
Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na-
zir li yi və Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin (AYB) təş ki lat çı lı ğı ilə iyu lun 14-də 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı 

Şu şa da Va qif Poezi ya Gün lə ri baş la yıb.

Qırx il lik ta ri xi olan Va qif Poezi ya Gün lə ri 
Şu şa iş ğal dan azad edil dik dən son ra ar tıq 
ikin ci də fə əzə li mə ka nın da ke çi ri lir.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi (AYB) üzv lə-
ri nin, gənc ya zar la rın, qa zi lə rin, mə də niy yət 
və in cə sə nət xa dim lə ri nin iş ti rak et dik lə ri 
poezi ya bay ra mı çər çi və sin də ilk təd bir “Qa-
ra bağ” meh man xa na sı nın qar şı sın da təş kil 
edi lən ki tab sər gi si olub.

Sər gi ni Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin üz-
vü İl qar Fəh mi açıb. 

AYB-nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar qo naq-
la rı sa lam la yıb.

AYB -nin sədr müavi ni Rə şad Mə cid bil di-
rib ki, sər gi də 100-dən çox şair və ya zı çı nın 
ki tab la rı nü ma yiş et di ri lir. Sər gi də ay rı-ay rı 
ya zı çı la rın ki tab la rı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Əv vəl cə Ya zı çı lar Bir li yi nin tə şəb bü sü ilə 
ha zır la nan “Qa ra bağ das ta nı, otuz ilin həs-
rə ti – 44 gü nün Zə fə ri” və 2021-ci il də Şu şa-
da ke çi ril miş Va qif Poezi ya Gün lə ri ba rə də 
“Bü tün yol lar Şu şa ya apa rır...” ki tab la rı nın 
təq di ma tı olub.

“Qa ra bağ das ta nı, otuz ilin həs rə ti – 44 
gü nün Zə fə ri” ki ta bı Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Ana rın tə şəb-
bü sü ilə Qə lə bə mi zin ilk gün lə rin dən ha zır-
lan ma ğa baş la nıb. Ki tab da azad olun muş 
Qa ra bağ dan olan ədib lə rin öz ra yon la rı haq-
qın da xa ti rə lə ri top la nıb. El çin Şu şa dan, Ra-
miz Röv şən Qu bad lı dan, Sey ran Sə xa vət 

Fü zu li dən, El çin Hü seyn bəy li Cəb ra yıl dan, 
Aqil Ab bas Ağ dam dan ya zıb. Ki tab da şair lə-
rin Qa ra ba ğa həsr olun muş şeir lə ri nə, ötən 
il “Xa rı bül bül” mu si qi fes ti va lın dan son ra ya-
zıl mış pub li sis tik mə qa lə lə rə də yer ve ri lib. 
Nəş rin ön sö zü nün müəl li fi  və re dak to ru Rə-
şad Mə cid dir.

davamı səh. 2-də
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Bakı Uşaq 
və Gənclər 
Teatrının 
“Cənnətə 
bilet”i

səh. 3

“Azərbaycan – mədəni müxtəlifliyin məkanı”

Mədəniyyət Nazirliyi videolayihə
həyata keçirir

səh. 4

“Sevil” 
operası “İpək 
Yolu”nda 
nümayiş 
olunub

səh. 5

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

Qırx il sonra eyni məkanda
Azad Şuşa Vaqif Poeziya Günlərinə ev sahibliyi edir

Milli Qurama Festivalı davam edir
“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si, Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti, Mə də niy yət Na zir li yi və Təh sil Na zir li yi nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə öl kə miz də ilk də fə ke çi ri lən Mil li Qu ra ma Fes ti va lı 
da vam edir.

Fes ti val iyu lun 7-də qə dim tik mə nö vü olan qu ra ma nın İçə ri şə-
hər əra zi sin də nü ma yiş et di ril mə si ilə baş la yıb. Təc rü bə li qu ra-
ma çı la rın mü şa hi də si ilə İçə ri şə hər və Qa la qo ruq la rı nın bir ne çə 
mə ka nın da ki çik par ça his sə lə rin dən ti ki lən qu ra ma nın ha zır lan-
ma sın da pay taxt sa kin lə ri, tu rist lər iş ti rak edib lər.

davamı səh. 3-də

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 
140 illiyi qeyd olunacaq

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 14-də İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rı nın 140 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.

Sə rən cam da İrə van teat rı nın xal qı mı zın mə də ni-ic ti mai hə ya-
tın da özü nə məx sus ro lu qeyd olu nub və Mə də niy yət Na zir li yi nə 
İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın 140 il li yi nə dair təd bir-
lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir mək tap şı rı lıb.

səh. 2

“Nə vaxt, nəyi, necə etmək
lazımdır – bunu biz bilirik...”

İki il əvvəl bu gün deyilən söz
44 gündə təsdiqini tapdı

Er mə nis tan heç vaxt bi zim lə açıq dö yüş də qə lə bə qa za na 
bil mə yib və bil məz. Son gün lər ər zin də Azər bay can Or du su 
bir da ha öz üs tün lü yü nü gös tər di. Biz la zım olan vaxt da – bu 
gün lər də ya ra dıl mış əla və im kan lar dan, o cüm lə dən dö yüş 
mən tə qə lə ri nin ye ni yer ləş mə sin dən is ti fa də edib öz sö zü mü-
zü de yə cə yik.  

Pre zi dent, Ali Baş Ko man dan İl ham Əli yev bu söz lə ri iki il əv-
vəl, 2020-ci il iyu lun 15-də Na zir lər Ka bi ne ti nin ic la sın da çı xı şı 
za ma nı Er mə nis tan-Azər bay can sər hə di nin To vuz ra yo nu is ti qa-
mə tin də düş mə nin tö rət di yi hər bi təx ri ba tın qar şı sı nın alın ma sın-
dan bəhs edər kən de miş di.

Pre zi dent diq qə tə çat dır mış dı ki, 2016-cı ilin Ap rel dö yüş lə rin-
də, 2018-ci il də uğur lu Nax çı van (Gün nüt) əmə liy ya tın da ol du ğu 
ki mi, To vuz dö yüş lə ri də Azər bay can Or du su nun qa li biy yət sə hi-
fə si dir. 

davamı səh. 2-də

“Yeni adlar” layihəsinin
ilk mövsümü başa çatıb

Mə də niy yət Na-
zir li yi nin bu ilin 
ya zın dan hə ya ta 
ke çir di yi “Ye ni 
ad lar” la yi hə si 
mil li mu si qi mi-
zin, ifa çı lıq sə nə-
ti mi zin in ki şa fı və 
təb li ği is ti qa mə-
tin də diq qə tə la-
yiq ad dım lar dan 
bi ri dir.

Gənc ifa çı la rın ta nın mış di ri jor la rın rəh bər li yi al tın da sim fo nik, 
ka me ra və xalq çal ğı alət lə ri or kest ri ilə kon sert lə ri nin ke çi ril mə si 
on la rın sə nət yo lun da in ki şa fı na mü hüm zə min və tə kan dır.

İlk kon ser ti ap re lin 20-də ke çi ri lən “Ye ni ad lar” la yi hə si nin yaz-
yay möv sü mün də axı rın cı mu si qi ax şa mı iyu lun 8-də Azər bay-
can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da ger çək ləş di.

davamı səh. 5-də

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi 
və dəs tə yi, öl kə mi zin UNES CO 
ya nın da Daimi Nü ma yən də li yi 
və Azər bay can Ya ra dı cı Sə na-
ye lər Fe de ra si ya sı nın (AYSF) tə-
rəf daş lı ğı ilə “Qlo bal Kom mu-
ni ka si ya lar və İn no va si ya lar” 
şir kə ti tə rə fin dən iyu lun 14-də 
“İr sin ida rəedil mə si ba ca rıq-
la rı nın in ki şa fı” tə lim proq ra mı 
çər çi və sin də növ bə ti, üçün cü 
tre nin qə start ve ril di.

Tə lim kur su nun möv zu su 
UNES CO-nun “Mə də ni özü-
nüifa də müx tə lifl  i yi nin qo run ma-
sı və təş vi qi haq qın da” 2005-ci 
il Kon ven si ya sı na həsr olu nub.  

AYSF İda rə he yə ti nin səd ri, 
tə lim proq ra mı nın rəh bə ri Va sif 
Ey vaz za də çı xış edə rək “İr sin 
ida rəedil mə si ba ca rıq la rı nın in ki-

şa fı” tə lim proq ra mı çər çi və sin də 
əv vəl ki iki tə lim kur su haq qın da 
mə lu mat ver di. O, la yi hə də dörd 
ay rı tə lim mo du lu üz rə fərq li tə-
lim çi lər və qo naq çı xış çı la rın iş-
ti ra kı ilə ma raq lı möv zu la ra to xu-
nu la ca ğı nı bil dir di.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
UNES CO ya nın da daimi nü ma-
yən də si, sə fi r El man Ab dul la yev 
çı xış edə rək UNES CO-Azər-
bay can mü na si bət lə ri nin ta ri-
xi, bir gə əmək daş lıq pro se sin-
də qu ru mun kon ven si ya la rı nın 
əhə miy yə ti ba rə də da nış dı.

davamı səh. 2-də

Mə də niy yət Na zir li yi nin “Sal na mə film” stu di ya sın da “Azər bay ca-
nın Mil li Qəh rə man la rı” sil si lə sin dən sə nəd li film lə rin çə ki li şi da-
vam et di ri lir. Sil si lə nin növ bə ti ek ran əsə ri şə hid Mil li Qəh rə man, 
pol kov nik İl qar Mir zə ye və (1973-2020) həsr olu nan “Ar til le ri ya nın 
ata sı” sə nəd li fil mi dir.

İyu lun 14-də Ni za mi Ki no 
Mər kə zin də fi l min təq di mat mə-
ra si mi ke çi ril di. Təd bir də iş ti rak 
edən lər ara sın da mə də niy yət və 
in cə sə nət nü ma yən də lə ri, Və-
tən mü ha ri bə si iş ti rak çı la rı, şə-
hid Mil li Qəh rə ma nın ailə üzv lə ri 
və dö yüş yol daş la rı da var idi.

İlk ola raq öl kə mi zin əra zi bü-
töv lü yü uğ run da şə hid olan Və-
tən öv lad la rı nın əziz xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad edil di.

Fil min sse na ri müəl li fi  və re-
jis so ru Kə ma lə Mu sa za də çı xış 
edə rək bil dir di ki, Mə də niy yət Na-
zir li yi nin si fa ri şi ilə “Sal na mə fi lm” 
stu di ya sın da 2010-cu il dən baş la-

ya raq “Azər bay ca nın Mil li Qəh rə-
man la rı” sil si lə sin dən sə nəd li fi lm-
lər çə ki lir. İn di yə dək bu sil si lə dən 
100-dən ar tıq fi lm len tə alı nıb: “Bu 
gün təq di ma tı na top laş dı ğı mız sə-
nəd li fi lm də hə min sil si lə dən dir. 
Bil di yi niz ki mi, To vuz dö yüş lə ri nin 
ikin ci il dö nü mü dür. Pol kov nik İl qar 
Mir zə yev 2020-ci ilin iyul ayın da 
baş ve rən dö yüş lər za ma nı To vuz 
ra yo nu is ti qa mə tin də 3-cü Or du 
Kor pu su nun ko man dir müavi ni, 
ge ne ral-ma yor Po lad Hə şi mo vun 
ta be li yin də olan bir qrup hərb çi ilə 
bir yer də qəh rə man ca sı na şə hid 
olub”.

davamı səh. 2-də

Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin 
qorunması və təşviqi

“Artilleriyanın atası”
Şəhid Milli Qəhrəman haqqında filmin təqdimatı

“Tovuz döyüşlərindən
möhtəşəm Zəfərə doğru” 

Azər bay can Or du sun da 
To vuz dö yüş lə ri nin ikin ci 
il dö nü mü nə həsr olun-
muş anım mə ra sim lə ri 

ke çi ri lir, şə hid mə zar la rı zi-
ya rət olu nur, şə hid ailə lə ri nə 
baş çə ki lir və bu dö yüş lə rin 
hərb ta ri xi miz də tut du ğu yer 
ge niş təb liğ olu nur.

Mü da fi ə Na zir li yi nin mət buat 
xid mə tin dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, To vuz ra yo nun da kı N hər-
bi his sə sin də ke çi ri lən “To vuz 
dö yüş lə rin dən möh tə şəm Zə fə rə 
doğ ru” ad lı və tən pər vər lik təd-

bi rin də na zir li yin rəs mi lə ri, hər bi 
qul luq çu lar, Qa zax, To vuz, Ağs-
ta fa, Gə də bəy, Şəm kir ra yon la-
rın dan də vət olu nan şə hid lə rin 
ailə üzv lə ri, mü ha ri bə iş ti rak çı la rı, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri və in-
cə sə nət xa dim lə ri iş ti rak edib lər.

To vuz dö yüş lə ri za ma nı şə-
hid lik zir və si nə uca lan Azər-
bay ca nın Mil li qəh rə man la rı 
ge ne ral-ma yor Po lad Hə şi mov, 
pol kov nik İl qar Mir zə yev, ma-
yor lar Na miq Əh mə dov, Anar 
Nov ru zov, baş ley te nant Rə şad 
Mah mu dov, gi zir lər İl qar Zey-
nal lı, Ya şar Ba ba yev, ça vuş 

Vü qar Sa dı qov, baş əs gər El-
şad Məm mə dov, əs gər lər El çin 
Mus ta fa za də, Na zim İs ma yı lov 
və Xəy yam Daş də mi ro vun port-
ret lə ri nin yer al dı ğı xa ti rə löv hə-

lə ri qar şı sın da on la rın hər bi ri nin 
hə yat və dö yüş yo lu ba rə də təd-
bir iş ti rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu mat 
ve ri lib.

davamı səh. 3-də
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İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 
140 illiyi qeyd olunacaq

PrezidentİlhamƏliyeviyulun14-dəİrəvanDövlətAzərbaycan
DramTeatrının140illiyininqeydedilməsihaqqındasərəncam
imzalayıb.

Sərəncamdaqeydedilir ki, azərbaycanlıların tarixən köklü ya
şadığımühümelm,maarifvəmədəniyyətmərkəzlərindənbirikimi
tanınanİrəvanda1882ciildənetibarənfəaliyyətəbaşlayanAzər
baycanteatrısonrakıdövrlərərzindəözününzənginrepertuarında
milliədəbibədiifikrinnailiyyətlərinədaimxüsusiyerverərəktama
şaçılarınrəğbətiniqazanıbvəmədəniyyətsalnaməmizəyaddaqa
lansəhifələryazıb.Azərbaycanıngörkəmlisəhnəustalarındanbir
çoxununyaradıcılıqtaleyipeşəkarmilliteatrımızınayrılmaztərkib
hissəsinəçevrilənbuqocamansənətocağıiləsıxbağlıdır.
Keşməkeşliyolkeçmişvədəfələrləermənivandalizminəməruz

qalmışİrəvanteatrınınsalnaməsiəzəliAzərbaycantorpaqlarında
həmyerlilərimizintarixitaleyininbirparçasıdır.1918–1920ciillər
dəermənilərİrəvandakütləviqırğınlartörədərkənaktyortruppası
mühacirətəüztutanteatrözfəaliyyətini1922ciildəbərpaedib,
Azərbaycan ziyalılarının fədakarlığı sayəsində 1928ci ildəmü
vafiqqərarladövlətteatrıstatusunualıb,1935ciildənisəböyük
dramaturqCəfərCabbarlınınadınıdaşıyıb.
Azərbaycanlıların Ermənistandan 1948–1953cü illərdəki de

portasiyasındandaacınəsibinialaraq,fəaliyyətiniyalnız1967ci
ildəbərpaedən İrəvanDövlətAzərbaycanDramTeatrı1980ci
illərinsonlarındaermənilərinyenidənbaşlatdığıetniktəmizləmə
vətəcavüzkarlıqsiyasətinəticəsindəyurddaşlarımızlabərabərdi
dərgindüşüb,qaçqınhəyatıyaşamalıolub.
1989cuildənBakışəhərindəməskunlaşanteatrötənmüddət

dəənənəvirepertuarınırəngarəngmövzulardayeniyeniəsərlər
lədahadagenişləndiribvəbirsırayaradıcılıquğurlarıqazanıb.
Sərəncamda İrəvan teatrının xalqımızınmədəniictimai həya

tındaözünəməxsusroluqeydolunubvəMədəniyyətNazirliyinə
İrəvanDövlətAzərbaycanDramTeatrının140illiyinədairtədbir
lərplanıhazırlayıbhəyatakeçirməktapşırılıb.

Fransa Prezidenti azərbaycanlı pianoçunu 
“Fəxri Legion” ordeni ilə təltif edib

FransaPrezidenti
EmmanuelMakronun
iyulun13-dəimzaladı-
ğıfərmanlabuölkədə
yaşayansoydaşımız,
tanınmışmusiqi-
çi,Azərbaycanın
ƏməkdarartistiAdilə
Əliyeva“FəxriLegion”
ordeniilətəltifolunub.

DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsindənverilənxəbərəgörə,Fran
saRespublikasınınmillibayramıərəfəsindəimzalananfərmanda
bildirilirki,pianoçu,klassikmusiqifestivalınıntəsisçisiAdiləƏliyeva
musiqisahəsində46illikxidmətinəəsasənbutəltifəlayiqgörülüb.
AdiləƏliyevaBakışəhərindəBülbüladınaOrtaİxtisasMusiqi

Məktəbini və Pyotr Çaykovski adınaMoskvaDövlət Konserva
toriyasınıbitirib.Onun50dənçoxölkədəkonsertləri təşkil edi
lib,məşhursəsyazmastudiyalarında30dançoxkompaktdiski
yazılıb.SoydaşımızınkonsertproqramlarınaməşhurAzərbaycan
bəstəkarlarınınəsərləridədaxildir.O, “Raxmaninovkonsertləri
ninənyaxşıifaçısı”mükafatınalayiqgörülüb.
HazırdaFransanınAnnemasşəhərindəyaşayanAdiləƏliyeva

2001ci ildən Fransa Beynəlxalq MusiqiAkademiyasının direk
torudur.1996cı ildənetibarənpianoçularınAdiləƏliyevaadına
beynəlxalqmüsabiqəsikeçirilir.Fransavəİsveçrədəikiildənbir
təşkiledilənmüsabiqəmüxtəlifölkələrdən,ocümlədənAzərbay
candanolanistedadlarıüzəçıxarır,onlarıtanıdırvətəhsillərinin
xaricdədavametdirilməsiüçünşəraityaradır.

“Artilleriyanın atası”
əvvəli səh. 1-də

K.Musazadə bildirdi ki, İlqarMirzəyevin keçdiyi döyüş yolu bir
rejissorkimionuçoxheyrətləndirib: “Onudaqeydedimki, İlqar
MirzəyevApreldöyüşlərindəgöstərdiyişücaətdənsonradöyüşçü
dostları ona “Artilleriyanın atası” ləqəbini veriblər. Buna görə də
şəhidimizinbuləqəbifilminadıolaraqseçildi.Mənimüçünşəhid
qəhrəmanlarımızdanəziz, dəyərli birmövzu yoxdur.Çünki onlar
ərazibütövlüyümüzuğrundaözhəyatlarınıfədaelədilər.Bizimdə
missiyamızonlarınqəhrəmanlıqlarınıgələcəknəsillərəötürməkdir”.
AzərbaycanDövlətFilmFondunundirektoru,Əməkdarincəsənət

xadimiCəmilQuliyevvurğuladıki,Vətənmüharibəsindəkiböyük
Qələbə bütün sənət sahələrində öz əksini tapmalıdır: “Mən bu
filmə görə Kəmalə Musazadəyə təşəkkürümü bildirirəm. Allah
bütünşəhidlərimizərəhməteləsin”.
Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti İctimaisiyasi və humanitar

məsələlərşöbəsininmüdiriPənahİmanovsöylədiki,şəhidlərimizin
adının əbədiləşdirilməsi üçün belə layihələr böyük əhəmiyyət
daşıyır:“Bizdəbuistiqamətdəmüxtəliftədbirlərkeçiririk.Bunun
layetişəngəncnəsləözqəhrəmanlarınıtanıtmaqniyyətindəyik.
Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti olaraq hər zaman şəhidlərimizin
bizəmirasqoyduğuəmanətlərinqayğısınaqalacağıq”.
DahasonraİlqarMirzəyevinanasıGülnarəMirzəyevavəMilli

QəhrəmanınqardaşıRəfaelMirzəyevçıxışedərəkfilminərsəyə
gəlməsindəəməyiolanhərkəsətəşəkkürlərinibildirdilər.
Çıxışlardansonra“Artilleriyanınatası”sənədlifilminümayişetdirildi.
Qeyd edək ki, filmin rejissoru və ssenari müəllifi Kəmalə

Musazadə, operatorları Soltan Abdullayev və Murad Nəzərli,
montajçıları K.Musazadə və Sabir Əskərzadə, icraçı prodüseri
AzadAxundov,prodüseriNazimHüseynovdur.
Xatırladaq ki, dövlət başçısının 9 dekabr 2020ci il tarixli

sərəncamı ilə İlqarMirzəyevə ölümündən sonra “Azərbaycanın
MilliQəhrəmanı”adıverilib.

Nurəddin Məmmədli

əvvəli səh. 1-də
“Okiqaldı,bizimaddımlarımı

za,lazımolanvaxtdalazımolan
addımları atırıq və atacağıq.
Mənhələlikbundanartıqheçnə
deməkistəmirəm,hadisələriqa
baqlamaq istəmirəm... Nə vaxt,
nəyi,necəetməklazımdır,bunu
biz bilirik.Hesab edirəm ki, ya
xıntarixdəfələrləbunugöstərib,
həmsiyasimüstəvidə,diploma
tik müstəvidə, eyni zamanda,
döyüşmeydanında.Nəyiedirik
sə, dəqiqliklə edirik. Son dörd
il ərzində üç əməliyyat keçiril
mişdir, üç toqquşma olmuşdur.
Üçündədəqalibgəldik.Üçündə
də bayrağımızı istədiyimiz yerə
sancdıq. Üçündə də düşmənə
sarsıdıcı zərbələr endirdik”,  –
deyədövlətbaşçısıbildirmişdi.
Prezidentbuməsələnin ikigün

öncəTəhlükəsizlikŞurasının top
lantısında müzakirə olunduğunu
qeyd edərək, Ermənistanın 12
iyulda sərhəddə başlatdığı təxri
bataqəti şəkildə cavabverildiyini
vurğulamışdı: “Azərbaycan Silah
lıQüvvələrinə göstəriş verdim ki,
hərbçilərimizinintiqamıalınmalıdır,
onların qanı yerdə qalmamalıdır
vədüşmənəeləbirzərbəendiril
məlidirki,onuuzunmüddətbun
dansonrayaddançıxarmasın”.
Xatırladaq ki, 2020ci ilin 12

14 iyul tarixində Ermənistan
silahlı qüvvələrinin bölmələri
dövlət sərhədinin Tovuz rayonu
istiqamətində artilleriya qurğu
larından istifadə etməklə möv
qelərimizi intensiv atəşə tutmuş
vəhücumakeçməyəcəhdgös

tərmişdi.Lakingörülənqəti təd
birlərnəticəsindədüşmənəciddi
zərbəendirilmişvəağıritkiverə
rəkgerioturdulmuşdu.
Azərbaycan Ordusunun qəh

rəmanəsgərvəzabitləricanları
və qanları bahasına düşmənin
sərhədboyubiraddımdaolsun
torpaqlarımıza ayaq basmasına
imkanvermədilər.
Qısa fasilələrlə beş gün sürən

Tovuz döyüşlərində Silahlı Qüv
vələrimizin12hərbiqulluqçusu,o
cümlədəniyulun14dədöyüşza
manımüdafiəninönxəttindəolan
generalmayorPoladHəşimovvə
polkovnik İlqar Mirzəyev şəhid
lik zirvəsinə ucaldılar. Bu, Azər

baycanOrdusunun yüksəkrütbəli
zabitlərinin əsl vətənpərvərliyini,
cəbhəninönxəttindədöyüştapşı
rıqlarını ləyaqətləyerinəyetirmə
sinidünyayanümayişetdirdi.
Azərbaycan Ordusunun yük

sək peşəkarlığının daha bir ör
nəyi olan Tovuz döyüşləri za
manı düşmənin 100dən çox
hərbçisi məhv edildi, bir neçə
hərbiobyektivətexnikası,həm
çininuzunmüddətliatəşnöqtələri
və dayaqməntəqəsi, radioloka
siya stansiyası, tabor qərargahı
vəhərbiinfrastrukturubölmələri
mizindəqiqatəşiilədarmadağın
oldu. Böyük itki verən düşmən
geriçəkildi.

Tovuz döyüşlərinin mühüm
əhəmiyyəti xalqımızın Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi ilə düş
mənəqarşıqəhrəmancasınadö
yüşənOrdumuzlamillihəmrəylik
nümayişetdirməsiidi.İyulun14
dən 15nə keçən gecə onmin
lərlə gənc paytaxtımızda yürüş
edərək Azərbaycan Ordusuna
dəstəyinigöstərdi.Növbətigün
lərdənbaşlayaraqyüzlərləgənc
ordu sıralarına yazılmaq üçün
Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin
bölmələrinəmüraciətetdi.
Tovuz döyüşlərindən təxmi

nən iki ay yarımsonra düşmə
ninnövbətitəxribatınınqarşısını
almaqüçüngenişmiqyaslı əks
həmlə əməliyyatına başlayan
rəşadətli Azərbaycan Ordusu
44 günlük Vətən müharibəsin
də Ermənistan silahlı qüvvələ
rinə layiq olduğu yeri göstərdi.
Ali Baş Komandanın “Nə vaxt,
nəyi, necə etmək lazımdır, bu
nubizbilirik.Lazımolanvaxtda
lazım olan addımları atırıq və
atacağıq”sözləritəsdiqinitapdı.
Azərbaycan Ordusu Vətən uğ
rundacəmişəhidlərimizinqisa
sınıdöyüşmeydanındaalaraq,
torpaqlarımızda otuz ilə yaxın
sürənişğalasonqoydu...

“Nə vaxt, nəyi, necə etmək 
lazımdır – bunu biz bilirik...”

“Lazım olan vaxtda lazım olan addımları atacağıq”

əvvəli səh. 1-də
Multikulturalizm və mədə

niyyətlərarası dialoqla əlaqə
dar beynəlxalq və Azərbaycan
təcrübələri haqqında fikirlərini
bölüşən diplomat Qarabağda
dağıdılmış milli mədəni irsimi
zin araşdırılması və beynəlxalq
səviyyədə tanıdılması,eləcədə
işğaldövründəölkəərazisindən
qanunsuz çıxarılmışmədəni irs
nümunələrinin siyahılarının təş
kili istiqamətində aparılan işlər
və qarşıda duran vəzifələrdən
dəbəhsetdi.
Sonra təlim proqramının rəh

bəriVasifEyvazzadəUNESCO
nun “Mədəni özünüifadə müx
təlifiyinin qorunması və təşviqi
haqqında”2005ciilKonvensiya
sıhaqqındaməlumatverərəksə
nədin məqsədləri, mədəniyyətin
universaltərifi,mədənimüxtəlifik
anlayışıvəmüxtəlifikkateqoriya
ları,mədəniözünüifadəanlayışı,
mədənifəaliyyətlər,mallarvəxid
mətlər mövzularını iştirakçılara
müzakirəşəklindətəqdimetdi.
V.Eyvazzadə həmçinin “Mə

dəni özünüifadə müxtəlifiyinin

qorunmasıvə təşviqihaqqında”
Konvensiyanın icrasına məsul
idarəetmə orqanları, BaşTərəf
lərin Konfransı, Hökumətlərara
sı Komitə, Beynəlxalq Mədəni
MüxtəlifikFonduvəfondtərəfin
dən dəstəklənən layihələr üzrə
uyğunluqmeyarlarıhaqqındada
məlumatverdi.
Növbəti çıxışçı – Bakı Bey

nəlxalq Multikulturalizm Mərkə
zinin (BBMM) icraçı direktoru
RəvanHəsənovqlobal və tarixi
kontekstəmultikulturalizminida
rəedilməsitəcrübələri,ənənələri
vəmeyillərihaqqındadanışaraq
idarəetmədətətbiqolunanuğur
lumodellərimüqayisəli təhlilet
di.O,həmçininBBMMinfəaliy
yətvəməqsədlərindəndəgeniş
söhbətaçdı.
Sonra təlim iştirakçılarının

suallarıətrafıcavablandırıldı.

Təlimin ilk gününün ikinci ya
rısında innovasiyalar və rəqəm
sallaşmaüzrəekspert,“İdeyadan
Biznesə”(I2B)layihəsininrəhbəri
Rəşad Əzizov innovasiyalar və
startapların inkişafı üçün zəruri
ekosistem elementləri, mədəni
fəaliyyət sahələrində innovativ
rəqəmsal həllər və platformalar
haqqındaməlumatverdi.Təlimçi
eyni zamanda innovativ məhsul
və həllərə dair konkret nümu
nələr təqdim edərək startap qu
ruculuğunun inkişaf mərhələləri
haqqındamədəniyyətmüəssisə
ləri timsalında konkret keyslərlə
ətrafıbəhsetdi.
Heydər Əliyev Fondunun “Re

gional İnkişaf” İctimai Birliyi tərə
findən müvafiq qurumlarla birgə
əməkdaşlıq çərçivəsində həyata
keçirilənvərəhbəriolduğuI2Blayi
həsihaqqındadasözaçanR.Əzi

zov regionlarda yerli müsabiqə
proseslərinədairdiqqətçəkəntəc
rübələriiştirakçılarlabölüşdü.
Təlim kursu iyulun 15də da

vamedəcək.
Treninqdə Mədəniyyət Nazir

liyi və onun tabeliyində fəaliyyət
göstərən müəssisələrin, Dövlət
TurizmAgentliyi,DövlətŞəhərsal
ma vəArxitektura Komitəsi, Şu
şaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsi,
“İçərişəhər” Dövlət TarixMemar
lıqQoruğuİdarəsi,HeydərƏliyev
Mərkəzinin əməkdaşları iştirak
edir.TəliməhəmçininAzərbaycan
Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universiteti,BakıBeynəlxalqMul
tikulturalizm Mərkəzi, AMEAnın
müvafiq institutları, Beynəlxalq
Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi,
yaradıcılıq ittifaqları və digər qu
rumlarınnümayəndələriqatılıb.

Lalə

Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin 
qorunması və təşviqi

“İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı” proqramında növbəti təlim kursu

əvvəli səh. 1-də
Sərgidə iştirakedənmüəllifər

VətənmüharibəsindəQələbəyə
həsrolunmuşəsərləri,yeninəşr
olunan kitabları haqqında danı
şıb,şeirlərinisöyləyiblər.

Qeydedəkki,Azərbaycanxal
qının ümummilli lideri Heydər
Əliyeviniştirakıilə1982ciilyan
varın14dəŞuşadaMollaPənah
VaqifinməqbərəsininvəPoeziya
Evinin təntənəli açılışı olub.Hə
minsəfərzamanıümummillilider
HeydərƏliyev ədəbiyyat xadim
lərinin də istəyini nəzərə alaraq
ŞuşadaVaqifPoeziyaGünlərinin
keçirilməsi ilə bağlı göstəriş ve
rib. Müasir Azərbaycan ədəbiy

yatı tarixində öz bənzərsizliyi ilə
seçilənVaqifPoeziyaGünlərihə
mintarixdənetibarən1991ciilə
dəkhərilşairinvətəniQazaxdan
başlayıb,ŞuşanınəsrarəngizCı
dırdüzündəyekunlaşardı.

Ali Baş Komandan İlhamƏli
yevin rəhbərliyi ilə rəşadətliOr
dumuzun2020ci ilin44günlük
müharibədəqazandığıtarixiZə
fərdən sonra poeziya bayramı
2021ci ildəöz yurduna–azad
Şuşayaqayıtdı...

***
İyulun 14də günün ikinci ya

rısında Şuşada Vaqif Poeziya
Günlərinin açılışı olub. Şairin

məqbərə kompleksinin önündə
keçirilən tədbirdə mədəniyyət
naziri Anar Kərimov da iştirak
edib.
Əvvəlcə Vaqif Poeziya Gün

lərinin tarixini əks etdirən vi
deoçarxnümayişolunub.
XalqyazıçısıAnarçıxışedərək

qonaqları salamlayıb.AYB səd
ri Şuşa azad ediləndən bəri bu
şəhərdəkeçiriləntədbirlərbarə
dədanışıb,MollaPənahVaqifin
həyatvəyaradıcılığınanəzərsa
lıb,Şuşavəpoeziyabayramıilə
bağlıxatirələrinibölüşüb.
Xalqyazıçısıçıxışınıbusözlər

lə bitirib: “Müzəfər Azərbaycan

Ordusuna,atavəsiyyətinilayiqin
cəyerinəyetirənPrezidentİlham
Əliyevə, Şuşaya, xalqımıza eşq
olsun!”.
Xalq yazıçısı Çingiz Abdul

layev uşaqlığının Şuşada keç
diyini bildirib. Deyib ki, bütün
Azərbaycan xalqı uzun illər idi
bu günü səbirsizliklə gözləyir
di: “44 günlük Vətən mühari
bəsində şəhid olanların çoxu
Qarabağı görməmişdi. Onlar

Azərbaycan Prezidentinə, döv
lətimizə inanaraqbu yolda can
qoydular.Onlarınsayəsindəbiz
bugünçoxböyükbayramatop
laşmışıq”.
Sonra tamaşaçılarmusiqiçilə

rin ifasında muğam parçalarını
dinləyiblər.
Musiqinin müşayiəti ilə Və

tənmüharibəsi iştirakçısıolmuş
şairlərin “İgidlərinsözü”kompo
zisiyasıtəqdimolunub.
Tədbirin “Odlar yurdumAzər

baycan” bölümündə tanınmış
şairlər vətənpərvərlik və qəhrə
manlıq mövzusunda şeirlərini
söyləyiblər.

Vaqif Poeziya Günləri daha
sonraCıdırdüzündəkonsertta
maşa ilə davam edib. “Əsrlərin
sədası” adlı konserttamaşada
Nizami, Füzuli, Xaqani, Nəsimi,
Məhsəti Gəncəvi, Natəvan, Mir
Möhsün Nəvvab, Molla Pənah
Vaqif,MollaVəliVidadi,Şahİs
mayıl Xətai kimi böyük şairləri
mizinobrazlarıcanlandırılıb.
ŞuşadaVaqifPoeziyaGünləri

iyulun15dəbaşaçatacaq.

Qırx il sonra 
eyni məkanda
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Xalq rəssamı Rafiq Nəsirov 
Milli Kino Mükafatına layiq görülüb

AzərbaycanRespublikasıKinematoqrafçılarİttifaqı(ARKİ)İdarə
heyətininyekdilqərarınaəsasən,Xalqrəssamı,Prezident
təqaüdçüsüRafiqƏlişoğluNəsirov2022-ciilüçünMilliKino
Mükafatınalayiqgörülüb.

Bu ba rə də AR Kİ-dən mə lu mat ve ri lib.
Qeyd olu nub ki, mü ka fat 2 av qust – Mil li Ki no Gü nün də təq dim 

edi lə cək.
Ra fiq Nə si rov “Bə yin oğur lan ma sı”, “Ya ra maz”, “Bəxt üzü yü”, 

“Həm zi ya rət, həm ti ca rət”, “Otel ota ğı”, “Ca vad xan” ki mi film-
lə rin rəs sa mı olub. Ta nın mış ki no rəs sa mı AR Kİ İda rə he yə ti nin 
üz vü dür. 

Xa tır la daq ki, Mil li Ki no Mü ka fa tı AR Kİ tə rə fin dən 2012-ci il də 
tə sis edi lib.

“Creative Summer” layihəsində təlimlər başlanır
“BinarySchool”proqramıçərçivəsində“CreativeSummer”layi-
həsinəstartverilir.

Əsas məq sə di qra fik di zay na ma raq gös tə rən gənc lə rin fəaliy-
yə ti ni bu is ti qa mət üz rə sti mul laş dır maq və on la rın in ki şa fı na töh-
fə ver mək dən iba rət olan tə lim lər C.Cab bar lı adı na Res pub li ka 
Gənc lər Ki tab xa na sın da təş kil olu na caq. La yi hə yə son mü ra ciət 
ta ri xi 20 iyul dur.

Qeyd edək ki, Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı nın da tə rəf daş-
lı ğı ilə re al la şan la yi hə ni uğur la ba şa vu ran gənc lər ser ti fi kat la təl-
tif olu na caq. Xü su si fərq lə nən gənc lər təc rü bə proq ra mı na cəlb 
edi lə cək lər.

“Mütaliə terapiyadır”
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləhəyatakeçirilən“Gənclərvə
yeniyetmələrarasındaoxumədəniyyətinintəşviqi”layihəsiçər-
çivəsində“Mütaliəterapiyadır”adlıkitabnəşrolunub.

İyu lun 7-də pay-
taxt da kı “LIB RAFF” 
ki tab evin də Qey-
ri-Hö ku mət Təş-
ki lat la rı na Döv lət 
Dəs tə yi Agent li yi 
və “Cı ğır” Mə nə vi 
Də yər lə rin İn ki şa-
fı na Dəs tək İc ti mai 
Bir li yi tə rə fin dən ki-
ta bın təq di mat mə-
ra si mi ke çi ri lib. 

Təq di mat da na zir li yin Ki tab sə na ye si şö bə si nin əmək da şı Kam-
ran Mu sa yev iş ti rak edib.

Çı xış edən lər bu cür la yi hə lə rin gənc lər və ye ni yet mə lər ara sın-
da mü ta liəyə ma ra ğın, oxu mə də niy yə ti nin ar tı rıl ma sı və mə nə vi 
də yər lə rin yük səl mə si nə töh fə ver di yi ni vur ğu la yıb lar.

Təd bir də Mə də niy yət Na zir li yi la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə sin də 
gös tər di yi dəs tə yə gö rə tə şək kür na mə ilə təl tif olu nub.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı mövsümü bağlayıb
BakıUşaqvəGənclərTeatrı“Cənnətəbilet”tamaşasıiləmöv-
sümübağlayıb.KollektivinAzərbaycanDövlətAkademikMu-
siqiliTeatrınınsəhnəsindənümayişetdirdiyitamaşanınmüəllif
vərejissoruİlhaməƏhmədovadır.

Səh nə əsə ri tor-
paq la rı mı zın azad-
lı ğı uğ run da ca-
nın dan, qa nın dan 
ke çən qəh rə man 
Və tən öv lad la rı na 
it haf olu nub.

Şə hid qəh rə ma-
nın iki öv la dı ba ba-
la rın dan ata la rı nın 
cən nət də ol du ğu-
nu eşi dir lər. Uşaq 
tə fək kür lə ri ilə “cən nə tə ge dib” ata la rı ilə gö rüş mə yin müm kün-
lü yü nü dü şü nür lər. Bu nun üçün ata la rı nın ya nı na get mə yə bi let 
al maq üçün pul yı ğır lar. 

Ta ma şa da bir ailə nin tim sa lın da hər bi ri mi zin Qə lə bə se vin ci,  
mü ha ri bə də şə hid olan oğul la rı mız üçün ke çir di yi miz qü rur do lu 
kə dər ək si ni ta pıb. Səh nə əsə rin də hə yat real lıq la rın dan, döv lət 
baş çı sı nın Və tən mü ha ri bə si gün lə rin də te le vi zi ya ilə xal qa mü-
ra ciət lə rin dən və Qə lə bə müj də li çı xış la rın dan da is ti fa də olu nub.

Ta ma şa nı Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin rəisi  İb ra him 
Əli yev də iz lə yib.

Son da şə hid ana la rı, qa zi lər ta ma şa nın ya ra dı cı he yə ti nə tə-
şək kür lə ri ni bil di rib lər.

Mədəniyyətnaziri
AnarKərimoviyu-
lun7-dəAmerika
BirləşmişŞtatları-

nınölkəmizdəkisəfiriÖrl
Litzenbergeridiplomatik
fəaliyyətmüddətininbaşa
çatmasıiləəlaqədarqəbul
edib.

Gö rüş də Azər bay can Res pub-
li ka sı və ABŞ ara sın da dip lo ma-
tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 
30-cu il dö nü mü ilə bağ lı hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə və təd bir lər dən 
söh bət açı lıb.

Bu ilin may ayın da ABŞ-a sə-
fə ri çər çi və sin də ke çir di yi iki tə-
rəf i gö rüş lə rin və mə də niy yət 
təd bir lə ri nin əhə miy yə ti ni qeyd 
edən Anar Kə ri mov bil di rib ki, 
sə fə rin nə ti cə lə ri mə də niy yət sa-
hə sin də bir gə əmək daş lı ğa əla-
və töh fə lər ve rə cək.

Sə fir li yin öl kə miz də ta ri xi-mə-
də niy yət abi də lə ri nin bər pa sı na 
gös tər di yi dəs tə yi xü su si vur ğu-
la yan na zir bu mü na si bət lə rin 
da vam lı ola ca ğı na ina mı nı ifa də 
edib. 

Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin-
dən ötən il bə yan edi lən “Mə də-
niy yət na mi nə sülh” (Peace for 

Cul tu re) qlo bal ça ğı rı şı nın əhə-
miy yə tin dən bəhs edən Anar Kə-
ri mov öl kə mi zin  bu kam pa ni ya 
çər çi və sin də də ABŞ-la əmək-
daş lıq et mək is tə yi ni diq qə tə 
çat dı rıb. 

Sə mi mi qə bu la gö rə na zi rə tə-
şək kü rü nü bil di rən sə fir Örl Lit-

zen ber ger Azər bay can da iş lə di yi 
dövr də iki öl kə ara sın da kı mü na-
si bət lə rin da ha da ge niş lən mə si 
və in ki şa fı is ti qa mə tin də fəaliy-
yət gös tər di yi ni qeyd edib.

Na zir sə fi rə xoş ar zu la rı nı bil-
di rib və gə lə cək iş lə rin də mü-
vəf ə qiy yət lər ar zu la yıb.

Anar Kə ri mov ame ri ka lı dip lo-
ma ta Şu şa haq qın da ki tab hə-
diy yə edib. 

***
Azər bay can da dip lo ma tik 

fəaliy yə ti ni ba şa vu ran Bö yük 
Bri ta ni ya sə fi ri Ceyms Şarp da 

Mə də niy yət Na zir li yi nə vi da zi-
ya rə ti edib.

Sə fi rin iyu lun 13-də na zir Anar 
Kə ri mov la gö rü şün də “Bri tish 
Coun cil”in Azər bay can Res pub li-
ka sı üz rə di rek to ru Nər giz Ha cı-
ye va və in cə sə nət üz rə me ne ce ri 
Di la rə İb ra hi mo va da iş ti rak edib.

Qo naq la rı sə mi mi sa lam la-
yan mə də niy yət na zi ri öl kə miz-
də fəaliy yət gös tər di yi müd dət də 
Bö yük Bri ta ni ya və Azər bay can 
ara sın da dost luq mü na si bət lə ri-
nin möh kəm lən di ril mə si yo lun da 
gös tər di yi xid mə tə gö rə sə fi rə tə-
şək kü rü nü bil di rib.

C.Şarp öz növ bə sin də öl kə lə-
ri mi zin sıx əmək daş lı ğa və sə-
mi mi dost lu ğa söy kə nən əla qə-
lə ri ni yük sək qiy mət lən dir di yi ni 
vur ğu la yıb. 

Anar Kə ri mov “Bri tish Coun-
cil” ilə Azər bay can Ya ra dı cı Sə-
na ye lər Fe de ra si ya sı ara sın da 
im za lan mış an laş ma me mo ran-
du mu nu bu sa hə də məh sul dar 
əmək daş lıq yo lun da önəm li ad-
dım ki mi də yər lən di rib. Ya ra dı cı 
sə na ye lə rin in ki şa fı na yö nəl miş 
2018-2023-cü il lə ri əha tə edən 
“Creati ve Spark” proq ra mı nın 
əhə miy yə tin dən da nı şan na zir  
öl kə mi zin zən gin mə də ni ir si-
nin bey nəl xalq sə viy yə də təb liğ 
olun ma sın da Bö yük Bri ta ni ya ilə 
hu ma ni tar sa hə lər də hə ya ta ke-
çi ri lən la yi hə lə rin va cib li yi ni vur-
ğu la yıb. 

Anar Kə ri mov Ceyms Şar pa 
gə lə cək fəaliy yə tin də uğur lar ar-
zu la yıb.

əvvəli səh. 1-də
Mil li Qu ra ma Fes ti va lı çər çi və-

sin də ke çi ri lən təd bir lər dən bi ri 
ye ni is ti fa də yə ve ri lən və qı sa 
müd dət də pay taxt sa kin lə ri və 
qo naq la rın se vim li is ti ra hət mə-
ka nı na çev ri lən “Çəm bə rə kənd” 
par kın da de ko ra tiv- tət bi qi sə nət 
nü mu nə lə ri nin yar mar ka sı olub.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti 
və “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu İda rə si nin bir gə 
təş kil et di yi yar mar ka da müx tə lif 
böl gə lə ri təm sil edən qu ra ma çı 
sə nət kar la rın əl iş lə ri nin nü ma yi-
şi və sa tı şı hə ya ta ke çi ri lib.

İş ti rak çı və qo naq la rın bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olan yar mar ka da 
sə nət kar lar qo naq la ra öz əl iş lə ri-
nin ha zır lan ma sı pro se si ni nü ma-
yiş et di rib, on la rın sual la rı nı ca vab-
lan dı rıb, qə dim tik mə nö vü olan 
qu ra ma məh sul la rı nın ha zır lan ma-
sı üz rə us tad dərs lə ri ke çib lər.

Mil li Qu ra ma Fes ti va lı av-
qus tun 7-dək Ba kı nın bir ne-
çə mə ka nın da da vam edə cək. 
“Azər bay can da xalq sə nət kar-
lı ğı – qu ra ma” ad lı el mi-prak-
tik konf rans, de ko ra tiv-tət bi qi 

sə nət nü mu nə lə ri nin nü ma yi-
şi və sa tış yar mar ka sı, autizm 
sind rom lu uşaq lar üçün qu ra ma 
məh sul la rı nın ha zır lan ma sı, us-
tad dərs lə ri və s. təd bir lər nə-
zər də tu tu lur.

Fes ti val Azər bay can mu zey lə-
ri nin fond la rın da sax la nı lan qu-
ra ma nü mu nə lə ri, sə nət kar la rın 
əl iş lə rin dən iba rət sər gi və bu 
sə nə tə həsr olun muş ki ta bın təq-
di ma tı ilə ye kun la şa caq.

ABŞ və Britaniya səfirlərindən 
Mədəniyyət Nazirliyinə vida ziyarəti
Anar Kərimov Örl Litzenberger və Ceyms Şarpla görüşüb

Milli Qurama Festivalı davam edir

əvvəli səh. 1-də
La yi hə nin müəl li fi, Əmək dar 

in cə sə nət xa di mi, pol kov nik Ab-
dul la Qur ba ni 2020-ci il iyu lun 
12-də Er mə nis ta nın Azər bay ca-
nın To vuz ra yo nu is ti qa mə tin də 
öl kə mi zə qar şı tö rət di yi növ bə ti 
təx ri bat ba rə də da nı şa raq qeyd 
edib ki, bu təx ri ba tı tö rət mək-
də Er mə nis ta nın əsas məq sə di 
Qa ra bağ möv zu sun dan diq qə ti 
ya yın dı ra raq re gion da ye ni bir 
təh lü kə mən bə yi ya rat maq idi. 

To vuz dö yüş lə ri za ma nı Azər-
bay can Or du su nun mü qa yi-
səedil məz üs tün lü yü, hər an 
düş mə ni məhv et mə yə ha zır 
ol ma sı bu də fə də təs di qi ni tap-
dı. Hə min gün lər də Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev bö yük 
qü rur his si ilə bil di rir di ki, er mə ni 
hər bi bir ləş mə lə ri nin təx ri ba tı nın 
qar şı sı nın alın ma sı is ti qa mə tin-
də hərb çi lə ri mi zin gös tər di yi şü-
caət bir qəh rə man lıq das ta nı na 
çev ri lə cək.

To vuz dö yüş lə ri za ma nı 12 
say-seç mə hər bi qul luq çu mu zu 
şə hid ver sək də, bu dö yüş lər 
xal qı mı zın, elə cə də Or du mu-
zun hər bir əs gər və za bi ti nin 
Ali Baş Ko man da nın ət ra fın da 
da ha sıx bir ləş mə si nə zə min 
ya rat dı.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi 
Qa zax fi lialı nın rəh bə ri, Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, şair-pub li-
sist Ba rat Vü sal Mü da fiə Na zir-
li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
və tən pər vər lik ruh lu təd bir lə rin 
əhə miy yə tin dən da nı şıb, şeir lə-
ri ni söy lə yib.

Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə-
si qa zi si, eh ti yat da olan ma yor 
Mus ta fa Ra si moğ lu nun söy lə di-
yi və tən pər vər lik ruh lu şeir lər də 
təd bir iş ti rak çı la rı na qü rur lu an-
lar ya şa dıb.

Kəl bə cər ra yo nu əra zi sin də 
dis lo ka si ya edi lən hər bi his sə-
dən gəl miş pol kov nik-ley te nant 
Anar Ca va dov iş ğal dan azad 
olu nan tor paq lar da vü sət alan 
qu ru cu luq iş lə rin dən bəhs edib.

Hə zi As la nov adı na Or du 
İdeolo ji və Mə də niy yət Mər kə zi 
mu si qi kol lek ti vi nin təq dim et di yi 
və tən pər vər lik mah nı la rı, şə hid-
lə rin xa ti rə si nə həsr edi lən ele gi-
ya və xo reoq ra fik kom po zi si ya-
lar ma raq la qar şı la nıb.

Təd bi rin so nun da To vuz dö-
yüş lə ri za ma nı şə hid olan 12 
nə fər hər bi qul luq çu nun xa ti rə-
si nə on iki mə şəl alov lan dı rı lıb 
və əs gər lər bu mü qəd dəs odu 
sön mə yə qoy ma ya caq la rı na, 
tor paq la rı mı zı bun dan son ra da 
can la rı və qan la rı ba ha sı na qo-
ru ya caq la rı na and içib lər.

Diplomatların müşavirəsi Şuşada yekunlaşıb
Gürcü alimlərin Qarabağ xanlığı haqqında kitabının təqdimatı da keçirilib

Xəbərverdiyimizkimi,9iyul
–Azərbaycandadiploma-
tikxidmətişçilərininbayramı
münasibətiləölkəmizdənöv-

bəti“Diplomatiyahəftəsi”keçirilib.
İyulun8-9-daisəBakıvəŞuşa
şəhərlərindəAzərbaycanRespubli-
kasınındiplomatikxidmətorqanları
rəhbərlərininənənəvimüşavirəsi
təşkiledilib.

Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin (XİN) Mət buat 
xid mə ti ida rə sin dən bil di ri lib ki, mü şa vi-
rə nin ilk ses si ya sı ADA Uni ver si te tin də 
XİN-in rəh bər he yə ti, öl kə mi zin dip lo ma-
tik nü ma yən də lik lə ri nin rəh bər lə ri, Pre zi-
dent Ad mi nist ra si ya sı nü ma yən də lə ri nin iş ti-
ra kı ilə ger çək lə şib.

ADA Uni ver si te ti nin rek to ru Ha fiz Pa şa yev 
iş ti rak çı la rı sa lam la yıb.

Xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay ra mov və 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin kö-
mək çi si – Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı Xa ri ci 
si ya sət mə sə lə lə ri şö bə si nin mü di ri Hik mət 
Ha cı yev mü şa vi rə də çı xış edib lər. 

Çı xış lar da Azər bay can Res pub li ka sı nın 
xa ri ci si ya sət priori tet lə ri, müasir dövr də 
üz ləş di yi miz ça ğı rış lar və bu ça ğı rış la rın 
qar şı sı nın alın ma sı is ti qa mə tin də gö rü lən 
təd bir lər, Azər bay ca nın müasir bey nəl xalq 
mü na si bət lər sis te min də ro lu, iki tə rəf i və 

çox tə rəf i plat for ma lar da iş ti ra kı mız, əmək-
daş lıq pers pek tiv lə ri ki mi möv zu lar haq qın da 
fi kir lər səs lən di ri lib. Dip lo ma tik nü ma yən də-
lik lə rin rəh bər lə ri nə mü va fiq is ti qa mət lər üz-
rə tə li mat lar ve ri lib. Mü şa vi rə çər çi və sin də 
dis kus si ya lar pa nel mü za ki rə lə ri şək lin də 
da vam edib.

İyu lun 9-da dip lo ma tik xid mət or qan la rı 
rəh bər lə ri nin mü şa vi rə si Şu şa şə hə rin də da-
vam edib.

Azad edi lən əra zi lər də apa rı lan bər pa və 
qu ru cu luq iş lə ri möv zu su na həsr edil miş 
ilk pa nel də xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay-
ra mov, Pre zi den tin Şu şa şə hə rin də xü su si 
nü ma yən də si Ay dın Kə ri mov, Pre zi den tin 

Şər qi Zən gə zur iq ti sa di ra yo nu na da-
xil olan Zən gi lan ra yo nun da xü su si 
nü ma yən də si Va hid Ha cı yev və Qa ra-
bağ iq ti sa di ra yo nu (Şu şa şə hə ri is tis-
na ol maq la) üz rə xü su si nü ma yən də si 
Emin Hü sey nov tə rə fin dən təq di mat lar 
olub.

Növ bə ti pa nel də Hey dər Əli yev Fon-
du nun tə şəb bü sü və XİN-in dəs tə yi ilə 
ər sə yə gə lən nəş rin – Gür cüs tan Mil-
li Mu ze yi nin di rek to ru, pro fes sor El-
dar Na di rad ze nin rəh bər li yi ilə gür cü 
alim lə ri tə rə fin dən ha zır lan mış “Qa ra-
bağ xan lı ğı – ta ri xi və mə də ni kim lik” 
ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. Ki tab da 
Qa ra bağ xan lı ğı nın ar xiv ir si Gür cüs-

tan Mil li Mu ze yin də sax la nı lan ar te fakt la ra 
əsa sən təq dim edi lir.

Təd bir də al man tür ko loq Mi xael Rayn hard 
Hes sin bu gün lər də Ba kı da təq di mat la rı ke-
çi ril miş “Şu şa nın ir si. Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı nın ta ri xi və in ki şaf yo lu” ki ta bı 
haq qın da da mə lu mat ve ri lib. Xa ri ci alim lər 
tə rə fin dən ər sə yə gə ti ri lən ki tab la rın Azər-
bay ca nın Qa ra bağ böl gə si nin bey nəl xalq 
müs tə vi də tə rən nüm edil mə si ba xı mın dan 
əhə miy yə ti vur ğu la nıb.

Dip lo ma tik xid mət or qan la rı rəh bər lə ri nin 
mü şa vi rə si Şu şa şə hə rin də təş kil olu nan 
mə də ni proq ram la ye kun la şıb. İn cə sə nət us-
ta la rı kon sert proq ra mı təq dim edib lər.

“Tovuz döyüşlərindən 
möhtəşəm Zəfərə doğru”

Vətənpərvərlik tədbiri keçirilib
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2020-ci ilin To vuz dö yüş lə rin dən iki il ötür. 
İyu lun 12-də Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri 
döv lət sər hə di nin To vuz ra yo nu is ti qa mə-
tin də iri çap lı si lah lar dan və ağır ar til le ri-
ya dan is ti fa də et mək lə atəş kə si po zub, 
da ha son ra möv qe lə ri mi zi ələ ke çir mə yə 
cəhd gös tə rib. Dö yüş lər za ma nı mü da-
fiənin ön xət tin də olan ge ne ral-ma yor 
Po lad Hə şi mov, pol kov nik İl qar Mir zə yev 
– ümu mi lik də 12 hər bi qul luq çu muz və bir 
mül ki şəxs şə hid olub.

İyulun17-dəkdavamedənTovuzdöyüşləri
düşməninlayiqlicəzalandırılmasıiləyanaşı,
xalq-ordubirliyinigücləndirib,işğalçıyaqarşı
intiqamhissinidahadaalovlandırıb,bizişan-
lıQələbəyəbiraddımdayaxınlaşdırıb.
Bölgələrdəki mədəniyyət müəssisələrində

Tovuzdöyüşlərininildönümüiləbağlıbirsıra
tədbirlərkeçirilib.

ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)
Şəmkir rayon MKS-nin əməkdaşları “Vətən
sizinləqürurduyur–Tovuzşəhidlərininqəh-
rəmanlıq yolu” adlı anım günü təşkil edib.
Tədbirdə şəhidlərə həsr edilmiş videoçarx
nümayişetdirilib.

***

AğcabədiRMİAğcabədirayonMərkəziKi-
tabxanasında“İyuldöyüşləri–Qələbəyəge-
dənyolunbaşlanğıcı”adlıtədbirkeçirilib.Təd-
birdə şəhid ailələri, Ağcabədi Dövlət Rəsm
Qalereyası,rayonHeydərƏliyevMərkəzi,Ta-
rix-Diyarşünaslıq Muzeyinin əməkdaşları və
kitabxananınfəaloxucularıiştirakediblər.

***
AğstafaRMİTovuzrayonHeydərƏliyevMər-

kəzində“Tovuzdöyüşləri–Zəfərəaparanyolun
başlanğıcı”mövzusunda tədbir keçirilib.Çıxış-
lardaTovuzdöyüşləri zamanıSilahlıQüvvələ-
rimizingöstərdiyiqəhrəmanlıqdanbəhsolunub.
E.Hüseynov adına Qazax rayon Mərkəzi

Kitabxanasışəhərdəkiistirahətparkında“To-
vuzdöyüşləri–qəhrəmanlıqtariximizinşanlı
səhifəsi”adlısəyyarsərgitəşkiledib.

***

GəncəRMİGoranboyRayonTarix-Diyar-
şünaslıq Muzeyində də “Tovuz döyüşləri –
Zəfərəgedənyolunbaşlanğıcı”mövzusunda
tədbirkeçirilib.

***

Masallı RMİ Cəlilabad rayon Mərkəzi Ki-
tabxanasında“TovuzdöyüşlərimüzəfərOr-
dumuzunqəhrəmanlıqsəhifəsidir”adlıtədbir
keçirilib. Çıxış edənlər Tovuz döyüşlərində
qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimi-
zingənclərüçünvətənpərvərliknümunəsinə
çevrildiyini,budöyüşlərindövlətimizin,Ordu-
muzungücünü,xalqımızınbirliyini,həmrəyli-
yininümayişetdirməkləböyükZəfərəaparan
yolunbaşlanğıcıolduğunuqeydediblər.
İdarənintabeliyindəkiYardımlırayonMKS-

ninMərkəziKitabxanasında“Tovuzdöyüşlə-
ri”mövzusundadəyirmimasa təşkilolunub.
Tədbirdə MKS-nin şöbə müdiri Vahid Kəri-
movməruzəiləçıxışedib.

Tovuz döyüşləri – şanlı Qələbəyə 
gedən yolun başlanğıcı

Bər də RMİ Bər də ra yon kənd mə də-
niy yət müəs si sə lə ri nin bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə Meh di xan lı kən din də əha-
li nin asu də vax tı nın sə mə rə li təş ki li 

məq sə di lə “Zəh mət keş əl lər” ad lı təd bir 
ke çi ri lib. Bər də RMİ-nin rəisi Və si lə Möh-
sü mo va, şə hid ailə lə ri, qa zi lər və kənd 
zi ya lı la rı çı xış edə rək əha li nin mə də ni 
is ti ra hə ti nin tə min olun ma sı məq sə di lə 
ke çi ri lən bu cür təd bir lə ri yük sək qiy mət-
lən di rib lər.

TədbirdəHəsənqaya kəndFolklor evində
fəaliyyətgöstərənyaşlınəslinnümayəndələ-
rindənibarət“Yallı” folklorrəqsqrupubir-bi-
rindənmaraqlınömrələrləçıxışedib,musiqi
nömrələritəqdimolunub,şeirlərsöylənilib.
Sonda“Şuşaİli”nəhəsrolunmuş“Könlüm

keçirQarabağdan”adlırespublikaincəsənət
festival-müsabiqəsindəuğurqazananBərdə
şəhər4nömrəliUşaq incəsənətməktəbinin
şagirdiPoladSalmanlıvəDivanlıkəndUşaq
musiqi məktəbinin şagirdi Rəvan İbrahimli-
yədiplom,fəxrifərmanvəhədiyyələrtəqdim
olunub.

***
Sabirabad RMİ-nin əməkdaşları tərəfin-

dəntəqaüddəolanmədəniyyət işçilərinədə

diqqət göstərilir. Bu günlərdə idarənin rəisi
F.Qurbanzadənin iştirakı iləuzun illərSaatlı
rayonMərkəziKitabxanasındaçalışmışŞirin
Mərdanovaevindəziyarətedilib.

***

Ağstafa RMİ-nin təşəbbüsü və təşkilat-
çılığı iləGəncəDövlətDramTeatrınınkol-
lektivi tərəfindən Tovuz rayon Mədəniyyət
evində “Dəli yığıncağı” tamaşası nümayiş
olunub.CəlilMəmmədquluzadənineyniadlı
pyesiəsasındahazırlanan tamaşadaXalq
artistiPərvanəQurbanova,Əməkdarartist-
lər ElxanAbbasov, İlhamHüseynov, Sev-
daOrucova,RamizVəliyevvədigərlərirol
alıblar.

***
Şəki RMİ Şəki şəhər M.F.Axundzadənin

Ev-MuzeyivəAMEA-nınŞəkiRegionalElmi
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə böyük ya-
zıçı-dramaturqun210 illiyi iləəlaqədar “Gə-
ləcəyə çıraq tutan dahi” adlı elmi sessiya
keçirilib.SessiyadaM.F.AxundzadəninAzər-

baycanədəbi-ictimaifikrinininkişafınaverdiyi
töhfələrdənbəhsolunub.
Zaqatala rayon Heydər Əliyev Mərkəzin-

də “Müstəqilliyin ilk parıltısı” mövzusunda
elmi-praktikkonfranskeçirilib.Görkəmlidöv-
lətxadimiHeydərƏliyevinsovetAzərbayca-
nınarəhbərliyəgəlişininildönümünə(14iyul
1969) həsr olunan konfransda “Milli özünü-
dərkinoyanışı”, “HeydərƏliyevvəAzərbay-
cangəncliyi”,“HeydərƏliyevvəAzərbaycan-
da qadın siyasəti” mövzularında məruzələr
dinlənilib.

***

Biləsuvar RMİ Neftçala rayon Heydər Əli-
yevMərkəzində“AZLİNG-2021–Azərbaycan
dili vəmüasir dilçilik: problemlər, perspektiv-
lərvəçağırışlar”beynəlxalqelmikonfransının
materialları əsasındanəşrolunmuş linqvistik
toplununtəqdimatıkeçirilib.TəqdimatdaHey-
dərƏliyevMərkəzinindirektoruKönülMəm-
mədova çıxış edərək nəşrin əhəmiyyətindən
sözaçıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Mədəniyyət naziri müdaxilə edilən 
tarixi abidəyə baxış keçirib

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Xə zər ra yo nu nun Tür kan 
qə sə bə si ya xın lı ğın da yer lə şən “Kur qan çö lü”, “Tür kan ya şa yış 
ye ri” və “Daş yol lar” ta ri xi abi də lə ri nə ba xış ke çi rib.

BaxışzamanıMədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorun-
ması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətininrəisiAzadCəfərli,
XəzərRayonİcraHakimiyyətininbaşçısıElşənSalahov,millətvə-
kiliSoltanMəmmədov,AzərbaycanMemarlarİttifaqınınsədriEl-
bayQasımzadə,tədqiqatçıFaiqNəsibov,“AgroFoodİnvestment”
şirkətivəAbşeronRayonİcraHakimiyyətininnümayəndələri işti-
rakediblər.
Unikalabidəolan“Daşyollar”aedilənmüdaxiləfaktıiləyerində

tanışolannazirtarixiabidəyədəyənzərərinmüəyyənləşdirilməsi
vəaradanqaldırılması,habeləciddi şəkildəqorunması iləbağlı
tapşırıqlarverib.
Vurğulanıbki,bundansonradatarixiabidələrəedilənqanunsuz

müdaxilələrinqarşısıalınaraqqanunvericilikçərçivəsindəənciddi
addımlaratılacaq.
Qeydedəkki,nazirAnarKərimovuntapşırığıilə“Daşyollar”abi-

dəsinəedilənmüdaxilələrinqarşısınınalınması,tarixiabidəninqo-
runmasıüçünətrafəraziçəpərlənib.Həmçininəraziyəarxeoloqlar
cəlb edilərək abidələrin son durumunun və çəpərlənmə zamanı
nəzərəalınmalıolanəlavə tapıntılarındəqiqləşdirilməsinəzərdə
tutulur.
“Daşyollar”aedilənmüdaxilələrinciddiaraşdırılmasıüçüngös-

tərişverilib.

“Azərbaycan – mədəni müxtəlifliyin məkanı”
Videolayihəyə start verilib

Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən ta ri xən və tə ni miz də çi yin-çi yi-
nə ya şa yan xalq la rın ya rat dıq la rı əs ra rən giz me mar lıq nü mu-
nə lə ri, zən gin mə də niy yə ti mi zin car çı sı olan abi də lə ri miz, di ni 
mə bəd lə ri miz haq qın da ət raf lı mə lu mat la rın təq dim olu na ca-
ğı “Azər bay can – mə də ni müx tə lif li yin mə ka nı” ad lı vi deola yi-
hə yə start ve ri lib.

Çoxşaxəlimədəniirsinə,rəngarəngfolklorunadaimsahibçıxan
Azərbaycanxalqınınqərinələrboyunəsillərdən-nəsillərəötürdüyü
daşsalnaməsinəhəsrolunmuşvideoçarxlarmütəmadiolaraqna-
zirliyinsosialmediahesablarındapaylaşılacaq.
LayihəninilkpaylaşımıAzıxmağarasıtarixiyaşayışməskəniilə

bağlıdır.VideoçarxdaAzıxmağarasınınelmi,mədəni,tarixi,coğ-
rafi,arxeolojiəhəmiyyətibarədəməlumatlarAzərbaycanvəingilis
dillərindəverilir.Buçoxtəbəqəliabidədünyadasayıazolanmağa-
ratipliqədiminsandüşərgələrindəndir.

Bölgələrdə “Şuşa İli” tədbirləri davam edir
Xaç maz RMİ Qu ba ra yon MKS-nin Mər kə zi Ki tab xa na sı Oxu-
cu la ra xid mət şö bə si tə rə fin dən “Şu şa İli” çər çi və sin də Qu ba 
şə hə ri əra zi sin də yer lə şən Ni za mi adı na mə də niy yət və is ti-
ra hət par kın da səy yar ki tab xa na xid mə ti təş kil olu nub. Klas sik 
ədə biy ya tı mız, ta rix-mə də niy yə ti miz lə bağ lı ki tab lar la ya na şı, 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də qəh rə man lıq gös tə rən qu ba lı 
şə hid lər haq qın da nəşr lər də nü ma yiş et di ri lib. 

***
Ağdaş RMİ və

Göyçay Rayon İc-
ra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə
“Şuşa, sən azad-
san!” adlı tədbir
keçirilib. Göyçay
şəhərinin mərkə-
zindətəşkilolunan
tədbirdə ölkəmizin
suverenliyivəəra-
zi bütövlüyü uğ-

rundahəlakolanşəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadedilib.MüğənniAydınSanivəAğdaşınsənətçilərinin iştirakı
iləkonsertproqramıtəqdimolunub.

***
KürdəmirRMİKürdəmirDövlətRəsmQalereyasındaməktəbli-

lərinəlişlərindənibarət“Şuşanın4fəsli”adlırəsmsərgisikeçirilib.
RəsməsərlərindəmüəllifərVətən,Qarabağ,Şuşahaqqındadü-
şüncələrinirənglərindiliiləifadəediblər.

Gəncə teatrında “Qəribə missis Sevic” 
tamaşasına ictimai baxış olub

Xə bər ver di yi miz ki mi, Gən cə Döv lət Dram Teat rın da Ame ri ka 
ya zı çı sı Con Pat ri kin “Qə ri bə mis sis Se vic” pye si səh nə ləş di ri lir.

Məşq prosesi
başa çatan tama-
şaya ictimai baxış
olub. Mədəniyyət
Nazirliyi İncəsə-
nət və qeyri-mad-
di mədəni irs şö-
bəsinin müdiri
Fərəh Acalova,
Teatr sektorunun
müdiri Könül Cə-
fərova, teatrşünas

VəfaMühacirovavəGəncəRMİ-ninrəisiVasifCənnətovtamaşa-
nıizləyib,səhnəişiiləbağlıfikirlərinibölüşüblər.
TamaşanınquruluşçurejissoruElşadƏhmədov,quruluşçurəs-

samıMirzəMehdi Hüseyn,musiqi tərtibatçısı Sevda Əliyevadır.
Əsas rollarda Xalq artisti Pərvanə Qurbanova, Əməkdar artist-
lərRahiləMəmmədova,SevdaOrucova,RamizVəliyev,Kəmalə
Məmmədova, aktyorlardanRuslanHüseynov, ElmirMəmmədov,
SamirAbbasov,SevincHüseynovavəRaufHüseynovçıxışedirlər.

Heç kim unudulmur, 
heç nə yaddan çıxmır

Sa bi ra bad RMİ-nin rəisi Fə rid Qur ban-
za də, Mə də niy yət İş çi lə ri Həm kar lar 
İt ti fa qı Saat lı ra yon ko mi tə si nin səd ri 
Sa kit Ba ğı rov və RMİ-nin ra yon üz rə 

nü ma yən də si İl kin Zey na lov Və tən mü-
ha ri bə si şə hi di El mir İb ra hi mo vun ailə si ni 
zi ya rət edib lər.

***
BiləsuvarRMİşəhidCamalİsmayılovadı-

naNeftçalarayonUşaqincəsənətməktəbinin
təşkilatçılığı, Neftçala Rayon İcra Hakimiy-
yətinindəstəyi iləVətənMüharibəsiQəhrə-
manı, şəhidbaşgizirC.İsmayılovundoğum
günü münasibətilə tədbir keçirilib. Əvvəlcə
Neftçala rayonundakı Şəhidlər xiyabanı zi-
yarət edilib. Sonra tədbir iştirakçıları Uşaq
incəsənətməktəbinəgələrəkşəhidinyenicə
hazırlanan büstünün açılışında iştirak edib-
lər.TədbirAzərbaycanMilliKonservatoriyası
nəzdindəfəaliyyətgöstərənSumqayıtMusiqi
Kollecivəincəsənətməktəbininbirgəhazır-
ladığıkonsertproqramıilədavametdirilib.

***
Lənkəran RMİ-nin rəisi Şahin Şahbazov,

idarənin əməkdaşları vəmədəniyyət işçiləri
44 günlük Vətən müharibəsi şəhidi Mirmə-
həmmədəliRzazadənindoğumgünümüna-
sibətiləailəsiniziyarətediblər.

***

Kürdəmir RMİ-nin rəisi Faiq Xudanlı Və-
tən müharibəsi şəhidi Şirxan Quliyevin ailə
üzvləri iləgörüşüb.Görüşdəşəhidailəüzv-
lərinin,müharibə iştirakçılarınındaimdiqqət
mərkəzindəsaxlanılmasından,onlaragöstə-
rilənqayğıdansöhbətaçılıb.

***
Şamaxıda44günlükVətənmüharibəsində

şəhidlik zirvəsinə ucalan Zahir Manafov və
TərlanAmanalıyevinxatirəkompleksiaçılıb.
Tədbirdə rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
TahirMəmmədov,MilliMəclisindeputatıTa-
mamCəfərova,YAP rayon təşkilatının səd-
riTuralQasımlı, şəhidailələri və rayon icti-
maiyyətininnümayəndələriiştirakediblər.

***
Vətənmüharibəsi şəhidi BüsatƏfsər oğlu

Qurbanovunadınınəbədiləşdirilməsiməqsə-
dilə Füzuli rayonAşağıKürdmahmudlu kən-
dində tikilən “Şəhid bulağı”nın açılışı olub.

BüsatQurbanov 2000-ci il sentyabrın 10-da
bukənddəanadanolub.Vətənmüharibəsiza-
manıidarəetdiyitankladüşməninxeylisayda
canlıqüvvəsinivə texnikasınıməhvedib,öz
şücaəti ilə seçilib. Cəbrayıl rayonunun Nüz-
garkəndiuğrundagedəndöyüşlərdəşəhidlik
zirvəsinə yüksəlib.Ölümündənsonra “Vətən
uğrunda”,“Cəsurdöyüşçü”,“Cəbrayılınazad
olunmasınagörə”medallarıilətəltifolunub.

***
Sumqayıt RMİ-nin kollektivi Qurban bay-

ramımünasibətiləAzərbaycanQızılAypara
Cəmiyyətiiləbirgəşəhidailələrivəqazilərin
qonağı olub, bayramsevincini onlarla bölü-
şüb.

Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereyasının
əməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidiNurlan
Nuruzadəninailəsiniziyarətediblər.
Abşeron rayonQobu qəsəbə Sənətkarlıq

evininkollektiviVətənmüharibəsişəhidiGül-
verdiQasımovunailəsiiləgörüşüb.
Sumqayıt RMİ-nin Şuşa rayon nümayən-

dəliyinin baş məsləhətçisi Bayram Cəfərli,
rayonMədəniyyət İşçiləriHəmkarlar İttifaqı-
nınsədrəvəzi İlhaməCəbiyeva,ŞuşaDöv-
lətRəsmQalereyasının direktor əvəziAnar
Cəbizadəvənümayəndəliyintabemüəssisə-
lərininrəhbərlərişəhidailələri,qazilərvəim-
kansızailələrinqonağıolublar.
İdarəninXızı rayonnümayəndəliyinin təş-

kilatçılığı ilə rayondayerləşənNsaylı hərbi
hissədə Qurban bayramı münasibətilə təd-
bir təşkil olunub. Xızı rayon Mikayıl Müşfiq
MuzeyinindirektoruOrxanƏzimovvərayon
UşaqmusiqiməktəbinindirektoruVəliŞıxə-
lizadəVətənin igidoğullarınıbayrammüna-
sibətilətəbrikedib,onlarauğurlararzulayıb.
“Xızı dağları” ansamblının çıxışı alqışlarla
qarşılanıb.
RMİ-ninəhatəetdiyiZəngilanRayonTa-

rix-Diyarşünaslıq Muzeyinin kollektivi Qur-
banbayramıiləəlaqədarVətənmüharibəsi
şəhidi İmamalıHüseynovunailəsini ziyarət
edib.

Mədəniyyət müəssisələrindən 
müxtəlif səpkili xəbərlər
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Xəbərverdiyimizkimi,

7-9iyultarixindəŞəkidə
11-cidəfə“İpəkYolu”
festivalıkeçirilib.Mə-

dəniyyətNazirliyinindəstəyi,
AzərbaycanBəstəkarlarİtti-
faqıvəŞəkiŞəhərİcraHaki-
miyyətininbirgətəşkilatçılığı
iləgerçəkləşənfestivalçər-
çivəsindəiyulun8-də“Yuxarı
Karvansara”mehmanxana-
kompleksindəAzərbaycan
DövlətAkademikOperavə
BaletTeatrınıntəqdimatında
FikrətƏmirovun“Sevil”ope-
rasıaçıqhavadanümayiş
olunub.Tamaşagörkəmli
bəstəkarınanadanolması-
nın100illiyinəhəsredilib.

Əməkdar incəsənət xadimi
Hafiz Quliyevin quruluş verdiyi
tamaşanıƏməkdarartist, dirijor
ƏyyubQuliyevidarəedib.
BalaşobrazınıƏməkdarartist

Ramil Qasımov, Sevil obrazını
Fatimə Cəfərzadə oynayıblar.
Digər rolları Əməkdar artistlər
İnarə Babayeva (Dilbər), Ca
hangirQurbanov(Atakişi),Tural

Ağasıyev(Əbdüləlibəy),Səbinə
Vahabzadə(Gülüş)vəbaşqaları
ifaediblər.
Fikrət Əmirov “Sevil” opera

sını Cəfər Cabbarlının eyniadlı
pyesi əsasında Tələt Əyyubov
tərəfindən qələmə alınmış lib
retto üzərində 19491952ci il

lərdə yazıb. Operanın premye
rası 1953cü il dekabrın 25də
Azərbaycan Dövlət Opera və
Balet Teatrında olub. İlk tama
şaya görkəmli rejissor, SSRİ
Xalq artisti Mehdi Məmmədov
quruluşverib, tamaşanındirijo
ru Əməkdar incəsənət xadimi

ƏfrasiyabBədəlbəyliolub.Sevil
partiyasınıVeraAbışeva,Balaş
rolunuRəşidBehbudovifaedib
lər.
“İpək Yolu” festivalında Aka

demikOpera vəBaletTeatrının
heyəti “Sevil” operasını yığcam
səhnə formasında nümayiş et
dirib.
100 yaşlı bəstəkarın zəngin

və ecazkar musiqisi, vokalçı
ların möhtəşəm ifası, simfonik
orkestrin, balet qrupunun pro
fessional çıxışıXVIII əsrin tari
xi abidəsi olan Yuxarı Karvan
saraya toplaşan sənətsevərləri
heyranedibvəsürəklialqışlarla
qarşılanıb.
Tamaşabaşaçatdıqdansonra

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Elxan Usubov teatrse
vərlər, şəhərin sakinləri və qo
naqlaradındankollektivətəşək
kürünü bildirib. Teatra festivalın
xatirəhədiyyəsitəqdimolunub.

“İpək Yolu” festivalında “Sevil” 
operası açıq havada nümayiş olunub

Çingiz Fərzəliyev Özbəkistan Rəssamlıq 
Akademiyasının fəxri üzvü seçilib

AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyinindirektoru,Əməkdarincə-
sənətxadimi,professorÇingizFərzəliyevÖzbəkistanRəssamlıq
Akademiyasıtərəfindən“Fəxriakademik”diplomuilətəltifedilib.

Tədbirdə
Özbəkista
nıntanınmış
rəssamları,
incəsənət
xadimləri,ziya
lılar,Daşkənd
dəkiHeydər
Əliyevadına
Azərbaycan
Mədəniyyət
Mərkəzininəməkdaşlarıiştirakediblər.
MərasimiÖzbəkistanRəssamlıqAkademiyasınınsədriAkmal

NuriddinovaçaraqprofessorÇingizFərzəliyevhaqqındaiştirakçı
laraməlumatverib.AzərbaycanınTahirSalahov,SəttarBəhlulza
də,ToğrulNərimanbəyovkimiməşhurrəssamlarınvətəniolduğu
nudeyənAkmalNuriddinovölkələrimizarasında,mədəniyyətin
digərsahələrikimi,təsvirisənətsahəsindədəəməkdaşlığıinkişaf
etdirməkistədiklərinibildirib.
SonraÇingizFərzəliyevinyaradıcılığından,fəaliyyətindənbəhs

edənsənədlifilmnümayişolunub.
ÖzbəkistanRəssamlıqAkademiyasınınakademikiCavlonUmar

bekov,ÖzbəkistanRəssamlarİttifaqınınsədriİbroximValixodjayev
çıxışedərəkqonağatəbrikləriniçatdırıb,ÖzbəkistanvəAzərbay
canrəssamlarıarasındadostluqəlaqələrindənsözaçıblar.
SənətşünaslıqdoktoruKamolaAkilovaAzərbaycanMilli İncə

sənət Muzeyi, ölkəmizin zəngin incəsənəti və təsviri sənət irsi
haqqındadanışıb.
HeydərƏliyevadınaAMMindirektormüaviniNadirƏlimirzə

yevqardaşÖzbəkistandaAzərbaycanınsənətadamlarınayük
səkdəyərverilməsindənqürurhissiduyduğunubildirib.
ÇingizFərzəliyevdəvətə və təltifə görəÖzbəkistanRəssam

lıqAkademiyasına minnətdarlığını bildirib, ölkələrimiz arasında
mədəniyyətvəincəsənətsahəsindəəməkdaşlığındahasəmərəli
olacağınainandığınıvurğulayıb.
MərasimdənsonrayerlitelekanallaramüsahibəverənMilliİncə

sənətMuzeyinindirektoruözbəkxalqınaənxoşarzularınıçatdırıb.

Azərbaycanlı yazıçının əsəri 
Trabzon teatrının repertuarında

Yazıçı-dramaturq,ƏməkdarincəsənətxadimiFiruzMustafa-
nınölkəmizinbirsırateatrlarındaoynanılmış“Neytralzona”
əsəriTürkiyəninTrabzonşəhərindəfəaliyyətgöstərən“Sənət”
teatrınınrepertuarplanınadaxiledilib.

Bubarədəməlumatverənyazıçıbildiribki,teatrınbaşrejisso
ruNecatiZenginonaməktublamüraciətedərək “Neytral zona”
(“Tarafsızbölge”)əsərinioxuyubbəyəndiyinideyibvərepertuara
salındığınıdiqqətəçatdırıb.
İndiyədəkyazıçının40dançoxdraməsərinəölkəmizin,habelə

Türkiyə,UkraynavəRusiyanınmüxtəlifteatrlarındamüraciətolunub.
BugünlərdəisəFiruzMustafanın“Dənizköçü”povesti“Asmaal

tı”yayınevitərəfindən“Dənizkarvanı”adıiləTürkiyədənəşredilib.
ƏsəritürkcəyəAbdüqadirÖzkanuyğunlaşdırıb.“Dənizköçü”əsəri
indiyəcəningilis,fransız,rus,farsvəözbəkdillərinətərcüməedilib.

“Ölsəm... bağışla” filmi rəqəmsal formatda 
“BalANS”rəqəmsalbərpastudiyasıtərəfindəngörkəmlirejis-
sor,XalqartistiRasimOcaqovun“Ölsəm...bağışla”bədiifilmi
rəqəmsalformatdabərpaedilib.

LayihəyəMilli
QəhrəmanÇin
gizMustafayev
Fondu,Fəxrəd
dinManafovun
studiyası,VMF
şirkəti,Mədə
niyyətNazirliyi
vəDövlətFilm
Fondudəstək
verib.
RasimOcaqov(19332006)filmlərindəhəmişəekzistensialfəl

səfə,insanlıqdəyərləri,ruhitənhalıqproblemlərinədiqqətyetirib.
1989cu ildə “Azərbaycanfilm”Kinostudiyasında istehsalolunan
“Ölsəm…bağışla”filmidəbusilsilədəndir.Filminqəhrəmanımü
haribədən qayıtdıqdan sonra atasının haqsız olaraq məhkum
edilməsiniöyrənirvəədalətsizlikedənləricəzalandırmaqqərarı
nagəlir.Ammaşərqüvvələrləsonaqədərmübarizəaparabilmir
vənəticədəhəyatayenilir...
RasimOcaqovetirafedirdiki,quruluşverdiyifilmlərarasında

ənsevimlisi “Ölsəm...bağışla”dır: “Əgəryaradıcılığımadiqqətlə
nəzərsalsanız,ondagörərsinizki,“Ölsəm...bağışla”filmi,mənim
ənsevimlifilmimdir.Sözyoxki,bütünfilmlərimmənimüçünəziz
dir.Ancaqbufilmmənimüçünçoxfərqlidir...”.
FilminssenarimüəllifiRüstəm İbrahimbəyov, rejissoruRasim

Ocaqov, operatoru Rafiq Qəmbərov, rəssamı Rafis İsmayılov,
bəstəkarıEminSabitoğludur.RollardaFəxrəddinManafov,Gül
zarQurbanova, SədayəMustafayeva,MuxtarManiyev, Nizami
Musayev,RəsmiCəbrayılov,HəsənMəmmədov,Hacıİsmayılov
vəbaşqalarıçəkilib.
Xatırladaqki,VahidMustafayevinrəhbəriolduğu“BalANS”studi

yasındabugünəqədər4bədiivəbirneçəsənədlifilmbərpaedilib.

əvvəli səh. 1-də

Musiqi axşamında Üzeyir Ha
cıbəyliadınaAzərbaycanDövlət
SimfonikOrkestri dirijorMustafa
Mehmandarovun müşayiəti ilə
gənc ifaçılarAtabalaManafzadə
(piano) və Osman Mustafazadə
(violin) öz mükəmməl ifaları ilə
musiqisevərlərin könlünü oxşa
dılar.
Beynəlxalq müsabiqələr

laureatıAtabalaManafzadəkon
sertdə P.Çaykovskinin “Forte
pianovəorkestrüçün1nömrəli
konsert”ini,Gənclərmükafatçısı
OsmanMustafazadəisəİ.Bram
sın “Violinvəorkestrüçünkon
sert”əsərlərinitəqdimetdilər.
Gənc ifaçıların dahi bəstə

karların əsərlərinə fərdi yanaş
maları, öz üslub və texnikaları
tamaşaçıları səhnəyə bağlaya
bildi.İtibarmaqlar,həzinyanaş
mavəciddiakkordlarhərikiifa
çınınböyüksənətəsevgisindən
xəbərverirdi.Orkestrinvədirijor
MustafaMehmandarovunsolist
lərləbirlikdəhəmahəngçıxışları
naisəsözolabilməzdi.Onların
peşəkar ifaçılığı həmin konsert
dəbir dahagənclərimizingeniş
auditoriyayahərzamanhazırol
duqlarınısübutetdi.
AtabalaİkramoğluManafzadə

1998ci ildə musiqiçi ailəsində
anadanolub.2015ciildəG.Şa
royev adına 35 nömrəli Musiqi
məktəbini bitirərək Ü.Hacıbəyli
adına Bakı Musiqi Akademiya

sının bakalavr pilləsinə qəbul
olunmuş, 2019cu ildə təhsilini
fərqlənmədiplomuiləbitirib,ma
gistraturaya daxil olub. Atabala
Manafzadə təhsil müddətində
A.Ragone,Y.Boqdanov,A.Əliye
va,A.Duran,E.Podlodski vədi
gərdünyaşöhrətlipianoçulardan
ustaddərsialıb.Gəncpianoçu
ların II respublikamüsabiqəsin
dəIdərəcəli,PolşanınAzərbay
candakı Səfirliyi vəAzərbaycan
Mədəniyyət vəTurizmNazirliyi
nin birgə təşkilatçılığı ilə keçiri
lənUşaqvəgənclərüçünF.Şo
pen müsabiqəsində II dərəcəli,
Serbiyanın paytaxtı Belqradda
keçirilənIX“DavorinJenko”bey
nəlxalq müsabiqəsində iki yaş

qrupunda (B, C) yarışaraq hər
ikikateqoriyaüzrəIdərəcəli,İs
tanbulda təşkilolunan“VIIPera
Piano” müsabiqəsi və s. birinci
yerə layiqgörülüb.O,həmçinin
Aleksandr Skryabinin əsərinin
ən yaxşı ifaçısı nominasiyasını
qazanıb,adıAzərbaycanıngənc
istedadlarının “Qızıl kitabı”na
yazılaraq Prezidentin aylıq tə
qaüdünəlayiqgörülüb.
Osman Mustafazadə 2002ci

ildəBakışəhərindəanadanolub.
2019cu ildə Bülbül adına Orta
İxtisas Musiqi Məktəbinin violin
sinfinibitirib.HəminildəBMAnın
bakalavr pilləsinə daxil olub. Bir
çoxrespublikavəbeynəlxalqmü
sabiqələrinqalibiolangəncviolin

ifaçısı2018ciildəGənclərvəİd
man Nazirliyinin Gənclər müka
fatına layiqgörülüb.2021ci ildə
Y.Mikeladze adına violinçilərin
beynəlxalqmüsabiqəsindəQran
primükafatınıqazanmışgəncis
tedad 2020ci ildən Bakı Şəhər
MədəniyyətBaşİdarəsiBakıKa
meraOrkestrininüzvüdür.
Hər iki musiqiçinin ifaları ta

maşaçılar tərəfindən alqışlarla
qarşılandı.
Qeydedəkki,builinapreliyul

aylarında “Yeni adlar” layihəsi
üzrəAzərbaycanDövlətAkade
mik Filarmoniyasının səhnəsin
dəümumilikdə7konsertproqra
mıtəqdimolunub.

Lalə

Şəhid anaları “Bir nəfəs qədər” tamaşasına baxıblar

AzərbaycanDövlətAkademikMu-
siqiliTeatrında“Birnəfəsqədər”
tamaşasınınnövbətinümayişini
Vətənuğrundacanlarındankeçən

qəhrəmanlarınailəüzvləri,şəhidanala-
rıdaizləyiblər.

Şəhid anaları “Fire Land Production”ın
rəhbəri Cəlal Qurbanovun təşkilatçılığı ilə

həyata keçirilən “Mənim oğlum qəhrəman
dır” layihəsiçərçivəsindəAkademikMusiqili
Teatrdaolublar.
Müəllifi vəquruluşçu rejissoruSamirQu

lamovolan“Birnəfəsqədər”tamaşasıqürur
mənbəyimizolanşəhidvəqazilərə,Zəfərimi
zin əsas simasına çevrilən şəhid analarına
həsrolunub.
Tamaşanınsonundaşəhidanalarısəhnə

yədəvətolunublar.Çıxışedənşəhidanaları
tamaşanın olduqca təbii alındığını vurğu
layaraq, quruluşçu rejissor, aktyor heyəti,
xüsusilə də şəhidanası obrazının ifaçısına
minnətdarlıqlarınıbildiriblər.
Şəhid analarının çıxışları və aktyorların

ifasındasəsləndirilən“Xudayartəsnifi”tama
şaçılarınsürəklialqışlarıiləqarşılanıb.
Səhnəəsərininsayca10cunümayişində

Əməkdar artist Nahidə Orucova, aktyorlar
GülnarəAbdullayeva,GülcahanSalamova,
Əmrah Dadaşov, İbrahim Əlizadə, Nəzrin
İsmayılzadə, Səmədzadə Xasıyev, Ofeliya
Məmmədova, Hidayət Əliyev, Əli Kərimov
vəMuradƏliyeviştirakediblər.
FikrətƏmirovunmusiqiləriəsasındahazır

lanantamaşanınquruluşçudirijoruƏməkdar
incəsənət xadimi FəxrəddinAtayev, dirijoru
SəmədSüleymanlı, quruluşçu rəssamıVü
salRəhim,quruluşçubaletmeysteriƏmək
dar artist Leyla Ağayeva, konsertmeysteri
KamilHəsənov,rejissorassistentləriSevinc
MəmmədovavəƏmrahDadaşovdur.Əsər
dəPrezidenttəqaüdçüsü,gəncpianoçuKa
mil Həsənovun fortepianomusiqisindən də
istifadəolunub.

BeynəlxalqMuğamMərkəzinin(BMM)“Dəyirmimasa”
layihəsiAzərbaycanmusiqimədəniyyətinintanınmış
simalarınınsənətvəhəyatyolunaişıqsalmaqdadavam
edir.

İyulun12dəlayihəninnövbəti
təqdimatıAzərbaycanınilkqadın
pianoçularından,1938ciildəək
sinqilabifəaliyyətdəvətürkçülük

ideyalarının yayılmasında gü
nahlandırılaraq güllələnmiş Xə
dicə Qayıbovaya (18931938)
həsredilmişdi.

LayihəninkoordinatoruGülhü
seynKazımlıdiqqətəçatdırdıki,
XədicəQayıbovanınhəyatırep
ressiyatarixinəyazılsada,onun
adımusiqisənətitariximizdəya
şayır. Magistr işini pianoçunun
yaradıcılığınahəsredənmusiqi
şünasMəryəmHüseynovama
raqlıfaktlaraşkarlayıb.
MəryəmHüseynovabildirdiki,

muğamlarımızın fortepianoda ilk
mahir ifaçısı kimi tanınanX.Qa
yıbovanın faciəli taleyihaqqında
akademiklərZiyaBünyadov,Ra
fael Hüseynov, professor Fərəh
Əliyevaaraşdırmaaparıb,fikirlər
söyləyiblər.ProfessorFərəhƏli
yeva“XXəsrAzərbaycanmusiqi
tarixi–totalitarzamankəsiyində”
məqaləsində XX əsrdə repres

siyaya məruz qalan incəsənət,
musiqi xadimlərindən söz açar
kən Xədicə xanımın da taleyin
dən,onunxalqdastanları,mahnı
və muğamlarının toplanması ilə
məşğul olmaqla yanaşı, ictimai
fəaliyyətindəndəbəhsedir.
M.Hüseynovatədqiqatzamanı

Bülbülün EvMuzeyində Xədicə
Qayıbovanın ifalarını aşkara çı
xardığınıdaqeydetdi.Gələcək
də bu ifanı rəqəmsal vasitələrə
köçürüb ictimaiyyətə təqdim et
məkistədiyinidedi.
Azərbaycan Milli Konservato

riyasının professoru Abbasqulu
NəcəfzadətələbəsiM.Hüseyno
vanınXədicəQayıbovailəbağlı
araşdırmasınıyüksəkqiymətlən
dirdi. Bildirdi ki, dissertasiyada

Azərbaycanda fortepiano ifaçılı
ğınıninkişafındaXədicəQayıbo
vanın rolu araşdırılıb, pedaqoji
fəaliyyəti tədqiq olunub. Tanın
mış fortepiano ifaçısı Rüxsarə
Mirzəbəylinin(19091977)məhz
Xədicə xanımın tələbəsi olması
faktı da ilk dəfə bu tədqiqatda
əksinitapıb.
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə

doktoru Minəxanım Babayeva,
tədqiqatçı Turan İbrahimov, ya
zıçıKənanHacımövzuiləbağlı
fikirlərini bölüşdülər. Vurğulan
dı ki, akademik Ziya Bünyadov
“Qırmızı terror” kitabında sovet
repressiyasında 70 minə yaxın
ziyalınınhəbsedilibgüllələnmə
sindənbəhsedir.Onlarınarasın
daincəsənətxadimləridəvardı.

Qeyd olundu ki, Xədicə Qa
yıbova ifa tərzi ilə təkcəmusiqi
həvəskarlarını deyil, musiqidən
uzaq adamları belə heyran qo
yurmuş.Evininqapısımusiqisa
lonukimiyerlivəəcnəbilərüçün
daimaçıqolub.
Sonda Xədicə Qayıbovanın

nəticələri Nuridə Sultanova və
OrxanSultanovtədbirintəşkilinə
görə BMMə minnətdarlıqlarını
ifadə etdilər,MəryəmHüseyno
vaya yeni ifanın aşkar edilmə
sinə görə xüsusi təşəkkürlərini
çatdırdılar.
BədiihissədəBMMinsolistləri

RəvanəQurbanovavəElgizƏli
yevin ifasında xalqmahnıları və
muğamlarımızdan parçalar təq
dimedildi.Xanəndələrimərkəzin
solistləriRövşənQurbanov(tar),
TəbrizYusifov(kamança),Rəfael
Əsgərov(balaban)vəAmilMus
tafayev(nağara)müşayiətedirdi.

L.Azəri

“Dəyirmi masa”da tanınmış pianoçu 
Xədicə Qayıbova yada salınıb

“Yeni adlar” layihəsinin 
ilk mövsümü başa çatıb
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Bu dünyadan sağollaşmadan gedən adam...
Ustad jurnalist Tahir Abbaslının vəfatının ildönümünə

Hər iki ba şın da bo ya boy pən cə rə 
olan uzun bir dəh liz. Gün çı xan da 
işıq aşa ğı baş da kı pən cə rə dən 
dəh li zə do lur, gün ba tan da yu xa rı 

baş da kı pən cə rə dən sü zü lür. Sə hər 
pil lə kən lə be şin ci mər tə bə yə qal xa raq 
dəh li zə bir nə fər da xil olur və as ta ad-
dım lar la gə lir. Ar xa sın da kı pən cə rə dən 
dü şən işıq da or ta boy lu, arıq bə dən li 
ol du ğu se zi lən adam la qa baq-qən şər 
qa lan da ilk ola raq ey nə yi və onun qa lın 
bö yü dü cü şü şə sin dən ba xan yor ğun 
göz lə ri diq qə ti mi çə kir...

Ta hir Ab bas lı ya dım da be lə qa lıb. Onun la 
ilk də fə gö rü şən də ne cə gör dü yü mü də qiq 
ya dı ma sa la bil mi rəm, am ma “Mə də niy yət” 
qə ze ti re dak si ya sın da ün siy yət də ol du ğu-
muz 11 ili (2010-2021) xa tır la dıq ca tə səv vü-
rüm də ön cə bu mən zə rə can la nır. İş otaq la-
rı mız dəh li zin yu xa rı ba şın da, ya na şı idi. İşə 
gə lən də çox vaxt qa pı da rast la şar dıq. Şən-
bə və ba zar gün lə ri re dak si ya da iş ol ma sa 
da, o, de mək olar ki, hər həf tə so nu gə lər di. 
Əs lin də, qə zet çi li yin gün də lik qa ça qaç-qov-
ha qov lu, qay nar iş ha va sın dan da ha çox 
məhz bu sa kit-sü kut lu mü hit də onu kə nar-
dan seyr et mək, “ya zı la bo ra to ri ya sı”nı gör-
mək im ka nım olur du.

Ya zı la rı nın ək sə ri sü ku ta qərq olan iş 
ota ğın da tək ba şı na, ka ğız-qə ləm lə (son 
il lər də isə çə tin lik lə də ol sa, “ram et di yi” 
kom pü te rin mo ni tor və kla viatu ra sı ilə) üz-
üzə qa lan da do ğu lur du. Ara bir bu sü ku tu 
qa pı nın açı lıb-ör tül mə si po zur du. Bu za-
man lar ya ça yı tə zə lə mək üçün çı xır dı, ya 
da “qəm tü tə yi”ni yan dır maq üçün. Pa pi-
ros tüs tü sün də var-gəl et dik cə göz lə ri bir 
nöq tə yə zil lə nir, çox vaxt da ye rə ba xır dı. 
Be lə və ziy yət də onu mü şa hi də edən də 
mə nə elə gə lir di ki, o, bey nin də ki fi  kir lə ri, 
ya za ca ğı cüm lə lə ri içi nə çək di yi tüs tü nün 
acı sın dan da ke çi rə rək ər sə yə gə ti rir, ci-
la la yır dı. 

Axır vaxt lar səh hə ti əv vəl ki ki mi iş lə mə yə 
im kan ver mir di; qə zet də həf tə də, bə zən iki 
həf tə dən bir ya zı la rı dərc olu nur du. Am ma 
nə ya zı lar!... Sər löv hə sin dən son nöq tə si-
nə dək oxu cu nu fi  kir üm ma nı nın, söz dü zü-
mü nün, mə na də rin li yi nin seh rin də sax la-
yan, hər ab za sı pub li sis tik takt, bə dii löv hə, 
mə hək da şı olan mətn lər... 

Əs lin də, on la rın re dak tə yə eh ti ya cı yox 
idi. Dü zə liş və də yi şik lik lər əsa sən tex ni ki 
xa rak ter li (bə zi fakt la rın də qiq ləş di ril mə si 

ki mi) olur du. Hər ya zı sı nı iş (və zi fə) gə rə yi 
re dak tor ki mi oxu sam da, özü mü da ha çox 
bu mətn lə rin ilk oxu cu su qis min də hiss edir-
dim. 

Ya zı ər sə yə gə lib ça pa qə dər mər hə lə-
lər dən (kor rek tu ra, sə hi fə lə mə) ke çə nə dək 
onun üzə rin də əsir di. Be lə za man lar da is-
tə di yi nə nail ol ma yın ca ti şə si ni ye rə qoy-
ma yan hey kəl tə ra şa, əlin də fır ça mol bert 
önün dən çə kil mə yən rəs sa ma, not və rə-
qin dən ay rıl ma yan bəs tə ka ra bən zə yir di. 
Yə qin ona gö rə, möv zu su nə olur sa-ol sun, 
hər ya zı sın da da xi li bir mu si qi eca zı, söz lə 
rəng pa lit ra sı, məx su si kom po zi si ya eff  ek ti 
var dı.

Onun bə dii pub li sis ti ka sı nın möv zu 
və əha tə dairə si çox ge niş idi: əsr lə rin o 
üzün də qal mış ta rix dən şa hi di ol du ğu muz 
gün lə rə, mə də niy yət dən ədə biy ya ta, in-
cə sə nət dən el mə dək. Söz mül kü nün sul-
tan la rı, mu si qi, teatr, ki no, təs vi ri sə nət 
ko ri fey lə ri haq qın da ya zı la rı tək cə Azər-
bay can la məh dud laş mır, Şərq li-Qərb li 
dün ya mə də ni ir si ni əha tə edir di. Kon fut-
si dən Uluq bə yə, Şo pen dən Da li yə, Tols-
toy və Dos to yevs ki dən Hü qo və Bal za ka-
dək bir çox la rı nın ədə bi-bə dii port ret lə ri ni 
fərq li ça lar və ra kurs dan oxu cu la ra ta nıt-
mış dı... 

Onun uzun il lər ça lış dı ğı “Mə də niy yət” qə-
ze tin də dərc edil miş Azər bay can söz-sə nət ir-
si ün van lı ya zı la rın dan seç mə lər bu gün lər də, 
və fa tı nın il dö nü mü ərə fə sin də ki tab ha lın da 
nəşr olu nub.

Ta hir Ab bas lı nın us tad jur na list, mü tə fək-
kir ya zar ol du ğu nu onu ta nı yan lar, ya zı la rı nı 
oxu yan lar yax şı bi lir lər. Bil mə yən lər isə bu 
ki tab dan bi lə cək lər... 

Oxu cu su nu fi  kir dər ya sı na qərq edən, 
söz üm ma nın da ba tı ran qə ləm sa hi bi nin 
yad da şı ma ilk həkk olun muş yor ğun göz lə-
ri ni, də rin dü şün cə li si ma sı nı bir də kön lü nə 
ya tan məc lis lər də, re dak si ya da kı əla mət dar 
təd bir-top lan tı lar da seyr et mək var dı. Be lə 
za man lar da onun məc li si dər hal ələ al ma ğı 
ba ca ran, eks promt mi zan lar qu ran bir re jis-
sor tə bin də də gö rür dük...   

Re dak si ya ya hər gəl di yin də sa lam laş dı-
ğı mız ki mi, ge dən də də sa ğol la şır dıq. Hə-
min cü mə gü nü sa ğol laş ma dan get miş di. 
Am ma ye ni ya zı sı nı təh vil ver miş di. Ba zar 
er tə si gə lə cək və sə hi fə yə çı xan dan son-
ra bir də göz dən ke çi rə cək di... Sə hi fə lən di, 
növ bə ti həf tə dərc olun du. Am ma onun xə-
bə ri ol ma dı... 

Tan rı nın ona yaz dı ğı ömür pa yı nın son bir 
ayı nı xəs tə xa na da – reani ma si ya pa la ta sın-
da ke çir di. “Tac lı” xəs tə lik za ma nı nın ağır 
dö nə min də, qa pa lı xəs tə xa na re ji min də, 
təəs süf ki, bi zim də on dan fak ti ki xə bə ri miz 
ol ma dı. Hə kim lə rin ver di yi iki-üç kəl mə lik 
növ bət çi mə lu mat lar dan sa va yı...

2021-ci il iyu lun 18-də onun bu dün ya dan 
köç dü yü xə bə ri ni al dıq. 

...Son ya zı sı Ca han gir Ca han gi rov haq-
qın da idi. Ta le yin söz qis mə ti nə bax ki, axı-
rın cı ab zas da bəs tə ka rın “Fü zu li” kan ta ta-
sın dan duy du ğu fey zi qə lə mə ala raq ya zı nı 
bu söz lər lə bi tir miş di: Al lah rəh mət elə sin... 
Ta hir Ab bas lı nın mət bu yad daş da qa lan 
son söz lə ri... 

Bu dün ya dan sa ğol laş ma dan get sə də, 
yaz dı ğı axır cüm lə Al la hın adı və rəh mi ilə 
bağ lı ol du.

Al lah rəh mət elə sin... 
Vüqar Əliyev

Bu də fə “Şu şa nın si ma la rı” rub ri ka sın da XX əs rin əv vəl lə rin də 
Qa ra ba ğın, Şu şa nın ic ti mai-mə də ni hə ya tın da, maarif çi li yin in ki-
şa fın da ya xın dan iş ti rak edən zi ya lı la rı mız dan bi ri, şair, pe da qoq, 
təz ki rə çi Xos rov Axund za də haq qın da söz aça ca ğıq. 

Xos rov Mir zə li oğ lu Axund-
za də 13 iyul 1889-cu il də Şu şa 
şə hə rin də dün ya ya göz açıb. 
Ata sı Mir zə li Zey na lab din oğ lu 
Aşiq mü tə rəq qi fi  kir li zi ya lı, şair 
və mu si qi şü nas olub. Xos rov Şu-
şa şə hər (keç miş “Ni ko lays ki”) 
mək tə bin də təh sil alır. 1905-ci il-
də or ta mək tə bi mü vəff  ə qiy yət lə 
ba şa vu rur. Ata sı nın da ra zı lı ğı ilə 
Av ro pa da təh sil al maq is tə yir. An-
caq onun bu ar zu su baş tut mur. 
Ailə yə bəd bəxt lik üz ve rir. Ata sı 
qəfl  ə tən dün ya sı nı də yi şir. Al tı nə-
fər lik ailə nin yü kü onun üzə ri nə 
dü şür. O, 1906-cı il dən 1917-ci 
ilə dək Şu şa da müəl lim iş lə yir.

Xos rov Axund za də ədə bi ya-
ra dı cı lı ğa da ma raq gös tə rir, 
“Şaiq” tə xəl lü sü ilə şeir lər ya zır. 
Onun bə dii ya ra dı cı lı ğa ma raq 
gös tər mə sin də Şu şa nın məş hur 

si ma la rı Xur şid ba nu Na tə van, 
Mir Möh sün Nəv vab, Sü ley man 
Sa ni Axun dov, Əb dür rə him bəy 
Haq ver di yev, Nə cəf bəy Və zi rov, 
Fi ri dun bəy Kö çər li, Üze yir bəy 
Ha cı bəy li və baş qa la rı nın bö yük 
tə si ri olub.

X.Axund za də ka tib lik lə də 
məş ğul olub, bir sı ra əsər lə rin 
üzü nü kö çü rüb, araş dır ma lar 
apa rıb. 1919-cu il də Hə mi də xa-
nım Ca van şir-Məm məd qu lu za-
də on dan Mir zə Cə li lin “Ölü lər” 
əsə ri nin üzü nü kö çür mə si ni xa-
hiş edir. Əsə rin tez bir za man da 
üzü nü kö çü rür və Hə mi də xa nı-
ma təq dim edir. Hə mi də xa nım 
son ra Mir zə Cə lil haq qın da xa-
ti rə lə rin də bu fak tı da vur ğu la yır.

Gör kəm li pe da qoq və şair Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti döv-
rün də mək təb lə rin mil li ləş di ril mə si 

və ana di lin də təh si lin ən fəal tə-
rəf dar la rın dan bi ri ki mi ta nı nıb.

1920-ci il də Şu şa da təş kil 
edi lən “Nə ri ma niy yə” və “Ha şi-
miy yə” mək təb lə rin də dərs de-
yən X.Axund za də 1928-ci il dən 
Xo ca vənd ra yo nun da pe da qo-

ji fəaliy yə ti ni da vam et di rir. O, 
1932-ci il də ye ni dən Şu şa ya qa-
yı dır və bu ra da müəl lim lik lə ya-
na şı, sa vad sız lı ğın ləğ vi hə rə-
ka tın da da ya xın dan iş ti rak edir. 
1935-ci il dən Şu şa şə hər küt lə vi 
ki tab xa na sı nın mü di ri ki mi ge niş 
maarif çi lik işi apa rır.

X.Axund za də ni ic ti mai mü-
hit də da ha çox ta nı dan “Xa ti-
rə lər” ad lı ki ta bı olub. XIX əsr 
Azər bay can ya zı çı və şair lə ri nin 
Şu şa nın ta ri xi yer ad la rı ilə bağ-
lı lı ğın dan bəhs edən bu ki tab 
bir çox cə hət dən təq di rə la yiq-
dir. Təx mi nən 70 il lik bir döv rü 
əha tə edən əsər də Azər bay can 
xal qı nın maarif və mə də niy yə ti-
nin in ki şa fın da bö yük rol oy na-
yan zi ya lı la rın fəaliy yə ti ək si ni 
ta pıb. Bu ra da ey ni za man da 
ailə-məişət, adət-ənə nə, keç mi-
şin ağ rı lı-acı lı gün lə ri, köh nə di-

ni mək təb lər də təd ris “üsul la rı” 
diq qət mər kə zi nə çə ki lib. 

Mər hum pro fes sor Əli yar Qa-
ra bağ lı “Xos rov Axun dov-Şaiq 
haq qın da” xa ti rə sin də ya zır: “Cə-
lil Məm məd qu lu za də və Hə mi də 
xa nım la, Üze yir bəy Ha cı bəy li və 
Sü ley man Sa ni Axun dov la şəx-
sən dost və ta nış olan Xos rov 
Şaiq, ümu miy yət lə, Qa ra bağ, xü-
su sən Şu şa şə hə ri haq qın da ən 
də rin mə lu ma ta sa hib idi. Bu na 
gö rə də Şu şa nın ta ri xi ilə ma raq-
la nan lar hə mi şə ona mü ra ciət 
edər və ay dın ca vab alar dı lar”.

Ta nın mış zi ya lı həm də Mir 
Möh sün Nəv va bın “Məc li si-fə-
ra mu şan” ədə bi məc li si nin üz vü 
olub. Nəv vab la ya xın ün siy yət 
qu rub, onun hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı ilə bağ lı ma te rial la rı top la-
yıb. Mən bə lər də gös tə ri lir ki, ilk 
də fə ola raq M.M.Nəv vab haq-

qın da mo noq ra fi k əsə ri də o ya-
zıb. Çün ki ata sı Mir zə li Aşiq də 
Nəv vab la ya xın dost olub. On-
lar ədə biy yat və mu si qi yə dair 
bir çox mə sə lə lər ba rə də bir gə 
mü za ki rə lər apa rıb lar. 1913-cü 
il də “Oru cov qar daş la rı” mət-
bəəsin də çap olu nan “Təz ki-
re yi-Nəv vab” ki ta bın da 100-ə 
ya xın Qa ra bağ şairi haq qın da 
mə lu mat ve ri lib. Hə min ki tab da 
Xos rov Şaiqin maarif və mə də-
niy yə tin in ki şa fın dan bəhs edən 
“Ey və tən daş lar, gə lin, elm əxz 
edib aqil olaq” mis ra sı ilə baş-
la nan şeiri də yer alıb. Onu da 
qeyd edək ki, X.Axund za də nin 
şəx si ar xi vin də Nəv va bın xa ti rə-
si nə həsr et di yi “Şu şa nın ça yı” 
poema sı qo ru nub sax la nı lır.

X.Axund za də öm rü nün son la-
rı na ya xın bö yük hə vəs lə şeir və 
qə zəl lə ri ni bir ye rə top la yıb “Məc-
mueyi-əşa ri” adı ilə çap et dir mə-
yə ça lış sa da, bu işi axı ra çat dı ra 
bil mə yib. Maarif xa di mi 10 may 
1960-cı il də Şu şa şə hə rin də və-
fat edib.

Savalan Fərəcov

Adı Rəşadət, özü rəşadətli...
Şə hid lik ün va nı əbə diy yət olan uca bir zir və dir. Şə hid lər isə 
şüur lu şə kil də ölü mü gö zə ala bi lən qəh rə man lar dır. On lar 
Və tə nin dar gü nün də son dam la qan la rı na qə dər dö yü şüb 
şə ha dət şər bə ti ni içən mərd oğul lar dır. Bö yük şairi miz Hü seyn 
Ca vi din de di yi ki mi, “Ölüm var ki, hə yat qə dər də yər li...”.

Və tən mü ha ri bə sin də tor-
paq la rı mı zın düş mən dən 
azad edil mə sin də şə hid lik 
zir və si nə uca lan igid lə ri miz-
dən da ha bi ri – 18 yaş lı Rə-
şa dət Vü qar oğ lu Mu sa yev 
haq qın da söz aça ca ğıq. 

O, 2002-ci il iyu nun 20-də 
Şə ki nin Baş Göy nük kən din-
də dün ya ya göz aç mış dı. Or-
ta təh si li ni do ğul du ğu kən din 
1 say lı tam or ta mək tə bin də 
alır. 2020-ci il də təh si li ni ba-
şa vu rub Və tən qar şı sın da 
bor cu nu ödə mək üçün hə qi qi 
hər bi xid mə tə yol la nır. An caq 
2020-ci il di gər il lə rə bən zə-
mə yə cək di. Ta ri xi mi zin ye ni 

şan-şöh rət sə hi fə si məhz hə min il də ya zı la caq dı. 27 sent yabr 
gü nün də 30 ilə ya xın bir müd dət də düş mən tap da ğı al tın da olan 
Qa ra ba ğı mı zın azad lı ğı nın ilk ad dım la rı atı la caq dı... 

Ar tıq qi sas gü nü ye tiş miş di. Xal qı mı zın mərd, igid oğul la rı ya-
ğı nın aya ğı nı tor paq la rı mız dan kəs mək üçün ölüm-di rim sa va-
şı na qalx mış dı. Uşaq lıq dan bu ar zu ilə ya şa yan Rə şa də tin də 
is tə yi ger çək ləş miş di. O, dö yüş lə rin ilk gü nün dən ön sı ra lar da 
ye ri ni al mış, si lah daş la rı ilə qorx ma dan düş mən üzə ri nə ge dir di. 
Fü zu li, Zən gi lan, Qu bad lı, Cəb ra yıl uğ run da dö yüş lər də adı ki mi 
bö yük rə şa dət gös tə rir di. Ta ki Fü zu li is ti qa mə tin də düş mə nin 
xain gül lə si nə tuş gə lə nə dək...

Ana sı Sa mi rə xa nım la te le fon əla qə si sax la yan da dö yü şün ən 
qay nar nöq tə lə rin də ol sa da, “Na ra hat ol ma yın, yax şı yam, irə li-
lə yi rik. Qa ra bağ bi zim dir, az qa lıb!” – de yir miş. 

Şə hid ata sı, Föv qə la də Hal lar Na zir li yi Döv lət Yan ğın Nə za rə-
ti Xid mə ti nin eh ti yat da olan ka pi ta nı Vü qar Mu sa yev Rə şa də tin 
özün dən bö yük ba cı sı və ki çik qar da şı üçün nü mu nə ol du ğu nu 
bil di rir: “O, ki çik yaş la rın da çıl ğın, də cəl ol sa da, sö zə ba xan, ürə-
yi yum şaq idi. Oyun caq ta pan ça, av to mat la oy na ma ğı xoş la yır dı. 
Əlin də oyun caq si lah lar la şə kil lə ri də var. Ya şıd la rın dan çe vik li yi ilə 
se çi lir di. İd ma na və hər bi dərs lə rə ma ra ğı da ha çox idi. O, bay raq la 
şə kil çək dir mə yi xoş la yır dı. Hər bi xid mə tə get mə yi nə az vaxt qal sa 
da, tə lə sir di ki, bi rin ci ça ğı rış la get sin. Hə mi şə de yir di ki, Qa ra ba ğı 
biz azad edə cə yik. Axır ki, ar zu su na çat dı. Elə tə səl lim də bu dur...”.

Sa mi rə xa nım oğ lu haq qın da qü rur la da nı şır: “Rə şa dət hə lə 
ba la ca yaş la rın dan bö yük ağac la ra çıx ma ğı se vər di. Ev iş lə rin də 
mə nə kö mək edər di. Mən ha ra sa ge də si ol sam, ba la ca qar da şı nı 
ar xa yın lıq la ona tap şı rıb çı xar dım. Çox mə su liy yət li idi. Bö yü dük cə 
söz lə ri nə, hə rə kət və dav ra nı şı na da ha çox diq qət ye ti rər di. Onun 
adı Rə şa dət idi, 18 ya şın da adı ki mi əmə li də rə şa dət li ol du...”.

Okt yab rın 24-də Fü zu li is ti qa mə tin də ge dən ağır dö yüş də şə-
hid olan Rə şa dət Mu sa yev bir gün son ra Baş Göy nük kən di-
nin “Qəs sab lı” qə bi ris tan lı ğın da tor pa ğa tap şı rı lıb. Pre zi den tin 
sə rən cam la rı ilə ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da”, “Fü zu li nin 
azad olun ma sı na gö rə”, “Xo ca vən din azad olun ma sı na gö rə” və 
“Cə sur dö yüş çü” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Ru hu şad ol sun.
Nurəddin

Tədqiqatçı-jurnalist Ənvər Çingizoğlu dünyasını dəyişib 

Ta nın mış jur na list, pub li sist, təd-
qi qat çı, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Ən vər Çin gi zoğ lu iyu lun 
10-da və fat edib. 

Ən vər Çin giz oğ lu Fə rə cov 10 may 
1962-ci il də Cəb ra yıl ra yo nu nun Xu-
da yar lı kən din də ana dan olub. Əs-
lən Fü zu li ra yo nu nun Araz Yağ lı vənd 
kən din dən dir. 

1990-cı il də Ba kı Döv lət Uni ver si-
te ti nin Jur na lis ti ka fa kül tə si ni bi ti rib. 
Bir müd dət Fü zu li ra yo nu nun “Araz” 
qə ze tin də ədə bi iş çi ki mi ça lı şıb. 
1994–2014-cü il lər də Azər bay can Te-
le vi zi ya sı və Ra diosun da müx tə lif və-
zi fə lər də iş lə yib. 2014-cü il dən “Azər-
bay can te le fi lm” Ya ra dı cı lıq Bir li yin də 
baş re dak to run müavi ni olub, ey ni za-

man da “Soy” dər gi si nin baş re dak to ru 
ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

Ən vər Çin gi zoğ lu öm rü nün 30 ilə 
ya xın bir döv rü nü Azər bay can xal qı nın 
folk lor və et noq ra fi  ya sı nın araş dı rıl-
ma sı na həsr edib. Həm çi nin öl kə mi zin 
xan lıq lar döv rü, Cə nu bi Azər bay can 
ta ri xi, elə cə də Qa ra bağ eli nin məş hur 
si ma la rı ilə bağ lı təd qi qat lar apa rıb, bir 
sı ra soy la rın nə sil şə cə rə si ni öy rə nib. 
Araş dır ma la rı on lar la ki tab va si tə si lə 
ic ti maiy yə tə çat dı rı lıb. 

Tər tib et di yi “Mə həm məd bəy Aşi-
qin şeir lə ri” (2000), “Rza qu lu bəy Və-
zi ro vun əsər lə ri” (2005), “Qa ra bağ 
1918–1920-ci il lər də” (2010), “Bay-
ram xan Ba har lı. Əsər lə ri” (2013), 
“Mə həm məd Rə fi  Ən sa ri. Dəs tur ül-
mü luk” (2015), “Mir zə Rza xan Ər fə. 
Xa ti rat” (2017) və s. ki tab la rı ma raq la 
qar şı la nıb. 

Sse na ri si əsa sın da “Av şar lar” 
(1996), “Xur şid ba nu Na tə van” (2012), 
“Zən gə zur qar ta lı” (2012), “Nəv vab” 
(2014), “Sa rı si min sı zıl tı sı” (2016), 
“Kə mi nə” (2018) və s. sə nəd li fi lm lər 
çə ki lib.

Ən vər Çin gi zoğ lu 2019-cu il də 
“Əmək dar mə də niy yət iş çi si” fəx ri 
adı na la yiq gö rül müş dü.

Al lah rəh mət elə sin.

“Şuşanın simaları” Şuşanın tarixi ilə maraqlananlar
çox vaxt ona müraciət edərdilər

“Cavid hikməti” yeni redaksiyada işıq üzü görüb

Hü seyn Ca vi din Ev-Mu ze yi 
bö yük Azər bay can şairi və 
dra ma tur qu Hü seyn Ca vi din 
ana dan ol ma sı nın 140 il li yi 

ərə fə sin də ədi bin əsər lə rin dən seç-
mə afo rizm lə ri ye ni re dak si ya da, 
əla və lər edə rək nəşr et di rib. 

Oxu  cu  la  rın ma  ra  ğı  nə  zə  rə alı  na  raq, 
cib dəf  tər  çə  si for  ma  tın  da nəşr olu  nan 
ki  ta  ba mü  tə  fək  kir şairin in  san  lıq, haqq-
əda  lət, və  tən, mil  lət, qa  dın, mə  həb  bət 

haq  qın  da müd  rik söz  lə  ri da  xil edi  lib. 
Afo  rizm  lər H.Ca  vi  din “Ana”, “Ma  ral”, 
“Şeyx Sə  nan”, “Şey  da”, “Uçu  rum”, “İb -
lis”, “Afət”, “Pey  ğəm  bər”, “To  pal Tey -
mur”, “Kn  yaz”, “Sə  ya  vuş”, “Xəy  yam”, 
“İb  li  sin in  ti  qa  mı” pyes  lə  rin  dən, “Azər” 
poema  sın  dan və mə  qa  lə  lə  rin  dən se -
çi  lib.

Ye ni nəş rin tər tib çi si Hü seyn Ca vi din 
Ev-Mu ze yi nin baş di rek to ru, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Gül bə niz Ba ba xan-
lı, re dak to ru aka de mik Tey mur Kə rim-

li, nəş rə ha zır la ya nı ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru Ca vid Cə fə rov dur.

Mirvarid Dilbazinin məzarı 
ziyarət edilib

İyu  lun 12-də Xalq şairi Mir  va  rid Dil -
ba  zi  nin (1912-2001) və  fa  tı  nın 21-ci il -
dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə mə  za  rı zi  ya  rət 
edi  lib.

“Mir  va  rid Dil  ba  zi Poezi  ya Məc  li  si” İc -
ti  mai Bir  li  yi  nin səd  ri, şair-pub  li  sist Gül  lü 
El  dar To  mar  lı Xalq şairi  nin ya  ra  dı  cı  lı -
ğın  dan söh  bət açıb. Bil  di  rib ki, və  fa  tın -
dan il  lər keç  sə də, Mir  va  rid Dil  ba  zi bu 
gün də se  vi  lə  rək oxu  nur. Onun “Bə  növ -
şə  lər üs  tə göz yaş  la  rı” ki  ta  bı “Mir  va  rid 
Dil  ba  zi Poezi  ya Məc  li  si” İc  ti  mai Bir  li  yi 
tə  rə  fi n  dən ki  ril əlif  ba  sın  dan la  tın qra -

fi   ka  sı  na kö  çü  rü  lə  rək ye  ni  dən çap olu -
nub. 

“Qa  zax” Xey  riy  yə İc  ti  mai Bir  li  yi  nin 
səd  ri İl  ham Pir  məm  mə  dov Mir  va  rid Dil -
ba  zi  nin 110 il  li  yi ərə  fə  sin  də sil  si  lə təd -
bir  lə  rin ke  çi  ril  di  yi  ni bil  di  rib. 

Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, aka  de  mik 
Ni  za  mi Cə  fə  rov, fi   lo  lo  gi  ya üz  rə elm -
lər dok  to  ru Va  leh Nə  si  bov, şair Ra  fail 
İn  cə  yurd, pro  fes  sor Rüs  təm Ka  mal, 
şairin qı  zı Xa  ti  rə Dil  ba  zi, Ta  rix İns  ti  tu -
tu  nun di  rek  tor müavi  ni Əli Mə  hər  rə  mov 
və baş  qa  la  rı çı  xış edə  rək Mir  va  rid Dil -
ba  zi  ilə bağ  lı xa  ti  rə  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər.
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14 iyul 1905 – Aşıq Alı xan Qa ra ya zı lı (Alı xan Qur ban oğ lu Ömə-
rov; 1905-1998) Gür cüs ta nın Qa ra ya zı böl gə si nin Ko sa lı kən din də 
ana dan olub.

14 iyul 1914 – Ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Köv sər Məm məd qı zı 
Ta rı ver di ye va (1914-2014) İrə van şə hə rin də do ğu lub. 50 il dən çox 
Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te tin də Azər bay can ədə biy ya-
tı ta ri xi ni təd ris edib. 

15 iyul 1925 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni-piano çu, pro fes sor Rauf İs-
ra fi l oğ lu Ata ki şi yev (1925 – 3.2.1994) Ba kı da ana dan olub. 1953-
cü il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub, bir çox xa-
ri ci öl kə lər də çı xış edib.

15 iyul 1926 – Xalq ar tis ti Sə da yə İs ma yıl qı zı Mus ta fa ye va 
(1926 – 13.8.2004) Şə ki də ana dan olub. Şə ki, Gən cə Dram teatr la-
rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Mən ki gö zəl de yil dim”, “Öl səm... ba ğış la”, 
“Həm zi ya rət, həm ti ca rət” və s.) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

15 iyul 1928 – Ta nın mış tər cü mə çi Meh di Mir ki şi oğ lu Mir ki şi yev 
(1928-1992) Cəb ra yıl ra yo nu nun Mir zə can lı kən din də ana dan olub. 
Rus di lin dən çox say lı ədə bi tər cü mə lər edib.

15 iyul 1930 – Bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor Azər Hü seyn oğ-
lu Rza yev (1930 –14.12.2015) ana dan olub. “Ba kı-90” sim fo ni ya sı, 
ka me ra or kest ri üçün “Nok türn” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Fi lar mo ni-
ya nın bə dii rəh bə ri, Ope ra və Ba let Teat rı nın di rek to ru olub.

16 iyul 1913 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Mir zə Əb dül cab bar oğ lu Ba-
ba yev (1913 – 13.1.2003) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Fi-
lar mo ni ya sı nın so lis ti olub, fi lm lər də (“Te le fon çu qız”, “Dər viş Pa ri si 
part la dır”, “Də li Kür” və s.) ma raq lı rol lar oy na yıb. 

16 iyul 1934 – Əmək dar me mar, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ra sim 
Hə sən oğ lu Əli yev (1934 – 13.11.2021) ana dan olub. Ba kı şə hə ri-
nin baş me ma rı (1974-1988) iş lə yib. Bir sı ra mə də niy yət sa ray la rı-
nın, Nax çı van da Hü seyn Ca vi din məq bə rə si nin (Ö.El da rov la bir lik-
də) la yi hə müəl li fi  dir.

16 iyul 1949 – Əmək dar ar tist, bəs tə kar, sk rip ka ifa çı sı Fər həng 
Rə him oğ lu Hü sey nov (1949 – 16.2. 2010) ana dan olub. Ya po ni ya-
da “İpək Yo lu” mü sa bi qə si nin (1991) qa li bi ki mi “Ko da yu” ope ra sı nı 
ya zıb, sim fo nik əsər lər müəl li fi  dir.

16 iyul 1958 – Xalq ar tis ti İl ham Tə vək kül oğ lu Əs gə rov (1958 
– 6.9.2015) Ma sal lı ra yo nu nun Xoş ço ban lı kən din də do ğu lub. Mil li 
Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Doğ ma sa hil-
lər”, “Biz qa yı da ca ğıq”) ma raq lı rol lar oy na yıb. Film lə rin səs lən di ril-
mə sin də iş ti rak edib. 

17 iyul 1487 – Azər bay can Sə fə vi lər döv lə ti nin ba ni si, gör kəm li 
sər kər də, şair Şah İs ma yıl Xə tai (1487 – 23.5.1524) Ər də bil də do-
ğu lub. 1501-ci il də Təb ri zi pay taxt elan et mək lə Sə fə vi lər döv lə ti ni 
qu rub. “Xə tai” tə xəl lü sü ilə şeir lər ya zıb, “Dəh na mə” poema sı nın 
müəl li fi  dir. 

17 iyul 1898 – Ədə biy yat şü nas, pub li sist Əb dül va hab Ha cı Zey-
na lab din oğ lu Məm məd za də (Yurd se vər; 1898-1976) Ba kı da do ğu-
lub. 1923-cü il də həbs edi lib, 10 il həbs və sür gün dən son ra mü ha-
ci rə tə ge dib. 60-70-ci il lər də İs tan bul da Azər bay can Mil li Mər kə zi nə 
rəh bər lik edib, An ka ra da dəfn olu nub. 

17 iyul 1953 – Xalq ar tis ti Tel man Ab bas qu lu oğ lu Adı gö zə lov 
(1953 – 15.4.2010) Ba la kən ra yo nun da do ğu lub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar ya ra dıb. 
Film lər də (“An la maq is tə yi rəm”, “Gü nay dın, mə lə yim!” və s.) çə ki lib.

18 iyul 1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ser gey Ar sen ye viç 
Ma yo rov (1903-1973) ana dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rın da 
(1926-1937) qu ru luş çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib.

18 iyul 1927 – Ta nın mış hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı To kay Hə bib 
oğ lu Məm mə dov (1927 – 2.5.2018) Ba kı da do ğu lub. Üze yir Ha cı-
bəy li nin, Nə si mi nin (İ.Zey na lov la bir lik də), Ko roğ lu nun Ba kı da ucal-
dı lan hey kəl lə ri nin müəl li fi  dir. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq Aka de-
mi ya sı nın pro fes so ru olub.

18 iyul 1932 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi, AMEA-nın 
müx bir üz vü Aza də Cə fər qı zı Rüs tə mo va (1932-2006) Ba kı da do-
ğu lub. Ki tab la rı: “Azər bay can epik şeiri nin in ki şaf yol la rı”, “Mə həm-
məd Fü zu li”, “Ni za mi nin poezi ya sə ləfl  ə ri” və s. 

18 iyul 1940 – Əmək dar ar tist, rəq qas Qorx maz Ağa ba baoğ lu Qur-
ba nov (1940 – 20.5.2021) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı nın ba let meys te ri, bə dii rəh bə ri və zi fə lə rin də ça lı şıb.

Dün ya
14 iyul 1860 – Rus ta rix çi si, şair, ya zı çı və pub li sist Va si li Lvo viç 

Ve liç ko (1860-1904) ana dan olub. Bir çox ta ri xi ger çək lə rə işıq sa-
lan “Qaf qaz” ki ta bı nın müəl li fi  dir.

14 iyul 1903 – Ame ri ka ya zı çı sı İr vinq Stoun (İr ving Sto ne; 1903-
1989) ana dan olub. Gör kəm li in san lar haq qın da bioq ra fi k ro man la-
rın müəl li fi  dir.

14 iyul 1904 – Yə hu di əsil li Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No-
bel mü ka fa tı (1978) laureatı İsaak Ba şe vis-Zin ger (İsaac Bas he vis 
Sin ger; 1904-1991) ana dan olub. Əsər lə ri: “Şey tan”, “Ni cat ve rən 
gü nah kar”, “Mus kat ailə si” və s.

14 iyul 1918 – İs veç re jis so ru, sse na rist və ya zı çı İnq rid Berq man 
(Ernst İng mar Berg man; 1918 - 30.7.2007) ana dan olub. “Yed din ci 
mö hür”, “Yay ge cə si nin tə bəs sü mü”, “Pı çıl tı və qış qı rıq” və s. fi lm-
lə rə qu ru luş ve rib.

14 iyul 1928 – Gür cü ya zı çı sı No dar Dum bad ze (1928-1984) 
ana dan olub. “Mən, nə nəm, İli ko və İl la rion”, “Ağ bay raq lar” ro man-
la rı, “Ku ka ra ça” po ves ti və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

15 iyul 1606 – Hol land rəs sa mı Remb randt Her mens Van Reyn 
(Remb randt Har mens zoon van Rijn; 1606-04.10.1669) ana dan 
olub. Məş hur əsər lə ri: “Sam son və Da li la”, “Val ta sar qo naq lı ğı”, 
“Da na ya”, “Av ro pa nın oğur lan ma sı” və s.

15 iyul 1901 – İtal yan fi  lo so fu, ek zis ten sializ min ta nın mış si ma la-
rın dan bi ri Ni ko la Ab ban ya no (Ni co la Ab bag na no; 1901-1990) ana-
dan olub.

15 iyul 1919 – İn gi lis ya zı çı sı Ay ris Mer dok (Jean Iris Mur doch; 
1919-1999) ana dan olub. “Tor al tın da”, “Də niz, də niz”, “Mə lək lər za-
ma nı”, “Qa ra şah za də” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

15 iyul 1924 – Çe çen rəq qa sı, SS Rİ Xalq ar tis ti Mah mud Esen-
ba yev (1924-2000) ana dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın-
da rəq qa sa həsr olun muş “Əmək və qı zıl gül” (“Mən rəqs edə cə-
yəm”) fi l mi (re jis sor To fi q Ta ğı za də) çə ki lib.

16 iyul 1723 – İn gi lis rəs sa mı və in cə sə nət nə zə riy yə çi si Co şua 
Rey nolds (Jos hua Rey nolds; 1723-1792) ana dan olub. Məş hur 
əsər lə ri: “Ve ne ra nın kə mə ri ni açan Amur”, “İla nı bo ğan ba la ca Her-
ku les” və s.

16 iyul 1911 – Ame ri ka lı akt ri sa və rəq qa sə, “Os kar” mü ka fa tı 
laureatı Cin cer Ro cers (Gin ger Ro gers – əsl adı Vir gi nia Kat he ri ne 
Mc Math; 1911-1995) ana dan olub.

16 iyul 1928 – Məş hur rus şairi An dey De ment yev (1928 – 
26.6.2018) ana dan olub. Po pul yar mah nı la rın söz lə ri nin müəl li fi  dir. 

17 iyul 1846 – Rus ali mi, səy yah və et noq raf Ni ko lay Mik lu xo-
Mak lay (1846-1888) ana dan olub. Cə nub-Şər qi Asi ya nın, Avst ra li-
ya nın müx tə lif xalq la rı nın et noq ra fi  ya sı nı təd qiq edib.

17 iyul 1888 – İs rail ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1966) Sa muel Aq non (Sa muel Jo sef Ag non; 1888-1970) 
ana dan olub. “Toy tal va rı”, “Ge cə qo na ğı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

17 iyul 1889 – Ame ri ka ya zı çı sı, de tek tiv əsər lə rin müəl li fi  Erl 
Sten li Qard ner (Er le Stan ley Gard ner; 1889-1970) ana dan olub. 
100-dən ar tıq ro ma nın müəl li fi  dir.

18 iyul 1811 – İn gi lis ya zı çı sı Vil yam Tek ke rey (Wil liam Ma ke-
peace Thac ke ray; 1811-1863) ana dan olub. “Şöh rət pə rəst lik yar-
mar ka sı”, “Snob lar ki ta bı” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

14–18 iyulXatirə təqvimi

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ərəb dünyası ilə 
əməkdaşlığı genişləndirir

Bey  nəl  xalq Türk Mə  də  niy  yə  ti və 
İr  si Fon  du  nun pre  zi  den  ti Gü  nay 
Əfən  di  ye  va İor  da  ni  ya Ha  şi  mi  lər 
Kral  lı  ğı  nın Azər  bay  can Res  pub  li -

ka  sın  da  kı sə  fi  ri Sa  mi Asem Qo  şeh ilə 
gö  rü  şüb.

Fond  dan bil  di  ri  lib ki, gö  rüş za  ma  nı Gü -
nay Əfən  di  ye  va təş  ki  la  tın hə  ya  ta ke  çir  di -
yi la  yi  hə  lər  dən söz açıb. Fond tə  rə  fi n  dən 
nəşr olu  nan “Azər  bay  can qa  dın şair  lə  ri -
nin poezi  ya an  to  lo  gi  ya  sı” ki  ta  bı  nın ərəb 
di  lin  də nəş  ri haq  qın  da da sə  fi   rə mə  lu  mat 
ve  ri  lib. Gü  nay Əfən  di  ye  va mə  də  niy  yət -
lə  ra  ra  sı dialo  qun in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də 
əmək  daş  lı  ğın va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  yıb.

İor  da  ni  ya sə  fi   ri müx  tə  lif si  vi  li  za  si  ya  la  rın 
bir ara  ya gə  ti  ril  mə  si yö  nün  də Bey  nəl  xalq 
Türk Mə  də  niy  yə  ti və İr  si Fon  du  nun fəaliy -

yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. Sa  mi Asem 
Qo  şeh təş  ki  lat ilə İor  da  ni  ya ara  sın  da 
qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lı  ğın uğur  lu in  ki  şa  fı  na 
inan  dı  ğı  nı qeyd edib.

Gö  rüş əmək  daş  lı  ğın pers  pek  tiv  lə  ri  nə 
dair fi   kir mü  ba  di  lə  si ilə da  vam edib.

Mil li təs vi ri sə nə ti mi zin İkin-
ci dün ya sa va şın dan son ra kı 
in ki şaf mər hə lə si nin du yu la sı 
də rə cə də rə qa bət li ol du ğu 
döv rün də ix ti sas təh si li ni SS Rİ-
nin bö yük şə hər lə rin də yox, Ba-
kı da kı “Əzim za də mək tə bi”ndə 
alan gənc rəs sam la rın pay taxt-
da ya şa nın ya ra dı cı ya rış ma ya 
qa tıl ma ma la rı za ma nı na gö rə 
tə bii he sab olu nur du. 1950-ci il-
də rəs sam lıq mək tə bi ni bi ti rən-
dən son ra ya ra dı cı lı ğı nı doğ ma 
Neft ça la da da vam et dir mə yə 
qə rar ve rən Adil Ha cı yev (1930-
1991) hə min gənc lər dən bi ri 
idi. Əs lin də, is te da dı na gö rə 
mər kə zi şə hər lə rə üz tu tan 
mə zun-ya şıd la rı T.Sa la hov, 
A.Cə fə rov, E.Şah tax tins ka ya, 
S.Şıx lı, M.Rza ye va, M.Qa fa rov, 
T.Nə ri man bə yov və di gər lə rin-
dən ge ri qal ma yan, la kin ailə 
və ziy yə ti nə gö rə də də-ba ba 
oca ğı na qa yıt ma lı olan Adil 
Ha cı yev tez bir za man da rəs-
sam lar ara sın da möv cud olan 
pay taxt – əya lət ay rı-seç ki li yi nin 
yox lu ğu nu ta nın mış həm kar la-
rı na sü but edə cək di. 

Yu xa rı da ad la rı nı çək di yi miz 
mə zun dost la rı SS Rİ-nin nü fuz-
lu təh sil ocaq la rın da oxu duq la rı 
vaxt lar da Adil Ha cı yev Neft ça la-
da kı or ta mək təb də və Pioner-
lər evin də rəsm fən ni ni təd ris 
et mək də idi. Gü nü nün ço xu nu 
uşaq lar la tə mas da ke çi rən gənc 
müəl lim, mü vəq qə ti də ol sa, 
fər di ya ra dı cı lıq iş lə ri ni kə na ra 
qoy muş du. O vaxt lar Adil Ha cı-
yev dən sə nə tin sir lə ri ni öy rə nən 
Sa kit Məm mə dov, Hə sə na ğa 
Məm mə dov, Təb riz Ab dul la yev, 
Fik rət İb ra him li, Na dir Bay rı şov 
və di gər lə ri nin bu gün sə nət mə-
ka nın da ta nın mış ya ra dı cı lar sı-
ra sın da ol ma la rı müəl lim lə ri nin 
də mə nə vi qa zan cı dır, de sək, 
hə qi qə ti söy lə miş ola rıq. 

Yal nız pay taxt da kı in ter nat 
mək tə bin də işə baş la yan dan 
son ra bu ra da ya rat dı ğı ge niş 
ema lat xa na ona həm də çox dan 
ar zu sun da ol du ğu ya ra dı cı lıq iş-
lə ri ni də yo lu na qoy ma ğa im kan 
ver di. Bu təh sil oca ğı nın çox tez-
lik lə rəs sam lıq tə ma yül lü in ter-
na ta çev ril mə si də bu mə ka na 
sə nət hə vəs li uşaq la rın ma ra-
ğı nın il dən-ilə art ma sı nın nə ti-
cə si idi. Baş qa söz lə de sək, bu 
ema lat xa na da o həm rəs sam lıq 
pe şə si nə hə və si olan uşaq lar la 
məş ğul olur, həm də təh sil son-
ra sı ra yon da apar dı ğı mü şa hi də-
lə ri nə bə dii gör kəm ve rir di. 

O, çox qı sa müd dət də müx tə-
lif janr lar da əsər lər ya rat sa da, 
nə dən sə on la rı ic ti mailəş dir mə-
yə tə ləs mir di. Yal nız pay taxt dan 
onun gö rü şü nə gəl miş həm kar-
la rı nın tə ki din dən son ra Adil Ha-
cı yev rəs sam-müəl lim lə rin Ba-
kı da təş kil olun muş res pub li ka 
sər gi sin də əsər lə ri ni sə nət se vər-
lə rə təq dim et di. Mü qa yi sə üçün 
de yək ki, sər gi nin eks po zi si ya sı-
nı təş kil edən 415 əsər dən 22-
nin müəl li fi  əya lə ti təm sil edən 
Adil Ha cı yev idi. Bu çox say lı 
rəng kar lıq əsər lə ri nin leyt mo ti vi-
ni Neft ça la tor pa ğı, onun əmək 
adam la rı nın və tə biəti nin ro man-
tik vəs fi  təş kil edir di. Müəl li fi n 
“Mu ğan haq qın da mah nı”, “Gö-
rüş”, “Əmək qəh rə ma nı Qüd rət 
Sə mə dov”, “Ana”, “Ba lıq çı lar”, 
“Pam bıq çı qız”, “Arx kə na rın da” 
və s. löv hə lə rin də vur ğu la nan 
möv zu la rın ək si ni gör mək müm-
kün idi. Müəl li fi n hə min tab lo la rın 
bə dii həl lin də nü ma yiş et dir di yi 
özü nə məx sus luq isə, doğ ru dan 
da, fər di və fərq li es te ti ka ya ma lik 
ol maq la, gənc fır ça us ta sı nın ya-
ra dı cı “mən”ini təs diq lə yir di. 

Pay taxt da qa za nı lan ilk uğur 
onu sə nət se vər lər lə ye ni-ye ni 
gö rüş lə rə hə vəs lən dir di. 1969-
cu il də qon şu Sal yan da rəs-
sa mın ilk fər di sər gi si nin təş kil 
edil mə si bu nun əya ni gös tə ri-
ci si ol du. Bu ümid ve ri ci baş lan-
ğıc onu za ma nın axa rın da həm 
Azər bay can da, həm də res pub-
li ka sər həd lə rin dən uzaq lar da 
ke çi ri lən müx tə lif miq yas lı sər gi-
lə rin daimi iş ti rak çı sı na çe vir di. 

Neft ça la in ter nat mək tə bin də ki 
“Adil Ha cı yev stu di ya sı” isə çox 
tez lik lə böl gə nin ən məş hur sə-
nət oca ğı na çev ril di. Qə naəti-
miz cə, onun adı nı za man sız lı ğa 
qo vuş du ran amil lər dən bi ri də 
vax ti lə bu stu di ya da sə nə tin sir-
lə ri ni öy rə nən is te dad lı uşaq la rın 
tez lik lə mil li təs vi ri sə nət mə ka-
nın da ta nın ma la rı ol du. Be lə cə, 
za man həm də rəs sa mın uğur lu 
ya ra dı cı-pe da qo ji fəaliy yə ti nin 
Neft ça la çər çi və si nə sığ ma dı-
ğı nı təs diq lə di. Onun ötən əs rin 
80-ci il lə rin də Ba kı ya işə də vət 
olun ma sı və S.Bəh lul za də adı na 
sər gi sa lo nu nun di rek to ru və zi-
fə sin də fəaliy yə tə baş la ma sı hə-
ya tın da ye ni mər hə lə nin baş lan-
ğı cı na çev ril di. 

Hə min il lər onun bir-bi rin dən 
ma raq lı əsər lə ri nin ya ra dıl ma sı 
ilə də yad da qal dı. Bu mə na da 
rəs sa mın “Xon ça lar”, “Ba har tə-
ra nə si”, “Bu laq ba şın da”, “Ba-
har”, “Xalq mah nı sı”, “Gö rüş”, 
“Gənc rəs sa mın port re ti” və s. 
əsər lə ri nin adı nı çək mək olar. 
Hə min əsər lə rin hər bi rin də mə-
lum janr la rın es te tik çər çi və si ni 
ge niş lən dir mək is tə yi du yul-
maq da idi. Real bi çim li əsər lə-
rin də möv zu la rın ob raz lı həl li nə 
yö nə li göz lə nil məz ra kurs la rın 
möv cud lu ğu hə min löv hə lə rin 
diq qət çə kən xü su siy yət lə rin dən 
idi. 

“Xon ça lar” tab lo su bu mə na da 
du yu la sı ma raq kəsb edir. Adın-
dan da gö rün dü yü ki mi, əsər də 
mil li adət-ənə nə lə ri miz tə rən nüm 
olu nur. Çox fi  qur lu şa qu li kom po-
zi si ya da müx tə lif yaş lı qa dın la rın 
qa yıq la Kü rün bir sa hi lin dən di gər 
sa hi li nə toy xon ça la rı apar ma-
la rı təs vir edil miş dir. Sərt qa ya lı-
ğın ara sın dan sa lın mış pil lə lər lə 
sa hil də ki qa yı ğa doğ ru hə rə kət 
edən ba şı xon ça lı fi  qur la rın ümu-
mi gö rün tü sü nü sə ciy yə lən di rən 
axı cı-oy naq ritm və nik bin rəng 
ça lar la rı mo ti vin ürə ka çan gör-
kəm al ma sı nı şərt lən dir miş dir. 

Za ma nın da res pub li ka təs vi ri sə-
nət mə ka nın da bə dii ha di sə ki mi 
də yər lən di ri lən bu əsə rə ic ti maiy-
yət də bi ga nə qal ma mış dı. Adil 
Ha cı ye vin ya ra dı cı lıq uğur la rı na 
şa hid lik edən gör kəm li kim ya çı 

alim Yu suf Məm mə də li yev, ta nın-
mış fır ça us ta la rı Sət tar Bəh lul-
za də və Ta hir Sa la hov, elə cə də 
rəs sa mın müasir lə ri olan həm-
yer li lə ri – fi  lo loq-alim İmam ver di 
Əbi lov və qa baq cıl maarif xa di mi 
Əb dül sə mid Axun dov onun ba rə-
sin də xoş söz lər söy lə miş lər. 

Rəs sa mın ya ra dı cı lı ğı nın ilk 
döv rü nə aid olan əsər lə rin də bə-
dii ümu mi ləş dir mə lə rin he sa bı na 
mo nu men tal lıq əl də olun ma sı qa-
ba rıq du yu lur. “Bri qa di rin port re-
ti”, “Ba har”, “Kənd mək tə bin də”, 

“Kür ba lıq çı la rı” və s. tab lo lar da 
mo ti vin da şı dı ğı mə na-məz mun 
yü kü real və inan dı rı cı bə dii va-
si tə lər lə ifa də olun du ğun dan, 
möv zu müx tə lifl  i yi nə bax ma ya-
raq, bu əsər lə rin hər bi ri duy ğu-
lan dı rı cı qə bul olu nur.

Adil Ha cı ye vin son ra kı dövr-
lər də ər sə yə gə tir di yi tab lo la rın 
bə dii mə ziy yət lə ri ni Azər bay can 
rəng kar lı ğı üçün ye ni olan bə dii 
şər hin təş kil et di yi ni de mə li yik. 
İkin ci mər hə lə ni da ha də qiq də-
yər lən dir mə li ol saq, kə tan üzə-
rin də təq dim edil miş təs vir lə rin 
realist-ger çək çi for ma da təq-
di ma tı nın ki çi köl çü lü ya xı lar la 
ifa də olun du ğu nu vur ğu la maq 
olar. Bu da ilk ba xış da “sa kit” 
gö rü nən ob raz la rın və mo tiv-
lə rin ro man ti ka ya bə lən miş 
eksp res siv tu tum al ma sı nı şərt-
lən dir miş dir, de sək, ya nıl ma rıq. 
Qra fi k ciz gi lər lə an lam ya ra dan 
bu ya xı la rın əl van bo ya lar la 
qov şa ğı nın ta ma şa çı sı na bəxş 
et di yi es te tik zövq ki fa yət qə-

dər ye ni və zən gin ça lar lı ol du-
ğun dan uzun müd dət unu dul mur. 
Vur ğu la dı ğı mız bə dii mə ziy yət lər 
“Xon ça lar”dan əla və, “Ba lıq ovu”, 
“Kür ba lıq çı la rı”, “Ba la Kü rün Xə-
zər də ni zi nə qo vuş du ğu yer”, elə-
cə də rəs sa mın iş lə di yi çox say lı 
port ret lər üçün də sə ciy yə vi dir.

Yu xa rı da da qeyd et di yi miz ki-
mi, ək sər əsər lə ri nin möv zu su nu 
bi la va si tə Neft ça la və Sal yan mü-
hi tin dən alan rəs sam müx tə lif janr lı 
tab lo la rın da müasir lə ri nin on la rı 
şöh rət lən di rən əmə yi ni yad da qa-
lan – ro man tik tu tum da bə diiləş-
dir mə yə nail ol muş dur. Ba lıq çı və 
pam bıq çı əmə yi hə min əsər lə rin 
əsas leyt mo ti vi ni təş kil edir. Onun 
məş hur pam bıq çı lar Qüd rət Sə-
mə dov və Ay na Qu li ye va ya həsr 
et di yi port ret lər bu qə bil dən dir. 
Rəs sa mın baş qa pe şə adam la rı na 
həsr et di yi əsər lər də də ob raz lı lı ğın 
əl də olun ma sı gö rün mək də dir. Bu 
mə na da məş hur el sə nət ka rı, aşıq 
Pə nah Pə na ho vun və ta nın mış 
müəl lim-fi  lo loq İmam ver di Əbi lo-
vun port re ti ni qeyd et mək olar. 

Adil Ha cı ye vin haq qın da söz 
aç dı ğı mız müx tə lif janr lı əsər lə ri-
nin çox say lı ta ma şa çı ma ra ğı na 
sə bəb ol ma sı həm də on la rın hər 
bi ri nin müəy yən ov qat da şı yı cı-
sı ol ma sı ilə bağ lı dır. Da ha də qiq 
de sək, pam bıq çı nın tor paq sev gi-
si nə (”So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı 
Ay na Qu li ye va nın port re ti”), ana-
nın kör pə mə həb bə ti nə (“Ba har 
tə ra nə si”), gənc lə rin ya şa yıb-ya-

rat maq eş qi nə (“Bu laq ba şın da”), 
in san la rın adət-ənə nə ni ya şat-
maq is tə yi nə (“Xon ça lar”) rəs sam 
ma ra ğı nı qa tan fır ça us ta sı son 
nə ti cə də təq dim et dik lə ri ni ro man-
tik ruh lu mə nə vi- es te tik qay na ğa 
çe vir mə yi ba car mış dır. Ona gö rə 
də onun za man sız lı ğa qo vuş muş 
ya ra dı cı lı ğı bu gün də tə ra vət li, 
ha mı üçün ma raq lı gö rün mək də-
dir... 

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Ekspressiv cizgilərin romantikliyi
Rəngkar Adil Hacıyevin sənət dünyası haqqında

Teatr, kino və xoreoqrafi ya sənəti 
üzrə qabiliyyət imtahanları

Döv lət İm ta han Mər kə zi (DİM) iyul-av qust ay la rı 
ər zin də ke çi ri lə cək xü su si qa bi liy yət im ta han la-
rı nın is ti qa mət lə ri üz rə təq vi mi təq dim edib.

Teatr, ki no və xo reoq ra fi  ya sə nə ti üz rə ali təh sil 
müəs si sə lə ri nə qa bi liy yət im ta han la rı iyu lun 14, 
18, 22, 25, 29-da təş kil edi lə cək. Bun dan əla və, 
iyu lun 20, 21, 27, 29-da 9 il lik, ayın 26-da isə 11 
il lik təh sil ba za sın da kol lec lə rə teatr, ki no və xo-
reoq ra fi  ya sə nə ti üz rə xü su si qa bi liy yət im ta han-
la rı ke çi ri lə cək.

İm ta han lar Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te tin də, Ba kı Xo reoq ra fi  ya 
Aka de mi ya sın da, həm çi nin DİM-in əsas ofi  sin də 
(on layn) təş kil edi lə cək.

Qeyd edək ki, hər im ta han ta ri xi üçün sə hər və 
ax şam növ bə lə ri bit dik dən son ra apel ya si ya ko-
mis si ya la rı təş kil olu nur.
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MƏDƏNİYYƏT

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

298 il əvvəl...
12 iyul 1724-cü il də Os man lı im pe ri ya sı ilə Ru si ya ara sın da İs tan bul 

mü qa vi lə si bağ la nıb. Sə nəd də Ru si ya ilə Sə fə vi döv lə ti ara sın da 1723-
cü ilin 12 sent yab rın da bağ lan mış Pe ter burq mü qa vi lə si nin şərt lə ri təs-
diq edi lib. Hə min mü qa vi lə yə əsa sən, Sə fə vi lər Dər bənd dən Ən zə li yə-
dək Xə zər ya nı böl gə lə ri Ru si ya ya gü zəş tə get miş, Cə nu bi Azər bay ca nı 
öz əlin də sax la mış dı. İs tan bul mü qa vi lə si ilə Os man lı döv lə ti də bu böl-
gü nü qə bul edib. Ey ni za man da mü qa vi lə yə gö rə, Ru si ya Xə zər ya nı 
böl gə lər is tis na ol maq la Şi ma li Azər bay ca nın qa lan his sə si ni Os man lı-
nın nə za rə ti nə keç mə si nə ra zı la şıb. Şir van Os man lı nın hi ma yə si al tın-
da xan lıq sta tu su alıb.

233 il əvvəl...
14 iyul 1789-cu il də 

Fran sa da in qi lab baş ve rib. 
Üs yan çı küt lə lər Pa ris də ki 
Bas ti li ya qa la sı nı ələ ke çi rib. 
XIV əsr də in şa edi lən Bas ti-
li ya Fran sa da müt lə qiy yə tin 
sim vo lu sa yı lır dı. Bir il son ra 
qa la uçu rul du. Bas ti li ya nın 
alın ma sı ilə baş la nan in qi la-
bi sar sın tı lar bü tün Av ro pa-
da re zo nans do ğur du. İn qi-
lab dan son ra qə bul edi lən “İn san hü quq və azad lıq la rı bə yan na mə si” 
Qərb də li be ral də yər lə rin və ka pi ta liz min in ki şa fı na tə kan ver di. 1880-ci 
il dən 14 iyul Fran sa nın mil li bay ra mı ki mi qeyd olu nur.

218 il əvvəl...
16 iyul 1804-cü il də Bi rin ci Ru si ya-İran mü ha ri bə si (1804-1813) 

baş la nıb. Mü ha ri bə nin il kin nə ti cə si ola raq im za la nan Kü rək çay mü-
qa vi lə si nə (1805-ci il) əsa sən, Azər bay ca nın Qa ra bağ və Şə ki xan lıq-
la rı Ru si ya ya il haq edi lib.

181 il əvvəl...
15 iyul 1841-ci il də Lon don da İs tan bul bo ğaz la rı (Ara lıq və Qa ra də-

niz lə ri bir ləş di rən Bos for və Ça naq qa la (Dar da nel) bo ğaz la rı) haq qın da 
kon ven si ya im za la nıb. Os man lı im pe ri ya sı, Bri ta ni ya, Fran sa, Ru si ya, 
Prus si ya və Avst ri ya ara sın da im za la nan sə nə də əsa sən, bo ğaz lar dan 
xa ri ci gə mi lə rin keç mə si nə ica zə ni an caq Os man lı döv lə ti ve rə bi lər di.

104 il əvvəl...
15 iyul 1918-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Na zir lər 

Şu ra sı 1918-ci ilin mar tın da daş nak-bol şe vik dəs tə lə ri nin azər bay-
can lı la ra qar şı tö rət di yi soy qı rı mı ci na yət lə ri nin araş dı rıl ma sı üçün 
Föv qə la də Təh qi qat Ko mis si ya sı ya ra dıb.

16 iyul 1918-ci il də Ru si ya nın Ye ka te rin burq şə hə rin də ki “İpat-
yev evi”ndə Ru si ya im pe ri ya sı nın so nun cu ça rı II Ni ko lay ailə si (xa-
nı mı Alek sand ra, dörd qı zı, oğ lu Alek sey) və ya xın la rı ilə bir lik də 
gül lə lə nib. Çar ailə si nin gül lə lən mə si ba rə də əm ri Le nin ver miş di. 
Vla di mir İliç 1887-ci il də III Alek sand rın (II Ni ko la yın bö yük qar da şı) 
əm ri ilə edam olun muş qar da şı Alek sand rın qi sa sı nı be lə al dı.

69 il əvvəl...
12 iyul 1953-cü il də Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı nın Mər kə zi 

Ko mi tə si və Ba kı Şə hər Ko mi tə si nin bir gə ple nu mun da Mir cə fər Ba-
ğı rov Azər bay can KP MK-nın I ka ti bi və zi fə sin dən azad edi lib. Mir cə-
fər Ba ğı rov 1933-cü il dən Azər bay ca na rəh bər lik et miş di. 1956-cı ilin 
ap re lin də Ba ğı rov ha ki miy yət də ki ya xın ət ra fı ilə bir lik də mü ha ki mə 
olun du, hə min ilin ma yın da SS Rİ Ali Məh kə mə si Hər bi Kol le gi ya sı nın 
hök mü ilə gül lə lən di.

53 il əvvəl...
14 iyul 1969-cu il də Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko-

mi tə si nin ple nu mun da təş ki la ti mə sə lə yə ba xı lıb. KP MK-nın I ka ti bi Və-
li Axun do vun is te fa sı qə bul olu nub. Ple num yek dil qə rar la Azər bay can 
Döv lət Təh lü kə siz lik Ko mi tə si nin səd ri, ge ne ral-ma yor Hey dər Əli ye vi 
Azər bay can KP MK-nın I ka ti bi se çib. Bu, Azər bay ca nın ye ni ta ri xin də 
güc lü li der ki mi müs təs na yer tu ta caq şəx siy yə tin bö yük si ya sə tə və ha-
ki miy yə tə gə li şi idi.

27 il əvvəl...
12 iyul 1995-ci il də keç miş Yu qos la vi ya nın sü qu tu nə ti cə sin də mey-

da na gə lən mü ha ri bə ge di şin də Bos ni ya nın Sreb re nit sa şə hə rin də 
mü səl man əha li yə qar şı soy qı rı mı baş la nıb. Ge ne ral Rat ko Mla di çin 
baş çı lıq et di yi serb qo şun la rı bir həf tə ər zin də Sreb re nit sa şə hə rin də 
16 yaş dan yu xa rı ki şi əha li ni – 8 min dən çox in sa nı qət lə ye ti rib. Qır ğın 
böl gə də ki BMT “sülh mə ram lı” kon tin gen ti nin gö zü qar şı sın da baş ve rib.

16 il əvvəl...
13 iyul 2006-cı il də Tür ki yə nin Ara lıq də ni zi sa hi lin də ki Cey han 

(Ada na vi la yə ti) li ma nın da Ba kı-Tbi li si-Cey han neft kə mə ri nin tən tə nə li 
açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Azər bay can, Tür ki yə və Gür cüs tan pre zi-
dent lə ri baş da ol maq la 30-dək öl kə nin nü ma yən də he yə ti iş ti rak et miş-
di. İn şa sı 2002-ci il də baş la nan kə mə rin uzun lu ğu 1768 km (443 km 
Azər bay can, 249 km Gür cüs tan, 1076 km Tür ki yə əra zi sin də), gün də-
lik nəq let mə gü cü 1 mil yon ba rel dir.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Səudiyyə Ərəbistanı Yaxın Şərqdə ən böyük film istehsalçısı olmaq istəyir

Ən ya xın ta rix də film is teh sa lı
nın qa da ğan ol du ğu Səudiy yə 
Ərə bis ta nı 2030cu ilə dək Ya xın 
Şər qin ən bö yük ki ne ma toq ra fı na 

ma lik ol maq id diasın da dır.

ÜDM-in həc mi nə gö rə dün ya da 12-ci, 
Kör fə zin ərəb öl kə lə ri ara sın da isə bi rin ci 
ye ri tu tan Səudiy yə Ərə bis ta nı ki no is teh-
sa lı üz rə bum ya rat maq niy yə tin də dir. Ar tıq 
öl kə də 10 ki nos tu di ya fəaliy yət gös tə rir və 
on la rın ən bö yü yü olan “Al Ula” stu di ya sı 
bey nəl xalq miq yas da bir ne çə la yi hə yə im-
za atıb.

Öl kə nin İn ves ti si ya Na zir li yi bə yan edib 
ki, 2030-cu ilə dək 100 bə dii və sə nəd li fil mə 
ma liy yə və saiti ay rı la caq. Ey ni za man da “Al 

Ula Kral Ko mis si ya sı” ki nos tu di ya la rın ən 
müasir tex ni ka və ava dan lıq la təc hiz olun-
ma sı, ha be lə te le film sə na ye si üçün ye ni la-

yi hə lə rin real laş dı rıl ma sı məq sə di lə xü su si 
proq ram ha zır la yıb.

Hol li vud da “Al Ula” stu di ya sın da bey nəl-
xalq miq yas da re zo nans do ğu ran bir gə film-
lər is teh sal edir. Bu nun ən ba riz nü mu nə lə ri 
ki nos tu di ya nın əra zi sin də qu rul muş Əf qa-
nıs tan pa vil yo nun da len tə alı nan “Qən də har” 
fil mi dir. “Al Ula” stu di ya sın da in gi lis ki ne ma-
toq raf çı la rı tə rə fin dən “Stiv Bək şo lun eks pe-
di si ya sı” çox se ri ya lı te le vi zi ya fil mi və “Na-
tional Geog rap hic” te le ka na lı üçün se rial lar 
da len tə alı nır. Ki no re jis sor Tev fik Əl zaidi nin 
çə ki liş lə ri da vam edən “No rah” bə dii fil mi nin 
isə bey nəl xalq are na da əks-sə da do ğu ra ca-

ğı eh ti mal olu nur. Ta ri xi ek ran əsə ri UNES CO-
nun Dün ya İr si Si ya hı sı na da xil edil miş Al Ula 
ar xeolo ji mə ka nın da len tə alı nır.

Azər bay can Res pub li ka
sı Pre zi den ti nin sə rən
ca mı ilə elan olun muş 
“Şu şa İli” çər çi və sin də 

öl kə mi zin hü dud la rın dan 
kə nar da da müx tə lif la yi hə
lər, təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir.

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə-
yi ilə Azər bay ca nın Bel çi ka da kı 
Sə fir li yi tə rə fin dən Brüs se lin BO-
ZAR İn cə sə nət Sa ra yın da us tad 
xa nən də Xan Şu şins ki nin xa ti rə-
si nə həsr edil miş “Azər bay can 
mu ğa mı” ad lı kon sert təş kil olu-
nub.

Kon sert də Xalq ar tis ti, xa-
nən də Mən sum İb ra hi mo vun 
rəh bər li yi ilə “Qa ra bağ” mu ğam 
qru pu çı xış edib. Xa nən də ni 
tar da Xalq ar tis ti El çin Hə şi-
mov, ka man ça da Əmək dar ar-
tist El nur Əh mə dov və na ğa ra da 
Əmək dar ar tist Kam ran Kə ri mov 
mü şa yiət edib lər. Proq ram da 
Azər bay can mu ğam la rı ilə ya-
na şı Xan Şu şins ki nin müəl li fi ol-
du ğu mah nı lar, Fik rət Əmi ro vun, 
Üze yir Ha cı bəy li nin əsər lə rin dən 
nü mu nə lər, xalq mah nı la rı din lə-
yi ci lə rə təq dim olu nub.

Azər bay ca nın Bel çi ka da kı sə-
fi ri Va qif Sa dı qov təd bir də çı xış 
edə rək ta ma şa çı la ra dün ya mə-
də niy yə ti nə əvəz siz töh fə ver miş 
Şu şa şə hə ri nin gör kəm li şəx siy-
yət lə ri haq qın da da nı şıb. “Xan 
Şu şins ki Fon du”nun rəh bə ri və 
sə nət ka rın qı zı Bə yim xa nım Ver-

di ye va ata sı nın sə nət yo lun dan 
söz açıb, Şu şa ilə bağ lı xa ti rə lə-
ri ni bö lü şüb. Us tad xa nən də nin 
“O ol ma sın, bu ol sun” fil min də 
ifa et di yi “Şah naz” mu ğa mın dan 
fraq ment nü ma yiş olu nub.

Bel çi ka da ya şa yan piano-
çu-mu si qi şü nas, “Fik rət Əmi rov 

Bey nəl xalq As so siasi ya sı”nın 
rəh bə ri və bəs tə ka rın nə və si 
Nəz rin Əfən di ye va Azər bay can 
mu ğa mı, Qa ra bağ mu ğam mək-
tə bi haq qın da çı xış edib.

Təd bir çər çi və sin də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət 
Na zir li yi tə rə fin dən ha zır lan mış 
“Şu şa nın mə də niy yət in ci lə ri” 
la yi hə si çər çi və sin də ey niad-
lı fo to sər gi də nü ma yiş olu nub. 
Sər gi də Şu şa nın mə də niy yət 
və ta ri xi abi də lə ri ni, ge yim lə ri ni, 
xal ça la rı nı və bu şə hə rin ye tir di yi 
gör kəm li ədib lə rin, mu si qi çi lə rin 
hə ya tı nı əks et di rən fo to şə kil lər 
yer alıb.

Təd bir də Bel çi ka Par la men-
ti nin və Av ro pa Par la men ti nin 
üzv lə ri, Av ro pa İt ti fa qı qu rum la-
rı nın, dip lo ma tik kor pu sun, mə-
də niy yət dairə lə ri və yer li me dia 
nü ma yən də lə ri ilə ya na şı, Be ne-
lüks öl kə lə rin də ya şa yan soy-
daş la rı mız da iş ti rak edib lər.

Brüsseldə “Azərbaycan muğamı”
“Şuşa İli” çərçivəsində konsert təşkil edilib

“İlk günün həyəcanı ilə işimizi davam etdiririk”
“Azər bay can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Öz bə kis tan, Tür ki yə və Türk mə nis ta nın 
mə də niy yət na zir lə ri nin 29 il əv vəl at dı ğı 
ad dım la bü tün dün ya da ta nı nan, hör mət 
və təq dir edi lən mə də ni əmək daş lıq 
təş ki la tı ya ran mış dır. Bu gün də ilk gü nün 
hə yə ca nı ilə işi mi zi da vam et dir di yi miz 
üçün qar daş lı ğı mız, zən gin mə də niy
yə ti miz və ümu mi nailiy yət lə ri miz lə fəxr 
edi rik. Ya şa dı ğı mız xoş bəxt li yi bi zim lə 
bö lü şən, dəs tə yi ni hər za man hiss et di
yi miz TÜRK SOYa üzv öl kə lə rin hör mət li 
pre zi dent lə ri nə, mə də niy yət na zir lə ri mi zə 
və əziz dost la rı mı za ürək dən tə şək kür 
edi rik”.

Bu söz lər TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Sul tan 
Raevin təş ki la tın ya ran ma sı nın 29-cu il dö nü-
mü ilə bağ lı ya yım la dı ğı açıq la ma da yer alıb.

1993-cü il iyu lun 12-də Tür ki yə, Azər bay-
can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan 
və Türk mə nis ta nın mə də niy yət na zir lə ri-
nin Al ma tı şə hə rin də ke çi ri lən top lan tı sın da 
“Türk Kül tür və Sə nət lə ri Or taq Yö nə ti mi”nin 
(TÜRK SOY) ya ra dıl ma sı haq qın da sa ziş im-
za la nıb. 

Son ra kı il lər də Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Al-
tay, Baş qır dıs tan, Ta ta rıs tan, Tu va, Xa ka si ya 
və Sa xa-Ya ku ti ya  res pub li ka la rı, Mol do va-
nın Qa qauz Ye ri mux tar böl gə si və Şi ma li 
Kipr Türk Cüm hu riy yə ti təş ki la ta üzv olub. 
Qu rum 2009-cu il dən Bey nəl xalq Türk Mə-
də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY ad la nır.

Or taq türk mə də niy yə ti nin, in cə sə nə-
ti nin, adət-ənə nə lə ri nin, mə də ni ir si nin 

araş dı rıl ma sı, qo run ma sı, in ki şaf et di ril-
mə si, dün ya da ta nı dıl ma sı və gə lə cək nə sil-
lə rə ötü rül mə si məq sə di lə qu ru lan təş ki la tın 
mən zil-qə rar ga hı (ka tib li yi) An ka ra şə hə rin-
də yer lə şir. Təş ki la tın fəaliy yə ti hər il top-
lan tı la rı ke çi ri lən Mə də niy yət Na zir lə ri Daimi 
Şu ra sı tə rə fin dən müəy yən olu nur. Qu ru mun 
ca ri fəaliy yə ti nə baş ka tib rəh bər lik edir.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi ri, keç miş 
mə də niy yət na zi ri, Xalq ar tis ti Po lad Bül bül-
oğ lu 1993-2006-cı il lər də TÜRK SOY-un ilk 
baş ka ti bi olub. 2007-ci il dən 2022-ci ilə dək 
bu və zi fə ni Qa za xıs ta nın keç miş mə də niy yət 
na zi ri Dü sen Ka seinov ye ri nə ye ti rib. 31 mart 
2022-ci il də Qır ğı zıs ta nın Xalq ya zı çı sı, keç-
miş mə də niy yət, in for ma si ya və tu rizm na zi ri 
Sul tan Raev TÜRK SOY-un ye ni baş ka ti bi 
se çi lib.

Ötən 29 il də TÜRK SOY ümum türk mə də ni ir-
si nin təb li ği və ta nı dıl ma sı, türk dil li xalq lar, öl kə 
və di yar lar ara sın da əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə-
si is ti qa mə tin də müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çi-
rib. Bu la yi hə lə rin bir ço xu ənə nə ha lı nı ala raq 
hər il da vam et di ri lir.

MehparəSultanova 
Ankara

Sağlamlıq imkanları məhdud insanlar üçün 
geyim kolleksiyasının təqdimatı 

İyu lun 13də “Ke ka lo ve Adap ti ve” star ta pı nın təş ki lat çı lı ğı, ABŞ 
Bey nəl xalq İn ki şaf Agent li yi nin, İn ki şaf və Əmək daş lıq üz rə İs veç
rə Agent li yi nin dəs tə yi və “JW Mar riott Abs he ron” ho te li nin ev sa
hib li yi ilə öl kə miz də əlil li yi olan şəxs lər tə rə fin dən adap tiv ge yim 
kol lek si ya sı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Təd bi rin məq sə di əlil li yi olan 
şəxs lə rin eh ti yac la rı nı nə zə rə 
alan xü su si ge yim di zayn la rı nı, 
adap tiv ge yim lə ri nü ma yiş et-
dir mək dir. Kol lek si ya nın müəl li fi 
Azər bay ca nın ilk pe şə kar adap-
tiv ge yim di zay ne ri Rə şi də Əli ye-
va dır.

“Ke ka lo ve Adap ti ve”nin tə sis-
çi si və ic ra çı di rek to ru Mə həm-
məd Ke ka lov qeyd edib ki, üçün-
cü də fə ke çi ri lən şou İnk lü zi ya 
fes ti va lı nın bir his sə si dir: “Sağ-
lam lıq im kan la rı məh dud olan 
in san la rın cə miy yə tə in teq ra si-
ya sı na dəs tək ver mək bi zi se vin-
di rir”, - de yə o bil di rib.

ABŞ Bey nəl xalq İn ki şaf Agent li-
yi nin Azər bay can üz rə mis si ya di-
rek tor və zi fə si ni ic ra edən An je li na 
Al len-Mp yi si de yib: “USAID Azər-
bay can da da əlil li yi olan in san la rın 
cə miy yə tə in teq ra si ya edil mə si nə 
dəs tək ol maq üçün Ke ka lo va ilə 
əmək daş lıq et mək dən qü rur du-
yur. Əlil li yi olan şəxs lər üçün ink-
lü ziv li yin təş viq edil mə si USAID-in 
qlo bal priori te ti dir. Qlo bal müs tə-
vi də əlil in san la rın cə miy yə tə in-
teq ra si ya sı nı təş viq et mək va cib 
iş lər dən bi ri dir...”. 

Təd bir də əlil li yi olan mo del lə-
rin iş ti ra kı ilə 40 ge yim dəs ti nü-
ma yiş et di ri lib.

Lokarno festivalında “Balıqlara xütbə” 
Hilal Baydarovun yeni filmi nümayiş olunacaq

Azər  bay  can  lı re  jis  sor Hi  lal Bay  da  ro  vun 
“Ba  lıq  la  ra xüt  bə” (“Ser  mon to the Fish”) 
tam  met  raj  lı bə  dii fil  mi İta  li  ya  da – 75ci Lo 
kar  no Film Fes  ti  va  lın  da nü  ma  yiş olu  na  caq. 
Film “bey  nəl  xalq mü  sa  bi  qə” ka  te  qo  ri  ya  sı 
üz  rə fes  ti  va  lın proq  ra  mı  na da  xil edi  lib.

Bu ba  rə  də mə  lu  mat ve  rən fil  min pro  dü  se  ri 
El  şən Ab  ba  sov bil  di  rib ki, Azər  bay  can, Mek  si -
ka, İs  veç  rə və Tür  ki  yə  nin bir  gə is  teh  sa  lı olan 
“Ba  lıq  la  ra xüt  bə” fil  mi fes  ti  va  lın əsas proq  ra -
mı üçün se  çil  miş 17 ek  ran işin  dən bi  ri  dir. 

Lo  kar  no Film Fes  ti  va  lı av  qus  tun 3-dən 13-
dək ke  çi  ri  lə  cək. Fes  ti  va  lın baş mü  ka  fa  tı “Qı -
zıl bə  bir” hey  kəl  ci  yi  dir.

“Ba  lıq  la  ra xüt  bə” fil  mi  nin sse  na  ri müəl  li f ə ri 
Hi  lal Bay  da  rov və Ay  su Ak  can, re  jis  so  ru Hi  lal 
Bay  da  rov  dır. Film  də Rə  na Əs  gə  ro  va, Or  xan 
İs  gən  dər  li, Hü  seyn Nə  si  rov və di  gər akt  yor -
lar rol alıb  lar.

Xa  tır  la  daq ki, re  jis  sor Hi  lal Bay  da  ro  vun 
“Sə  pə  lən  miş ölüm  lər ara  sın  da” fil  mi 2020-ci 
il  də Av  ro  pa  nın üç ən nü  fuz  lu ki  no mü  sa  bi  qə -
sin  dən bi  ri olan Ve  ne  si  ya Film Fes  ti  va  lın  da 
nü  ma  yiş olu  nub. Bu, müs  tə  qil Azər  bay  can 
ki  no ta  ri  xin  də A ka  te  qo  ri  ya  lı fes  ti  va  lın əsas 
mü  sa  bi  qə  sin  də yer alan ilk film  dir. Re  jis  so  run 
“Dur  na çı  ra  ğı” fil  mi  2021-ci il  də 34-cü To  kio 
Bey  nəl  xalq Film Fes  ti  va  lı  nın “İn  cə  sə  nə  tə töh -
fə  yə gö  rə” xü  su  si mü  ka  fa  tı  na la  yiq gö  rü  lüb.
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