7-9 iyul ta ri xin də Şə ki də XI 
“İpək Yo lu” Mu si qi Fes ti va lı 
ke çi ri lə cək. 2010-cu il də əsa sı 
qo yu lan fes ti val ikiil lik məc-
bu ri fa si lə dən son ra ye ni dən 
mu si qi se vər lə ri bir ara ya 
gə ti rə cək.

İyu lun 4-də Azər bay can Bəs-
tə kar lar İt ti fa qın da (ABİ) ke çi-
ri lən mət buat konf ran sın da la-
yi hə nin ta ri xin dən söz açıl dı, 
növ bə ti fes ti va lın proq ra mı ba-
rə də mə lu mat ve ril di.

ABİ-nin səd ri, fes ti va lın bə-
dii rəh bə ri, Xalq ar tis ti, pro fes-
sor Fi rən giz Əli za də bil dir di ki, 
2020 və 2021-ci il lər də pan de-
mi ya sə bə bin dən ke çi ril mə yən 
fes ti val, nə ha yət, işi ni bər pa 
edir. “İpək Yo lu” fes ti va lı bu il 

on bi rin ci də fə Şə ki də ke çi ri lə-
cək.

Qeyd olun du ki, mu si qi bay ra-
mı hər də fə ye ni ide ya lar la zən-

gin lə şir. Bu də fə fes ti val bir az 
fərq li for mat da təq dim olun sa 
da, əsas məq səd qo ru nub sax-
la nı lır: “Bil di yi niz ki mi, 10 fes ti-

va lı bö yük uğur la ke çir mi şik. Bu 
fes ti val lar da 36 öl kə dən kol lek-
tiv lər, ta nın mış  mu si qi çi lər, mu-
si qi şü nas alim lər iş ti rak edib lər. 
Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi, 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı 
və Şə ki Şə hər İc ra Ha ki miy yə-
ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə müx-
tə lif mə də niy yət lə rin fü sun kar 
tə biət qoy nun da qo vuş du ğu 
mə kan da ye nə də Azər bay-
can və dün ya mu si qi sə nə ti nin 
par laq nü mu nə lə rin dən iba rət 
rən ga rəng kon sert proq ram la-
rı təq dim edi lə cək. La kin buil ki 
fes ti va lın ke çi ril mə si nə qı sa za-
man ər zin də qə rar ve ril di yi nə 
gö rə xa ri ci öl kə lər dən kol lek-
tiv lə rin də vət edil mə si müm kün 
ol ma dı”.

davamı səh. 2-də

Musiqinin “İpək Yolu” yenə Şəkidən keçəcək

İslam Dünyası İrsi Siyahısında 34 ölkədən 
473 tarix-mədəniyyət nümunəsi var

2019-2021-ci il lər də İs lam 
Dün ya sı Təh sil, Elm və Mə-
də niy yət Təş ki la tı nın (ICES CO) 
nəz din də fəaliy yət gös tə rən 
İs lam Dün ya sı İrs Ko mi tə si 
(IWHC) ümu mi lik də 350 ta ri xi 
mə də niy yət abi də si ni İs lam 
Dün ya sı İr si Si ya hı sı na (IWHL) 
da xil edib.

ICES CO-nun Baş di rek to ru 
Sa lim bin Mə həm məd əl-Ma-
lik bu ba rə də iyu lun 4-də İs lam 
Dün ya sı İrs Ko mi tə si nin Ra bat-
da (Mə ra keş), təş ki la tın qə rar-
ga hın da ke çi ri lən 10-cu ic la-
sın da bil di rib. O vur ğu la yıb ki, 
təş ki lat İs lam dün ya sın da mə-

də ni irs abi də lə ri nin qey diy ya tı 
ilə ya na şı, on la rın mü ha fi  zə si ni 
də priori tet və zi fə he sab edir. Bu 
məq səd lə ICES CO-ya üzv öl kə-
lə rin mü tə xəs sis lə ri üçün tə lim 
kurs la rı təş kil olu nur, təc rü bə 
mü ba di lə si apa rı lır.

İs lam Dün ya sı İrs Ko mi tə si nin 
səd ri Va lid əl-Seyf təş ki la ta üzv 
öl kə lər də qey də alın mış irs abi-
də lə ri nin qey diy ya tı pro se sin dən 
bəhs edib, İs lam öl kə lə rin də ta-
ri xi abi də lər dən iba rət xə ri tə nin 
tər tib edil di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Ko mi tə nin ic la sın da İs lam 
Dün ya sı İr si Si ya hı sı na əla və 
edi lə cək mə də ni irs abi də lə ri ilə 
bağ lı he sa bat da təq dim olu nub. 

141 ta ri xi mə ka nın və mə də-
ni ele men tin İs lam Dün ya sı İr si 
Si ya hı sı na (il kin və ye kun si ya-
hı lar) da xil et mək qə ra ra alı nıb. 
Be lə lik lə, IWHL-də ümu mi nü-
mu nə sa yı 34 öl kə dən 473 ta ri xi 
mə kan və mə də niy yət ele men-
ti nə ça tıb. O cüm lə dən 49 ele-
ment (21 ta ri xi yer və 28 mə də ni 

ele ment) ye kun si ya hı ya sa lı nıb.
Xa tır la daq ki, 2019-cu il də 

Azər bay can dan İçə ri şə hər (Qız 
qa la sı və Şir van şah lar sa ray 
komp lek si ilə bir lik də), Şə ki nin 
ta ri xi mər kə zi (Xan sa ra yı ilə 
bir lik də) və Qo bus tan qa yaüs tü 
rəsm lə ri də İs lam Dün ya sı İr si 
Si ya hı sı na da xil edi lib.

Tarixi torpaqlarımızdakı irs: İrəvandan Zəngəzuradək 

İ
yu lun 4-də “Ta ri xi Azər bay can tor-
paq la rın da kı mad di-mə də ni ir si miz” 
ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. So sial 
Təd qi qat lar Mər kə zi (STM) tə rə fin dən 
ər sə yə gə ti ri lən ki tab da er mə ni lə rin 
Cə nu bi Qaf qa za küt lə vi kö çü rül mə si, 
ta ri xi tor paq la rı mız da mad di-mə də ni 
ir sin er mə ni lər tə rə fin dən qəsb edil-
mə si, 1988-1989-cu il lər de por ta si ya sı 
ba rə də ət raf lı söz açı lır.

Təq di mat mə ra si min də çı xış edən So-
sial Təd qi qat lar Mər kə zi İda rə He yə ti nin 
səd ri Za hid Oruc bil di rib ki, Və tən mü ha-
ri bə sin də Qə lə bə tək cə gə lə cə yi mi zə de-
yil, həm də keç mi şi mi zə, ta ri xi mi zə həs sas 
mü na si bə tə, onu ye ni dən qiy mət lən dir mə yə 
für sət lər ya ra dır. Bu Zə fər sa yə sin də ye ni 

si ya si kim lik qa za nan xal qı mız in di İrə va na 
və Zən gə zu ra, Göy çə yə və bü tün ta ri xi tor-

paq la ra ge dən yol la rı in şa edir, ço xəsr lik 
qan yad da şı nı qay ta rır və mə də ni-mə nə vi 
in ti ba hı nın ye ni mər hə lə si nə qə dəm qo yur. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin “İrə va na qa yı da-
ca ğıq, la kin dinc yol la” ça ğı rı şı hər han sı 
sülh ra zı laş ma la rı nı ger çək ləş dir mək üçün 
tak ti ki təz yiq pla nın dan çox, uza ğa ge dən 
st ra te ji döv lət kur su dur. 

Vur ğu la nıb ki, “Ta ri xi Azər bay can tor paq-
la rın da mad di-mə də ni ir si miz” ki ta bı tək cə 
ha zır kı Er mə nis tan da azər bay can lı la ra 
məx sus ir sin məhv edil mə si və yer üzün-
dən si lin mə si nin miq ya sı nı, sta tis ti ka sı nı 
gös tər mir, həm də abi də lə rin da şı dı ğı yad-
da şı, əf sa nə lə ri, inanc və he ka yə lə ri on la-
rın pas por tu, ru hi və fi  zi ki kim li yi ilə ye ni-

dən bər pa edir.
davamı səh. 3-də
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Azərbaycanla ABŞ-ı tərəfdaşlıq 
münasibətləri birləşdirir

Otuz il  dir ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Ame  ri  ka Bir  ləş  miş 
Ştat  la  rı  nı dost  luq və tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri bir  ləş  di  rir. Biz ilk 
gün  dən öl  kə  mi  zin müs  tə  qil  li  yi  nə, su  ve  ren  li  yi  nə və əra  zi bü  töv 
lü  yü  nə ABŞın dəs  tə  yi  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik.

Bu söz  lər Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 4 İyul – Müs  tə 
qil  lik Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə ABŞ Pre  zi  den  ti Co  zef Bay  de  nə ün  van  la 
dı  ğı təb  rik mək  tu  bun  da yer alıb.

Mək  tub  da vur  ğu  la  nır ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da qar  şı  lıq  lı fay  da  lı 
əmək  daş  lıq uğur  la da  vam edir. Bey  nəl  xalq təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min 
olun  ma  sın  da uzun müd  dət  dən bə  ri da  vam edən bir  gə fəaliy  yə  ti 
miz məm  nun  luq do  ğu  rur. Ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi mə  sə  lə  lə  rin  də öl  kə 
lə  ri  mi  zin sıx əmək  daş  lı  ğı, hə  ya  ta ke  çir  di  yi  miz iri  miq  yas  lı trans  mil  li 
la  yi  hə  lər  də ABŞın ya  xın  dan iş  ti  ra  kı və hər  tə  rəf  i dəs  tə  yi mü  vəf  ə 
qiy  yə  ti  mi  zin əsas amil  lə  rin  dən  dir.

“Bu gün Azər  bay  can ilə ABŞ ara  sın  da bir sı  ra mü  hüm sa  hə  lər 
də st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə yük  səl  miş əmək  daş  lı  ğı  mız si 
ya  si əla  qə  lə  ri  mi  zin də ge  niş  lən  mə  si  nə şə  rait ya  rat  mış  dır”, – de  yə 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin mək  tu  bun  da bil  di  ri  lir.

Mək  tub  da Cə  nu  bi Qaf  qaz  da da  vam  lı sül  hün, iq  ti  sa  di tə  rəq  qi  nin 
bər  qə  rar ol  ma  sı üçün əl  ve  riş  li şə  raitin for  ma  laş  dı  ğı bir za  man  da 
ABŞın Er  mə  nis  tanAzər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin nor  mal  laş  dı  rıl 
ma  sın  da, kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın açıl  ma  sın  da, in  san  la  ra  ra  sı tə  mas 
la  rın ya  ra  dıl  ma  sın  da mü  hüm rol oy  na  ya bi  lə  cə  yi  nə inam ifa  də 
olu  nur. Həm  çi  nin qeyd olu  nur ki, Azər  bay  ca  nın iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  rin  də Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən bas  dı  rıl  mış mi  na  lar 
apa  rı  lan bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri  nə ən bö  yük ən  gəl ola  raq 
qal  maq  da  dır: “Biz mi  na  tə  miz  lə  mə işin  də ABŞın öl  kə  mi  zə gös  tər 
di  yi yar  dı  mı təq  dir edi  rik”.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
20 illiyi münasibətilə

İyu lun 5də Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin ya ran ma sı nın 
20 il li yi ta mam ol du. 2002ci il də Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 
fər ma nı ilə ya ra dı lan qu rum 2008ci ilə dək Xa ri ci Öl kə lər də 
Ya şa yan Azər bay can lı lar la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si ad la nıb.

Əla mət dar yu bi ley ərə fə sin də Pre zi dent İl ham Əli yev Dias por la 
İş üz rə Döv lət Ko mi tə si əmək daş la rı nın təl tif edil mə si haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən, Azər bay can dias po ru ilə iş sa hə sin də döv
lət si ya sə ti nin hə ya ta ke çi ril mə sin də sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə 
Döv lət Ko mi tə si nin səd ri Fuad Mu ra dov 3cü də rə cə li “Və tə nə 
xid mə tə gö rə” or de ni, ko mi tə nin 8 nə fər əmək da şı “Tə rəq qi” me
da lı ilə təl tif olu nub.

Hökumət Evində Vətəndaşların Qəbulu 
Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

İyu lun 5dən eti ba rən Hö ku mət Evin də (Ba kı şə hə ri, Ü.Ha cı bəy li 
kü çə si, 84) yer lə şən döv lət qu rum la rı tə rə fin dən və tən daş la rın qə
bu lu nun va hid və əla qə lən di ril miş şə kil də hə ya ta ke çi ril mə si məq
sə di lə ya ra dı lan Və tən daş la rın Qə bu lu Mər kə zi fəaliy yə tə baş la yıb.

Mər kəz də və tən daş la rın qə bu lu İq ti sa diy yat, Ener ge ti ka, Mə də
niy yət və Kənd Tə sər rü fa tı na zir lik lə ri, Ailə, Qa dın, Uşaq Mə sə
lə lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə si, Om buds man (İn san hü quq la rı üz rə 
mü vək kil), Əq li Mül kiy yət Agent li yi, Me liora si ya və Su Tə sər rü fa tı 
ASCnin mə sul əmək daş la rı tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lir.

Mər kəz Hö ku mət Evin də yer lə şən bü tün döv lət or qan la rı na va
hid mə kan da mü ra ciət et mək im ka nı ya ra dır.

Və tən daş la rın Qə bu lu Mər kə zin də müasir ava dan lıq lar la təc hiz 
olun muş ümu mi qə bul sa hə si, vi deoqə bul otaq la rı, aidiy yə ti mə
sul şəxs lər tə rə fin dən qə bul üçün xü su si otaq lar fəaliy yət gös tə rir. 

Mər kəz də qeyd edi lən qu rum la rın mü tə xəs sis lə ri ilə ya na şı, kö
nül lü lər də qə bu la gə lən və tən daş la ra kö mək lik gös tə rə cək.

İyu  lun 5də “Gü  lüs  tan” 
sa  ra  yın  da “İrə  van şə  hə  rin 
də Azər  bay  can mil  limə 
də  ni, ta  ri  xi ir  si  nin so  nun  cu 
qa  lı  ğı Tə  pə  ba  şı mə  həl  lə 
si  nin ta  le  yi: Er  mə  nis  tan  da 
Azər  bay  can xal  qı  nın ir  si  nin 
da  ğı  dıl  ma  sı və ta  ri  xi iz  lə  ri 
nin si  lin  mə  si” üz  rə apa  rıl  mış 
araş  dır  ma  nın və onun nə 
ti  cə  lə  ri  ni əks et  di  rən nəş  rin 
təq  di  ma  tı ke  çi  ri  lib.

Araş  dır  ma çər  çi  və  sin  də İrə 
van şə  hə  ri  nin, o cüm  lə  dən Tə 
pə  ba  şı his  sə  si  nin ta  ri  xi, şə  hər 
də yüz il əv  vəl baş  lan  mış və 
hə  lə də da  vam edən Azər  bay 
can ir  si  nin sis  tem  li da  ğı  dıl  ma  sı 
pro  se  si, Tə  pə  ba  şı mə  həl  lə  si  nin 
son qa  lıq  la  rı  nın da sö  kü  lə  rək, 
mə  həl  lə  nin ta  ma  mi  lə məhv 
edil  mə  si ba  rə  də mə  lu  mat  lar əl 
də olu  nub.

Təd  bi  rin əv  və  lin  də Azər  bay 
can xal  qı  nın İrə  van  da ta  ri  xən 
tə  şək  kül tap  mış mil  limə  də  ni ir  si 
ba  rə  də film nü  ma  yiş et  di  ri  lib.

Araş  dır  ma  nın müəl  li  fi – ta  rix 
çi Sə  bu  hi Hü  sey  nov bil  di  rib ki, 
ma  te  rial  la  rın ha  zır  lan  ma  sın  da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Mil  li Ar  xi  vin  də, Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Döv  lət Ta  rix Ar  xi  vin 
də, Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı 

Konq  res Ki  tab  xa  na  sı  nın Na  dir 
əl  yaz  ma  lar kol  lek  si  ya  sın  da, Tür 
ki  yə  də Os  man  lı Ar  xi  vin  də, Ru 
si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Döv  lət Ar 
xi  vin  də sax  la  nı  lan sə  nəd  lər  dən 
is  ti  fa  də olu  nub. Həm  çi  nin üçün 
cü döv  lət  lə  rin ar  xiv  lə  rin  dən əl  də 
olu  nan Er  mə  nis  tan ar  xiv  lə  ri  nin 
mik  ro  film  lə  ri də təd  qi  qa  ta cəlb 
edi  lib.

Vur  ğu  la  nıb ki, möv  zu  nun araş 
dı  rıl  ma  sın  da ilk də  fə Coğ  ra  fi İn 
for  ma  si  ya Sis  te  mi  nə (Georap  hi 

cal In  for  ma  tion Sys  tems – GIS) 
gü  nü  mü  zə qə  dər mə  lum olan 
hər  bi to  poq  ra  fik xə  ri  tə  lər və şə 
hər plan  la  rı  nın in  teq  ra  si  ya edil 
mə  si sa  yə  sin  də İrə  va  nın ta  ri  xi 
şə  hər land  şaf  tı müəy  yən edi  lib, 
mə  ka  na bağ  lı müx  tə  lif təh  lil  lə r 
apa  rı  lıb, vax  ti  lə İrə  va  nın Tə  pə 
ba  şı his  sə  sin  də möv  cud ol  muş 
me  mar  lıq abi  də  lə  ri  nin koor  di  nat 
la  rı müəy  yən edil  mək  lə on  la  rın 
məhv edil  mə dövr  lə  ri də  qiq  ləş 
di  ri  lib.

Ha  zır  da İrə  van şə  hə  ri  nin Tə 
pə  ba  şı his  sə  sin  dən yal  nız Tə  pə 
ba  şı mə  həl  lə  si  nin əra  zi  si müəy 
yən edi  lə  rək möv  cud abi  də  lə  rin 
ba  za  sı ya  ra  dı  lıb. Mə  lum olub ki, 
bu  ra  da 300dən çox ya  şa  yış evi 
möv  cud  dur.

Araş  dır  ma nə  ti  cə  sin  də əl  də 
edil  miş ma  te  rial  lar  dan iba  rət ki 
tab ər  sə  yə gə  lib. Ki  tab  da Tə  pə 
ba  şı mə  həl  lə  si  nin və ora  da da 
ğıl  maq üz  rə olan son abi  də  lə  rin 
Azər  bay  can xal  qı  na məx  sus  lu 

ğu  nu sü  but edən ar  xiv sə  nəd 
lə  ri də dərc edi  lib.

Azər  bay  can Qaç  qın  lar Cə 
miy  yə  ti  nin və “Qər  bi Azər  bay 
can İc  ma  sı” İc  ti  mai Bir  li  yi  nin 
səd  ri, Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı 
Əziz Ələk  bər  li çı  xı  şın  da İrə  van 
şə  hə  ri  nin baş  qa ya  şa  yış mas 
siv  lə  ri ki  mi, Tə  pə  ba  şı mə  həl 
lə  sin  də də azər  bay  can  lı  la  rın 
hə  mi  şə üs  tün  lük təş  kil et  di  yi  ni, 
la  kin za  manza  man on  la  rın Er 
mə  nis  tan  dan de  por  ta  si  ya olun 
du  ğu  nu, on  la  ra məx  sus ti  ki  li  lə 
rin, ha  be  lə İrə  van şə  hə  rin  də  ki 
mü  səl  man abi  də  lə  ri  nin er  mə  ni 
van  da  liz  mi  nin qur  ba  nı  na çev  ril 
di  yi  ni vur  ğu  la  yıb.
İrə  va  nın Tə  pə  ba  şı mə  həl  lə 

si  nin keç  miş sa  ki  ni, “El  mi araş 
dır  ma  lar” İc  ti  mai Bir  li  yi  nin səd  ri 
Tel  man Qa  sı  mov çı  xı  şın  da mə 
həl  lə  nin vax  ti  lə möv  cud ol  muş 
mil  li ko  lo  ri  ti ba  rə  də xa  ti  rə  lə  ri  ni 
təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı ilə bö  lü  şüb.

 “Mi  ras” mə  də  ni ir  sin öy  rə  nil 
mə  si  nə kö  mək” İc  ti  mai Bir  li  yi  nin 
səd  ri, ta  rix üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru 
Fa  riz Xə  lil  li İrə  van şə  hə  ri  nə və 
onun mə  də  ni ir  si  nə bey  nəl  xalq 

kon  ven  si  ya  lar çər  çi  və  sin  də ya 
na  şıl  ma  lı ol  du  ğu  nu, UNES  CO 
da da  xil ol  maq  la, bey  nəl  xalq təş 
ki  lat  la  rın fak  ta  raş  dı  rı  cı mis  si  ya 
la  rı  nın bu ir  sin ha  zır  kı və  ziy  yə  ti 
ilə bağ  lı mo  ni  to  rin  qi  nin apa  rıl  ma 
sı üçün aka  de  mik fəaliy  yət  lə  rə 
dəs  tə  yin va  cib  li  yi  ni qeyd edib.

Bil di ri lib ki, bü  töv  lük  də İrə  van, 
o cüm  lə  dən şə  hə  rin Tə  pə  ba  şı 
mə  həl  lə  sin  də yer  lə  şən Azər 
bay  can xal  qı  nın mil  limə  də  ni, 
ta  ri  xi ir  si  nə qar  şı Er  mə  nis  ta  nın 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi mə  də  ni soy  qı 
rı  mı pro  se  si ilə bağ  lı Azər  bay 
ca  nın bir qrup elm xa  di  mi və 
ic  ti  maiy  yət nü  ma  yən  də  lə  ri tə 
rə  fin  dən UNES  COnun Baş di 
rek  to  ru Od  re Azu  le  yə mü  ra  ciət 
ün  van  la  nıb.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də Tə  pə  ba 
şı mə  həl  lə  sin  də  ki da  ğı  dıl  mış və 
sö  kül  mək  də olan abi  də  lə  rin fo  to 
sər  gi  si təş  kil edi  lib.

Təq  di  mat  da döv  lət rəs  mi  lə  ri, 
dip  lo  ma  tik kor  pu  sun, elm və təh 
sil müəs  si  sə  lə  ri  nin, ic  ti  mai təş  ki 
lat  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri, elə  cə də 
Tə  pə  ba  şı mə  həl  lə  sin  də ya  şa  mış 
ailə  lə  rin üzv  lə  ri iş  ti  rak edib  lər.

əvvəli səh. 1-də
Fi rən giz Əli za də bu də fə ki fes

ti va lın 7 iyul ta ri xin də baş lan ma
sı nın da sim vo lik ol du ğu nu de di. 
Bil dir di ki, üç il əv vəl, 2019cu il 
7 iyul ta ri xin də “Şə ki Xan sa ra yı 
ilə bir gə şə hə rin ta ri xi mər kə zi” 
UNES COnun Dün ya İr si Si ya
hı sı na da xil edi lib. 

Vur ğu lan dı ki, 2022ci ilin Pre zi
dent İl ham Əli yev tə rə fin dən “Şu
şa İli” elan edil mə si ilə əla qə dar 
fes ti va lın proq ra mın da 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də mü zəf ər 
Ali Baş Ko man da nın rəh bər li yi 
ilə şan lı Or du mu zun qa zan dı ğı 
bö yük Zə fə ri vəsf edən əsər lə rə 
üs tün lük ve ri lə cək.  

Mət buat konf ran sın da diq qə
tə çat dı rıl dı ki, üç gün da vam 
edə cək fes ti va lın proq ra mın da 
Azər bay can mu si qi mə də niy
yə ti ge niş şə kil də təm sil olu na
caq. Döv lət Sər həd Xid mə ti nin 
Nü mu nə vi Hər bi Or kest ri, Azər
bay can Döv lət Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı, Q.Qa ra yev adı
na Azər bay can Döv lət Ka me ra 
Or kest ri, F.Əmi rov adı na Azər

bay can Döv lət Mah nı və Rəqs 
An samb lı, həm çi nin “Si murq” 
mu ğam an samb lı, “Dər viş” qru
pu və Şə ki nin “Zir və” folk lor an
samb lı rən ga rəng kon sert proq
ra mı təq dim edə cək lər. 

Xalq ar tis ti, di ri jor Ağa ver di 
Pa şa yev, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, re jis sor Ha fiz Qu li yev, 
“Şi murq” mu ğam an samb lı nın 
rəh bə ri, ka man ça ifa çı sı El nur 
Mi ka yı lov fes ti va lın proq ra mı ilə 
bağ lı mə lu mat ver di lər. ABİnin 
ka tib lə ri –  Əmək dar in cə sə nət 
xa dim lə ri Zem fi ra Qa fa ro va və 
Cə lal Ab ba sov Şə ki “İpək Yo lu” 
fes ti va lı nın ta ri xin dən söz aça
raq la yi hə nin əhə miy yə ti ni vur
ğu la dı lar. 

Bil di ril di ki, fes ti va lın uğur la rı 
res pub li ka mız da, ha be lə onun 
hü dud la rın dan uzaq lar da bö yük 
əkssə da ya ra dıb. Xa ri ci öl kə lər
dən də vət olun muş mu si qi çi lə rin 
fes ti val da iş ti rak et mə si, mu si qi
nin bü tün mil lət lər ara sın da ən 
an la şıq lı ün siy yət di li ol du ğu nu 
bir da ha sü but edir. Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı nın bir sı ra önəm li bey nəl

xalq la yi hə lə rin dən olan “İpək 
Yo lu” fes ti va lı qə dim ta rix və 
mə də niy yət mər kə zi olan Şə ki ni 
Şərq və Qər bi bir ləş di rən mu si
qi be şi yi nə çe vi rib. Dün ya nın bir 
çox öl kə lə ri nin kol lek tiv lə ri ötən 
on fes ti val da bu ra da gö rü şüb 
mü za ki rə və mü ba di lə lər apa rıb, 
ya xın və uzaq xa ri ci öl kə lər dən 
gə lən qo naq lar Azər bay ca nın 
dil bər gu şə si Şə ki ni ya xın dan ta
nı yıb lar.

Son ra me dia nü ma yən də lə ri
nin sual la rı ca vab lan dı rıl dı.

Qeyd edək ki, fes ti va lın rəs mi 
açı lı şı iyu lun 7də saat 21:00da 
Şə ki nin “Mar xal” is ti ra hət komp

lek si nin “Yay teatrı”n da ke çi ri
lə cək. Açı lış da F.Əmi rov adı na 
Azər bay can Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı (bə dii rəh bər və 
baş di ri jor – Xalq ar tis ti Ağa ver
di Pa şa yev) 60 nə fər lik he yət lə 
kon sert proq ra mı təq dim edə
cək. Fes ti va lın ilk gü nü həm çi nin 
saat 12:00da Bəx ti yar Va hab za
də adı na mə də niy yət və is ti ra hət 
par kın da Döv lət Sər həd Xid mə ti
nin Nü mu nə vi Hər bi Or kest ri (di
ri jor – Əmək dar ar tist Sə məd Və
ki lov), saat 19:00da isə Yu xa rı 
kar van sa ra da “Dər viş” qru pu nun 
kon sert lə ri ola caq.

L.Azəri

Musiqinin “İpək Yolu” yenə Şəkidən keçəcək
Pandemiya üzündən yaranan ikiillik aradan 

sonra festival bərpa olunur

“Axırıncı namaz” 
1963-cü ildə çəkilən filmin yeganə nüsxəsi bərpa olunub

Bu il akt  ri  sa, ki  no  re  jis  sor, sse  na  rist Zey 
nəb Ka  zı  mo  va  nın (19121984) ana  dan 
ol  ma  sı  nın 110 il  lik yu  bi  le  yi  dir. 

Azər  bay  can Döv  lət Film Fon  dun  da akt  ri  sa 
nın ki  no ir  si araş  dı  rı  lan za  man onun bu gü  nə 
dək ge  niş ta  ma  şa  çı küt  lə  si  nə mə  lum ol  ma  yan 
“Axı  rın  cı na  maz” fil  mi aş  ka  ra çı  xa  rı  lıb. 

Fond  dan bil  di  ri  lib ki, 1968ci il  də Mosk  va  da 
çap  dan çıx  mış “So  vet bə  dii film  lə  ri. An  no  ta  si 
ya  lı ka  ta  loq”un 19581963cü il  lər  də çə  kil  miş 
film  lə  ri əha  tə edən IV cil  din  də (səh. 607) re  jis 
so  run 1963cü il  də “Axı  rın  cı na  maz” ad  lı iki  his 
sə  li qı  sa  met  raj  lı bə  dii film çək  di  yi qeyd olu  nub.

Da  ha son  ra araş  dır  ma  lar da  vam et  di  ri  lib 
və fil  min ye  ga  nə nüs  xə  si  nin Nax  çı  van Döv  lət 

Film Fon  du  nun ba  za  sın  da ol  du  ğu müəy  yən 
edi  lib. Hə  min nüs  xə Azər  bay  can Döv  lət Film 
Fon  dun  da elekt  ron for  mat  da bər  pa olu  nub. 

C.Cab  bar  lı adı  na “Azər  bay  can  film” Ki  nos  tu 
di  ya  sın  da çə  ki  lən ek  ran əsə  ri  nin re  jis  so  ru Zey 
nəb Ka  zı  mo  va, ope  ra  to  ru Əs  gər İs  ma  yı  lov, rəs 
sa  mı Məm  mə  da  ğa Hü  sey  nov, bəs  tə  ka  rı Za  kir 
Ba  ğı  rov  dur. Film  də Ağa  da  daş Qur  ba  nov, Möh 
sün Sə  na  ni, Əta  yə Əli  ye  va, Mü  nəv  vər Kə  lən  tər 
li ki  mi ta  nın  mış sə  nət  kar  lar çə  ki  lib  lər. M.Kə  lən 
tər  li  nin “Axı  rın  cı na  maz”da oy  na  dı  ğı epi  zo  dik rol 
gör  kəm  li akt  ri  sa  nın ki  no  da son işi olub.

Lalə

İrəvanda Azərbaycan tarixi irsinin son qalığı – Təpəbaşı məhəlləsi
Tarixi xəritələr və arxiv sənədləri əsasında araşdırmanın təqdimatı keçirilib

əvvəli səh. 1-də

He yə tin üzv lə ri, həm çi nin Tər
tər ra yo nu nun iş ğal dan azad edi
lən Ta lış kən din də olub lar. Döv lət 
Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi

tə si nin səd ri Anar Qu li yev kən
din ha zır la nan la yi hə si ba rə də, 
Döv lət Tu rizm Agent li yi səd ri nin 
müavi ni Aza də Hü sey no va kən
din döv lət baş çı sı nın son tap şı
rıq la rı na uy ğun ola raq tər tib olu
nan tu rizm in ki şaf kon sep si ya sı 
ba rə də mə lu mat ve rib lər.

Da ha son ra Ağ dam is ti qa mə ti
nə yo la dü şən he yət üzv lə ri Bər
dəAğ dam də mir yo lu nun, elə cə 
də Bər dəAğ dam, Ta lışTap qa
ra qo yun luQa şal tı sa na to ri ya sı 
av to mo bil yol la rı nın ti kin ti si iş
lə ri ilə ta nış olub lar. Gö rü lən iş
lər ba rə də “Azər bay can Də mir 
Yol la rı” QSCnin sədr müavi ni 
Hic ran Va le hov və Azər bay can 

Av to mo bil Yol la rı Döv lət Agent
li yi İda rə He yə ti nin səd ri Sa leh 
Məm mə dov mə ru zə lər edib lər.

Şah bu laq qa la sın da gö rü lən 
iş lər lə ta nış lıq za ma nı Şah bu
laq Tu rizm Komp lek si nin la yi hə
si ba rə də mə lu mat ve ri lib. Da ha 
son ra ANA MAnın Ağ dam mo bil 
sa hə dü şər gə si nə yo la dü şən iş
ti rak çı lar dü şər gə və mi na tə miz
lə mə iş lə ri ilə ta nış olub lar.

Ağ dam şə hə ri əra zi sin də he
yət üzv lə ri “Qa ra bağ” Re gional 
Elekt rik Şə bə kə si nin Rə qəm sal 
İda rəet mə Mər kə zi nə ba xış ke çi
rib, da ha son ra iq ti sa diy yat na zi ri 
Mi ka yıl Cab ba rov Ağ dam Sə na
ye Par kın da gö rül müş iş lər ba rə

də he yə tə ət raf ı mə lu mat ve rib.
He yət üzv lə ri həm çi nin Ağ

dam da in şa olu nan ya şa yış 
komp lek si nin ti kin ti iş lə ri ilə də 
ta nış olub lar.

Hey dər Əli yev Fon du tə rə fin
dən bər pa edi lən Ağ dam Cü mə 
məs ci din də gö rü lən iş lər ba rə də 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre
zi den ti nin kö mək çi si, Fon dun 
ic ra çı di rek to ru Anar Ələk bə rov 
ət raf ı mə lu mat ve rib. Da ha son
ra təh sil na zi ri Emin Əm rul la yev 
he yə ti Ağ dam da 1 say lı tam or ta 
mək təb də apa rı lan ti kin ti iş lə ri
nin ge di şa tı ilə ta nış edib.

Sə fə rin so nun da Baş na zir 
və Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 

rəh bə ri nin baş çı lıq et di yi he yət 
Qa ra bağ iq ti sa di ra yo nu na da
xil olan iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də (Şu şa ra yo nu is tis na 
ol maq la) Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti nin xü su si nü ma
yən də li yi nin qə rar ga hın da ya ra
dı lan şə rait lə ta nış olub lar.

Sə fər müd də tin də ba xış ke
çi ri lən bü tün ye ni dən qur ma və 
bər pa iş lə ri nin, ha be lə inf rast
ruk tur la yi hə lə ri nin Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin tap
şı rıq la rı na uy ğun ye ri nə ye ti
ril mə si is ti qa mə tin də aidiy yə ti 
qu rum la rın rəh bər lə ri nə mü va
fiq gös tə riş lər və töv si yə lər ve
ri lib.

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa və 
quruculuq işləri necə gedir?



4 region
www.medeniyyet.az

№50 (1923)
6 iyul 2022

“Şuşaİli”iləbağlıMədəniyyətNazirliyinin
təşkiletdiyimuğamfestivalındaIye
rinqaliblərindən–SabirabadRegional
Mədəniyyətİdarəsinin(RMİ)Sabirabad
şəhərÜ.HacıbəyliadınaUşaqmusiqi
məktəbininşagirdiƏliAğazadə,eləcə
dəşagirdinmüəllimiSəmədSəmədov
SabirabadRayonİcraHakimiyyətininfəxri
fərmanıilətəltifedilib.Mərasimdəçıxış
edənRMİninrəisiFəridQurbanzadəvə
başqalarımüsabiqəninəhəmiyyətindən
danışıb,Sabirabadıtəmsiledənşagir
dinqalibgəlməsiniönəmlihadisəkimi
qiymətləndiriblər.

***
GəncəRMİNaftalanşəhərHeydərƏliyev

Mərkəzinin dəstəyi və şəhər Uşaq musiqi

məktəbinin təşkilatçılığı ilə “Əziz Şuşa, sən
azadsan!”adlıtədbirkeçirilib.GəncəRMİ-nin
rəisiVasifCənnətovundaiştiraketdiyitədbir-
dəməktəbinşagirdvəmüəllimlərindənibarət
xor kollektivinin ifasında bəstəkarmahnıları
alqışlarlaqarşılanıb.

***
XaçmazRMİ-nintəşkilatçılığıiləŞabranra-

yonMədəniyyətMərkəzində“Şuşaİli”nəhəsr
edilmiş“Qarabağıntacı–Şuşa”mövzusunda
regional tədbir keçirilib. İlk olaraq açıq səma

altındatəşkiledilmişkitab,rəsmvədekorativ-
tətbiqisənət,ocümlədənmətbəxnümunələri-
ninsərgisinəbaxışkeçirilib.RMİ-ninrəisiVüsal
Hüseynovçıxışındaqeydedibki,bənzərsizta-
rixigörkəminivəformalaşdırdığıözünəməxsus
mühitihəmişəqoruyubsaxlayanŞuşayetirdiyi
böyük şəxsiyyətləri ilə ədəbi-mədəni, elmi və

ictimai fikir salnaməmizə əlamətdar səhifələr
yazıb.Tədbirregiondafəaliyyətgöstərənxalq
teatrıvədramdərnəklərinin, folklorvəmusiqi
kollektivlərininçıxışlarıilədavamedib.

***

ŞəmkirRMİ-ninDaşkəsənrayonuüzrənü-
mayəndəliyinin təşəbbüsü,Daşkəsən rayon
Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
gəncşairEtibarHəsənzadənin“Şuşa–Zə-
fərinzirvəsi”adlıvideokompozisiyasınıntəq-
dimatı keçirilib.DaşkəsənRayon İcraHaki-
miyyətininbaşçısıƏhədAbıyevgəncyazarın
yaradıcılıq fəaliyyətindəndanışıb,onagələ-
cək işlərində uğurlar arzulayıb.Daha sonra
“Şuşa–Zəfərinzirvəsi” videokompozisiyası
nümayişolunub.Məktəblilərinifasındaşairin
“Şuşam”, “Bayrağım”, ”Azərbaycan” şeirləri
səsləndirilib.

Mədəniyyət müəssisələrində “Şuşa İli” davam edir

“Yay məktəbi” – bilgi və əyləncə bir arada

SumqayıtRMİ,TəhsilNazirliyi,Sumqa
yıtşəhər,AbşeronvəXızırayonicra
hakimiyyətlərinindəstəyivəAbşeron
XızıRegionalTəhsilİdarəsinin(RTİ)

təşkilatçılığıilə“Yayməktəbi”ninyekunu
nahəsrolunmuştədbirkeçirilib.

Xızı rayonundaümummilli liderHeydərƏli-
yevin adını daşıyan parkda keçirilən tədbirdə
MilliMəclisindeputatıMüşfiqMəmmədli,Xızı-
nınicrabaşçısıXəzərAslanov,SumqayıtRMİ-

nin rəisi Rəşad Əliyev, Abşeron-Xızı RTİ-nin
müdiri İlhamə Abdullayeva, Sumqayıt şəhər,
AbşeronvəXızırayonlarıüzrə600-dənçoxşa-
gird,təhsilişçilərivəvalideynləriştirakediblər.
İştirakçıları salamlayanAbşeron-XızıRTİ-

ninmüdiri İlhaməAbdullayeva “Yayməktə-
bi”ninəhəmiyyətindənsözaçıb.Sonratədbir
iştirakçıları şagirdlər tərəfindən hazırlanmış
müxtəlifmövzulustendlərəbaxışkeçiriblər.
Şagirdlərin birgə intellektual və əyləncəli

proqramıtədbir iştirakçılarınınmarağınasə-
bəbolub.

***
SabirabadRMİdəaidiyyətitəşkilatlarlabir-

likdə “Əylənək,öyrənək,dincələk”devizi ilə
“Yayməktəbi”təşkiledib.Layihəninməqsədi
məktəblilərin yay tətilini səmərəli keçirməsi-
nin istiqamətləndirilməsi,gəncnəslinvətən-
pərvərlik ruhunun inkişafı, mədəni və intel-
lektualsəviyyəsininformalaşmasıdır.

Hacıqabul rayon MKS-nin direktoru Döv-
ranHəsənovtədbiriaçaraq“Yayməktəbi”nin
üzvlərinə uğurlar arzulayıb. Sonra musiqi
nömrələri  təqdimolunub.SondaSabirabad
RMİ-ninrəisiFəridQurbanzadəçıxışedərək
layihəninəhəmiyyətinivurğulayıb, təşkilatçı-
laraminnətdarlığınıbildirib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Şuşa adından istifadə müvafiq qurumun 
razılığı ilə mümkün olacaq

AzərbaycanRespublikasınınqanunlarıiləvəmüvafiqdövlət
qurumutərəfindənmüəyyənedilənhallaristisnaolmaqla,
qalanhallarda“Şuşa”sözündən(“Şuşa”sözüolansözbirləş
məsindən)istifadəyəyalnızmüvafiqicrahakimiyyətiorqanının
müəyyənetdiyiorqanın(qurumun)razılığıiləyolveriləcək.

Bununla bağlı mü-
vafiq müddəa “Azər-
baycanın mədəniyyət
paytaxtı–Şuşaşəhə-
ri haqqında” qanuna
ediləndəyişiklikdəək-
sinitapıb.
“ A z ə r b a y c a n ı n

mədəniyyət paytax-
tı –Şuşa şəhəri haq-
qında” Azərbaycan
Respublikasının Qa-

nunu 2021-ci il 31may tarixində qəbul olunub. Sözügedən qa-
nundadəyişiklikedilməsibarədəMilliMəclisin13may2022-ci il
tarixindəqəbuletdiyiqanunPrezidentİlhamƏliyevtərəfindənim-
zalanaraq1iyul2022-ciiltarixindəqüvvəyəminib.
Qanunaedilən3-1-cimaddəyə(Şuşaşəhərininadındanistifa-

dəedilməsi)əsasən,AzərbaycanRespublikasınınqanunlarıiləvə
müvafiqicrahakimiyyətiorqanınınmüəyyənetdiyiorqan(qurum)
tərəfindənmüəyyənedilənhallar istisnaolmaqla,aşağıdakıhal-
larda“Şuşa”sözündən(“Şuşa”sözüolansözbirləşməsindən)is-
tifadəyəyalnızmüvafiqicrahakimiyyətiorqanınınmüəyyənetdiyi
orqanın(qurumun)razılığıiləyolverilir:
hüquqi şəxslərin, o cümlədənmedia subyektlərinin adlarında;

mükafatların və təltifərin adlarında; yerli, ölkə və ya beynəlxalq
səviyyəli tədbirlərin,ocümlədən idmanvədigər yarışların, kon-
sertlərin,festivalların,sərgilərin,konfransların,seminarlarınadla-
rında;kommersiyavə reklamməqsədilə;əmtəənişanlarındavə
coğrafigöstəricilərdə.
Bununla yanaşı, yuxarıda nəzərdə tutulan hallarla bağlı Şuşa

ŞəhəriDövlətQoruğuözadındanvərəsmi“Şuşa”adındanistifa-
dəetməkdəmüstəsnahüquqamalikdir.
 “Azərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı –Şuşaşəhəri haqqında”

qanunun icrası ilə bağlı digər mövcud qanunvericilik aktlarına
dazəruridəyişiklikləredilib.AzərbaycanRespublikasınınŞəhər-
salma vəTikintiMəcəlləsində, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında”,
“Tarix vəmədəniyyət abidələrininqorunması haqqında”, “Bədən
tərbiyəsivəidmanhaqqında”,“Mədəniyyəthaqqında”və“Reklam
haqqında”qanunlardadəyişiklikedilməsibarədəMilliMəclistərə-
findən13may2022-ciiltarixindəqəbuledilənqanundövlətbaşçı-
sıtərəfindənimzalanaraq1iyul2022-ciiltarixindəqüvvəyəminib.

Gəncədə “Türkiyə-Azərbaycan 
qardaşlıq gecəsi”

GəncəRMİ,TürkiyəninGəncədəkiBaşKonsulluğu,“MGM
Group”və“HAKAS”şirkətlərinintəşkilatçılığı,GəncəŞəhərİcra
Hakimiyyətinindəstəyiilə“TürkiyəAzərbaycanqardaşlıqgecə
si”adlıkonsertproqramıkeçirilib.Konsertdəqonaqqismində
tanınmıştürkiyəlimüğənni,bəstəkarUğurIşılakiştirakedib.

KonsertproqramındanəvvəlGəncəŞəhərİcraHakimiyyətində
qonaqlagörüşolub.SonraUğur IşılakVətənmüharibəsi zama-
nıGəncəninErmənistansilahlıqüvvələritərəfindənraketatəşinə
məruzqaldığıəraziyəbaşçəkib,buradahəlakolanlarınxatirəsinə
ehtiramınıbildirib.QonaqhəmçininNizamiGəncəviMəqbərəsini
vəNuruPaşanınEv-Muzeyinidəziyarətedib.

“Türkiyə-Azərbaycanqardaşlıqgecəsi”adlıkonsertproqramıöl-
kəmizinərazibütövlüyüuğrundacanınıfədaedənşəhidlərimizin
əzizxatirəsininbirdəqiqəliksükutlayadedilməsiiləbaşlayıb.
GecədəGəncəDövlətFilarmoniyasınınsolistləri –Xalqartisti

Sevinc İbrahimova, Əməkdar artist Kəmalə Tağızadə, Əməkdar
mədəniyyətişçisiMehparəCəfərova,digərsolistlərPərvanəRüs-
təmova,İslamƏlizadə,RövşənMəmmədovvəbaşqalarımaraqlı
repertuarlaçıxışediblər.“Göygöl”DövlətMahnıvəRəqsAnsamb-
lınınifasındanümayişolunanrəqsproqramıtamaşaçılarınzövqü-
nüoxşayıb.
Konsertin ikinci hissəsində türkiyəli müğənni Uğur Işılak səh-

nədəyerinialıb.Sənətçininifasıtamaşaçılartərəfindənalqışlarla
qarşılanıb.Sözvəmusiqisiözünəaidolan“AzərbaycanTürkiyədir
–TürkiyəAzərbaycan”türküsüisəböyükcoşquyaradıb.
Sondasənətçigöstərdikləriistimünasibətəvəqonaqpərvərliyə

görəgəncəlilərətəşəkkürünübildirib.

Regional idarənin əməkdaşları üçün 
təlimlər keçirilib

MədəniyyətNazirliyi
Aparatınınəməkdaş
larıtərəfindənBərdə
RegionalMədəniyyət
İdarəsininəmək
daşları,həmçinin
idarənintabeliyində
fəaliyyətgöstərən
müəssisələrinrəhbər
vəzifəlişəxslərivə
mütəxəssisləriüçün

2830iyuntarixindətəlimlərkeçirilib.

NazirliyinSənədvəvətəndaşlarlaişşöbəsininmüdiriİsmayılƏb-
düləzimov,İnsankapitalınınidarəedilməsişöbəsininDövlətqulluğu
sektorununmüdiriEminQarayevvəsektorunaparıcıməsləhətçisi
ArazƏlizadətərəfindənaparılantəlimlərzamanıiştirakçılaradövlət
qulluğuetikası,etikdavranışqaydalarınınpozulmasınagörəmə-
suliyyət, korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmaların subyektləri, bu
barədəmüraciətlərəbaxılması,korrupsiyarisklərininmüəyyənedil-
məsi,dövlətqulluqçularınıncarifəaliyyətinənəzarətinhəyatakeçi-
rilməsi,əməkqanunvericiliyi,dövlətqulluğuvəs.məsələlərhaq-
qındaətrafıməlumatlarverilib.
Təlimlərdəümumilikdə139nəfəriştirakedib.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

İsmayıllıRMİQəbələrayonMədəniyyət
MərkəzininCığatellikəndMədəniyyət
evininnəzdindəfəaliyyətgöstərən“Gül
buta”folklorqruputərəfindən“Xanqızı
Natəvanpoeziyası”adlıtədbirkeçirilib.
Görkəmlişairənin190illiyinəhəsrolunan
tədbirdəXurşidbanuNatəvanınhəyat
vəyaradıcılığıhaqqındaməlumatverilib,
poeziyasındannümunələrsəsləndirilib.

***
KürdəmirRMİKürdəmirrayonHeydərƏli-

yev Mərkəzində regional idarənin yanında
fəaliyyətgöstərənMədəniyyətşurasınınicla-
sıkeçirilib.İclasdaşuraüzvləri,rayonnüma-
yəndələri,müəssisərəhbərləriiştirakediblər.

***

BiləsuvarRMİSalyan rayonHeydərƏliyev
Mərkəzində təqaüddə olan mədəniyyət işçi-
ləri ilə “Nəsillərin görüşü” adlı tədbir keçirilib.
TədbirdəMilliMəclisindeputatıJaləƏhmədo-
va,SalyanRayonİcraHakimiyyətibaşçısının
müaviniRəşadCəbrayılov,BiləsuvarRMİ-nin
rəisiƏlisultanSadıxovvədigərləriçıxışediblər.
SondaSalyanınmədənihəyatınıvəincəsənət
uğurlarınıəksetdirənfilmnümayişolunub.

***
LənkəranRMİAstara rayonMərkəziKitab-

xanasının təşkilatçılığı ilə səyyar kitabxana
xidmətitəşkiledilib.Xidmətzamanıtarixə,mil-
li-mənəvi dəyərlərimizə, bədii ədəbiyyatımıza,
mədəniyyətimizədairkitablarnümayişolunub.

***
MasallıRMİMasallı rayonMərkəziKitab-

xanasında “Cəsur və fədakar Azərbaycan
polisi”mövzusundatədbirkeçirilib.Tədbirdə
kitabxananın direktoru Əlhəddin Nəzərovun
çıxışıdinlənilib.

***
Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində2 iyul–AzərbaycanPolisiGü-
nünə həsr olunmuş tədbir təşkil olunub.

Tədbirdə “Əsl Azərbaycan polisi necə ol-
malıdır?”,“Polisinhəyatımızdanəkimirolu
var?” və s. suallar ətrafında gənclərlə dis-
kussiyaaparılıb.

***
ŞəkiRMİ-nin rəisi vəzifəsini icra edənTər-

lanNəsibovŞəkişəhərMKS-ninvəfiliallarının
əməkdaşları ilə görüş keçirib. Görüşdə iclas
iştirakçılarınınproblemlərivətəklifəridinlənilə-
rəkonlarınicrasıüçünlazımiqeydlərgötürülüb.

QaxrayonMKS-ninşəhər1saylıkitabxana
filialı “Okimdir?adlıəyləncəliviktorina təşkil
edib.Viktorinadaməktəblilərüçkomandaşək-
lində iştirakediblər. “Okimdir?” rubrikasında
onlara müdriklərdən kəlamlar, tapmacalar,
uşaqlar üçün yazılmış şeir və hekayələrin
müəllifərivənitqinkişafınıformalaşdıranəy-
ləncəli,məntiqlisuallartəqdimolunub.

***
AğstafaRMİAğstafarayonHeydərƏliyev

Mərkəzində“Narkomaniyayaqarşımübarizə
sağlamhəyata təminatdır”adlı tədbirkeçiri-
lib.Çıxışlarda sağlamhəyat tərzinin cəmiy-
yətdə,xüsusiləgənclərarasındatəbliğiüçün
yeniyetməvəgənclərarasındabəşəribəlaya
qarşıdüzgünmaarifəndiricitədbirlərininten-
sivhalalmasınınzəruriliyibildirilib.

TovuzrayonMKS-ninUşaqkitabxanasında
yaytətiliərzindəödənişsizvəkönüllüəsaslar-
la“Kitabsəninilkdostundur”adlı“Yayməktə-
bi”təşkiledilib.Aksiyanınməqsədioxucuların
mütaliə bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi,
elmiinkişafarınınümumiləşdirilməsidir.

***
GəncəRMİKəlbəcərrayonMKS-ninUşaq

şöbəsi uşaqların asudə vaxtlarının səmərə-
li təşkili,onlarınkitabamaraqlarınıartırmaq
məqsədiləKəlbəcərrayonMədəniyyətSara-
yınınhəyətindəkitabsərgisitəşkiledib.

***

GəncəRMİ,GəncəŞəhərİcraHakimiyyə-
tinindəstəyivə “Cavadxan”Tarix-Mədəniy-
yət Fondunun təşəbbüsü ilə Gəncə Dövlət
Filarmoniyasında yazıçı-dramaturq, Əmək-
dar jurnalistNüşabəMəmmədlininyaradıcı-
lıqgecəsikeçirilib.
ŞəhərinicrabaşçısıNiyaziBayramovçıxış

edərək dövlət tərəfindən ölkəmizdə, eləcə
dəGəncədəmədəniyyətsahəsinəgöstərilən
diqqətvəqayğıdansözaçıb.GəncəRMİ-nin
rəisi Vasif Cənnətov, Türkiyənin Gəncədəki
baş konsulu Zeki Öztürk və digər qonaqlar
NüşabəMəmmədlininhəyatvəyaradıcılığın-
dandanışıblar.
Gəncənin ictimai-mədəni həyatında sə-

mərəli fəaliyyətinəgörəyazıçı-dramaturqa
şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəkkürnaməsi
və “Cavad xan” Tarix-Mədəniyyət Fondu-
nuntəsisetdiyi“Cavadxan”ordenitəqdim
edilib.
Filarmoniya solistlərinin konsert proqramı

ilə davam edən tədbirin sonunda Nüşabə
Məmmədli yaradıcılıq gecəsinin təşkilində
əməyikeçənhərkəsətəşəkkürünübildirib.

***

BərdəRMİ-nintəşkilatçılığıiləTərtərrayon
HeydərƏliyevadınaistirahətparkındayara-
dıcı gənclərlə yerli şairləringörüşü keçirilib.
Görüşdəmədəniyyət işçiləri,Gənclərin İnki-
şafvəKaryeraMərkəzininkönüllüləri,müx-
təliftəşkilatlardaçalışanyaradıcıgəncləriş-
tirakediblər.
RMİ-ninrəisiVəsiləMöhsümovabildiribki,

beləgörüşlərgənclərinbədiiədəbiyyatama-
rağınınartırılmasına, insanlarınasudəvaxt-
larınınsəmərəlikeçməsinəxidmətedir.
Şairlər şeirlərini oxuyub, “Qarabağ” rəqs

qrupu və gənc ifaçıların musiqi nömrələri
tamaşaçılardaxoşovqatyaradıb.Tədbirdə
yaradıcıgənclərinəl işləridənümayişolu-
nub.
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AzərbaycanDövlətYuğTeatrınayeni
başrejissortəyinatıolub.Mədəniy
yətnaziriAnarKərimovunmüvafiq
əmriiləbuvəzifəyəindiyədəkYuğ

səhnəsindəbirsıratamaşalaraquruluş
vermişrejissorMikayılMikayılovtəyin
edilib.

Teatrınmətbuatxidmətindənverilənmə
lumatagörə,iyunun30daMədəniyyətNa
zirliyininİncəsənətvəqeyrimaddimədəni
irs şöbəsininmüdiri FərəhAcalova,Teatr
sektorununmüdiriKönülCəfərovavəsek
torunəməkdaşıGünayHümbətovanınişti

rakı iləyenibaşrejissorkollektivə təqdim
edilib.
FərəhAcalovaçıxışedərəkbildiribki,Mi

kayıl Mikayılov Yuğ Teatrının ənənələrinə
yaxından bələd olan, bu teatrda formala
şanrejissordur.UstadsənətkarVaqif İbra
himoğlununyetirməsidənM.Mikayılovhəm
Azərbaycanın müxtəlif teatrlarında, həm
də ölkə hüdudlarından kənarda tamaşalar
hazırlayıb. Şöbəmüdiri qeyd edib ki, Yuğ
Azərbaycan teatr məkanındaməxsusi ye
ri olan sənət ocaqlarındandır vəMədəniy
yətNazirliyiteatrıninkişafınadəstəkolmaq
üçün mümkün addımları atır. Teatrın bina

problemininhəlledilməsidənazirliyingün
dəliyindəduranməsələlərdəndir.
Teatrın direktoru, Əməkdar mədəniyyət

işçisiİslamHəsənovMikayılMikayılovuye
nitəyinatmünasibətilətəbrikedibvəqarşı
dateatrıdahaböyükyaradıcılıquğurlarının
gözlədiyinəinamınıbildirib.
Sonda çıxış edən yeni baş rejissor eti

madagörəMədəniyyətNazirliyinətəşəkkür
edibvədoğmateatrınınyeniinkişafyoluna
qədəmqoymasıüçünəlindəngələniəsirgə
məyəcəyinisöyləyib.
Qeydedəkki,MikayılMikayılov1981ci

ildəBakıdaanadanolub.AzərbaycanDöv
lət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
ninkinovəteatrrejissoruixtisasındabaka
lavrvəmagistrpillələriüzrəalitəhsilalıb.
1999cu ildəAzərbaycanDövlətPantomi
maTeatrındaaktyorvərejissorkimifəaliy
yətə başlayıb, 2005ci ildən Yuğ Teatrın
da rejissor kimi çalışır.Rejissor həmçinin
AkademikMilliDramTeatrında,Akademik
MusiqiliTeatrda,habeləQazaxıstanınKa
raqanda vilayətinin K.S.Stanislavski adı
naDövlətRusDramTeatrında,Rusiyada
(“Anqajament”və“Krasnıyfakel”teatrları),
Rumıniyada(“MarinSorescu”teatrı)tama
şalar hazırlayıb.AdolfŞapiro,KamaGin
kas,KirilSerebrennikov,DeklanDonellan,
Yoşi Oyda, Aleksey Borodin, Sergey Je
novaçkimiməşhurteatrmütəxəssislərinin
ustaddərslərindəolub.2009cuildəÇexi
yadabirilliktəcrübəkeçib.

Yuğ Teatrına yeni baş rejissor təyin edilib

Gəncəli kuklaçıların “Ana qaz”ı
GəncəDövlətKuklaTeatrında
XalqşairiRəsulRzanın“Anaqaz”
şeirininmotivləriəsasındaey
niadlıtamaşahazırlanıb.

Birhissəli uşaq tamaşasının qu
ruluşmüəllifi teatrın baş rejissoru
ŞamilMəmmədli, quruluşçu  rəs
samı Məhəmməd Hacıyev, xo
reoqrafik həllmüəllifi Fərmail Pa
şayev, musiqi tərtibatçısı Şamil
Məmmədlidir. Tamaşada Zülfiyyə
Əliyeva,NaidəNamazova,Səməd
Xanəhmədov,YeganəMəmmədo
va,ElmarVəliyev,NərminŞərifova
oynayırlar.

Yeni binada yeni tamaşa 
GəncəDövlətDramTeatrındaAmerikayazıçısıConPatrikin“Qəribə
missisSevic”pyesitamaşayaqoyulur.İlkinməşqprosesigedən
tamaşanınquruluşçurejissoruElşadƏhmədov,quruluşçurəssamı
MirzəMehdiHüseyn,musiqitərtibatçısıSevdaƏliyevadır.

Əsərin baş qəhrə
manımilyonçudulqa
dınEtelSevicinsanla
rın qəribə arzularının
yerinəyetirilməsinəkö
mək göstərmək üçün
fond yaradır. Ögey
övladları bunu öyrən
dikdən sonra onu psi
xiatriya xəstəxanasına
yerləşdirməyəvəbeləcə,qəyyumluğagötürməyəqərarverirlər...
SəhnəişindəXalqartistiPərvanəQurbanova,Əməkdarartist

lərRahiləMəmmədova,SevdaOrucova,RamizVəliyev,Kəma
ləMəmmədova,aktyorlarRuslanHüseynov,ElmirMəmmədov,
SamirAbbasov,SevincHüseynova,RaufHüseynovrolalıblar.
Tamaşayenimövsümdəteatrsevərlərətəqdimolunacaq.

“Düyməcik” animasiya ilə kukla 
estetikasında uşaqların görüşünə gələcək
AbdullaŞaiqadınaAzərbaycanDövlətKuklaTeatrındadaha
birsəhnəişitəqdimolunub.Kuklaçılarbudəfəuşaqların
sevimliyazıçısıHansXristianAnderseninməşhur“Düyməcik”
nağılınamüraciətediblər.

Tamaşanın səhnələşdirəni və quruluşçu rejissoru Qurban
Məsimov, quruluşçu rəssamı Rəvanə Yaqubova, bəstəkarı
VüqarCamalzadə,şeirlərinmüəllifiSevincNuruqızıdır.
MusiqilinağıltamaşadarollarıCəmiləAllahverdiyeva,Rəhim

Rəhimov,SamirəNəcəfova,NərminƏhmədova,YasinAbbasov
vəRamizQəmbərovifaedirlər.
Açıq kukla idarəetmə texnikasından istifadə edilməklə

hazırlanan (tamaşadaəsasoyun canlı plan üzərindən təqdim
olunur)nümunədə fərqliplanvə formaseçilərəkanimasiya ilə
klassik kukla estetikasının vəhdətinə nail olunub. Tamaşada
pantomimaoyuntexnikasınadayerverilib.

Xəbərverdiyimizki2225iyun
tarixindəAzərbaycanDöv
lətMədəniyyətvəİncəsənət
Universitetinin100illikyubileyi

münasibətilə“ADMİU99+”layihəsi
çərçivəsində“Pillə”Tələbətamaşa
larıfestivalıkeçirildi.

Festivalda ADMİUnun Teatr sənəti
fakültəsivə“SABAHqrupları”tələbələ
rininifasındadiplomvəkurstamaşaları
nümayişolundu.
Dörd gün ərzində universitetdə fes

tival abhavası hökm sürdü. Tezliklə
məzun olacaq gənc kadrlar – tələbə
aktyorlar,eləcədəteatrşünaslarqarşı
qarşıya dayanıb maraqlı bir mənzərə
hasiletmişdilər.Məndəhəminprose
sinseyrçisinəçevrildim.
Əvvəlcədeyimki,çağdaşteatrınən

ümdəproblemlərinisadalayarkənmüt
ləqşəkildə təhsil, kadrhazırlığı,onun
səviyyəsi,keyfiyyətvəfunksionallığıki
miməsələlərgözönünəgəlir.Məsələn,
konkretolaraqteatrdan,oradaçalışan
ixtisaslı kadrlardan – rejissorlardan,
aktyorlardandanışıldıqdaxüsusənye
ni nəsil nümayəndələrində istedad və
bilgiazlığınıqabartmağaçalışırlar.Tə
biiki,bununobyektivsəbəbidəvarvə
təəssüfki,bunuiçieləincəsənəttəhsili
verən müəssisənin pedaqoqları baş
daolmaqla hamı dərk edir.Heç kimə
sirrdeyilki,bugünbəziabituriyentlər
test imtahanları nəticəsinə görə əsas
seçimlərindənsonraixtisaslarsırasına
Mədəniyyət və İncəsənət Universite
tindən dəmüəyyən ixtisasları yazırlar
(“balımçatmasa,bunadaşükür”prin
sipiilə)vəhəvəssizhəvəssizdüzdörd
ilözlərinədə,onlarlaüzüzədayanan
müəllimlərinədəəzabverirlər.Düzdür,
onların içərisində sonradan qəbul ol
duqlarıixtisasabağlanan,onunönəmi
ni,perspektivliyinianlayanlardaolur...

Nəisə,keçəkmətləbə.Tələbələrki
mimüəllimlərdəsevinclivəhəyəcanlı
idilər. ADMİUnun Elm və yaradıcılıq
işləri üzrə prorektoru, sənətşünaslıq
doktoru, professor Məryəm Əlizadə,
Teatrşünaslıqkafedrasınınmüdiri,pro
fessorAydın Talıbzadə və kafedranın
müəllimi,tələbəfestivalınınəsasyükü
nüçəkənElçinCəfərov.
Ümumilikdə beş müəllim, eləcə də

tələbəaktyorvəteatrşünaslarınmüza
kirəsi təxminənbu formatdaoldu:da
nış,sənigörüm.
Beləcə, “Gənc ekspertlər qrupunun

müzakirəsi”ndənqalanlar.
Müzakirə olunan tamaşa: Elçin –

“Mənim sevimli dəlim” (Teatr sənəti
fakültəsi,2cikurs,kursrəhbəriYaqut
Paşayeva).
Məryəm Əlizadə: – Teatrşünaslar,

aktivolun.Dünənartıqsiztəcrübədolu
günkeçirdiniz.İndigörəkbutəcrübəsi
zinçıxışlarınızasirayətedəcəkmi?
Səbuhi Ağayev, teatrşünaslıq, IV

kurs:–Tamaşamüəllifinitəbrikedirəm.
Maraqlı tamaşa idi.Ammamənə çat
mayanbirsıraməqamlarvaridi.Bura
daənçoxsəsküyməninarahatetdi.
Buüzdəntamaşanıtutabilmədim.Akt
yoroyunumaraqlıidi.Professorobrazı
maraqlı idi,ancaqemosiyadadurğun
luqmüşahidəolunurdu.Eləbildəftər
dənəzbərləyibdanışırlar...
AydınTalıbzadə:–Uşaqlar,sualca

vabın,dialoqunolmasıdahayaxşıolar.
Birbirinizdən,bizdəndəistədiyiniziso
ruşa bilərsiniz. Bir teatrşünas, tələbə
kimibuobraz,bumizansənənecətə
siretdi?Yaxud,əksrəyinizvarmı?
Məhz bu məqamda yerlərdən gah

özaralarında,gahdaonlarınqarşısın
dadayanan tələbə teatrşünasahaqlı
haqsıziradlar,etirazlar(təbiiki,tələbə
aktyorlardan) gəlir. Tələbə teatrşünas
Səbuhibirazdacəsarətlənərəkarqu

mentlərinidahaucasəsləçatdırmağa
başlayır:–Ortadamüəyyənbirməntiq
yolututulsaydıvətamaşaçılarməqsədi
duyabilsəydi,osəsküynormalqəbul
olunardı.Ammamənvədigəruşaqlar
dabaxırıq vəmüəyyənbirməna tuta
bilmirik.
Aydın Talıbzadə: – Səbuhinin dedi

yindəbirhəqiqətvar.Dəliliyioynamaq
mümkün deyil, onun məntiqini oyna
maqlazımdır.Dəliliyinməntiqinioyna
saydınız,hərşeyyerinədüşəcəkdi.Siz
isə dəliliyi oynamaq istəyirdiz. Bu isə
alınmırdı.Buyur,davamelə.
Səbuhi Ağayev: – Sualları varsa,

versinlər.
Qönçə Firudinli, teatrşünaslıq, IV

kurs: – Yaqut xanım, üzr istəyirəm,
əsərioxumamışam.Tamaşayabaxan
daaşırısəsvaridi.Adamıyorur,hətta
sonlarayaxındüşündümki,birdəofit
səsigəlsə,durubçıxacam.Düzdü,də
lixanada bu çığırbağır normaldır. La
kinqarışıqlıqvar idi.Zamanvəmühit
qarmaqarışıqlığıolabilər,ammabura
daməqsədianlamaqolmurdu.Olabi
lər,pyesdədəbuvar,ammaoyunbu
qarmaqarışıqlığıdahadaqabartdı...
MəryəmƏlizadə:–Birsözdeyəcəm,

inciməyin,bizbirincikursdaoxuyanda
müəllimlərimiz deyirdilər ki, tamaşaya
baxmağa gedəndə mütləq əsəri oxu
yun. Oxuduqdan sonra rejissorun o
əsərüzərindəhansıəməliyyatapardı
ğınıdəqiqmüəyyənedəbiləsiniz.Oxu
mamısızsa,bu,sizinsəhvinizdir.
Haqlı və olduqca yumşaq səslə

nəniraddansonrasəsititrəyəntələbə
teatrşünasın cəsarəti qırılır və davam
eləmədənyerinəkeçir.Hətta tamaşa
nıniyəbəyənmədiyinidəbir cümlədə
əsaslandırabilmir.
Biznövbətigəncidinləyirik.
FatiməQurbanzadə,teatrşünaslıq,II

kurs:–Kollektivitəbrikedirəm,əziyyət
çəkiblər, tamaşa hazırlayıblar. Ümu
məntamaşanıniçərisindəxaosvaridi.
Rejissorundəliqəhrəmanlarızamanın
ritminitutabilmədiklərikimi,tamaşanın
daritminitutabilmədilər.Aktyorlarsan
kisıxılmışdılar,sərbəstlik,obrazlarara
sındasinxronluqdayoxidi.
Bu məqamda tələbələr arasında

“Şeytana papış tikmək” frazası (“pa
puc”,“papıç”kimiversiyalarınüzərində
sürətli mübahisə etdilər, hətta müəl
limlərdəprosesəqoşulduvənəhayət,
qərargəldilərki,“papış”)üzərindəmü
zakirəbitdi.

Suray Ömərova, teatrşünaslıq, IV
kurs: – Tamaşada temporitm var idi.
Uşaqlar enerjili idi. Monotonluqgözə
dəymirdi.Ammaikinəfərinaktyorifası
daha öndə görünürdü. Düzdü, bəzən
qırılmalar olurdu. Bəllidir ki, rejissor
əsəri tam yox,müəyyən ifadələri ver
mək istəyirvəbuqırılmalardaondan
irəligəlirdi.
AydınTalıbzadə:–Tamaşanınqayə

sinəidi?Niyəməhzbuəsərseçilmiş
di?Bunlardərsdədanışılıbaxı.Məncə,
dahamükəmməl,ətrafıtəhlilləredəbi
lərsiniz.
Buvəəlavəistiqamətləndirmələr,cə

sarətləndirici ştrixlər gənc teatrşünas
ları, azdaolsa,həvəsləndirdi vəmü
zakirəyə qoşulanlar müəllimlərinin də
izahıiləbirazdaaydınlanmışoldular.
AynurƏsgərli,teatrşünaslıq,IIkurs:

–Əsərdəolansatirikyanaşmavəsar
kazmıtamaşadagörmədik.Tamaşada
Professor obrazı qroteskə uyğun ola
raqyox,sadəcə,komikoyunlatəqdim
edilirdi.Hərçəndonunmissiyası, təyi
natıodeyildi.Dəlilikdənşirmakimiisti
fadəolunmuşdu.Əsərdənfərqliolaraq
tamaşadabunuelədəhissetmirik.Ob
razlarözlərinidəlixanadaolanəsldə
li kimi göstərməyə çalışırdılar.Absurd
elementlər də yerində deyildi. Obraz
lardahəyəcanıhissetmədik.Əvəzində
gərginlikvar idivəobrazlareyni ifadə
iləoynanılırdı.
Tələbəaktyorlardaözarqumentləri

nisəsləndirməyə,bəraətəcanatdılar,
oyuna əsaslandıqlarını deməyə çalış
dılar. Maraqlıdır ki, tələbələr indidən
tənqidə dözümsüzlük sərgilədilər. Bu
daodeməkdirki,hərikiqütbəsaslan
dırılmışdüşüncədənçox, ilkin təəssü
ratamaraqlıdırlar.
BuməqamdamüəllimElçinCəfərov

tələbələrisakitləşdirməküçünsöhbətə
müdaxilə edir: – Dostlar, Aynur deyir
ki,Elçininqəhrəmanlarıdəlidənşirma
kimi istifadə edirlər, sizin yaratdığınız
qəhrəmanlar isə, sadəcə, “zır”dəlidir
lər.
Arayaçökənanisükutuəsl teatrşü

nasədası ilədüzmərkəzəkeçibətra
fı süzdürəngəncqızetdi.Salamlama
təbrikdənsonratəhlilinəbaşladı.
Səbinə Zeynalova, III kurs, teatrşü

naslıq:–Komediya janrınınbütünxü
susiyyətlərini bu tamaşada gördüm.
Elşad Şirinovun (Professor) səhnə
plastikasındaaydınlıqvaridi.Digərrol
lardamaraqlı idi.Səstembri,danışıq

aparatı yerində idi.Sadəcə,biraz tə
ləskənlikmüşahidəolunurdu.Müəyyən
səslərbirazçoxidi.Tamaşabizidəlilik
dünyasınaaparabildi.Dəli rolunuoy
namaqheçdəasandeyil.Birqədərdə
məntiqiardıcıllıqhissedilmədi.
TamaşahaqqındasonfikirləriAydın

müəllim,Məryəmxanımvə tələbələri
nədahaümidvericiyanaşanElçinCə
fərovsəsləndirdi.Dahadoğrusu,gənc
lərin,tələbələrinin(bəziləriartıqməzun
olur)fikirlərinəəlavələr,təhlillərinəisti
qamətlərverdilər.

***
Dahasonradigərtamaşa–Molyerin

“JorjDanden”(Teatrsənətifakültəsi,II
kurs,rusbölməsi,kursrəhbəriRuslan
İsmayılov)ətrafındamaraqlı,dolğunvə
genişmüzakirəaparıldı.Budəfəkimü
zakirədəmüəllimlərdəmaraqlı,həriki
qruptələbələrüçünvacibdetallarətra
fındafikirlərsəsləndirdilər.
Təbiiki,müsbətrəylərləyanaşı,tələ

bələrəgörəmənfihesabolunan,lakin
əsaslandırılmışiradlardaönplandaol
du.Nəticəolaraqrusdiliüzrəoxuyan
aktyorlarınbudilin incəlikləriüzərində
elə də ciddi dayanmadıqları aşkara
çıxdı. Bunda görə də rus bölməsində
oxuyanlarınnitqindəkinəzərəçarpacaq
qüsurlar,budildəsəlisdanışıqətrafın
dadagenişdanışıldı.
Fasilədə Elçin Cəfərovu da söhbətə

çəkdim:“Bildiyinizkimi,gələniluniversi
tetimizin100illikyubileyidir.“Pillə”festi
valıdaoçərçivədəkeçirildi.Birsıratəd
birlərnəzərdətutmuşuqvəbufestivalın
dadavamlıolmasınıdüşünürük.Adıda
simvolikdir. Çünki bunlar əsasən kurs
vədiplomişi tamaşalarıdır.Bu,tələbə
lərüçüngenişyaradıcılıqyolunagedi
lənilkpillədir.Sonradanbuyoludavam
etdiribetməyəcəklərini, təbii ki, zaman
göstərəcək. Festival üçün tamaşalar
çoxidivəonlarınarasındanproqramda
gördüklərinizi seçdik. Festival həmişə
bayram,fikir ifadəmeydanı,müzakirə,
fikirmübadiləsiməkanıdır.Bumənada
festivalınəhəmiyyətiböyükdür”.

***
Festival proqramına daxil olan da

ha bir nümunəni (Nəcəf bəy Vəzirov
– “Daldan atılan daş topuğa dəyər”,
Teatrsənətifakültəsi,IIIkurs,kursrəh
bəriGülşadBaxşıyeva)də izlədimvə
düşünürəm ki, onun ətrafında ayrıca
söhbətetməkolar...

Həmidə Nizamiqızı

İlk “Pillə”dən görünən mənzərə
Tələbə tamaşaları festivalı barədə düşüncələr

Gənc vokalçı ABŞ-da müsabiqədə birinci olub
Urfan Cəfərov “Carnegie Hall”da solo çıxış edəcək

NyuYorkda“AmericanProtege
InternationalVocalCompeition–
2022”beynəlxalqoperaifaçıları
nınmüsabiqəsikeçirilib.

MüsabiqədəölkəmizitəmsiledənAzər
baycanDövlətAkademikOperavəBalet
Teatrınınsolisti,respublikavəbeynəlxalq
müsabiqələr laureatı, opera ifaçılarının
AvropabirincisiUrfanCəfərovIyerəlayiq
görülüb.
Müsabiqədə ABŞ, Azərbaycan, Avst

riya, Bosniya və Herseqovina, Kanada,
Çin, Danimarka, Hindistan, İndoneziya,
İran,Yaponiya,Litva,Malayziya,YeniZe
landiya, Sinqapur, Cənubi Koreya, BƏƏ,
ümumilikdə21ölkədənifaçılariştirakedib.

Səsi və səhnəmədəniyyəti iləmünsifə
riheyranedənUrfanCəfərovbunəticəilə
NyuYorkun məşhur “Carnegie Hall” kon
sert zalında keçiriləcək vokalçılarınmüsa

biqəsininfinalmərhələsinəbirbaşavəsiqə
qazanıb. O, eyni zamanda bu səhnədə
soloifaedəcək.
Qeyd edək ki, sözügedən müsabiqə

çox rəqabətli mühitdə özlərini sınamaq
istəyən müğənnilər üçün nəzərdə tutu
lub.Eynizamandavokalçılarüçünunikal
tramplinhesabolunanyarışmagəncifa
çılarındünyaşöhrətlisəhnədəsolokon
sertinikeçirməkimkanıolanazsaylıplat
formalardanbiridir.
Xatırladaq ki, Ü.Hacıbəyli adına Bakı

Musiqi Akademiyasında görkəmli opera
müğənnisi,Xalqartisti,professorXuraman
QasımovanıntələbəsiolmuşUrfanCəfərov
gənclərmükafatılaureatıdır.

Lalə
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QaçqınlarınvəMəcburi
Köçkünlərinİşləriüzrə
DövlətKomitəsində
(QMKİDK)Almaniyanın

QiesenUniversitetinindo
senti,türkoloqalimMixael
ReynhardHessin“Şuşanın
irsi.Azərbaycanmədəniyyət
paytaxtınıntarixivəinkişaf
yolu”adlıkitabınıntəqdimatı
keçirilib.

QMKİDK-ninmətbuat xidmə-
tindən bildirilib ki, təqdimatda
kitabınəcnəbimüəlliftərəfindən
Şuşa haqqında xarici dildə və
ölkədən kənarda çap olunmuş
ilk elmi fundamental monoqra-
fiya olduğu diqqətə çatdırılıb.
M.HessinAzərbaycanın ən ya-
xın dostu olduğu, dilimizi, ədə-
biyyatımızı, mədəniyyətimizi,
tariximiziböyükhəvəsləöyrən-
diyivətəbliğetdiyivurğulanıb.
M.Hess qeyd edib ki, kitabı

yazmaqdaməqsədi Qarabağın
vəŞuşanınAzərbaycanınədə-
biyyatvəmədəniyyət tarixində-
ki zəngin irsini qərbli oxucula-
ra çatdırmaqdır. Alim apardığı
araşdırmalara verdiyi dəstəyə
görəölkəmizinmüvafiqqurum-
larından və elmi dairlələrindən
razılıqifadəedib.
Xarici İşlər Nazirliyinin nüma-

yəndəsi Rizvan Nəbiyev alman
aliminbugünədəkAzərbaycanla
bağlıolanfəaliyyəti,həmçininbu
ilin əvvəllərində çapdan çıxmış

Şuşahaqqındakitabıbarədətəd-
bir iştirakçılarına ətrafıməlumat
verib. Qeyd olunub ki, M.Hess
Şuşanın yalnız beynəlxalq hü-
quqagörəvəsiyasi-tarixibaxım-
dandeyil,həmdəmisilsizədəbi,
mədənivəetnoqrafikirsinəgörə
Azərbaycan xalqına məxsus ol-
duğunu kitabda təkzibolunmaz
dəlilvəsübutlarlagöstərəbilib.
Şuşalı ziyalılardan Yunis Hü-

seynov,VasifQuliyev,komitəya-
nındaİctimaiŞuranınsədriAnar
Xəlilovvəbaşqaları tədbirdəçı-
xışedərəkkitabıyüksəkqiymət-
ləndirib, aliməgələcək fəaliyyə-
tindəuğurlararzulayıblar.

Təqdimat başa çatdıqdan
sonra Dövlət Komitəsinin sədri
RövşənRzayevvəMixaelHess
Şuşadanməcburiköçkün,əslən
almanolan80yaşlıxanımİrma
Veberləgörüşüblər. İkinciDün-
yamüharibəsinəqədərRusiya-
daVolqaboyuərazidəyaşamış
almanailələrdənbirikimiVeber-
lər 1941-ci ildə deportasiyaya
məruz qalaraq, Sibirə köçürü-
lüblər. İrmaxanımındulqalmış
anası burada əslən Şuşadan
olanazərbaycanlıbirşəxsləye-
nidənailəqurub.Həminizdivac-
danbiroğlanvəbirqızdünyaya
gəlib.SonraailəŞuşaşəhərinə

köçüb.İrmaxanımdaburada4
nömrəliməktəbdəişləyib,1992-
ci ildə isə Şuşadan məcburi
köçkün olaraq Bakı şəhərinə
pənahgətirib.M.Hessşuşalıal-
man xanımın həyat hekayəsini
maraqla dinləyib, onunla səmi-
misöhbətedib.Dahasonraona
“Şuşanın irsi. Azərbaycan mə-
dəniyyətpaytaxtınıntarixivəin-
kişafyolu”kitabını imzalayaraq
onahədiyyəedib.
M.HessBakıdaməcburiköç-

kün ailəsinin toyunda iştirak
edib,Azərbaycanadət-ənənəsi
iləbirdahayaxındantanışolub.
Xatırladaq ki, “Şuşanın irsi.

Azərbaycan mədəniyyət pay-
taxtının tarixi və inkişaf yolu”
kitabıMixael Reynhard Hessin
ErmənistanınAzərbaycanaqar-
şıəraziiddialarıiləbağlıqələmə
aldığı sayca üçüncü kitabıdır.
Onun Azərbaycanın obyektiv
mövqeyini əks etdirən “Tanklar
cənnətdə. Ermənistan-Azər-
baycan,DağlıqQarabağmüna-
qişəsi”kitabı2016-cıildəalman
dilində Berlində, “Qarabağ XIII
əsrdən1920-ciilədək.Azərbay-
can tarixinin açılımı” kitabı isə
2020-ci ildə ingilisdilindəMün-
xendəçapedilib.

Alman alimin Şuşanın tarixi və mədəni 
irsi haqqında kitabı işıq üzü görüb

Vətənə sevgi və sədaqət dərsləri...
XXəsrinəvvəllərindəxalqınmaarif
lənməsiyolundaböyükxidmətləriolan
vətənpərvərziyalınəslingörkəmlinüma
yəndələrindənbirişair,nasir,tərcüməçi,
həkimAbbasSəhhətolub.Ədibin“Əh
mədinqeyrəti”poeması,uşaqlarüçün
yazdığı“Cücələrim”,“Qaranquşbalaları”,
“Vətən”,“Yaz”,“Quşlar”,“Ayıvəşir”kimi
şeirləri,eləcədədünyaədəbiyyatından
etdiyitərcümələrbugündəoxuculartə
rəfindənmaraqlaqarşılanır.

Abbas Əliabbas oğluMehdizadə (Abbas
Səhhət)1874-cüildəŞamaxıdaruhaniailə-
sindədünyayagözaçıb.İbtidaitəhsilinimol-
laməktəbindəalır,sonramədrəsədəoxuyur.
Ərəb, fars və rus dillərini öyrənir.Ali təhsil
ardınca İrana gedir. Tehran Universitetinin
Tibb fakültəsinəqəbul olunur.Burada fran-
sızdilinidəöyrənir.1900-cüildətəhsilinimü-
vəfəqiyyətləbaşavurduqdansonraParisdə
xəstəxanalarınbirindətibbitəcrübəkeçir.
Tanınmış tədqiqatçıSalmanMümtazaraş-

dırmasında yazır: “Səhhət Nasiriyyə mədrə-
səsinin klinikasında işlədiyi vaxtHülakunəs-
lindən olan bir cavan xan gözlərini müalicə
etdirmək üçün ora gəlir. Sonra həmin cavan
xanParisəgetməliolur.Oradagözlərinəqulluq
eləməküçünbirnəfərəehtiyacduyur.Profes-
sorMirzəAbdullanınmərufuğuiləhəminxan
SəhhətiözüiləParisəaparır.Xanoradabiril
müalicəolur.A.SəhhətdəParisxəstəxanaları-
nınbirindətəcrübəkeçir.Xanınmüalicəsibaşa
çatdıqdansonrahərikisiİranaqayıdır”.
1901-ci ildə Şamaxıya qayıdan Abbas

Səhhət peşəsi üzrə xalqa xidmət etməyə
çalışır.Çarhökumətiisəonunİranmənşəli
tibb diplomunuetibarlı hesabetmir.Bütün
bunlara baxmayaraq o, yenə də bu sahə-
dəki bilikləri ilə insanlara xidmət göstərir.
Şairindostu,pedaqoqCəmoCəbrayılbəyli
xatirələrində Səhhətin çox insanpərvər ol-
duğunuqeydedir: “Kimolursa-olsun, dər-
halxəstəüstünəgedir,müalicəedir,təsəlli
vəümidverirdi.Çoxzamanözpuluilədər-
manalarvəyaxudevindəngətirərdi...”.
Müntəzəm ədəbi yaradıcılıq fəaliyyəti

göstərənşairdövrimətbuatladasıxtəmas-
da olur. İlk şeiri 1904-cü ildə “Şərqi-Rus”
qəzetindədərcedilir.1905-ci ildə isə“Ye-
ni poeziya necəolmalıdır?” adlıməqaləsi,
dahasonra“Poetiknitq”,“Azadlığamədhiy-
yə”,“Oyanışınsəsi”şeirlərimətbuatdaişıq
üzügörür.Gündən-günəədəbialəmdə ta-
nınanvəsevilənşair“Yeniüslubluməktəb-
lər”ideyasınıntərəfdarıkimiçıxışedir.

BədiiyaradıcılığıƏlibəyHüseynzadənin
öncüllüyündə formalaşanromantizmədəbi
cərəyanıistiqamətinəyönalır.Bakıdanəşr
olunan bir çox jurnal və qəzetlərdəmütə-
madiolaraqəsərləriişıqüzügörür.Eyniza-
mandaqələminitərcüməçiliksahəsindədə
sınayır.Rus, fransızşairvəyazıçılarından
M.Lermontov, A.Puşkin, İ.Krılov, M.Qorki,
V.HüqonunəsərləriniAzərbaycandilinətər-
cüməedir.
Şairin 1912-ci ildə şeirlərindən ibarət “Sı-

nıqsaz”vəAvropaşairlərindəntərcüməetdiyi
“Məğrib (qərb)günəşləri”adlışeirlər toplusu
işıqüzügörür.Birqədərsonra“Əhmədinşü-
caəti”adlıpoeması,1916-cıildəisə“Şair,mu-
zavəşəhərli”romantikpoemasınəşrolunur.
A.Səhhət bədii yaradıcılığında Nizami

Gəncəvi, Sədi Şirazidən daha çox təsirlə-
nib. O, xüsusilə Tofiq Fikrət yaradıcılığına
rəğbətbəsləyib.ŞairAzərbaycanda liberal
burjuaziya ideyasını müdafiə edib. İslam
dəyərlərindənimtinayaqətietirazınıbildirib.
Əsərlərində “ümummüsəlman qərbçiliyi”
ideyasınıntərəfdarıolduğunugöstərib.
Abbas Səhhətin yaradıcılığında vətən

mövzusuxüsusiyertutur.Şairin“Vətən”şeiri
bu mənada diqqətəlayiq nümunələrdəndir.
MüəllifVətəninmüqəddəsliyiniəcdadlarımı-

zınoradadəfnolunması,övladlarımızınya-
şadığıməkankimidəyərindəngöstərib.

Vətənəcdadımızınmədfənidir,
Vətənövladımızınməskənidir...

AbbasSəhhətşeirdəVətənianailəmüqa-
yisəedir.Vətənonusinəsi üstəböyütdüyü
kimi,odaVətənigözləriüstəsaxlayacağını
deyir:“ÖlərəməldənəgərgetsəVətən”.Şair
şeirinsonundadahaqətihökmverir:

Vətənisevməyəninsanolmaz,
Olsa,olşəxsdəvicdanolmaz.

Vətənpərvərşairanadilindədanışanlara
yuxarıdanbaxanvəyaxudbudildədanış-
mağautananları “Müsəlmanürəfaları”adlı
şeirindətənqidedir:

Yeridüşsəəgərmüsəlmandır,
Vaxtoluryaİvan,yaVartandır.
Onəbundan,düzü,nəondandır,
Yenibirşey,əcaibinsandır.

Geyinir“enqrand”,gəzir“ala-şiq”,
Başdabirşapka,əldəbirzontik.
Rus,firəngləhcəsideyir“bon”dur,
Türkdilinisevməyir:“moveton”dur.

AbbasSəhhətbütünfəaliyyətindəVətənə
vəmillətəsədaqətnümunəsigöstərib,maar-
if vəmədəniyyətin inkişafı, gənc nəsillərdə
milliruhunoyanması,vətənpərvərliktərbiyə-
sininyüksəlməsivədünyagörüşününgeniş-
lənməsiüçündaimçalışıb.Dövrünmətbuat
orqanlarından “Şərqi-Rus”, “Həyat”, “İrşad”
“Füyuzat”, “Dəbistan”, “Rəhbər”, “Zənbur”,
“Məlumat”, “Yeni irşad”, “Tərəqqi”, “Kəlniy-
yət”, “Məktəb”, “Molla Nəsrəddin”, “İqbal”,
“Yeni iqbal”, “Son xəbər”, “Bəsirət”, “Yeni
məktəb”,“Qurtuluş”,“Açıqsöz”vədigərqə-
zetvəjurnallardayorulmadançıxışlaredib.
Şair,nasirvətərcüməçiAbbasSəhhət11

iyul1918-ciildəGəncəşəhərindədünyası-
nıdəyişib.

Savalan Fərəcov

Görkəmli publisist və salnaməçi 
Qulam Məmmədlinin 125 illiyi qeyd edilib

İyulun4dəAMEAnınakademikZiya
BünyadovadınaŞərqşünaslıqİnstitutun
da“QulamMəmmədlininyaradıcılığın
daCənubiAzərbaycanmövzusu”adlı
elmisessiyakeçirilib.

Elmisessiyagörkəmlipublisist,teatrşü-
nas,salnaməçiQulamMəmmədlinin125
illikyubileyinəhəsrolunub.
TədbiriAMEA-nınvitse-prezidenti vəzi-

fəsiniicraedən,Şərqşünaslıqİnstitutunun
başdirektoru,akademikGövhərBaxşəli-
yeva açaraq Qulam Məmmədlinin Azər-
baycanmədəniyyətində böyük xidmətləri
olduğunudeyib.Qeydolunubki,milliteatr
tarixinin nadir bilicilərindən olan Qulam
Məmmədlibusahədəsalnaməçilikənənə-
siniyaradıb.
ElmisessiyadaQulamMəmmədliyəhəsr

olunmuşfilmnümayişetdirilib.

Şərqşünaslıqİnstitutununİrantarixivəiq-
tisadiyyatışöbəsininbaşelmiişçisi,tarixüz-
rəelmlərdoktoruSolmazRüstəmova-Tohidi
“Qulam Məmmədli Azərbaycanın görkəmli
ictimai-siyasi vəmədəni xadimi kimi”möv-
zusunda məruzə edib. Məruzədə Qulam
Məmmədlininhəyatvəfəaliyyəti,yaradıcılı-

ğı,Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında
gördüyüişlərhaqqındaətrafısöhbətaçılıb.
AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu Türkdilli

əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin aparıcı elmi
işçisi,filologiyaüzrəfəlsəfədoktoruAybəniz
Rəhimova Qulam Məmmədlinin təzkirəsi,
Şərqşünaslıq İnstitutunun Cənubi Azərbay-
can şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru Yeganə Hacıyeva görkəmli
publisistin əsərlərində Cənubi Azərbaycan
tariximəsələlərihaqqındaçıxışediblər.
Şərqşünaslıqİnstitutununİranfilologiya-

sışöbəsininmüdiri,filologiyaüzrəfəlsəfə
doktoruGünayVerdiyevanınQulamMəm-
mədlininCənubiAzərbaycanədəbiyyatında
ədəbiaxtarışları,filologiyaüzrəfəlsəfədok-
toruŞəmsiƏhmədovQulamMəmmədlinin
“Azərbaycan” dərgisində çap olunmuş iki
məqaləsibarədəməruzələridədinlənilib.
Məruzələrətrafındamüzakirələraparılıb.

“Hərdən yuxularımıza qonaq gəl, Emil...”
TorpaqlarımızınazadlığıuğrundacanlarındankeçənVətən
oğullarıhaqqındaməlumatverməyədavamedirik.Buyazı
daVətənmüharibəsininşəhidbaşleytenantıEmilƏsədovu
xatırlayacağıq.

Emil Balaqardaş
oğlu Əsədov 1998-
ci il yanvarın 11-də
Salyan rayonunun
Çuxanlı kəndində
hərbçi ailəsindəana-
danolub.Emilinatası
da hərbçi kimi Birin-
ci Qarabağ mühari-
bəsində iştirak edib.
1994-cüildəordudan
tərxisolunub.
İlk təhsilini Ziyad

Həmidov adına Çu-
xanlı kənd tam orta
məktəbindəalanEmil
2012-ci ildəC.Naxçı-

vanskiadınaHərbiliseyədaxilolur.2015-ciildəliseyibitirərək,
motoatıcıixtisasıüzrəHeydərƏliyevadınaAzərbaycanAliHər-
biMəktəbindətəhsilinidavametdirir.2019-cuildətəhsilinibaşa
vuraraq leytenant rütbəsindəQusar rayonundakıNsaylıhərbi
hissədəxidmətəbaşlayır.
Vətənmüharibəsinin ilk günlərində tank əleyhinə taqım ko-

mandiriolaraqdöyüşlərəqatılanEmilHadrut,Füzuli,Qubadlı,
XocavəndvəŞuşanınazadlığıuğrundadöyüşlərdəfəal iştirak
edir.Döyüşlər zamanıdüşməninonlarla canlı qüvvəsiniməhv
edir,xeylisaydadöyüştexnikasınısıradançıxarır. İkidəfəya-
ralansada, yenədöyüşür.Dəfələrlə yoldaşlarınımühasirədən
çıxarır,bunagörədə“Qaya11”ləqəbiniqazanır.EmilƏsədov
noyabrın 7-də,Zəfərə üç günqalmışXocavənd istiqamətində
döyüşlərdəşəhadətəyüksəlir.
ŞəhidinanasıTəranəƏsədovaEmilinistedadlıolduğunude-

yir: “Oğlumyeddi ilhərbsənətinioxumuşdu.Vətənmüharibə-
sində göstərdiyi şücaətə görə baş leytenant hərbi rütbəsi ve-
rilmişdi. Sevinirəm ki, Emilin qanı yerdə qalmadı.Allah bütün
şəhidlərimizərəhməteləsin...”.
Bacısı Emiliya Əsədova bildirir ki, Emil uşaqlıqdan Vətənə

sevgi,düşmənənifrəthissləriiləböyüyüb:“Çünkiözüdəhərbçi
oğludur.AtamdaIQarabağmüharibəsiveteranıdır.Emilləbağlı
oqədərdanışabilərəmki...Anadanolmağını,1998-ciilinqarlı,
boranlı11yanvarını,adınımənimqoymağımı...Xəstəxanahə-
yətindənənəmvəatamlagözləyirdimbalacaqardaşımıngəlmə-
yini.ÖzadımıanambəyənərəkEmiliyaqoymuşdu,məndəadı-
mauyğunqardaşımınadıEmilolsundedim...Xatırlayıram,hələ
uşaqikəntaxtadansilahlardüzəldibguyadüşməniməhvedirdi”.
Emiliyaxanımsöyləyirki,qardaşınınüzgüçülük,balıqtutmaq

kimihobbisiolub: “Yaygələnkimidostları iləhəmişəevimizin
yanından axanKür çayında çimməyə gedərdilər. Elə orda da
balıqtutardılar.Çoxsevirdibalıqtutmağı.Çaydançıxardığıba-
lıqlarlaçoxluşəkillərivar...”.
Vətənmüharibəsizamanıölkədənkənardaolanbacısıdeyir

ki,Emilinmüharibədə iştirakındanxəbərləriolmayıb:“27sent-
yabrgünühəyathəmişəkiaxarıilədavamedirdi.Səhərdənana-
mamesajyazmışdım,amma,çatmamışdı.Sonradigərqohum-
larayazdım.Narahatolmağabaşladım.Çünkiheçkiməmesaj
çatmırdı.Günortaanamdanbeləbirmesajgəldiki,müharibəilə
bağlıinternetməhdudiyyətivar.Əlim-qolumbağlandıoan.Bəs
Emil?Emilharadadır?Nəzənglərə,nəmesajlaracavabvermir-
di.Anamyazdıki,əlaqəsaxlamışıqnarahatolma,işyerindədir
dedi.AxşamEmilmənədəzəngetdi.“Qusardayam,narahatol-
ma,hərşeyyaxşıdır,sadəcə,başımqarışıqdır,telefonabaxma-
ğaimkanyoxdur”dedi.Əlimdətelefonbütüngünüxəbərlərioxu-
ya-oxuyakeçirdigünlərim.Deməli,Vətəndənuzaqdaolduğum
üçünqardaşımnarahatqalmayımdeyəməndəndöyüşlərdəol-
duğunugizlədirmiş.Tez-tezxəbərlinklərinigöndərirdimki,bax,
Ordumuz filan yeri azadedib.Dahaharadanbiləydim ki, özü
şəxsənodöyüşlərdəiştirakedir.Cəbrayılrayonuazadolunanda
“HalalolsunAzərbaycanəsgərinə,möhtəşəmsiniz!”–deyəme-
sajyazdım.Emilyenəheçnəyazmadı.Səndemə,döyüşlərdə
yaralanıbmış.Sonrayazdıki,“Əlbəttə,güclüyük,çoxazqalıb.
OrdumuzdüşməniqovubQarabağdançıxaracaq...”.
Emiliyaxanımqardaşıiləsondəfənoyabrın4-dəsəhərsaat-

larındaəlaqəsaxladığınıdeyir:“Yazdıki,hərşeyyaxşıdır,nara-
hatolma.Buonunbizəsonmesajı,sonyazdığıcümləidi.No-
yabrın9-uEmilinşəhidxəbərigəldi.Mənədeməyəheçkəsürək
etməmişdi.Ogünü,oanı,oçarəsizliyiyaddaşımeləmöhürləyib
saxladıki,hüceyrələriməcənhərgünoanlarıyaşayıram.22illik
həyatındaqısa,ammaçoxşərəfiömüryaşadıqardaşım.Kəl-
mələrinyetərsizqaldığıeləməqamaucaldıki,bizyaşadıqca,o,
hərzamanyaşayacaq.Bilirəmki,qardaşımınruhuşaddır.Sən
rahatuyuyatdığıntorpaqda,Emil.Ancaqhərdənyuxularımıza
qonaqgəl...”.
EmilƏsədovnoyabrın9-dadoğulduğuÇuxanlıkəndindətor-

pağa tapşırılıb. Ölkə başçısınınmüvafiq sərəncamları ilə ölü-
mündənsonra “Qarabağ”ordeni, “Vətənuğrunda”,Xocavənd,
CəbrayılvəFüzulininazadolunmasınagörəmedalları ilətəltif
edilib.
Ruhuşadolsun.

Nurəddin

Sabirin yubileyi ilə bağlı 
elektron məlumat bazası hazırlanıb

CəfərCabbarlıadınaRespublikaGənclərKitabxanasıAzər
baycanədəbiyyatınıngörkəmlinümayəndəsiMirzəƏləkbər
Sabirin(18621911)anadanolmasının160illiyimünasibətilə
elektronməlumatbazasıhazırlayıb.

“MirzəƏlək-
bər Sabir
– 160” adlı
elektron top-
luda ədibin
həyat və ya-
radıcılığı haq-
qında geniş
məlumat veri-
lib, əsərlərin-

dənnümunələrtəqdimolunub.BuradaSabirinyubileyləriilə
bağlırəsmisənədlər,görkəmlişəxsiyyətlərinonunhaqqında
söylədiklərifikirlərdəyeralıb.Bundanəlavə,elektronbaza-
da böyük satirik şair vəmaarifpərvər ziyalının əsərlərindən
(Azərbaycan,rusvədigərdillərdə),həyatvəyaradıcılığıhaq-
qında kitablardan (Azərbaycan rus və digər xarici dillərdə),
ədibin sözlərinə yazılmış mahnılardan, haqqında çəkilmiş
filmlərdən də bəhs edilir. “Sabir incəsənətdə” adlı bölmədə
ədibinabidələri,rəssamlartərəfindənçəkilmişportretlərihaq-
qındaməlumatverilir.Bazadaşairinev-muzeyihaqqındama-
teriallardatəqdimolunub.
ElektronməlumatbazasıiləGənclərKitabxanasınınsaytında

tanışolmaqolar.

“Mərasim folkloru məsələləri” çapdan çıxıb
AMEAFolklorİnstitutuMərasimfolkloru
şöbəsininhazırladığı“Mərasimfolkloru
məsələləri”kitabınınbirincicildiişıqüzü
görüb.

Kitabda şöbə əməkdaşlarınınmərasim
folkloru üzrə araşdırmaları ilə bağlı mə-
qalələri yer alıb. Məqalələrdə mərasim
folklorununmüxtəlifproblemləritədqiqata

cəlbedilib.
“Elm və təhsil” nəşriyyatında çapdan

çıxan kitabın redaktoru şöbənin müdiri
AğaverdiXəlil,tərtibçisiSürəyyaƏlizadə,
rəyçiləriVəfa İbrahimvəAtif İslamzadə-
dir.
Kitabdanhumanitarelmsahəsininmü-

təxəssisləri,alimlər,müəllimlərvətələbə-
lərfaydalanabilərlər.
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6 iyul 1918 – Ya zı çı-tər cü mə çi Şə fi  qə Əli qı zı Ağa ye va 
(1918-1983) Ağ dam da ana dan olub. Azər bay can uşaq ədə-
biy ya tı nın in ki şa fı na töh fə lər ve rib. Rus ya zı çı la rı nın uşaq və 
ye ni yet mə lər üçün he ka yə və po vest lə ri ni di li mi zə tər cü mə 
edib.

6 iyul 1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı 
Xan lar Daş də mir oğ lu Cə fə rov (1947-2016) ana dan olub. 

7 iyul 1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si in cə sə nət abi də lə ri 
və əsər lə ri nin si ya hı ya alın ma sı və mü ha fi  zə si haq qın da qə rar 
qə bul edib.

7 iyul 1939 – Ya zı çı, təd qi qat çı-alim, pro fes sor El mi ra Nə zər 
qı zı Za ma no va (1939-2010) Göy çay şə hə rin də ana dan olub. 
Rus və Azər bay can dil lə rin də el mi-fan tas tik əsər lə rin müəl li fi  dir: 
“Ye ral tı dün ya”, “Vaxt dır, qar da şım” və s.

7 iyul 1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Hə sən Nə sib oğ-
lu Hə sə nov (1950 – 6.4.2021) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun 
Fax ra lı kən din də ana dan olub. Müx tə lif teatr lar da (İrə van, Min-
gə çe vir teatr la rı, Döv lət Gənc lər Teat rı) di rek tor iş lə yib.

7 iyul 1961 – Əmək dar ar tist, akt yor, re jis sor Ələk bər Adı gö-
zəl oğ lu Hü sey nov (1961 – 2.8.2007) Ba kı da do ğu lub. Azər bay-
can Döv lət Kuk la Teat rı nın baş re jis so ru iş lə yib. Te le vi zi ya ta-
ma şa la rın da yad da qa lan rol lar oy na yıb. 

7 iyul 2019 – UNES CO-nun Dün ya İrs Ko mi tə si nin Ba kı da 
ke çi ri lən 43-cü ses si ya sın da Şə ki şə hə ri nin ta ri xi his sə si Şə ki 
Xan sa ra yı ilə bir lik də UNES CO-nun Dün ya irs si ya hı sı na da xil 
edi lib.  

8 iyul 1888 – Xalq ar tis ti Pyotr Pav lo viç Ja ri kov (1888-
1969) Mosk va da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Rus Dram 
Teat rın da akt yor və re jis sor ki mi fəaliy yət (1928-1963) gös-
tə rib.

8 iyul 1909 – Məş hur dil çi alim, aka de mik, Əmək dar elm xa-
di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Əb dü lə zəl Məm məd oğ lu Də mir-
çi za də (1909 – 10.4. 1979) Şə ki də do ğu lub. Müasir Azər bay can 
di li nin fo ne ti ka sı na, eti mo lo gi ya sı na və ümu mi dil çi li yə aid əsər-
lə rin müəl li fi  dir. 

8 iyul 1931 – Xalq ar tis ti Zül fü qar Ya qub oğ lu Ba rat za də 
(1931 – 11.2.1991) Gən cə də do ğu lub. 1949-cu il dən Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib. 

Dün ya
6 iyul 1859 – İs veç şairi və ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 

mü ka fa tı laureatı (1916) Karl Qus tav Ver ner fon Hey dens tam 
(Carl Gus taf Ver ner von Heidens tam; 1859-1940) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “En di mion”, “XII Kar lın dö yüş çü lə ri” və s.

6 iyul 1887 – Yə hu di əsil li rus-fran sız rəs sa mı Mark Za xa ro-
viç Şa qal (Xas ke le viç; 1887-1985) ana dan olub. Rəng kar lıq və 
qra fi  ka əsər lə ri ilə bə dii avan qar dın ən ta nın mış si ma la rın dan 
bi ri dir.

7 iyul 1860 – Avst ri ya bəs tə ka rı Qus tav Ma ler (Gus tav Mah-
ler; 1860-1911) ana dan olub.

7 iyul 1882 – Be la rus ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən şair Yan ka 
Ku pa la (əsl adı İvan Dmit ri ye viç Lu se viç; 1882-1942) ana dan 
olub.

7 iyul 1884 – Yə hu di əsil li al man ya zı çı sı Lion Feyxt van ger 
(Lion Feucht wan ger; 1884-1958) ana dan olub. “Qoy ya”, “İs pan 
bal la da sı”, “Lauten zak qar daş la rı” və s. ta ri xi ro man la rın müəl-
li fi  dir.

7 iyul 1901 – İtal yan akt yo ru, ki no re jis sor, 4 də fə “Os kar” mü-
ka fa tı laureatı Vit to rio De Si ka (Vit to rio De Si ca; 1901-1974) 
ana dan olub. Film lə ri: “Gü nə ba xan lar”, “Dü nən, bu gün, sa bah”, 
“İtal yan sa ya ğı ni kah” və s.

8 iyul 1621 – Fran sız şairi, məş hur təm sil lər müəl li fi  Jan de 
La fon ten (Jean de La Fon taine; 1621-1695) ana dan olub. An tik 
dövr müəl lifl  ə ri nin (Ezop, Fedr və s.) əsər lə rin dən ya rar la na raq 
təm sil jan rı nı ya ra dıb.

8 iyul 1892 – İn gi lis ya zı çı sı Ri çard Ol dinq ton (Ric hard Al-
ding ton; 1892-1962) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qəh rə ma nın ölü-
mü”, “Bü tün in san lar düş mən dir” və s. 

8 iyul 1938 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor And rey 
Va sil ye viç Myaq kov (1938 – 18.2.2021) ana dan olub. “Xoş tə sa-
düf və ya hə mi şə tə miz lik də”, “İş də mə həb bət ma cə ra sı”, “Qa-
raj” və s. fi lm lər də çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

6–8 iyulXatirə təqvimi

“Mədəni gənclik” layihəsinə yekun vuruldu

Mə də niy yət Na zir li yi 
tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən “Mə də ni 
gənc lik” la yi hə si 

ba şa ça tıb.

Bu mü na si bət lə iyu lun 1-də 
Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də 
(BDU) mə də niy yət na zi ri nin 
bi rin ci müavi ni El nur Əli yev və 
uni ver si te tin rek to ru El çin Ba-
ba ye vin tə lə bə lər lə gö rü şü ke-
çi ril di.

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni El nur Əli yev çı xı şın da 
de di ki, hər bir gən cin uğur lu 
ol ma sı üçün özü nü ta nı ma sı 
va cib dir: “Siz lər BDU-da təh sil 
ala raq öz dü şün cə qa bi liy yə-
ti ni zi aş kar la yır sı nız. Pe şə kar 
dün ya da ən va cib tə ləb olu nan 
key fi y yət dü şün cə tər zi dir. Ar tıq 
elə bir dövr də yik ki, mə lu mat lı 
ol maq üs tün lük təş kil et mir. Yə-
ni dün ya nın hər han sı bir ye rin-
də nə isə icad olu nur sa, dər hal 
qlo bal sə viy yə də mə lum olur. Bu 
dövr də əsas üs tün lük öz uni kal 
dü şün cə qa bi liy yə ti ilə bəl li olan 
mə lu mat la rı, fakt la rı fərq li cür 
təq dim et mək dir. Mə sə lən, bir 
azər bay can lı və ame ri ka lı ey ni 
fak tı oxu yub fərq li cür nə ti cə yə 
gə lə bi lər lər. Bu fərq li lik isə mə-
də niy yət dən irə li gə lir. Bu ra da 
da kim da ha zən gin mə də niy-
yə tə sa hib dir sə, o üs tün lük qa-

za nır. Bil di yi niz ki mi, dün ya nın 
bəl li bir coğ ra fi  xə ri tə si var. Biz 
dü şü nü rük ki, gös tə ri ci lər üzə-
rin də iş lə yə rək dün ya nın mə də-
niy yət xə ri tə si ni tər tib edək. Bu 
xə ri tə coğ ra fi  xə ri tə ilə üst-üs tə 
düş mə yə cək. Bu xə ri tə mil lə tin, 
xal qın dün ya mə də niy yət ta ri xin-
də oy na dı ğı ro la, ver di yi töh fə yə 
əsas la na caq. Dü şü nü rəm ki, bu 
xə ri tə də biz bö yük öl kə lər dən bi ri 
ola ca ğıq. “Mə də ni gənc lik” la yi-
hə mi zin əsas məq səd lə rin dən 
bi ri də odur ki, gənc lə ri miz Azər-
bay ca nın hə min mə də niy yət xə-
ri tə si ni gö rə bil sin lər”.

Da ha son ra El nur Əli yev tə lə-
bə lə rin la yi hə haq qın da tək lifl  ə-
ri ni din lə di, on la rı ma raq lan dı-
ran sual la rı ca vab lan dır dı.

Bu cür la yi hə lə ri nin da vam-
lı ol ma sı nı ar zu la yan BDU-nun 
rek to ru El çin Ba ba yev “Mə də ni 
gənc lik” la yi hə si nin təş ki li nə gö-
rə Mə də niy yət Na zir li yi nə, la yi-
hə də iş ti rak edən tə lə bə lə rə və 
uni ver si te tin Tə lə bə Həm kar lar 
İt ti fa qı Ko mi tə si nə tə şək kü rü nü 
bil dir di.

Təd bi rin so nun da tə lə bə lər ara-
sın da la yi hə üz rə ke çi ri lən sor ğu-
nun (ən çox bə yə ni lən ta ma şa, 
ar tist və s.) nə ti cə lə ri elan olun du. 
La yi hə də fəal iş ti rak edən tə lə bə-
lə rə ser ti fi  kat lar təq dim edil di.

Qeyd edək ki, bu ilin may 
ayın dan hə ya ta ke çi ri lən “Mə-
də ni gənc lik” la yi hə si nin məq-
sə di gənc lə rin in cə sə nə tə ma ra-
ğı nın ar tı rıl ma sı, on la rın öl kə nin 

mə də ni pro ses lə ri nə cəlb edil-
mə si, Azər bay can gən ci və mə-
də niy yə ti miz ara sın da kör pü 
sal maq, mə də ni də yər lə ri mi zə 
sa hib çı xa caq nəs lin ye tiş di ril-
mə si nə töh fə ver mək dir. İki ay 
da vam edən la yi hə yə BDU-dan 
300 nə fər kö nül lü tə lə bə qa tı lıb. 
Tə lə bə lər 5 mə də niy yət oca ğın-
da – Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Mil li Dram, Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba-
let, Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Mu si qi li, Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Rus Dram teatr la rın-
da və Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Fi lar mo ni ya sın da ta ma şa 
və kon sert lə rə bax maq im ka nı 
əl də edib lər.

Nu rəd din

Milli mətbuat tarixinin tədqiqinə töhfə
ADA Universiteti “Azərbaycan” qəzetinin (1918-1920) tam külliyyatının nəşrini davam etdirir

1918-1920-ci il lər də çap olun-
muş “Azər bay can” qə ze ti nin 
tam kül liy ya tın dan III cil di 
la tın qra fi ka sın da nəşr edi lib. 
La yi hə nin tə şəb büs ka rı ADA 
Uni ver si te ti nin rek to ru, sə fir 
Ha fiz Pa şa yev dir. ADA Uni ver-
si te ti nin dəs tə yi ilə nəşr edi lən 
III cild 1918-ci ilin de kabr ayı nı 
əha tə edir.

Azər bay can Xalq Cüm hu riy-
yə ti par la men ti nin or qa nı olan 
“Azər bay can” qə ze tin də rast 
gə li nən xə bər lər o döv rün ha di-
sə lə ri nə dair il kin mən bə lər dir. 
Mə sə lən, III cild də “Qa ra bağ 
əh va lı” (1918-ci il 5 de kabr, N 
56) sər löv hə li ya zı da oxu yu ruq: 
“Ağ dam Mil li Ko mi tə sin dən və 
Ağ dam da ya şa yan Şu şa şə hə ri 
sa kin lə ri tə rə fi n dən Azər bay can 
Hö ku mə ti nə gə lən te leq ram lar-
dan gö rü nür ki, Zən gə zur, Şu şa, 
Cəb ra yıl və Ca van şir qə za la rı-
nın dağ ba sar [da ğə tə yi] his sə lə-
rin də top lan mış olan er mə ni üs-
yan çı la rı tə rə fi n dən mü səl man 
əha li si nə ol ma zın zülm lər edi lir. 

And ra ni kin dəs tə si Şu şa ya hü-
cu ma ha zır la nır və əl yövm [hal-
ha zır da] Şu şa nın 20 ça ğı rım lıq 
(verst) bir mə sa fə sin də “Mü-
səl man lar” ad la nan möv qe də 
vu ruş ma ge dir. Yu xa rı da ad la rı 
ya zıl mış qə za la rın er mə ni lə ri də 
And ra ni kin dəs tə si nə qo şu la raq 
əmə liy yat da iş ti rak edir lər.

Bu ha di sə lər, əha li nin hə yə-
ca nı na və iş dən-güc dən qal ma-
sı na sə bəb olur lar. Bu nun üçün 
də Ağ dam Mil li Ko mi tə si te le-
qrafl  ar la Hö ku mə tə mü ra ciət 
edə rək bu na qar şı tə ci li təd bir lər 
it ti xa zı nı [gö rül mə si ni] ri ca edir”.

Qə ze tin 1918-ci il 7 de kabr 
58-ci nöm rə sin də döv rün qa-
baq cıl zi ya lı la rın dan bi ri olan 
Xə lil İb ra hi min “Azər bay can 
Par la ma nı də və ti mü na si bə ti-
lə” ya zı sı isə bu gü nün oxu cu-
su na Cüm hu riy yət hö ku mə ti nin 
de mo ra tik li yin dən xə bər ve rir: 
“Azər bay can türk lə ri hə mi şə 
ağa lıq, ha kim lik üçün de yil, hü-
qu qi-mil liy yə və bə şə riy yə nin tə-
mi ni üçün ça lış dıq la rı nı bir da ha 
is bat edə rək, Cüm hu riy yə ti miz 
da xi lin də ya şa yan ümum və-
tən daş la rı mı zı hə ya tı mı zın qu-
ru lu şun da iş ti ra ka də vət et di lər. 
Azər bay can da heç mil lət, heç 
si nif, heç silk [tə bə qə] ha kim ya 
məh kum ola bil məz. Ha mı və tə-
nin həm ağa sı dır, həm nö kə ri. 
Hər bir və tən daş gə rək ümu mi 
və tə nin səadə ti ilə mə sud, ələ-
mi ilə müəl ləm ol sun [kə dər lən-
sin]”.

Ki ta bı və rəq lə dik cə 1918-ci 
il də müx tə lif sa hə lər üz rə prob-
lem lər göz önün də can la nır. 

“Ba kı da xalq mək tə bi mü dir lə ri-
nin yı ğın ca ğı” (16 de kabr, N66), 
“Maarif mü fət tiş lə ri nin yı ğın ca-
ğı” (18 de kabr, N67, 19 de kabr, 
N68) sər löv hə li ya zı lar döv rün 
təh sil prob lem lə ri haq qın da oxu-
cu da ge niş tə səv vür ya ra dır. 
Pe da qoq, pub li sist Fər had Ağa-
za də nin “Ba kı da neft ti ca rə ti və 
onun müx tə sər cə ta ri xi” (1918, 5 
de kabr, N56) mə qa lə si isə mü va-
fi q sa hə yə dair də yər li mən bə dir.

“Tür ki yə də qa dın lıq mə sə lə-
si” (3 de kabr, N55) ad lı mə qa-
lə də qa dın hü quq la rı ilə ya na-
şı, öv lad tər bi yə si nə də diq qət 
çə ki lir: “Bir va li də nin ağu şun da 
bö yü mək də olan öv la dı na qar-
şı mə həb bə ti nə qə dər çox sa, 
tər bi yə nin al dı ğı şə kil və cə sa-
mət cə [bö yük lüyǝ görǝ] o nis-
bət də də və tə ni nə mə həb bət 
olar. Və tə nin müş fi q va li də lə ri 
öv lad la rı nı hər tə rəf də qo ru maq 
əsa sı na bi naən [uy ğun ola raq], 
hərb mey dan la rı na qə dər gə lir: 
cən ga vər lə rin al dı ğı ni şa ne yiif-
ti xa rı nı – ya ra sı nı sa rar, ba xar, 
onu bir ço cu ğu qə dər nə va zi şi 
nə zər lə rə qərq edər”.

ADA Uni ver si te ti nin rek to ru 
Ha fi z Pa şa yev ki ta ba ön söz də 
ya zır: “Azər bay can” qə ze tin də ki 
ma te rial lar Azər bay can Cüm hu-
riy yə ti nin bi la va si tə ta ri xi ni əks 
et di rir. Qə ze tin sə hi fə lə rin də 
Azər bay can Hö ku mə ti nin qə rar-
la rı, Par la ment üzv lə ri nin çı xış la-
rı, pay taxt da və böl gə lər də baş 
ve rən ha di sə lə rin tə fər rüat la rı, 
müx tə lif təh lil lər, xa ti rə lər öz ək-
si ni ta pıb. Gü nü müz də xü su si 
əhə miy yət kəsb edən Qa ra bağ, 

Zən gə zur böl gə lə ri nə dair ma te-
rial lar oxu cu lar da bö yük ma raq 
do ğu ra caq dır. Elə cə də Azər-
bay can Cüm hu riy yə ti nin xa ri ci 
döv lət lər lə mü na si bət lə ri, döv-
rün ab-ha va sı mü fəs səl şə kil də 
qə ze tin sə hi fə lə rin də əks olu-
nub. Ümu miy yət lə, bu qə ze tin 
trans li te ra si ya sı Azər bay can 
Cüm hu riy yə ti ta rix şü nas lı ğın da 
ye ni bir sə hi fə aça caq və gə lə-
cək təd qi qat lar üçün mü hüm sti-
mul ola caq dır.

İlk dörd nöm rə si Gən cə-
də, son ra kı nöm rə lə ri Ba kı da 
nəşr edi lən “Azər bay can” qə-
ze ti nin 15 sent yabr 1918 – 28 
ap rel 1920 ta rix lə ri ara sın da 
443 nöm rə si çap dan çıx mış dır. 
Qə ze tin re dak tor la rı müx tə ləif 
vaxt lar da Cey hun bəy Ha cı bəy-
li, Şə fi  bəy Rüs təm bəy li, Üze yir 
bəy Ha cı bəy li və Xə lil İb ra him 
ki mi döv rün qa baq cıl zi ya lı la rı 
ol muş dur. Qə zet ək sə riy yət lə 4 
sə hi fə həc min də çıx sa da, bə-

zi nöm rə lər də sə hi fə lə rin sa yı 
fərq li lik gös tə rir. Hər sə hi fə də ki 
sü tun la rın sa yı və sə hi fə lə rin öl-
çü sü, qə ze tin çap olun du ğu 19 
ay ya rım lıq müd dət ər zin də bir 
ne çə də fə də yiş miş dir”.

Qə ze tin mətn lə ri ni fi  lo lo gi-
ya üz rə fəl sə fə dok to ru Meh di 
Gən cə li, fi  lo loq, tər cü mə çi Azad 
Ağaoğ lu trans li te ra si ya edib. 
On lar trans li te ra si ya za ma nı 
mǝt nin ori ji nal lı ğı nı qo ru maq-
la ya na şı, ma te rial la rın müasir 
oxu cu üçün müm kün qə dər an-
la şı lan ol ma sı na ça lı şıb lar. Bu 
sə bəb dən bə zi söz lə rin im la sı-
nı müasir ləş dir mək la zım gə lib. 
Mə sə lən, “çoq”, “yoq”, “etmǝ-
gi”, “ki bi”, “nu me ro” ki mi söz lə-
rin müasir ya zı lı şı na (çox, yox, 
etmǝ yi, ki mi, nömrǝ) üs tün lük 
ve ri lib. Ey ni za man da “teat ro”, 
“qǝ zetǝ”, “böylǝ” ki mi bə zi söz-
lə rə to xu nul ma yıb. Bir tə rəf dən, 
bu söz lər qə zet də hə mi şə ey ni 
cür ya zı lıb, di gər tə rəf dən də, 

mü ta liəni çə tin ləş dir mə dən döv-
rün ab-ha va sı nı sax la ma ğa xid-
mət edir.

Çə tin an la şı lan söz və ifa də lər 
üçün cil din so nu na lü ğət əla və 
et mək mü na sib gö rül mə yib. Əv-
və la, hər də fə mü ta liəni kə sə rək 
lü ğə tə bax maq oxu cu üçün çə-
tin dir, ikin ci si, bə zi söz lə rin bir 
çox mə na sın  dan məhz han sı-
nın nə zər də tu tul du ğu nu tə yin 
et mək ba rə sin də oxu cu tə rəd-
düd də qa la bi lər. Çə tin an la şı-
lan söz və ifa də lə rin ne cə ba şa 
dü şül mə li ol du ğu mət nin işin də 
kvad rat mö tə ri zə də göstǝ ri lib. 
Qə ze tin hər nöm rə sin dən son-
ra əla və edi lən “Qeyd və şərh-
lər”dǝ oxu cu lar üçün fay da lı 
mə lu mat lar yer alır. Cil din so-
nun da “Ad lar gös tə ri ci si” ve ri lib. 
Ki ta bı elekt ron for mat da da əl də 
et mək müm kün dür.

Xa tır la daq ki, 1918-1920-ci 
il lər də nəşr olun muş “Azər bay-
can” qə ze ti nin tam kül liy ya tı 20 
cild də ola caq. Bun dan ön cə 
çap dan çı xan I cild 1918-ci ilin 
sent yabr-okt yabr ay la rı nı, II cild 
1918-ci ilin no yabr ayı nı əha tə 
edir.

AMEA-da Firəngiz Əlizadənin yubileyinə
həsr olunmuş elmi sessiya

Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı-
nın səd ri, Xalq ar tis ti, pro fes sor, 
AMEA-nın müx bir üz vü Fi rən giz 
Əli za də nin 75 il li yi mü na si bə ti lə 

iyu lun 1-də AMEA Hu ma ni tar Elm lər 
Böl mə si və Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə el mi 
ses si ya ke çi ri lib. 

Təd bir də əv vəl cə bəs tə ka rın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən “Fi rən giz Əli-
za də nin ya ra dı cı lıq sə hi fə lə ri” ad lı sə nəd-
li fi lm nü ma yiş olu nub. Film də bəs tə ka rın 
əsər lə ri nin məş hur or kestr lər, mu si qi çi lər 
tə rə fi n dən ifa sı, elm və in cə sə nət xa dim lə-
ri nin F.Əli za də haq qın da söy lə dik lə ri fi  kir lər 
yer alıb. Bəs tə ka rın “Ha bil sa ya ğı”, “Dər viş”, 
gi ta ra üçün “Fan ta zi ya”, “Mu ğam sa ya ğı”, 
“Na ğıl lar”, “Də niz”, “İt haf”, “Na si mi Pas sion” 
əsər lə rin dən, “İn ti zar” ope ra sın dan par ça-
lar təq dim olu nub. Bu əsər lər Ni der land da 
– “Ams ter dam Ro yal Con cert ge bouw” za lın-
da, Al ma ni ya, İs veç rə, Fran sa, Por tu qa li ya, 
Ar gen ti na və  di gər öl kə lər də səs lə nib.

AMEA-nın vit se-pre zi den ti, aka de mik İsa 
Hə bib bəy li çı xış edə rək yu bil ya rın ya ra dı-
cı lı ğın dan söz açıb. Bil di rib ki, Fi rən giz Əli-
za də türk-mü səl man dün ya sı nın Av ro pa nı 
fəth et miş ən də yər li bəs tə kar la rın dan bi ri-
dir. Gör kəm li bəs tə kar Azər bay can mo ti vi ni 
və fəl sə fə si ni Qərb mu si qi si nin di li ilə dün ya 

ic ti maiy yə ti nə çat dı rır. Fi rən giz Əli za də nin 
ya ra dı cı lı ğı nı Azər bay can la dün ya mu si qi si 
ara sın da mə nə vi kör pü yə bən zə dən aka-
de mik bu mə na da bəs tə ka rın fəaliy yə ti nin 
dün yə vi əhə miy yə tə ma lik ol du ğu nu qeyd 
edib.

Aka de mik İsa Hə bib bəy li Fi rən giz Əli za-
də nin ey ni za man da Azər bay can mu si qi şü-
nas lıq el mi ni zən gin ləş di rən də yər li zi ya lı 
ol du ğu nu vur ğu la yıb, ona möh kəm can sağ-
lı ğı, uzun ömür və ye ni ya ra dı cı lıq nailiy yət-
lə ri ar zu edib.

Yu bi ley təd bi rin də AMEA-nın müx bir üz-
vü Rə na Məm mə do va nın “Azər bay can xal-
qı nın gör kəm li bəs tə ka rı”, pro fes sor Hə cər 

Ba ba ye va nın “Fi rən giz Əli za də və azər-
bay can çı lıq”, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə 
dok to ru Gü la rə Və zi ro va nın “Fi rən giz Əli-
za də nin ya ra dı cı lı ğı nın əsas mər hə lə lə-
ri” və sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, 
do sent Ja lə Qu la mo va nın “Fi rən giz Əli za-
də nin ba let mu si qi si” möv zu sun da mə ru-
zə lə ri din lə ni lib. 

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Fi rən giz Əli za də 
gör kəm li bəs tə kar və mu si qi şü nas ol maq-
la ya na şı, pe da qo ji fəaliy yət lə də məş ğul 
olub. O, hər za man gənc bəs tə kar la ra 
diq qət və qay ğı gös tə rir. Fi rən giz xa nı mın 
ya ra dı cı lı ğı yal nız ifa çı la rı mız üçün de yil, 
mu si qi el mi miz üçün də də yər li mən bə dir.

El mi ses si ya da AMEA-nın vit se-pre zi-
den ti, aka de mik İra də Hü sey no va, Me mar-
lıq və İn cə sə nət İns ti tu tu nun baş di rek to ru 
Ər te gin Sa lam za də, gör kəm li mu si qi şü nas, 
aka de mik Zem fi  ra Sə fə ro va çı xış edə rək yu-
bil ya rın ömür sal na mə sin dən, zən gin ya ra-
dı cı lıq fəaliy yə tin dən, Azər bay can mə də niy-
yə ti nə ver di yi də yər li töh fə lər dən söz açıb lar.

Son da Fi rən giz Əli za də çı xış edə rək təd-
bi rin təş ki lat çı la rı na və iş ti rak çı la ra tə şək kür 
edib, Azər bay can mu si qi si nin təb li ği na mi-
nə bun dan son ra da əzm lə ça lı şa ca ğı nı 
vur ğu la yıb.

Fidan Nəsirova
BMA-nın Elmi-tədqiqat

laboratoriyasının elmi işçisi

Folklorşünaslar Türkiyədə beynəlxalq konfransda iştirak ediblər
Tür ki yə nin Kay se ri vi la yə ti nin Də və li böl gə-
sin də 30 iyun – 2 iyul ta rix lə rin də ke çi ri lən III 
Bey nəl xalq Də və li Aşıq Sey ra ni və Türk Mə də-
niy yə ti Konf ran sın da AMEA Folk lor İns ti tu tu nun 
alim lə ri də iş ti rak edib lər.

Də və li şə hə rin də ki Mus ta fa Ak su Mə də niy yət 
Mər kə zin də ger çək lə şən təd bi rə müx tə lif türk dil-
li öl kə lər dən 100-dən çox elm xa di mi qa tı lıb.

Konf rans da azər bay can lı alim lər – pro fes sor 
Sey fəd din Rza soy “XIX əsr aşıq şeirin də “aşıq” 
xa rak te ri nin se man tik xü su siy yət lə ri: Aşıq Sey-
ra ni və Aşıq Ələs gər”, Əli Şa mil “Or ta Asi ya 

türk lü yü”, do sent Qa lib Sa yı lov “Aşıq şeirin də 
ti ca rət an la yış la rı”, do sent İl ha mə Qə sə bo va 
“Türk et nik-mə də ni ənə nə sin də ar xaik yas ənə-
nə lə ri”, do sent Lə man Sü ley ma no va “Xı na mə-
ra sim lə ri nin keç mi şi və bu gü nü”, do sent Ay nur 
İb ra hi mo va “Bəx ti yar Va hab za də nin ya ra dı cı lı-
ğın da mil li yad daş dan gə lən ener ji: “Özü mü zü 
kə sən qı lınc” əsa sın da” və Məh sə ti Sü ley ma no-
va “Uşaq la rın təh si lin də və in ki şa fın da oyun la rın 
ro lu” möv zu la rın da mə ru zə ilə çı xış edib lər.

Təd bir çər çi və sin də Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un Öz bə kis ta na 
həsr olun muş fo to sər gi si də nü ma yiş olu nub. 
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İyulun2-dəGürcüstanpay-
taxtında–VanoSaracişvili
adınaTbilisiDövlətKonser-
vatoriyasınınböyükzalında
azərbaycanlıdirijor,Əmək-
darartistFuadİbrahimovun
iştirakıiləkonsertkeçirilib.

Musiqi gecəsində Fuad İb
rahimovun dirijorluğu ilə Gia
Kançeli adına Tbilisi Gənclər
Orkestrivəsolistlərçıxışedib
lər.
Proqramda Azərbaycanın

dünyaşöhrətlibəstəkarıFikrət
Əmirovun1947ci ildəyazdığı
simli orkestr üçün “Nizaminin
xatirəsinə”simfoniyası ifaolu
nub.
Konsertdə həmçinin Tbilisi

Gənclər Orkestrinin direkto
ru Mixeil Mdinaradzenin “145/
Xristos” əsərinin premyerası
olub, bəstəkar Otar Qordelinin
fleyta üçün konsertinosu (solist
yunanıstanlıfleytaçıStatisKara
panos)səslənib.

Tədbirdə Azərbaycanın Gür
cüstandakıSəfirliyininəməkdaş
ları, azərbaycanlı iş adamları,
ictimaiyyətnümayəndələriiştirak
ediblər.

Azərbaycan musiqiçilərinin
Tbilisidə çıxış etməsi, eləcə də
gürcü incəsənət ustalarının Ba
kıyadəvətolunmasımədəniəla
qələrimizin inkişafında mühüm

rol oynayır. Bu sözləri Tbilisi
Gənclər Orkestrinin direktoru,
bəstəkar Mixeil Mdinaradze
söyləyib.
Fuad İbrahimovun dirijor

luğu ilə keçən konsertin həm
gürcü sənətsevərlər, həm də
Tbilisidə yaşayan azərbay
canlılar tərəfindən maraq
la qarşılandığını vurğulayan
M.Mdinaradzekonsertdədahi
bəstəkarFikrətƏmirovunbö
yük mütəfəkkir Nizami Gən
cəviyə həsr etdiyi simfonik
musiqinin səslənməsinin də
əlamətdar hadisə olduğunu
bildirib: “Arzu edirəm ki, bu

cür konsert tədbirləri, musiqili
gecələr teztez təşkil olunsun.
Azərbaycan musiqisini dinlə
məkhərzamanxoşdur”.

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

607 il əv vəl...    
6 iyul 1415-ci il dəAvropanınməşhurmütəfəkkiri,ÇexiyaReforma

siyasının ideoloquYanQus (13771415) tonqaldayandırılıb.Katolik
kilsəsindəislahatlarıntərəfdarıkimiçıxışedənvəxalqkütlələrininse
vimlisinəçevrilənY.QusVatikanınqəzəbinətuşgəlmişdi.O,əvvəlcə
zindanaatıldı,katolikdinrəhbərlərininbaxışlarınıdəyişməkbarədətə
ləbindənboyunqaçırdıqdansonraisəbarəsindəölümqərarıçıxarıldı.

211 il əv vəl...    
5 iyul 1811-ci il də 

Venesuela Latın Ame
rikasındakı İspaniya
müstəmləkələri içə
risində birinci olaraq
müstəqilliyinielanedib.
Paytaxt Karakasda Si
mon Bolivar və Fran
sisk de Marandanın
təşəbbüsü iləçağırılan
konqresdəölkəninkonstitusiyasıhazırlanıb.Lakinölkəgerçəkmüs
təqilliyiniəldəetməküçün15ilİspaniyahökmranlığınaqarşımüha
ribəaparmalıoldu,1830cuildəVenesuelaRespublikasıelanedildi.

123 il əv vəl...    
7 iyul 1899-cu il dəABŞHavayadalarınıişğaledib.Sakitokean

dakıarxipelaqəvvəlcəİspaniyanın,sonraisəBritaniyanınnəzarə
tindəolmuşdu.HavayadalarıştatstatusuiləABŞabirləşdirildi.

101 il əv vəl...    
5 iyul 1921-ci il dəRusiyaKommunist(bolşevik)PartiyasıQafqaz

Bürosunun iclasındaDağlıqQarabağınAzərbaycanSSRin tərki
bindəsaxlanılmasıbarədəqərarqəbuledilib.Birgünöncəbüroda
ermənitərəfiOrconikidzevəKirovundəstəyiiləDağlıqQarabağın
Ermənistanaverilməsinəçalışsalarda,N.Nərimanovbaşdaolmaq
laAzərbaycanınkommunistrəhbərliyininetirazıvəRK(b)PMKnın
işəqarışması nəticəsindəbununqarşısı alınmışdı.Bununlabelə,
QafqazBürosununqərarındaDağlıqQarabağaAzərbaycanıntərki
bindəvilayətmuxtariyyətiverilməsiqeydolunmuşdu.

99 il əv vəl...    
7 iyul 1923-cü il dəAzərbaycanSSRMərkəziİcraiyyəKomitəsires

publikaərazisindəDağlıqQarabağMuxtarVilayətinin (DQMV) təşkil
olunmasıbarədədekretverib.Sənəddəbuaddımınazərbaycanlıvə
ermənixalqlarıarasında“beynəlmiləlhəmrəyliyinmöhkəmlənməsinə”
xidmətedəcəyivurğulanırdı.DekretRusiyaK(b)PninQafqazBürosu
nunikiiləvvəlqəbuletdiyitövsiyəqərarınaəsasənverilmişdi.Həmin
qərardamuxtariyyətinmərkəziŞuşagöstərilsədə,AzərbaycanMİK
nin dekretində vilayətinmərkəzi kimi Xankəndi qəsəbəsi seçilmişdi.
DQMVbölgədəerməniseparatçılığınınvəErmənistanınAzərbaycana
qarşıəsassızəraziiddialarınınhərbimünaqişəyəkeçməsindənsonra,
1991ciilin26noyabrındaAzərbaycanAliSovetitərəfindənləğvedildi.

85 il əv vəl...    
7 iyul 1937-ci il dəYaponiyaÇinləmüharibəyəbaşlayıb.1936cıildə

Mancuriyanı(ŞimaliÇin)işğaledənYaponiyanınməqsədiÇinibütünlük
ləözünətabeetdirməkidi.Sayı3milyonaçatan,lakinpissilahlanmış
Çinqoşunları400minlikYaponiyaordusunaməğluboldu.Yalnız1945ci
ilinyayındaSSRİqoşunlarıYaponiyanınÇinərazisindəkiKvantunordu
sunuməğlubetdivəölkəyaponhökmranlığındanxilasoldu.

79 il əv vəl...    
5 iyul 1943-cü il də II 

Dünya müharibəsində
həlledici mərhələlər
dənolanKurskdöyüşü
başlayıb.Hitler tərəfin
dən təsdiqlənən “Qa
la”adlıhücumplanının
icrasına faşistlərin elit
qüvvələri, o cümlədən
böyük tank qoşunları
cəlbolunmuşdu.Avqustun23dəksürəndöyüşalmanlarınməğlubiy
yətiilənəticələndi.Faşistlər500minnəfərədəkcanlıqüvvəitirmişdi.

47 il əv vəl...    
6 iyul 1975-ci il dəHindokeanındakı(Afrikanınşərqində)Qəmər

adaları Federativ İslam Respublikası kimi müstəqilliyini elan edib.
2002ciildənQəmərAdalarıİttifaqıadlanır.QəməradalarıXIXəsrin
sonundanFransanınnəzarətinəkeçmişdi.Ərazisi2,2minkvadratki
lometr,900minnəfərəçatan(2010)əhalisininəksəriyyəti(antaloatra
xalqı)müsəlmandır.

44 il əv vəl...    
7 iyul 1978-ci il dəBritaniyanınOkeaniyadakımüstəmləkəsiolan

Solomonadalarımüstəqillikəldəedib.

20 il əv vəl...    
5 iyul 2002-ci il dəPrezidentHeydərƏliyevinfərmanıiləAzərbaycan

dövlətininxaricdəkisoydaşlarlaəlaqələrinitənzimləyəcəkqurum–Xarici
ÖlkələrdəYaşayanAzərbaycanlılarlaİşüzrəDövlətKomitəsiyaradılıb.
Prezident İlhamƏliyevin19noyabr2008ci il tarixli fərmanı iləqurum
DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsinəçevrilib.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

İtalyan kinosunun 95 yaşlı gözəli

İ
taliyanındünyaşöhrətliaktrisası,ötən
əsrin50-ciillərindəitalyankinosunun
simasıolmuşCinaLollobricidaiyulun
4-də95yaşınıqeydedib.

ƏsladıLuicinaolanaktrisaSubiakoşə
hərində mebel ustası ailəsində doğulub.
Ailədə ondan savayı daha üç qız uşağı
vardı.Uşaqlığıdağlarınarasındayerləşən
ucqarbirkənddəkeçib.1945ciildəailəsi
RomaətrafınaköçübvəCinaküçərəssa
mıkimiilkpulunukarikaturaçəkməkləqa
zanıb.Həmçininoperavokaldərslərialır
vəteatrməktəbindəoxuyurdu.
1946cı ildəkinodaepizodikrolları ilə

debütedib.1947ciildə“Missİtaliya”gö
zəllikmüsabiqəsindəüçüncüyeritutub.
19501951ciillərdəaktrisaartıqCinaLol

lobricidaadıiləitalyanfilmlərindəbaşrolla
ra dəvət alıb. Ona dünya şöhrətini fransız
kinorejissorKristian Jakın “Fanfan zanbaq”

filmindəkigözəlAdelineobrazıgətirib,tərəf
müqabil Jerar Filip olub. 1952ci ildə onlar
yenidənçəkilişmeydançasında–“Gecəgö
zəlləri”filmindəgörüşüblər.
CinaLollobricidakinokaryerasını1973cü

ildədayandırsada,90cıillərədəkrejissorla

rınisrarlıdəvətləriüzərinəarasırayenə
kinokamera önünə keçib. Ümumilikdə
60dan çox filmdə çəkilib, onların yarı
dançoxu1950ciillərdəlentəalınıb.Akt
risanınəndiqqətçəkənrollarındanbiridə
JanDelannuanınrejissoruolduğu“Paris
NotrDamkilsəsi”ndə(1956)Esmeralda
obrazıdır.
70ci illərdə çəkiliş meydançasından

ayrıldıqdan sonra Lollobricida peşə
kar fotoqraf olub, bir neçə albombura
xıb.PolNyuman,SalvadorDalivəFidel
Kastroonunüçünpozveriblərvəsonra
larCinaonlarhaqqındafilmçəkib.Akt
risa kinodan getdikdən sonra rəsm və

heykəltəraşlıqla da məşğul olub. Həmçinin
birçoxfilmfestivallarındajüriüzvüvəfəxri
qonaqolub.Həmişədə zahiri görünüşü ilə
diqqətləri özünə çəkib.Yaşının bu çağında
da onu gözəllik və dəb üslubunun ikonası
adlandırırlar.

Tbilisi Dövlət Konservatoriyasında 
“Nizaminin xatirəsinə”

TÜRKSOY-da qazax şairin yubileyi qeyd olunub

BeynəlxalqTürkMədəniy-
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY-
unAnkaradakıkatibliyin-
dətanınmışqazaxşairi

MuxtarŞahanovunanadan
olmasının80illiyiqeydedilib.

Tədbirdə TÜRKSOYun Baş
katibiSultanRaev,TürkDilQu
rumunun prezidenti Gürer Gül
sevin,TürkiyəPrezidentininbaş
müşaviriYalçınTopçu,Qazaxıs
tan,AzərbaycanvəQırğızıstanın

Türkiyədəki səfirləri Yerkebulan
Sapiyev, Rəşad Məmmədov,
KubaniçbekÖmuraliyevvədigər
qonaqlariştirakediblər.
Baş katib Sultan Raev tədbiri

açaraqMuxtarŞahanovuntəkcə
müasirqazaxədəbiyyatınındeyil,
Türkdünyasınıntanınmışşairiol
duğunuvurğulayıb:“Ohəmdə11
il Qazaxıstanın Qırğızıstandakı
səfirikimifəaliyyətgöstərib,“Ma
nas” dastanının bütün dünyada
tanınmasınamisilsiz töhfələrve
rib,Türkdünyasıxalqlarıilədaim
yaxın əlaqələr saxlayıb. Mux
tar Şahanovun 80 illik yubileyin
TÜRKSOYda qeyd etməkdən
çoxməmnunuq...”.
Sonra çıxış edənMuxtar Şa

hanov “Həyatım boyu həmi
şə doğru bildiyimi söyləmişəm.
Ədəbiyyat sahəsində çoxlu
mükafatlar almışam, amma bu

barədə danışmağı sevmirəm.
Otuzdan çox dilə tərcümə olu
nan əsərlərim hər gün mənim
adımdandanışır”deyib.
Yubilyar şair tədbirin təşkilinə

görəTÜRKSOYunrəhbərliyinə,
eləcə də bütün iştirakçılara tə
şəkkürünübildirib.
Azərbaycan, Qazaxıstan və

QırğızıstanınTürkiyədəkisəfirlə
ridəçıxışedərəkyubilyaratəb
rikləriniçatdırıblar.
SonraSultanRaevTÜRKSOY

un ali təltifi olan “Qızıl medal”ı
MuxtarŞahanovatəqdimedib.
Tədbir Muxtar Şahanovun

ədəbi irsinəhəsrolunmuşkonf
ransladavamedib.SonraKağan
etnofolkloransamblıvə“Türküs
tanulduzları”qrupuqısakonsert
proqramıiləçıxışedib.

MehparəSultanova 
Ankara

UNESCO “Borş kimindir” sualına nöqtə qoyub

Ukraynaborşumillimətbəxvə
qeyri-maddimədəniirsnümunəsi
kimiUNESCO-nunqorumasıaltına
alınıb.

Bu barədə qərar iyulun 1də UNESCO
nun Qeyrimaddi mədəni irsin qorunması
üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin növbə
dənkənar iclasında qəbul olunub. İclasda

“Ukrayna borşunun hazırlanması mədəniy
yəti” elementi UNESCOnun Qeyrimaddi
mədəniirssiyahısınadaxiledilib.
Bu,eynizamandaRusiyailəUkraynaara

sındauzun illərdənbəridavamedən “Borş
kimindir?” mübahisəsinə UNESCO tərəfin
dənnöqtəqoyulmasıdeməkdir.
UNESCOnun bu qərarı RusiyaUkrayna

müharibəsininqızğınçağındaverməsionun
həmdəsiyasimahiyyətliolduğunugöstərir.
“Borş üçün mübarizə hələ müharibədən

əvvəl başlamışdı. Rusiya rəsmiləri üçün
“ekstremizmin və nasizmin təzahürü” olan
borşumuz indi rəsmi olaraq Ukraynanındır
vəUNESCOnunhimayəsialtındadır”,–de
yə Ukraynanın mədəniyyət və informasiya
naziriOleksandrTıkaçenkobildirib.
Ukraynanaziriqeydedibki,bundanson

radünyadaheçbirrestoranözmenyusunda
“borş,rusşorbası”kimiyeməkadıqeydedə

bilməz.“Ammabizborşuvəonunreseptlə
rinibütünsivilölkələrləbölüşməkdənməm
nunolacağıq”,–deyəoəlavəedib.
BuaradaRusiyaXİNin rəsmi nümayən

dəsi Mariya Zaxarova da borşun Ukrayna
milli yeməyi kimi UNESCOnun siyahısına
salınmasınamünasibətbildirib.Oxatırladıb
ki, borşhaqqında ilk yazılı qeydXVIəsrdə
Dansiq (indikiQdansk) şəhərindənolanal
man əsilli tacirMartin Qruneveqəməxsus
dur.M.Qruneveq1584–1585ciillərdəqələ
məaldığıyolqeydlərindəborşu“Kiyevinrus
əhalisininyeməyi”kimitəqdimedib.
“Borş bişirən bütün Ukrayna ailələri ar

tıqdünyamədəni irsiniyeyirlər.Arzuedən
hər kəsi qonaq edə bilərik.Amma vermə
rik...”–bunu isəUkraynaxarici işlərnazi
rininmüaviniEmineCabarova(Krımtatarı)
deyib.

V.Kamal

Azərbaycanlı ifaçıların Latviyada çıxışları
Əməkdarartist,tanınmışte-
norAzərRzazadəLatviyanın
RiqavəYelqavaşəhərlərində
keçirilənoperafestivalında
çıxışedib.

Vokalçı festival konsertlərin
də italyan bəstəkarları Cüzep
pe Verdinin “Aida”, Cakomo
Puççininin “Toska” və fransız
bəstəkarı Jorj Bizenin “Kar
men” operasından ariyaları
məharətləifaedib.Onunçıxışı
dinləyicilərtərəfindənalqışlarla
qarşılanıb.

***
İstedadlı orqan ifaçısı Na

təvan Quliyeva Azərbaycanın
Latviyadakı Səfirliyinin dəstəyi
ilə Liepayadakı “Müqəddəs Üç

lük” kafedralında konsert verib.
Azərbaycanlı musiqiçinin çıxı
şı Liepaya şəhərində keçirilən
ənənəvi“YayOrqanKonsertləri”

çərçivəsindəbaştutub.
Natəvan Quliyeva görkəmli

Azərbaycan bəstəkarları Qara
Qarayev, Nazim Əliverdibəyov,

həmçinin tanınmış latviyalıbəs
təkarAyvars Kaleys və bir sıra
dünyaklassiklərininorqanmusi
qiəsərləriniifaedib.
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