
“Qə zet dər viş ki mi na ğıl de yə bil məz; 
onun bor cu dur iş lə rin yax şı və ya man lı ğı-
nı ayi nə ki mi xal qa gös tər sin, ta xalq öz 
ni kü bə din dən xə bər dar olub onun əla cı-
nın da lın can ol sun”.

Bu fi  kir lər Azər bay can mil li mət buatı nın 
qa ran qu şu olan “Əkin çi” qə ze ti nin ya ra-
dı cı sı, gör kəm li tə biət şü nas alim, maarif 
fə daisi, Və tə ni mi zin ger çək təəs süb keş lə-
rin dən Hə sən bəy Zər da bi yə (1842-1907) 
məx sus dur. 

Bə li, ilk qə ze ti miz dər viş lik et mək üçün ya-
ra dıl ma mış dı. O, uzun il lər dir müs təm lə kə 
zül mü al tın da in lə yən xal qın bə si rət gö zü nü 
aç ma ğa, ət ra fı na, ən əsa sı isə öz ta le yi nə 
nə zər sal ma sı üçün min bir çə tin lik lə ara ya-
ər sə yə gə ti ril miş di. 

1875-ci il iyu lun 22-də H.Zər da bi nin re-
dak tor lu ğu ilə ana di li miz də ilk mət bu or-
qan – “Əkin çi” qə ze ti nəş rə baş la yıb, iki 
il ər zin də 56 sa yı işıq üzü gö rüb. Bu qı sa 
öm rün də qə zet mə də ni-maarif ta ri xi miz də, 
Azər bay can xal qı nın mil li oya nı şı və özü nü-
dər ki yo lun da ta ri xi sə hi fə aç ma ğa nail olub. 
“Əkin çi”nin nəş rə baş la dı ğı 22 iyul ta ri xi təq-
vi mi mi zə Mil li Mət buat Gü nü – me dia iş çi lə-
ri nin pe şə bay ra mı ki mi ya zı lıb.

Ne cə ki, Mir zə Cə lil “Mol la Nəs rəd din”i 
tə biət özü ya rat dı, zə ma nə özü ya rat dı” de-
yir di, elə “Əkin çi”mi zi də tə biət və zə ma nə 
ya rat mış dı. Da ha doğ ru su, onu zə ma nə nin 
tə biət şü na sı ya rat mış dı. Hə sən bəy tək cə 
tə biət şü nas de yil di, həm də cə miy yət şü nas 

mü tə fək kir idi. O, ha ra dan, nə dən və ne cə 
baş la ma ğı də qiq bi lir di. Və haq lı ola raq ri-
şə dən baş la mış dı. Hə min dövr də ək sə riy yət 
alim, arif de yil di. İs tə ni lən mü tə rəq qi ad dı mı 
əkin çi-bi çin çi üçün at maq düz gün qə rar idi... 

davamı səh. 6-da

MƏDƏNİYYƏT
22 iyul 2022   №54 (1927)                 www.medeniyyet.az

“Nizami 
Gəncəvini
biz də 
sevirik”

səh. 3

“Azərbaycanı dünyaya tanıdaq”

Şuşa və Qafqaz Albaniyası haqqında nəşrlər
30-dək ölkənin kitabxanalarına göndərilib

səh. 3

Xan qızının 
190 illik 
yubileyi
qeyd olunub

səh. 4

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

“Əkinçi”dən başlanan işıqlı yol...
Azərbaycan milli mətbuatının 147 yaşı tamam olur

Estoniyada “Azərbaycan naxışları”

Es  to  ni  ya  nın pay  tax  tı Tal  lin  də bu şə  hər  də ya  şa  yan azər  bay  can -
lı rəs  sam Röv  şən Qu  li  ye  vin (Röv  şən Nur) əsər  lə  rin  dən iba  rət 
“Azər  bay  can na  xış  la  rı” ad  lı sər  gi ke  çi  ri  lib. Şə  hər  də  ki Ar  xi  tek  tu  ra 
və Di  zayn Qa  le  re  ya  sın  da açı  lan sər  gi Dias  por  la İş üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si  və Azər  bay  ca  nın Es  to  ni  ya  da  kı Sə  fir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə 
“Şu  şa İli” çər  çi  və  sin  də təş  kil edi  lib.

səh. 8

Prezident Sumqayıtda abadlıq işləri və 
yeni müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub

Sumqayıt Şəhidlər xiyabanında
“Qalib Əsgər” abidəsi ucaldılıb

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 20-də Sum qa yıt şə hə rin də olub. 
Döv lət baş çı sı Sum qa yıt şə hə rin də ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
abi də si ni zi ya rət edib, son ra Şə hid lər xi ya ba nın da apa rı lan 
əsas lı tə mir və ye ni dən qur ma iş lə ri ilə ta nış olub.

Sum qa yıt Şə hid lər xi ya ba nın da apa rı lan ye ni dən qur ma iş lə ri 
çər çi və sin də bu ra da  “Qa lib Əs gər” abi də si də ucal dı lıb. Döv lət 
baş çı sı “Qa lib Əs gər” abi də si nin və Xo ca lı fa ciəsi qur ban la rı nın 
xa ti rə si nə həsr olu nan abi də nin önü nə gül dəs tə lə ri qo yub.

davamı səh. 2-də

Mədəniyyət naziri Qəbələdə 
vətəndaşların müraciətini dinləyib

Mə  də  niy  yət na  zi  ri Anar Kə  ri  mov iyu  lun 21-də Qə  bə  lə Ra  yon 
Mə  də  niy  yət Mər  kə  zin  də Qə  bə  lə və Oğuz sa  kin  lə  ri, elə  cə də 
di  gər ra  yon  lar  dan qə  bu  la gə  lən və  tən  daş  lar  la gö  rü  şüb.

Qə bu la gə lən sa kin lə rin mü ra ciət lə ri iş lə tə min olun ma, ki tab 
nəş ri nə kö mək lik gös tə ril mə si, iş ye ri nin də yiş di ril mə si, şə hid 
adı nın əbə di ləş di ril mə si və di gər mə sə lə lə ri əha tə edib. 

səh. 3

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa, tikinti və 
idarəetmə xidməti üzrə qurumlar

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 21-də “Qa ra bağ İq ti sa di Ra yo nun-
da Bər pa, Ti kin ti və İda rəet mə Xid mə ti” pub lik hü qu qi şəx sin 
ya ra dıl ma sı və fəaliy yə ti nin tə min edil mə si haq qın da” fər man 
im za la yıb. Fər man la “Qa ra bağ İq ti sa di Ra yo nun da Bər pa, Ti kin-
ti və İda rəet mə Xid mə ti”nin Ni zam na mə si də təs diq edi lib.

Döv lət baş çı sı nın di gər fər manı i lə “Şər qi Zən gə zur İq ti sa di 
Ra yo nun da 1 say lı Bər pa, Ti kin ti və İda rəet mə Xid mə ti” pub lik 
hü qu qi şəxs ya ra dı lıb.

səh. 2

Media islahatlarında yeni hədə� ərə doğru
İyu lun 21-də, Mil li Mət buat Gü nü ərə fə sin də Azər bay can Res-
pub li ka sı Me dianın İn ki şa fı Agent li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Ba kı da 
“Də rin lə şən me dia is la hat la rı: Ye ni hə dəf lə rə doğ ru” möv zu-
sun da konf rans ke çi ri lib.

səh. 2

Hacıkənddə II Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək
İyu lun 29-31-də Gən cə şə hə ri nin Ha cı kənd qə sə bə si əra zi sin də ki 
Xan yay la ğın da II Mil li Yay laq Fes ti va lı ke çi ri lə cək. 

Pan de mi ya nın ya rat dı ğı ikiil lik 
fa si lə dən son ra bər pa olu nan fes-
ti val “Ca vad Xan” Ta rix və Mə də-
niy yət Fon du və “Kap.az” – Fərq li 
Tu rizm MMC-nin tə şəb bü sü, Mə-
də niy yət Na zir li yi, Tİ KA – Türk 
Əmək daş lıq və Koor di na si ya 
Agent li yi, Gənc lər və İd man Na-
zir li yi, Dün ya Et noid man Kon fe-
de ra si ya sı, Döv lət Tu rizm Agent-
li yi, Döv lət Məş ğul luq Agent li yi, 
KO BİA, Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li-
yi, Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə-
ti, Göy göl Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və di gər qu rum la rın tə rəf daş lı ğı 
və dəs tə yi ilə ger çək lə şə cək.

Fes ti va la 20-dən çox öl kə dən 
300-ə ya xın iş ti rak çı nın və fəx ri 
qo na ğın qa tıl ma sı nə zər də tu tu lur.

Fes ti val da “Yay laq (id man) 
oyun la rı” şər ti adı al tın da qə dim 
kö kə söy kə nən yor ğa at ya rış la-
rı, atüs tü oyun lar və mil li id man 

növ lə ri üz rə ya rış lar və nü mu nə vi 
çı xış lar təş kil olu na caq. Mə də ni-
et noq ra fi k his sə də aşıq la rın de-
yiş mə si, mil li rəqs lər (yal lı lar, cən-
gi lər), xalq mah nı la rı, ta ma şa lar 
yer ala caq. Et no-qə sə bə nin əra-
zi sin də ya şa yış yurd la rı (ala çıq lar) 
ilə ya na şı, Cı dır mey da nı, “Yay laq 
(kənd tə sər rü fa tı) ba za rı”, “Sə nət-
kar lıq gu şə si”, “Də də Qor qud oca-
ğı” (ta ma şa lar üçün səh nə), “Yay-
laq ya ta ğı” (tə sər rü fat hey van la rı 
üçün yer lər), “Pəh lə van mey da nı” 
(ya rış sa hə si), “Aşıq Ələs gər oca-
ğı”, “Yay laq süf rə si” (yay laq ku li-
na ri ya sı) və di gər te ma tik sa hə lər 
möv cud ola caq.

Qeyd edək ki, I Mil li Yay laq Fes-
ti va lı 2019-cu il 26-28 iyul ta ri xin-
də Gə də bə yin Düz yurd-Mis kin li 
yay la ğın da ke çi ri lib. İlk fes ti va la 
16 öl kə dən 100-dən çox nü ma-
yən də qa tı lıb.

Hey dər Əli yev Fon du və 
Azər bay can Te le vi zi ya sı nın 
təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na-
zir li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən 
VIII Mu ğam Te le vi zi ya Mü sa-
bi qə si ba şa çat maq üz rə dir. 

Ma yın 10-da baş la nan, pay-
taxt da, Ba kıət ra fı qə sə bə lər də 
və re gion la rı mız da kı mə də niy-
yət ocaq la rın dan həf tə də iki də-
fə te le vi zi ya da can lı ya yım la nan 
mü sa bi qə də gənc xa nən də lər 
öz ba ca rıq la rı nı nü ma yiş et di-
rir di lər. İki qrup ol maq la növ bə li 
şə kil də ya rı şan iş ti rak çı la rı tar-
zən lər Rə şad İb ra hi mov və Rüs-
təm Müs lü mo vun rəh bər li yi ilə 
an sambl mü şa yiət edir. Bey nəl-
xalq Mu ğam Mər kə zi nin səh nə-
sin dən iyu lun 21-də mü sa bi qə-
nin son can lı ya yı mı efi  rə ge dib.

Mü sa bi qə nin ic ra çı rəh bə ri, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si İl qar 
Fəh mi bil dir di ki, mü sa bi qə nin 
fi  na lın da 9 iş ti rak çı ya rı şa caq. 
Gə lən həf tə isə is ti ra hət həf tə si 
elan edi lə cək. Av qust ayı nın 5-i 
və 6-da isə mü sa bi qə nin fi  nal və 

qa la-kon ser ti mə də niy yət pay-
tax tı mız Şu şa da ke çi ri lə cək. 

Qeyd edək ki, mü sa bi qə də ifa-
çı la rı Xalq ar tist lə ri Arif Ba ba yev, 
Sə ki nə İs ma yı lo va, Mə lək xa-
nım Əy yu bo va, Sər dar Fə rə cov, 

Mən sum İb ra hi mov, Nə za kət 
Tey mu ro va, Tey yub As la nov, 
Əmək dar ar tist Fər qa nə Qa sı-
mo va və Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si İl qar Fəh mi dən iba rət 
mün sifl  ər he yə ti qiy mət lən di rir.

İş ti rak çı Ül kər Ab dul la ye va bu 
həf tə yə qə dər mü sa bi qə də iş ti-
ra kı nı bö yük qü rur və fəxr he sab 
edir. Daş qın Kür çay lı da mu-
ğam se vər lə rin diq qə ti ni çə kən 
iş ti rak çı lar dan dır. Gənc xa nən-
də son həf tə ni hə yə can və mə-
su liy yət do lu də qi qə lər ad lan dı-
rır. Bü tün iş ti rak çı la ra uğur ar zu 
edə rək la yiq ola nın qa zan ma sı-
nı is tə yir. 

Mün sif, Xalq ar tis ti Mən sum 
İb ra hi mov da fi  kir lə ri ni bö lü şüb: 
“Bu ne çə həf tə ər zin də ta ma-
şa çı la rın gö zü qar şı sın da şəff  af 
şə kil də gənc lə rin ifa sı nı xal qı-
mı za təq dim et dik. So na ya xın-
laş dıq, güc lü lə rin güc lü sü qal dı. 
On la rın hər bi ri nin ifa sı bi zim 
üçün önəm li dir. Sa də cə, hər bir 
mü sa bi qə də ol du ğu ki mi, bu ra-
da da so na ki mi ge dən və ya rı 
yol da yo ru lan lar ol du”.

VIII Muğam Televiziya Müsabiqəsinə 
Şuşada yekun vurulacaq

Ömür illərlə deyil, əməllərlə ölçülür...
Mil li ki no sə nə-
ti mi zin ta nın mış 
nü ma yən də lə rin-
dən bi ri, zən gin 
ya ra dı cı lıq yo lu 
(sə nəd li ki no da) 
keç miş ki no re jis-
sor, Xalq ar tis ti 
Yal çın Əfən di ye vin 
ana dan ol ma-
sın ın 85 ili tamam olur. İs te dad lı re jis sor, həm kar la rı nın 
yad da şın da müs bət şəx si key fiy yə tə ma lik in san ki mi qa lan 
sə nət ka rın yu bi le yi ərə fə sin də xa ti rə si ni də rin eh ti ram la 
yad edir, ya ra dı cı lı ğı na nə zər sal ma ğı özü mü zə borc bi li rik.

səh. 7

Qavaldaşda ifası ilə əsrlərin ritmini 
çağımıza daşımışdı...

Zərb çal ğı alət lə ri nin kök lə ri çox-çox qə dim lə rə, ib ti dai 
ya şa yış dövr lə ri nə ge dib çı xır. Hə min dövr lər də in san lar 
müəy yən va si tə lər lə ritm lər ya rat mış lar.

Dün ya da ən qə dim in san məs kən lə rin dən olan Qo bus tan qo-
ru ğun da kı Cin gir da ğın ətək lə rin də on-on iki min il əv vəl lə rə aid 
edi lən qa ya rəsm lə ri ilə ya na şı, “qa val daş” ad la nan bö yük bir 
qa ya par ça sı da var. Bu qa ya nı daş par ça sı və ya xud hər han sı 
bir ci sim lə dö yəc lə dik də qa va lın temb ri nə uy ğun səs lər alı nır...

1978-ci il də Qo bus tan qa ya la rı nın fü sun kar rit mi Çin giz Meh-
di ye vin sə nə tin də “Qo bus tan qa val da şı” kom po zi si ya sı nın ya-
ran ma sı na sə bəb olur...

səh. 5
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Azad edilmiş ərazilərdə bərpa, tikinti və 
idarəetmə xidməti üzrə qurumlar yaradılıb
PrezidentİlhamƏliyeviyulun21-də“QarabağİqtisadiRa-
yonundaBərpa,TikintivəİdarəetməXidməti”publikhüquqi
şəxsinyaradılmasıvəfəaliyyətinintəminedilməsihaqqında”
fərmanimzalayıb.Fərmanla“QarabağİqtisadiRayonunda
Bərpa,TikintivəİdarəetməXidməti”ninNizamnaməsidətəs-
diqedilib.

Fərmandaqeydolunurki,QarabağİqtisadiRayonundaBərpa,
TikintivəİdarəetməXidmətiQarabağiqtisadirayonunadaxilolan
işğaldanazadolunmuşərazilərə(Şuşarayonuistisnaolmaqla)
əhalinin qayıdışı ilə əlaqədar çoxmənzilli binaların və fərdi ya
şayışevlərinintikintisinintəşkili,buqaydadatikilmişçoxmənzilli
binaların idarəedilməsi,habeləmüvafiqərazidəabadlaşdırma,
yaşıllaşdırmavəmənzilkommunaltəsərrüfatısahələrindəfəaliy
yətgöstərənpublikhüquqişəxsdir.
Xidmətinfəaliyyətinəümumirəhbərliyivənəzarətihəyatake

çirməküçünsədrdədaxilolmaqlabeşüzvdənibarətMüşahidə
Şurası yaradılır. Xidmətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi Müşahidə
Şurasınınvəzifəyətəyinvəvəzifədənazadetdiyiicraçıdirektor
həyatakeçirir.Xidmətinnizamnaməfondu1000000manatdır
vədövlətbüdcəsininvəsaitihesabınaformalaşır.
Prezidentiniyulun21dəimzaladığıdigərfərmanla“ŞərqiZən

gəzurİqtisadiRayonunda1saylıBərpa,TikintivəİdarəetməXid
məti”publikhüquqişəxsyaradılıb.Fərmanla“ŞərqiZəngəzurİq
tisadiRayonunda1saylıBərpa,TikintivəİdarəetməXidməti”nin
Nizamnaməsitəsdiqlənib.
Şərqi Zəngəzur İqtisadiRayonunda 1 saylı Bərpa,Tikinti və

İdarəetməXidmətiZəngilan rayonunaəhalininqayıdışı iləəla
qədarçoxmənzillibinalarınvəfərdiyaşayışevlərinintikintisinin
təşkili,buqaydada tikilmişçoxmənzillibinaların idarəedilməsi,
habeləmüvafiqərazidəabadlaşdırma,yaşıllaşdırmavəmənzil
kommunal təsərrüfatı sahələrində fəaliyyətgöstərənpublikhü
quqişəxsdir.
Xidmətinfəaliyyətinəümumirəhbərliyivənəzarətihəyatake

çirməküçünsədrdədaxilolmaqlabeşüzvdənibarətMüşahidə
Şurasıyaradılır.MüşahidəŞurasınınvəzifəyətəyinvəvəzifədən
azadetdiyiicraçıdirektorqurumunfəaliyyətinəcarirəhbərliyihə
yatakeçirəcək.
“ŞərqiZəngəzur İqtisadiRayonunda1saylıBərpa,Tikintivə

İdarəetməXidməti”publikhüquqişəxsinnizamnaməfondu500
000manatdırvədövlətbüdcəsininvəsaitihesabınaformalaşır.
Hərikipublikhüquqişəxsfərmanqüvvəyəmindiyitarixdənüç

günmüddətindədövlətqeydiyyatınaalınmasıüçünAzərbaycan
Respublikasının İqtisadiyyatNazirliyinəmüraciət etməli, dövlət
qeydiyyatınaalındıqdansonrastrukturunu,əməyinödənişifon
dunu,işçilərininsayhəddinivəonlarınəməkhaqlarınınməbləğini
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiilərazılaşdırmaqlabiray
müddətindətəsdiqetməlidir.
NazirlərKabinetihərikipublikhüquqişəxsindövlətqeydiyyatı

naalındığıgündənbiraymüddətindənəqliyyatvasitələrivəmad
ditexniki təminatməsələlərininhəlliüçünzəruri tədbirlərgörüb
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentinəməlumatverməlidir.

Azərbaycanın mətbuat tarixinə dair sərgi 
MedianınİnkişafıAgentliyinin(MEDİA)təşkilatçılığıiləiyulun
22-dəŞuşaşəhərindəBeynəlxalqMediaForumukeçirilir.

Forumda
iştiraketmək
üçün20dək
ölkədəngələn
xaricimedia
nümayəndələri
iyulun21də
HeydərƏliyev
Mərkəzində
“Azərbaycan
çapmətbuatı
tarixininincilə
ri”adlısərgiilə
tanışolublar.

Medianın İnkişafı Agentliyi tərəfindən təşkil olunan sərgidə
1920ci ilədək nəşr edilən və ölkənin ictimaisiyasi həyatında,
millivəümumbəşəridəyərlərintəbliğindəmüstəsnaroloynayan
mətbu nəşrlər haqqında məlumatlar, həmçinin müasir dövrün
çapmətbuatınümunələrinümayişetdirilib.
QonaqlaradünyamemarlığınınnadirincilərindənsayılanHey

dərƏliyevMərkəzihaqqındadaməlumatverilib.Forumiştirak
çılarıHeydərƏliyevMərkəzindəki “MiniAzərbaycan”sərgisi ilə
dəmaraqlatanışolublar.Diqqətəçatdırılıbki,buekspozisiyada
BakıdavəAzərbaycanregionlarındakı tariximemarlıqabidələri
vəbirsıramüasirbinalarınmaketlərinümayişetdirilir.

Şuşa “Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” 
missiyasını layiqincə yerinə yetirəcək

Bizimüçünəlamətdardırki,ŞuşaşəhəriməhzTürkiyəninBur-
saşəhərində“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”seçilib.
BöyükQarabağZəfərindənsonraŞuşaşəhərininbeynəlxalq
tədbirlərəuğurlaevsahibliyietməsibizisevindirir.Əminikki,
ŞuşaşəhəriTürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtımissiyasını
layiqincəyerinəyetirəcək.

Bu sözləri
Bursa Böyük
şəhər Bələdiy
yəsinin sədri
Alinur Aktaş
ifadəedib.
“Şuşa Türk

dünyasının in
cisi, fəxrimiz
və iftixarımız
dır!”,  deyən
Alinur Aktaş
bildirib ki,Bur
sanın Türk

DünyasınınMədəniyyətPaytaxtıestafetiniŞuşayaverməsiTür
kiyəAzərbaycan qardaşlığının daha bir təzahürüdür. Hazırda
BursaTürkdünyasınınbirliyivəhəmrəyliyinəyönələnböyükla
yihələrəevsahibliyiedir.Azərbaycanınbuproseslərdəfəalişti
rakındançoxməmnunuq.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatına

(TÜRKSOY)üzvölkələrinMədəniyyətNazirləriDaimiŞurasının
martın31dəTürkiyəninBursaşəhərindəkeçirilənfövqəladəic
lasındaŞuşaşəhəri2023cüilüçün“TürkDünyasınınMədəniy
yətPaytaxtı”seçilib.

əvvəli səh. 1-də

ŞəhərinicrabaşçısıZakirFərəcovŞəhid
lər xiyabanındagörülən işlərbarədəməlu
mat verib. Bildirib ki, Sumqayıtda 1992ci
ildəsalınan,513şəhidinuyuduğuŞəhidlər
xiyabanı 2021ci ildə əsaslı şəkildə təmir
olunub,buradakompleksyenidənqurmaiş
ləri aparılıb, hündürlüyü 30metr olan yeni
bayraq dirəyi quraşdırılıb.Şəhidlər xiyaba
nının ərazisi genişləndirilərək 1,2 hektara
çatdırılıb. Şəhidlər xiyabanında BirinciQa
rabağmüharibəsizamanıitkindüşmüş144
şəxshaqqındaməlumatlarınəksolunduğu
abidəucaldılıb.

***
Dövlət başçısı Sumqayıt Kimya Sənaye

Parkındayeni istehsalmüəssisələrininaçı
lış və təməlqoyma mərasimlərində iştirak
edib.
Burada yeni icrasına başlanan layihə

lərdən biri də “4MAPS Bilgi Teknolojileri”
MMCnin “Tədqiqat və inkişaf, kartoqrafiya
vənaviqasiyaxidmətlərinintəşkili” layihəsi
dir. Layihə çərçivəsində müxtəlif xidmətlər
təklifedəcəkbiznesmərkəziinşaolunacaq.
Mərkəzmüasirağıllısensorlavəyüksəkdə
qiqliyəmaliktexnologiyailətəchizediləcək.
“4MAPS Bilgi Teknolojileri” MMCnin tə

sisçisi Abdullah Demirtaş Prezident İlham
Əliyevəlayihəbarədəməlumatverib.
Bildirilib ki, “4MAPS Bilgi Teknolojileri”

MMC “Apple Maps”, “Here Technologies”
tətbiqininMDB,YaxınŞərqvəAzərbaycan,
“Yandex Maps” tətbiqinin isə Azərbaycan
üzrətəmsilçisidir.Şirkətinəsasfəaliyyətsa
həsicoğrafi(xəritə)məlumatların
toplanması, formalaşdırılması,
3Dvə4Dxəritələrinistehsalıxid
mətləriolsada,yeniinşaediləcək
mərkəzdə proqram məhsulları,
oyunlar, “metaverse” tətbiqləri
ninhazırlanmasıxidmətlərinində
göstərilməsiplanlaşdırılır.Layihə
ninreallaşdırılmasıiləŞərqiAvro
pa,Gürcüstan,MDB,OrtaAsiya
ölkələri üçün xəritələrin forma
laşdırılması mərkəzi (prosessinq
mərkəzi) Azərbaycanda fəaliyyət
göstərəcək.
Prezidentqeydedibki,Türkiyə

ilə Azərbaycan arasında bir çox
sahələrdəmüxtəliflayihələrhəyatakeçirilib.
XüsusiləindiQarabağdabütünbərpaişləri
nibərabərgörürük.Ammabusahədəhələ
ki,işlərolmayıb.Bu,birincilayihədir.

AbdullahDemirtaşdövlətbaşçısınaməlu
matveribki,təmsilçisiolduğuhərüçmobil
tətbiqxəritəsindəerməniadlarıazərbaycan
cayatəmənnasızdəyişdirilib.Növbətiaddım
kimi “Google” platformasındaQarabağdakı
yer adlarının yenilənməsi nəzərdə tutulur:
“Apple”da, “Here”də, “Yandex”də hamısını
dəyişdirmişik.Biz “Google”un tərəfdaşıde
yilik.Amma “Google” üçün buradan cihaz
larımızı göndərəcək, koordinatlarımızı ötü
rəcək və bildirəcəyik ki, artıq Azərbaycan
burayasahibdir...”.
Prezident Sumqayıt Kimya Sənaye Par

kında “Tədqiqat və inkişaf, kartoqrafiya və
naviqasiyaxidmətlərinintəşkili” layihəsiüz
rəmərkəzintəməliniqoyub.

***

İyulun 20də 2 saylı Sumqayıt regional
“ASAN Xidmət” Mərkəzi istifadəyə verilib.
Prezident İlhamƏliyevMərkəzinaçılışında
iştirakedib.

Azərbaycan Respublikasının Preziden
ti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial
İnnovasiyalarüzrəDövlətAgentliyinin səd
ri Ülvi Mehdiyev dövlət başçısına Sumqa
yıtda2ci,ölkəüzrə isə24cüolan “ASAN
Xidmət”Mərkəzindəyaradılanşəraitbarədə
məlumatverib.
Bildirilibki,Sumqayıtdafəaliyyətgöstərən1

saylıregional“ASANXidmət”Mərkəzigünər
zində3minəqədərvətəndaşaxidmətgöstərir.
Xidmətlərəartancidditələbatnəzərəalınaraq
şəhərdə ikinci regional“ASANXidmət”Mər
kəziinşaedilib.Mərkəzdəmüxtəlifdövlətor
qanları,özəlşirkətvəmüəssisələrtərəfindən
Sumqayıt şəhəri, Qobustan, Xızı, Siyəzən
və Abşeron rayonlarında qeydiyyatda olan
700minə yaxın vətəndaşa ümumilikdə 325

xidmət göstəriləcək. Eyni zamanda
mərkəz ölkəmizin digər regionların
daqeydiyyatdaolanvətəndaşlarada
ərazi məhdudiyyəti olmadan xidmət
edəcək. Burada dövlət orqanlarının
fəaliyyət göstərəcək işçiləri də daxil
olmaqla, ümumilikdə 192 əməkdaş
və45könüllüçalışacaq.
Mərkəzdə üzərində xüsusi QR

kodlar əks olunan məlumat tablo
ları yerləşdirilib. QR kodları oxu
daraq “ASAN Xidmət” və “ASAN
Kommunal” mərkəzlərinin, habelə
“YAŞAT”Fondunun fəaliyyəti barə
də məlumat əldə etmək mümkün
dür.Həmçininregionlardastartapla

rıninkişafınıdəstəkləməkməqsədiləburada
“INNOLAND”mərkəzi fəaliyyətgöstərəcək.
Mərkəzdəənənəviolaraq“ABADFoodHall”
datəşkiledilib.

Prezident Sumqayıtda abadlıq işləri və yeni 
müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub

Media Reyestrinə hazırlığın ilkin mərhələsi başa çatıb
MediaReyestrinəhazırlığınilkinmərhələ-
siartıqbaşaçatıbvəişçiqaydadamüva-
fiqorqanlarlamüzakirəolunur.Düşünü-
rükki,müəyyənolunmuşmüddətdəonun
həyatakeçirilməsinənailolacağıq.

Azərbaycan Respublikası Medianın İn
kişafıAgentliyinin (MEDİA) icraçı direktoru
Əhməd İsmayılov bu barədə AZƏRTACa
müsahibəsindədeyib.
İcraçıdirektorqeydedibki,MediaReyestri

Azərbaycandamediamühitininsağlamlaşdırıl
masına,onunrəqabətqabiliyyətininartırılması
naşəraityaradanvasitələrdənbiridir.Reyestrin
məqsədi media subyektlərinin sayınınmüəy
yənləşdirilməsi, bununla da media subyekt
lərinəvəonların işçilərinə tanınanhüquqların
müdafiəsimexanizmininformalaşdırılması,bu
sahədəfəaliyyətinstimullaşdırılmasıdır.

Onun sözlərinə görə, reyestrə daxil edil
məküçüntələbolunanməlumatlarmahiyyət
etibariləmətbunəşrlərinuçotuzamanıtələb
olunanməlumatlardır,sadəcə,müasirdöv
rün çağırışlarına uyğunlaşdırılb. Onsuz da
buməlumatlarvəsənədlərmediasubyekt
lərində mövcuddur, reyestr, sadəcə, onları
vahidbazadatoplayacaqvəpərakəndəliyin
qarşısınıalacaq.
“Tələb olunan rəsmiməlumatın toplanma

sında məqsəd həm media subyektlərinin,
həmdəjurnalistlərinfəaliyyətinindahasəmə
rəlitəşkilinivəonlarınhüquqlarınınənyüksək
səviyyədə müdafiəsinin təmin edilməsi, heç
birqanuniəsasıolmadanözünümediasub
yektivəyajurnalistkimitəqdimedənvəqeyd
olunan statusdan suiistifadə edən şəxslərin
fəaliyyətininqarşısınınalınmasıdır.Reyestrin
aparılmasınəticəsindəkeyfiyyətlixəbəristeh

salınıdəstəkləmək,busahədəstimullaşdırıcı
tədbirləri həyata keçirmək mümkün olacaq.
Beləliklə,yaranacaqmühitrəqabətşəraitində
peşəkarmedianınönəçıxmasınıvəinkişafını
təminedəcək”,deyəƏhmədİsmayılovvur
ğulayıb.

***
Onu da qeyd edək ki,MilliMətbuatGü

nü ərəfəsində Medianın İnkişafı Agentliyi
tərəfindən keçirilən növbəti fərdi jurnalist
müsabiqəsinin nəticələri də açıqlanıb.Mü
sabiqəyəçapvəonlaynmediaüzrəsəkkiz,
televiziyalar üzrə beş nominasiyadamate
riallar qəbul olunub.Çap və onlaynmedia
üzrə hər nominasiyada 5, TV reportajları
üzrəhərnominasiyada2qalibelanolunub.
Qaliblər sırasında qəzetimizin əməkdaşı
Həmidə Nizamiqızı (“Ən yaxşımədəniyyət
materialı”nominasiyası)davar.

İyulun21-də,MilliMətbuatGünüərəfəsindəAzərbaycanRes-
publikasıMedianınİnkişafıAgentliyinintəşkilatçılığıiləBakıda
“Dərinləşənmediaislahatları:Yenihədəflərədoğru”mövzusun-
dakonfranskeçirilib.

Beynəlxalq media və ictimaiy
yət nümayəndələrinin, xarici və
yerli media ekspertlərinin iştirak
etdikləri konfransın təşkilində
məqsədAzərbaycanmətbuatının
keçdiyi inkişafyolu,müasirdövr
dəmediaislahatları,əldəolunan
ilkin nəticələr və təhlilə yönələn
fikirmübadiləsininaparılmasıdır.
MEDİAnın icraçı direktoru

Əhməd İsmayılov açılış nitqin
də bildirib ki, Medianın İnkişafı
Agentliyi,ilknövbədə,mediasub
yektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin

gücləndirilməsi, madditexniki və
hüquqi bazalarının möhkəmlən
dirilməsi, infrastrukturunmodern
ləşdirilməsi,müvafiqsahədəyeni
iqtisadimodelinyaradılmasınıhə
dəfəyir və bu istiqamətdə atıla
caqaddımlaradəstəkgöstərir.
Konfrans “Xalq cəbhəsi” qə

zetininbaş redaktoruElçinMir
zəbəylininmoderatorluğuylapa
nelsessiyasıilədavamedib.
Paneldə çıxış edən Prezident

Administrasiyası Qeyrihökumət
təşkilatları ilə iş və kommunika

siya şöbəsinin müdir müavini
SəadətYusifovadiqqətəçatdırıb
ki,ötənəsrin90cı illərininikinci
yarısından başlayaraq ümum
milliliderHeydərƏliyevinhəyata
keçirdiyi fundamental islahatlar
nəticəsindəmüstəqilAzərbayca
nıninformasiyasiyasətininpriori
tetləri müəyyən edilib, senzura
ləğv olunub, media üzərində
dövlətnəzarətiaradanqaldırılıb,
onunmadditexnikibazasımöh
kəmləndirilib, yeni inkişaf pers
pektivləri açılıb. Cəmiyyətin
həyatındamedianınrolunundur
madan artdığını deyən Səadət
Yusifova medianın fəaliyyətində
hər zaman obyektivlik, modern
ləşmə,rasionallıq,kreativlik,so

sialməsuliyyətprinsiplərinin,milli
maraqlarındaimrəhbərtutulma
sınınzəruriliyinivurğulayıb.
MətbuatŞurasınınsədriƏfa

tunAmaşovtarixi“Əkinçi”qəze
tindən başlayanmillimətbuatın
keçdiyiyolanəzərsalıb.
Audiovizual Şuranın Aparat

rəhbəri Fazil Novruzov təmsil
etdiyi qurumun fəaliyyətindən
bəhs edib. Qeyd edilib ki, mil
li mətbuatın qollarından biri də
audiovizualmediadır.
KonfransçərçivəsindəMEDİA

nın yenilənmiş vebsaytının
təqdimatı da olub. Bildirilib ki,
yenilənmiş vebsayt informa
tiv olmaqla yanaşı, istifadəçilər
üçündahaəlçatandır.

Media islahatlarında yeni hədəflərə doğru
Milli Mətbuat Günü ərəfəsində konfrans keçirilib 
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muzeylərə təhvil verək
Dövlət Xidmətindən əhaliyə çağırış

Arxeolojinümunələrtariximizəişıqsalan,mədəniirsimizin
mühümelementlərindənbiridir.Tez-tezmüxtəliftəsərrü-
fatfəaliyyətlərinəticəsindəvətəndaşlarımıztərəfindəndə
arxeolojinümunələrinaşkarolunmasıhallarıilərastlaşırıq.
Vətəndaşlarınbirqismitapıntılarıaidiyyətiqurumlaratəhvil
versələrdə,bəzihallardatapılanartefaktlarıözlərindəsaxla-
yırlar.

BununlabağlıMədəniyyətNazirliyi yanındaMədəni İrsinQo
runması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətibölgələrdəmə
dəni irsnümunələrinintoplanmasıistiqamətindəyenitəşəbbüsə
startverib.Qurumvətəndaşlarımədəni irsnümunələrinintopla
naraqqorunması,gələcəknəsillərəötürülməsiüçünonlarıtarix
diyarşünaslıqmuzeylərinətəhvilverməyəçağırır.
ArtıqDövlətXidmətininŞabranRegionalİdarəsininəməkdaş

larıtərəfindənyerlisakinlərinköməyiilətapılanmühümarxeoloji
nümunələrtarixdiyarşünaslıqmuzeylərinətəhvilverilib.
Beləarxeolojinümunələriolanhərkəshəminartefaktları təh

vilverməkləxalqımızınmədəniirsininqorunmasınaöztöhfələrini
verəbilərlər.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi 
Fondunun Qazaxıstanla əlaqələri inkişaf edir

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununprezidentiGü-
nayƏfəndiyevaQazaxıstanınAzərbaycandakısəfiriSerjan
Abdıkarimovlagörüşüb.

Görüşdə Beynəlxalq
Türk Mədəniyyəti və İr
si Fondunun qurucu üzv
ölkəsi kimi Qazaxıstanla
sıx münasibətlərdən söz
açan Günay Əfəndiyeva
birgə əməkdaşlıq çərçi
vəsində həyata keçirilən
mədəni tədbirlərin əhə
miyyətinivurğulayıb.
Fondun türk xalqları

nın maddi mədəni irsi
nin təbliği istiqamətində
fəaliyyətininönəminivur
ğulayan səfir SerjanAb
dıkarimovbuistiqamətdə
gələcəkdə reallaşacaq
layihələrsayəsindəQazaxıstanlaəlaqələrindahadagenişlənə
cəyinəinandığınıdeyib.
Görüşdə gələcək əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikirmü

badiləsiaparılıb.

Bakıdakı Rus Evində Oqtay Mirqasımovla görüş
BakıdakıRusEvində(RİMM)görkəmlikinorejissor,Xalqartisti
OqtayMirqasımovlayaradıcılıqgörüşükeçirilib.

Bubarədə
RİMMdənməlu
matverilib.Görüş
dəkinorejissorhə
yatvəyaradıcılıq
yolundansöhbət
açıb,iştirakçıla
rımaraqlandıran
suallarıcavablan
dırıb.
Oqtay Mirqası

movalirejissorluq
təhsiliniMoskvadaÜmumrusiyaDövlətKinematoqrafiya İnstitu
tunda alıb. “Qisas almadan ölmə. Keçmişdənməktublar”, “Ov
sunçu”,“Şeytangözqabağında”,“Gümüşüfurqon”vəs.filmlərin
quruluşçurejissorudur.
GörüşünsonundaOqtayMirqasımovun“Yollar”və“Gecəsöh

bəti”filmlərinümayişetdirilib.

AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
tapşırığınauyğunolaraq,mərkəziicraha-
kimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqu-
rumlarınınrəhbərləritərəfindənbölgələr-
dəvətəndaşlarınqəbulukeçirilir,sakinlərin
müxtəlifməsələlərləbağlımüraciətlərinin
həlliiləəlaqədarmüvafiqaddımlaratılır.

Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət
naziri Anar Kərimov iyulun 21də Qəbələ
Rayon Mədəniyyət Mərkəzində Qəbələ və
Oğuz sakinləri, eləcə də digər rayonlardan
qəbulagələnvətəndaşlarlagörüşüb.
Əvvəlcəmədəniyyət naziriAnar Kərimov

və rayonun icra başçısıSəbuhiAbdullayev
QəbələşəhərindəuluöndərHeydərƏliyevin
abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri
qoyublar.
SonraAnar Kərimov Qəbələ Rayon Mə

dəniyyətMərkəzininfəaliyyətiilətanışolub.
Nazirə məlumat verilib ki, müəssisə 1958
ci ildənmədəniyyət evi, 2013cü ildənmə
dəniyyət mərkəzi olaraq fəaliyyət göstərir.
Nazirmədəniyyətmərkəzinin birincimərtə
bəsindəyerləşənQəbələDövlətRəsmQa
lereyasınabaxışkeçirib.Bildirilibki,2006cı
ildənfəaliyyətgöstərənqalereyanınfonduna
ümumilikdə224əsərdaxildir.
Daha sonra Qəbələ Rayon Mədəniyyət

Mərkəzindənazirliyinməsuləməkdaşlarının
daiştirakıiləvətəndaşlarınqəbulukeçirilib.

Qəbula gələn sakinlərin müraciətləri işlə
təminolunma,əməyinqiymətləndirilməsi,ki
tabnəşrinəköməklikgöstərilməsi,işyerinin
dəyişdirilməsi,şəhidadınınəbədiləşdirilmə
si,diniməkanınbərpasıvədigərməsələləri
əhatəedib.

AnarKərimovvətəndaşlarınayrıayrımə
sələlərlə bağlı müraciətlərini dinləyib, ərizə
vəşikayətlərinəbaxıb.Qaldırılanməsələlə
rin operativ, hərtərəfi araşdırılması və qa
nunvericiliyintələblərinəuyğunhəlledilməsi
üçünmüvafiqtapşırıqlarverilib.

AzərbaycanMilliKi-
tabxanasınınMə-
dəniyyətNazirliyiilə
birgəhəyatakeçirdiyi

“Azərbaycanıdünyaya
tanıdaq”layihəsiçərçivəsin-
dəQaçqınlarınvəMəcbu-
riKöçkünlərinİşləriüzrə
DövlətKomitəsinindəstəyi
iləərsəyəgələnnəşr-
lər–almaniyalışərqşünas
MixaelHessin“Şuşanınirsi.
Azərbaycanınmədəniyyət
paytaxtınıntarixivəinki-
şafyolu”(almandilində)və
PeterTiborVeresin“Qafqaz
Albaniyası:Əsrlərindərin-
liklərindəngələnbirölkədir”
(ingilisdilində)kitablarıbir
sıraölkələrinkitabxanaları-
nagöndərilib.

MilliKitabxanadanbildirilib ki,
Mixael Hessin kitabı (Michael
ReinhardHeß. “Schuschasver
machtnisgeschichteundwerde
gangderkulturhauptstadtAser
baidschans”, München, 2022)
Almaniya,Avstriya,İsveçrə,Lük
semburqMillikitabxanaları,ABŞ
Konqres Kitabxanası, Berlin

HumboldtUniversitetikitabxana
sı, Lixtenşteyn Dövlət Kitabxa
nası, Belçika Kral Kitabxanası,
RomaMilliMərkəziKitabxanası,
YaponiyaMilli Parlament Kitab
xanası olmaqla ümumilikdə 17
ölkəyəgöndərilib.

Peter Tibor Veresin Qaf
qaz Albaniyası haqqında kitabı
(“Caucasian Albania: a country
from the depths of the centu
ries”, Budapest, 2021) isəABŞ
Konqres Kitabxanası, LosAn
celes Universitet Kitabxanası,

Fransa, Britaniya, İsveç, İspa
niya, İsrail, Estoniya, Belarus,
Bolqarıstan,Çexiya,Çin,Qətər,
Latviya, Litva,Macarıstan,Mol
dova,Polşa,Rumıniya,Slovaki
ya,Türkiyə,Yunanıstan,Cənubi
Koreya, Rusiya, Pakistan Milli
kitabxanaları, eləcə də Roma
MilliMərkəziKitabxanası,Kana
daMilliElmiKitabxanası,Make
doniyaKlimentOhridUniversitet
vəMilliKitabxanası,Danimarka
Kopenhagen Kral Kitabxanası,
Serbiya Matice adına Elmi İns
titutunun kitabxanası, Yaponiya
Milli Parlament Kitabxanasının
fondlarındayeralacaq.
Son iki il ərzində Milli Kitab

xana “Azərbaycanı dünyaya
tanıdaq” layihəsi çərçivəsində
“Vətənmüharibəsinintarixi.Şəx
siyyət faktoru. 27 sentyabr10
noyabr 2020ci il” (rus dilində),
Y.Bertelsin “Böyük Azərbaycan
şairiNizami”(ingilisvəərəbdil
lərində), Z.Göyüşovun “Niza
mi Gəncəvinin “İskəndərnamə”
poemasının mədəniyyətlərarası
dialoqda rolu” (yunan dilində),
Çingiz Qacarın “Köhnə Şuşa”
(ingilis və rus dillərində), Kərim
Şükürovun “Azərbaycan millət
lərarasımünasibətlərsistemində
16481991”(rusdilində),“İrəvan
xanlığı” (ingilis dilində), Musta
fa Topçubaşovun “Paris arxivi:
19191921”(rusdilində)kitabla
rını vəAzərbaycan tarixinə dair
digərnəşrlərindünyanınbirçox
kitabxanalarına göndərilməsini
təminedib.

Mədəniyyət naziri Qəbələdə 
vətəndaşların müraciətini dinləyib

“Azərbaycanı dünyaya tanıdaq”
Şuşa və Qafqaz Albaniyası haqqında nəşrlər 30-dək ölkənin 

kitabxanalarına göndərilib

“BizAzərbaycanədəbiyyatıhaqqındaməlumatıdinləyərəkməm-
nunluqvəşərəfduyduq,ədiblərinizinözxalqıüçünnecəböyük
işlərgördüyününbirdahaşahidiolduq.Bizgözəltəəssüratla
muzeydənayrılır,beləbirədəbiyyatmuzeyininPakistandayara-
dılmasıideyasıiləvətənədönürük”.

Pakistanın Lahor Dövlət Uni
versitetin Urdu dili kafedrasının
müdiri, professor Saima İram
bu sözləri AMEAnın Nizami
GəncəviadınaMilliAzərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyi ilə tanışlıq
dan sonra muzeyin “Rəy kita
bı”nayazıb.
Dost ölkənin nümayəndə he

yətiAMEANizamiGəncəviadı
naƏdəbiyyatİnstitutunda“Azər
baycanPakistan elmiədəbi
əlaqələri” mövzusunda beynəl
xalq konfransda iştirak etmək
üçünBakıyagəlib.
Konfransın açılış mərasimin

də çıxış edənAMEAnın vitse
prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutu
nunbaşdirektoru,akademikİsa
Həbibbəyli AzərbaycanPakis
tan diplomatik əlaqələrinin 30
illiyinətöhfəolantədbirinLahor
DövlətUniversitetiiləbirgətəş

kil edildiyini bildirib. Qeyd edib
ki, bu səfər ərəfəsindəAMEA
nınMərkəziElmiKitabxanasın
da Pakistan guşəsi təşkil olu
nub.
Mərasimdə Pakistan İslam

Respublikasının Azərbaycan
dakısəfirininmüaviniMüəzzəm
Əli, Lahor Dövlət Universite
ti Urdu dili kafedrasının müdi
ri, professor Saima İram çıxış
ediblər.
AMEA Sosiologiya İnstitutu

nun icraçı direktoru, tarix elm
ləri doktoru, Azərbaycan Res
publikasının Pakistan İslam
Respublikasındakı sabiq səfiri
Eynulla Mədətli “Azərbaycan
Pakistan: dostluq və qardaşlı
ğın tarixi kökləri”, LahorDövlət
UniversitetininƏrəbşünaslıqvə
islamşünaslıqkafedrasınınmü
diri Hafiz Məhəmməd Nayem

“Azərbaycan: multikulturalizmin
vədinlərarasıharmoniyamode
li kimi”, Ədəbiyyat İnstitutunun
AzərbaycanAsiyaədəbiəlaqə
ləri şöbəsininmüdiri, professor
Bədirxan Əhmədov “Azərbay
canPakistan ədəbi əlaqələri:
tarix və bu gün”, Lahor Dövlət
Universitetinin Fars dili kafed
rasının dosenti Babar Naseem
Assi “Nizami Gəncəvi: “Xəm
sə”nin yaradıcı şairi” mövzula
rındaməruzəediblər.
Pakistandan gələn nümayən

də heyəti AMEAnın prezidenti
vəzifəsini icra edən akademik
ArifHəşimovlagörüşüb,AMEA
nınRəyasətHeyətininbinasıilə
tanışolub,MilliAzərbaycanTari
xiMuzeyini,NizamiGəncəviadı
na Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyiniziyarətedib.
Pakistanlı alimlərin Nizaminin

yurdu Gəncəyə də səfəri təşkil
olunub.Onlardahişairinməqbə
rəsini,buradakıNizamiGəncəvi
muzeyini ziyarət ediblər. Səfər
çərçivəsində 44 günlük Vətən
müharibəsizamanıermənisilah
lı qüvvələri tərəfindən raket hü
cumunəticəsindədincsakinlərin
qətledildiyiəraziziyarətolunub.
DahasonraqonaqlarŞahAbbas
məscidi, Cavad xan türbəsi və
Gəncə Dövlət Filarmoniyasında
olublar.
 “AzərbaycanPakistan elmi

ədəbiəlaqələri”beynəlxalqkonf

rans çərçivəsində AMEAnın
Mərkəzi Elmi Kitabxanasında
Pakistanguşəsininaçılışıolub.
Tədbir çərçivəsində Eynulla

Mədətlinin “Pakistan: qısa tari
xisiyasi oçerklər”, Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin (AYB) Bə
dii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr

Mərkəzinin “Dünya ədəbiyyatı”
dərgisinin “Pakistan” xüsusi bu
raxılışı, pakistanlı məşhur şair,
mütəfəkkir Məhəmməd İqbalın
(18771938) “Seçilmiş əsərləri”,
Bəsirə Əzizəlinin “Məhəmməd
İqbalınhəyatıvəyaradıcılığı”ki
tablarınıntəqdimatıolub.

İsa Həbibbəyli qeyd edib ki,
“Dünya ədəbiyyatı” jurnalının
Pakistana həsr olunan xüsusi
sayı Azərbaycanda qardaş öl
kənin ədəbiyyatını öyrənmək
baxımından sanballı mənbədir.
Bildiribki,bizPakistanAzərbay
canədəbiəlaqələrininyenimər
hələsinə başlayırıq.  Ədəbiyyat
İnstitutunun və AYBnin birgə
layihəsiolaraqPakistandaAzər
baycan ədəbiyyatı antologiyası
vəLahorUniversitetindəNizami
Gəncəvihaqqındakitabçapolu
nacaq.
Məhəmməd İqbalın “Seçilmiş

əsərləri”nintərcüməçisivəşərh
lərin müəllifi, Mahmud Kaşğari
adına Beynəlxalq Fondun rəh
bəri Elxan Zal Qaraxanlı nəşr
haqqında, AYB Bədii Tərcümə
və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin
sədriSəlimBabullaoğlu “Dünya
ədəbiyyatı” jurnalınınxüsusisa
yıhaqqındaməlumatveriblər.
Lahor Universitetinin profes

soru Saima İram Azərbaycan
ədəbiyyatı nümunələrinin urdu
dilinəçevrilməsivəyayılmasına
dəstək olacaqlarını bildirib. “Siz
Məhəmməd İqbalı sevdiyinizki
mi,bizdəNizamiGəncəvinise
virik”,–deyəoqeydedib.

“Nizami Gəncəvini biz də sevirik”
Bakıda “Azərbaycan-Pakistan elmi-ədəbi əlaqələri” beynəlxalq 

konfransı keçirilib

Urdu-Azərbaycan poeziya və mədəniyyət gecəsi 
“UrduDailyJadidPost”qəzetininbaşredak-
toru,QlobalMədəniyyətFederasiyasınınbaş
katibiTariqFeyzinintəşkilatçılığıiləBakıdailk
dəfəUrdu-Azərbaycanpoeziyavəmədəniy-
yətgecəsikeçirilib.

AMEAnın vitseprezidenti, Nizami Gəncə
vi adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru,
akademik İsa Həbibbəyli,  Ədəbiyyat İnstitutu

nunAzərbaycanAsiyaƏdəbiəlaqələrişöbəsinin
müdiri, professorBədirxanƏhmədov, professor
Qəzənfər Paşayev, Bakı Dövlət Universitetinin
Şərqşünaslıq fakültəsinin urdu dili müəllimi El
dostİbrahimovtədbirdəiştirakediblər.
Ədəbiyyatİnstitutundanbildirilibki,tədbirdəPa

kistan, Hindistan vəAzərbaycan şairləri urdu və
Azərbaycandillərindəşeirlərinitəqdimediblər.Son
dasufirəqslərivəurdudilindəmahnılarifaolunub.

ICESCO rəhbərindən ekstremist ideyalara qarşı mübarizəyə çağırış
İslamDünyasıElm,TəhsilvəMədəniyyət
Təşkilatının(ICESCO)BaşdirektoruSalimbin
Məhəmmədəl-Malikdünyadanifrətritorikası
vəekstremistideyalarınsürətləyayılmasının
dayanıqlıinkişafhədəflərinəəngəltörətdiyini
bildirib.

O,MərakeşKrallığının təşəbbüsü iləkeçirilən
Dini Liderlərin Fəaliyyət Planının qəbul edilmə
sinin 5ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq
simpoziumdadiniliderləri,beynəlxalqtəşkilatları
bumənfi tendensiya iləmübarizədə səyləri bir
ləşdirməyəçağırıb.

Başdirektorksenofobiyavəekstremizməqar
şıICESCOnunyeni layihələrivəproqramından
bəhsedib.Vurğulayıbki,dinivəetniktolerantlıq,
dincyanaşıyaşamaprinsipinəvəqanunlaraciddi
əməl edilməsi sabitliyin və inkişafın təminatıdır.
Beynəlxalqvəregionaltəşkilatlar,diniliderlərvə
vətəndaşcəmiyyətləribu istiqamətdəsıxəmək
daşlıqetməlidir.
Tədbirdə çıxış edən ekspertlər və ilahiyyatçı

alimlər dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialo
qunəhəmiyyətindəndanışıb,həmçininislamofo
biyameyillərininartmasıiləbağlınarahatlıqifadə
ediblər.
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XaçmazrayonununYeniHəyat
qəsəbəsindəVətənmüharibəsi
şəhidiRəşidMədinovunxatirəsini
əbədiləşdirməkməqsədiləabidə-

bulaqkompleksiistifadəyəverilib.

RəşidNəzəroğluMədinov1996-cıilaprelin
24-dəYeniHəyatqəsəbəsindədünyayagöz
açıb. Vətən müharibəsində Suqovuşan, Xo-
cavəndvəFüzuliuğrundadöyüşlərdə iştirak
edənRəşidartilleriyabölmələrinin tərkibində
böyükqəhrəmanlıqgöstərib.Onunsondöyü-
şüoktyabrın13-dəFüzulininPirəhmədlikəndi
yaxınlığındaolub.Yaralıyoldaşınıdöyüşmey-
danındançıxararkənşəhidolub.Dövlətbaşçı-
sınınsərəncamları iləölümündənsonra“Su-
qovuşanınazadolunmasınagörə”və“Vətən
uğrunda”medallarıilətəltifedilib.

***
BərdəRMİBərdə rayonMədəniyyətMər-

kəzinin təşkilatçılığı ilə Lənbəran kəndində
Qarabağmüharibəsiqazilərininvəkəndsa-
kinlərinin asudə vaxtlarının səmərəli təşki-
liməqsədilə “Tarix yazanqəhrəmanlar” adlı
tədbirkeçirilib.

Bərdə RMİ-nin rəisi Vəsilə Möhsümova,
şəhid ailələri, qazilər, kənd ziyalıları və ağ-
saqqallar çıxış edərək əhalinin mədəni isti-
rahətinintəminolunmasıməqsədiləkeçirilən
bu cür tədbirləri yüksək qiymətləndiriblər.
Tədbirdə Qarabağ atları nümayiş olunub,
gənclərmillioyunlarımızıtəqdimediblər.

***
Şəki RMİ-nin əhatə etdiyi Zaqatala rayon

Heydər ƏliyevMərkəzində “Zaqatala” qəzeti-
ninredaktoruİbrahimİbrahimovunvəqəzetin
redaktormüaviniElmiraMehdiyevanınmüəllifi
olduqları“Qarabağınfatehləri”və“Tarixyazan
oğullar”kitablarınıntəqdimatmərasimikeçirilib.

Çıxışlardavurğulanıbki,müxtəlifxalqların
nümayəndələrininyaşadıqlarıZaqatalarayo-
nunun igid oğulları torpaqlarımızın işğaldan
azadedilməsiuğrunda44günlükVətənmü-
haribəsində şücaət göstəriblər. Kitablarda
onlarındöyüşyolundansözaçılır,qəhrəman-
lıqlarıtərənnümedilir.

Tarix yazan qəhrəmanlar

Azərbaycanınənböyükgənclər
düşərgəsiolan“YayFest”iyulun
20-dəaçılıb.BuildüşərgəŞamaxı
rayonunda–ŞamaxıAstrofizika

Rəsədxanasınınərazisindətəşkiledilib.

“Yay Fest” layihəsiAzərbaycanRespubli-
kasıGənclərFondunundəstəyi,Azərbaycan
TələbəGənclərTəşkilatlarıİttifaqı,Azərbay-
can Könüllü Təşkilatları İttifaqı, “CAVAN”
GənclərHərəkatıİctimaiBirliyivə“Gənclərin
MaarifəndirilməsinəDəstək”İctimaiBirliyinin
təşkilatçılığıiləkeçirilir.
 “YayFest”ərazisindəeynianda300-dən

çox gəncin qalması üçün “çadır şəhərciyi”,
təlim və görüşlər üçün məkanlar, həvəskar
idmanyarışlarıərazisivə “partyarea”yara-
dılıb. Bundan başqa, ərazidə gənclər üçün
dincəlmək, intellektualvəmasaüstüyarışlar
keçirməküçünzonalartəşkiledilib.
Gənclər gün ərzində “Yay Fest”də təşkil

edilən təlimlərdə bilik və bacarıqlarını artı-
racaq, dövlət qurumlarının rəhbərləri, millət
vəkilləri, rektorlar, tanınmışşəxslərləgörüş-
lərdə iştirak edəcək, intellektual və idman
yarışlarında güclərini sınayacaq, əylənərək
yenidostlarqazanacaqvə“haykinq”lərvasi-
təsiləŞamaxınınqədimtarixi-mədəniabidə-
ləri,təkrarolunmaztəbiətiilətanışolacaqlar.
2019-cu ildə ilk dəfə keçirilən “Yay Fest”

gənclər festivalının əsas məqsədi dövlət
gənclərsiyasətinəuyğunolaraqgənclərüçün
müxtəlif sahələrdəyaradılangeniş imkanla-
rın təşviqi, gənc nəslin vətənpərvər ruhda,
milli-mənəvi dəyərlərə bağlı vəmüasir döv-
rünçağırışlarınauyğunyetişməsi,ölkəmizin
müxtəlif bölgələrində yaşayangənclərin so-

siallaşması,onlarınmüasirpeşəvətrendlər
barədəməlumatlandırılmasıdır.
Sentyabrın9-dəkdavamedəcəkfestivalçər-

çivəsindəmərhələlişəkildə fərqlimövzular (tə-
ləbəlik, vətənpərvərlik, yaradıcılıq, könüllülük,
dayanıqlıinkişafməqsədləri,innovasiyavəsa-
hibkarlıq,karyeravə inkişaf,həmrəylik)üzrə8
düşərgə(hərbiri5gün)təşkilolunacaq.Hərdü-
şərgədə250iştirakçıolmaqlaümumilikdə2000
gəncin“YayFest”əqatılmasınəzərdətutulur.
İndiyədək iştirak üçün 5 mindən çox gənc

müraciətedibvəonlarınmərhələlişəkildəqiy-
mətləndirilməsi həyata keçirilir. Azərbaycan
RespublikasınınGənclərFondugənclərihttp://
yayfest.az/veb-səhifəsivəya“GəncApp”mo-
biltətbiqivasitəsiləqeydiyyatdankeçərək,dü-
şərgədə iştirak seçimlərinə qatılmağa dəvət

edir.Seçimlərzamanı18-24yaşarasıyaradı-
cı,ictimaifəallığıiləseçiləngənclərəüstünlük
veriləcək. Düşərgədə iştirak üçün COVID-19
pasportunun(ənazı2dozaolmaqla)vəyaim-
munitetsertifikatınınolmasıdaşərtdir.
Yeri gəlmişkən, pandemiya ilə bağlı ikiillik

aradansonraAMEA-nınNəsirəddinTusiadı-
naŞamaxıAstrofizikaRəsədxanasıartıq tu-
ristləriqəbuletməyəbaşlayıb.Rəsədxanaya
daxilolanyerlivəxariciqonaqlarərazidəolan
teleskoplarla,muzeylətanışolabiləcəklər.
Dənizsəviyyəsindən1500metryüksəklik-

dəyerləşən rəsədxanaziyarətçilərigecəvə
gündüztəyinedilənvaxtlardaqəbuledir.Ast-
ronomikmuzeyəgirişböyüklərüçün3,mək-
təblilərüçün2manat,məktəbəqədəruşaqlar
üçünisəpulsuzdur.

Sən tarixin özüsən, Vətənimin gözüsən...
Regionalmədəniyyətidarələrininəhatəetdiyimüəssisələrdə
“Şuşaİli”münasibətiləmüxtəliftədbirlərkeçirilir,270yaşlışə-
hərimizinmədənizənginliklərindənsözaçılır.

Kürdəmir Regional
Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ) Beyləqan rayon
Mədəniyyət Mərkəzin-
də“ƏzizŞuşa”adlıtəd-
birkeçirilib.Tədbir işti-
rakçılarıilkolaraqkitab
vərəsmsərgisiilətanış
olublar. Daha sonra
Şuşaya həsr olunmuş
videoçarx nümayiş et-
dirilib.Tədbir “Gənclik”

xalqteatrınınhazırladığı“ƏzizŞuşa”adlıtamaşailədavamedib.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKS-nin8saylıkitabxanafilialında“Sən

tarixinözüsən,Azərbaycanıngözüsən”başlığıaltındatədbirkeçirilib.
TədbirdəçıxışedənlərŞuşanınyetişdirdiyişəxsiyyətlərinAzərbayca-
nınədəbiyyatvəmədəniyyətinəverdiyitöhfələrdənbəhsediblər.

***
Ağdaş RMİ Ağ-

daş Dövlət Rəsm
Qalereyası və Ağ-
daşrayonMKS-nin
13 saylı kitabxana
filialınınbirgətəşki-
latçılığıilə“2022-ci
il Azərbaycanda
“Şuşa İli”dir” möv-
zusunda tədbir
keçirilib. Tədbirdə
Şuşaya,Qarabağa

aidşeirlərsəsləndirilib.SondarəssamTalehSalehovunəlişlərinə
və“ŞuşaQarabağınzümrüdtacıdır”adlıkitabsərgisinəbaxışolub.

Xan qızının 190 illik yubileyi münasibətilə
AğstafaRMİTovuzRayonTarix-DiyarşünaslıqMuzeyində
X.Natəvanın190illiyimünasibətilə“Şeirməclisiningünəşi”adlı
tədbirkeçirilib.Tədbirdəşairəninhəyatvəyaradıcılığıhaqqın-
daətraflısöhbətaçılıb,birneçəşeiriqiraətedilib.

QazaxrayonE.HüseynovadınaMərkəziKitabxananınoxuza-
lında“Dövlətimizinvaridatı–Xanqızı”adlıədəbi-bədiikompozisi-
yatəşkilolunub.

***
Sabirabad RMİ

SaatlıRayonDöv-
lət Rəsm Qalere-
yasında Azərbay-
can ədəbiyyatı
tarixində diqqətə-
layiqyertutansöz
ustadlarındanXur-
şidbanu Natəva-
nın (1832-1897)
anadan olmasının
190 illiyi iləəlaqə-

darsərgitəşkiledilib.SərgidəsənətkarınŞərqpoetikənənələrinə
sədaqətləyazıb-yaratmasındandanışılıb,ədəbiirsininideya-bədii
məziyyətlərindənsözaçılıb.Rəssamlıqdərnəyiüzvlərininifasında
şairinqəzəllərisəsləndirilib.

Ağalı kəndinə köçürülən əhali üçün 
maarifləndirmə təlimləri

BöyükQayıdışın
ilkünvanıolan
Zəngilanrayonu-
nunAğalıkəndinə
köçürülənəhali
üçünAzərbaycan
Respublikasının
Minatəmizləmə
Agentliyi(ANAMA)
tərəfindənmərhə-
ləlişəkildəpartlayıcı

sursatlarıntəhlükəsinədairmaarifləndirmətəlimlərinəbaşlanılıb.

ANAMA-danbildirilibki,ŞərqiZəngəzuriqtisadirayonunadaxil
olanZəngilanrayonuüzrəAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
XüsusiNümayəndəliyinintəşkilatçılığıiləkeçiriləntəlimlərinməq-
sədisakinlərikəndinətrafındafəaliyyətgöstərəcəklərizamantəh-
lükəsizdavranışqaydalarıilətanışetməkdir.
2022-ci ilin 1 iyul tarixindənBakıda başlayan təlimlər hazırda

Zəngilan rayonundadavametdirilir.Təlimlərdəvətəndaşlarami-
natəhlükəsininizahı,şübhəliərazilərinəlamətləri,tanışolmayan
ərazilərdədavranışqaydaları,xəbərdarlıqnişanları,eləcədətəh-
lükəhaqdaməlumatverməistiqamətləribarədətəlimatlarverilir.
İştirakçılaraxəbərdaredicivəmaarifəndiriciqaydalarəksolunan
broşürvəposterlərpaylanılır.
Hər bir vətəndaş bilməlidir ki, öz nizam-intizamlı,məsuliyyətli

vəsayıqdavranışıiləbaşverəbiləcəkbəxbəxthadisələrdənhəm
özünü,həmdəyaxınlarınıqorumuşolacaq.
Xatırladaqki,yenidənqurulanAğalıkəndinin ilksakinləri–10

ailəiyulun19-dadoğmayurdaköçüb.İyulun21-dədaha10ailə
kəndəyolasalınıb.SakinlərAbşeronrayonununMasazırqəsəbə-
sindəməskunlaşdıqlarışəhərcikdənyoladüşüblər.Ümumilikdəilk
mərhələdəAğalıkəndinə41ailə(200nəfər)köçəcək.

Jurnalistlər üçün Şuşada yay məktəbi
AzərbaycanRes-
publikasıİqtisadi
İslahatlarınTəhlili
vəKommunikasiya
Mərkəzi(İİTKM)və
AzərbaycanRes-
publikasıMedianın
İnkişafıAgentliyi
(MEDİA)22iyul-
MilliMətbuatGünü
ərəfəsindəŞuşa

şəhərindəbiznesvəiqtisadiyyatsahəsindəixtisaslaşanjurnalist-
lərüçünyayməktəbiformatındaikigünlüktəlimkeçirib.

TəlimləriMaliyyəNazirliyi,MərkəziBank,ƏməkvəƏhalininSo-
sialMüdafiəsiNazirliyi,DövlətMəşğulluqAgentliyi,DövlətGömrük
Komitəsi,DövlətVergiXidmətivəİİTKM-inəməkdaşlarıkeçiblər.
İkigünlük təlimə30-a yaxın televiziya vəonlaynmedianüma-

yəndəsiqatılıb.JurnalistlərŞuşanıngörməliyerlərinidəgəzib,Cı-
dırdüzündəolublar.

SabirabadRMİHacıqabulra-
yonMKS-nin4saylıkitabxa-
nafilialırayonHeydərƏliyev
Mərkəzindəxalçasənətinin
təbliğiməqsədilə“Sehrliilmə-
lər”adlıtədbirkeçirib.

***
Sumqayıt RMİ Qubadlı rayon

F.Hüseynov adına Mahmudlu
kənd Uşaq musiqi məktəbində
təhsil alan Elcan Soltanov Qa-
zaxıstanın Nur-Sultan şəhərində
onlayn formatda keçirilən “Euro-
pa-Asia” adlı III beynəlxalq vo-
kal-instrumental müsabiqəsində
IIdərəcəlidiploma layiqgörülüb.
Müsabiqədəşagirdinuğurluçıxı-
şınagörəmüəllimləriHəvəsBay-
ramovavəkonsertmeysterTahirə
Kərimova isə təşəkkürnamə ilə
təltifolunub.

***

BiləsuvarRMİ-ninəhatəetdiyi
CəbrayılrayonMKS-nin21saylı
Yuxarı Mərcanlı kənd kitabxana
filialı22iyul–MilliMətbuatGünü
iləəlaqədar“Millimətbuattarixi-
miz”adlısərgitəşkiledib.

***

Masallı RMİ Nizami Gəncə-
vi adına Masallı rayon Mədəniy-

yətMərkəzindəmədəniyyət naziri
AnarKərimovunregionalidarələrin
fəaliyyətinədairverdiyi tapşırıqvə
tövsiyələrdənirəligələnvəzifələrin
icrasıiləəlaqədariclaskeçirilib.İc-
lasdaçıxışedənRMİ-ninrəisiBəx-
tiyarQılıncovqarşıdaduranvəzifə-
lərdənsöhbətaçıb. İclasqarşılıqlı
fikirmübadiləsiiləyekunlaşıb.

Masallı rayonMərkəziKitabxa-
nasında Azərbaycan xanəndəlik
sənətinin görkəmli nümayəndəsi
Cabbar Qaryağdıoğluna (1861-
1944) həsr olunmuş “Muğamı
şöhrətləndirən sənətkar” mövzu-
sundatədbirkeçirilib.“Şuşadahi-

ləri”silsiləsindənkeçiriləntədbirdə
kitabxananın əməkdaşıArzu Hü-
seynovaxanəndəninhəyatvəya-
radıcılığıhaqqındaməruzəedib.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon

MKS-ninMərkəziKitabxanasıvə
rayonTarix-DiyarşünaslıqMuze-
yinin birgə təşkilatçılığı ilə gör-
kəmlidövlət xadimivəşairŞah
İsmayıl Xətainin (1487-1524)
anadan olmasının 535 illiyinə
həsr olunmuş “Tarixi şəxsiyyət
– Şah İsmayıl Xətai” adlı təd-
bir keçirilib. Tədbirdə Xətainin
şeirvəqəzəllərindənnümunələr

səsləndirilib. Şairin Azərbaycan
ədəbidilinininkişafındamüstəs-
na rolu və dövlət dili səviyyəsi-
nəyüksəlməsindəqoyduğuizlə,
verdiyitöhfələrtədbir iştirakçıla-
rınaçatdırılıb.DahasonraXətai
haqqında sənədli film nümayiş
olunub.

***

XaçmazRMİQubaHeydərƏli-
yevMərkəzivəQubarayonMKS-
nin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayən-
dəsi,böyükşair,maarifçivəictimai
xadim Əhməd Cavadın (1892-
1937) 130 illiyinə həsr olunmuş

“Unudulmazşair–ƏhmədCavad”
mövzusunda tədbir keçirilib. Çıxış
edənlər şairin ədəbiyyatımızın və
milliistiqlaldüşüncəsinininkişafına
verdiyitöhfələrdənbəhsolunub.

***
GəncəRMİGəncəşəhərZ.Qa-

yıbovadına5nömrəliUşaqmusi-
qiməktəbiviolinsinfininmüəllimi
TuranŞahbazi “Musiqiçilərinpe-
daqojiustalığı” Ibeynəlxalqmü-
sabiqəsindəsimlialətlərnomina-
siyasıüzrəqalibolaraqdiplomant
adınalayiqgörülüb.GəncəRMİ-
ninrəisiVasifCənnətovT.Şahba-
zi ilə görüşərək onu təbrik edib,
uğurlararzulayıb.
GəncəşəhərMKS-nin4saylıki-

tabxanafilialıaçıqhavada“Kitabla

dostol,ənyaxşıoxucuol!”başlıq-
lıkitabsərgisitəşkiledib.Sərgidə
fonda daxil edilmişmüxtəlifmöv-
zulukitablarnümayişolunub.
RMİ-nin əhatə etdiyi Naftalan

şəhər Mədəniyyət Mərkəzində
“ƏhmədCavad–ədəbi-bədii fikir
tarixində istiqlalşairikimi”mövzu-
sundatədbirkeçirilib.Çıxışedənlər
ƏhmədCavadınyaradıcılığından,
istiqlaldüşüncəsininyayılmasında
xidmətlərindənsözaçılıb.
SamuxrayonMKS-ninMərkə-

zi Kitabxanasının Uşaq şöbəsi
“Uşaqlıqdanhüquqlarınıbil!”adlı
maarifəndiricisöhbətkeçirib.

***
ŞəkiRMİBalakən rayonMKS-

ninKortalakəndkitabxanafilialın-
daM.F.Axundzadənin(1812-1878)
anadanolmasının210illiyinəhəsr
olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə
çıxışedənlərdramaturqunmaarif-
çi-realist görüşlərindən, Azər-
baycan ədəbiyyatının inkişafında
müstəsna rol oynamasından da-
nışıblar.

Hazırladı: N.Məmmədli

Şamaxıda gənclərin “Yay Fest”i

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər
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Zərb çal ğı alət lə ri nin kök lə ri çox-çox qə dim lə rə, ib ti dai 
ya şa yış dövr lə ri nə ge dib çı xır. Hə min dövr lər də in san-
lar müəy yən va si tə lər lə ritm lər ya rat mış lar. Bu alət lə rin 
müx tə lif növ lə ri Azər bay can əra zi sin də də ta ri xən çox 

ge niş ya yı lıb və xal qı mı zın mə də ni hə ya tın da özü nə məx sus 
rol oy na yıb. 

Dün ya da ən qə dim in san məs-
kən lə rin dən olan Qo bus tan qo-
ru ğun da kı Cin gir da ğın ətək lə rin-
də on-on iki min il əv vəl lə rə aid 
edi lən qa ya rəsm lə ri ilə ya na şı, 
“qa val daş” ad la nan bö yük bir 
qa ya par ça sı da var. Bu qa ya nı 
daş par ça sı və ya xud hər han sı 
bir ci sim lə dö yəc lə dik də qa va-
lın temb ri nə uy ğun səs lər alı nır. 
Be lə gü man edi lir ki, hə min qa ya 
par ça sı ulu əc dad la rı mız tə rə fi n-
dən zərb alə ti ki mi is ti fa də olun-
du ğun dan bu gü nü mü zə “qa val-
daş” adı ilə gə lib ça tıb. Qa val daş 
bu gün də zərb alət lə ri nə xas 
olan key fi y yət lə ri ni sax la maq da-
dır. 

Zərb çal ğı alət lə ri ara sın da ən 
ge niş ya yı la nı na ğa ra dır. Xal-
qı mı zın adət və ənə nə lə ri nin, 
toy-bay ram şən lik lə ri nin apa rı cı 
çal ğı alət lə rin dən sa yı lan na ğa-
ra nın bir sı ra növ lə ri möv cud dur 
Na ğa ra lar ara sın da ən çox ya yı-
la nı qol tuq na ğa ra və qo şa na ğa-
ra he sab edi lir. 

Ta nın mış na ğa ra çı, Əmək dar 
ar tist Kam ran Kə ri mov “na ğa ra” 
sö zü nün ərəb cə “nə qa rə” sö zün-
dən gö tü rül dü yü nü, mə na sı nın 
“dö yəc lə mək”, “vur maq” ol du-
ğu nu bil di rir. De yir ki, mu si qi də 
nə qə rat his sə si olur – yə ni ey ni 
not lar tək rar olu nur. “Nə qə rat” 
sö zü nün də mən şə yi “nə qa rə” 
sö zün dən dir və ey ni bir an la ma 
gə lir.

***
Na ğa ra alə ti nin öl kə miz də 

ta nın mış ifa çı la rı olub. On lar 
na ğa ra nı mil li alət ola raq in ki-
şaf et di rib ifa çı lıq sə nə ti mi zin 
nə sil dən-nəs lə ötü rül mə sin də 
müs təs na xid mət lər gös tə rib lər. 
Na ğa ra, “qa val daş” de yi lən də, 
söz süz ki, ilk ola raq unu dul maz 
ifa çı, bu il ana dan ol ma sı nın 90 
il li yi ta mam olan Əmək dar ar tist 
Çin giz Meh di yev ya da dü şür. 

Çin giz Meh di yev 1932-ci il 
yan va rın 27-də Ba kı da zi ya lı 
ailə sin də dün ya ya gə lib. Uşaq 
yaş la rın dan rit mə ma ra ğı ol sa 
da, va li deyn lə ri onu hə kim gör-
mək is tə yir di lər. La kin Çin gi zin 
rit mə olan hə və si onu öz sev di-
yi sə nə tə sa rı yö nəl dir. Ata sı nın 
ona al dı ğı qo şa na ğa ra Azər-
bay ca na gə lə cək də qa val da şı nı 
“di lə gə ti rən” Çin giz Meh di ye vi 
bəxş edir. 

Əf sus ki, sə nət ka rın hə ya tın-
da 30-cu il lər rep res si ya ma şı nın 
iz lə ri ni də qeyd et mə li yik. O, 6 
ya şın da olar kən ata sı – Xalq Tə-
sər rü fa tı İns ti tu tu nun de ka nı Hə-
sən ba la Meh di yev həbs olu nub 
gül lə lə nir. Üç kör pə uşaq la ana sı 
Zə kiy yə xa nım Tifl  i sə qa çır. İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si baş la nan dan 
son ra Zə kiy yə xa nım uşaq la rı ilə 
Ba kı ya qa yı dır. Ba ba sı Çin gi zi 
Üze yir Ha cı bəy li nin ya nı na apa-
rır. Üze yir bəy onu violon çel sin-
fi  nə gö tü rür. Çin giz bu alə ti sev-
mir, na ğa ra çal maq ar zu su ona 
ra hat lıq ver mir. Or ta mək tə bi bi ti-
rən dən son ra isə ana sı onu Tibb 
İns ti tu tu na çə kib apar sa da, “xalq 
düş mə ni”nin oğ lu nun sə nəd lə ri ni 
o ins ti tu ta gö tür mür lər. 

Çin giz təh si li ni zərb alət lə ri 
üz rə da vam et di rir. Təd bir lər də, 
mu si qi ax şam la rın da onun na-
ğa ra ifa sı ar tıq diq qət çək mə yə 
baş la yır. Gör kəm li bəs tə kar Qa-
ra Qa ra ye vin tə ki di və kö mə yi 
ilə Azər bay can Döv lət Kon ser-
va to ri ya sı na (in di ki Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı) da xil olur. Kon-
ser va to ri ya da Hə sən Rza ye vin 
sin fi n də təh sil alır. Hə min dövr də 
tə lə bə-gənc lər ara sın da bey nəl-
xalq fes ti val lar da üç də fə qa lib 
olur. Maest ro Ni ya zi onu “ritm lər 
alə mi” ad lan dı rır mış. 

Tamaşaçı alqışları 
həmişə onu səhnəyə 

qaytarırdı...
Sə nət ka rı 90 il lik yu bi le yi mü-

na si bə ti lə vax ti lə onun la bir lik də 
ça lış mış ifa çı la rın xa ti rə lə ri nin 
işı ğın da da ya da sa laq. 

Xalq ar tis ti, ka man ça ifa çı sı 
Şə fi  qə Ey va zo va: “1959-60-cı 

il lə rə qa yıt maq is tər dim. O vaxt 
mən hə lə mu si qi mək tə bin də 
oxu yur dum. “Ümu mi Ba kı mək-
təb lə ri” ad lı an sambl ya ra dı lır dı. 
12 nöm rə li mu si qi mək tə bin də 
bü tün uşaq lar sı naq dan ke çir di. 
Hə min kon sert də mən də iş ti-
rak edir dim və is te dad lı uşaq-
la rı Çin giz müəl lim se çir di. O 
vaxt mə ni hə min an samb la üzv 
gö tür dü. Rəh bər li yi ilə çox gö zəl 
kon sert lər ha zır la yır dıq. Son ra-
dan isə onun la ey ni səh nə lə ri 
bö lü şür dük. 1981-ci il də Res-
pub li ka Sa ra yın da qu rul tay dan 
son ra bö yük kon sert proq ra mı 
təq dim edil di. Hə min proq ram-
da gör kəm li ifa çı lar Af tan dil İs-
ra fi  lov, Ra miz Qu li yev və Çin giz 
Meh di yev lə bir gə çı xı şı mız ol du. 
Bu çı xış bi zim bir lik də ən unu-
dul maz çı xış la rı mız dan bi ri dir. 

Azər bay ca nın ta nın mış na ğa ra 
ifa çı la rı Ta hir Hü sey nov, Zöh rab 
Məm mə dov Çin giz Meh di ye vin 
tə lə bə lə ri idi. Rəh mət lik Gü la ğa 
Qu li yev də Çin giz mək tə bi nin 
da vam çı sı idi. Çin giz müəl lim lə 
bir-bi ri mi zə bö yük hör mə ti miz 
var idi. Ailə miz, yol da şım Arif 
Əsə dul la yev lə onun ru hu nu hər 
za man əziz tu tu ruq”.

Xalq ar tis ti, tar zən Ra miz Qu-
li yev: “1964-cü il də fi  lar mo ni ya-
ya tə zə işə dü zəl miş dim. Məşq-
lər də, kon sert lər də, ic las lar da 
tez-tez Çin giz müəl li mi gör səm 
də, şəx sən ta nış lı ğım yox idi. 
Əliağa Qu li ye vin an samb lın da 
ça lı şır dım. Onun fərq li ge yi mi, 
xa rak te ri diq qə ti mi cəlb et di yi 
üçün bir gün Əliağa müəl lim-
dən kim ol du ğu nu so ruş dum. 
Çox ali cə nab in san idi. Son ra-
dan ta nış ol duq. 1964-cü il dən 
1992-ci ilə ki mi fi  lar mo ni ya da 
bir gə ça lış dıq. Tez-tez kon sert-
lər də bir gə çı xış la rı mız olur du. 
O, kon sert lə rə öz ifa sı, sə li qə si 
və ali cə nab lı ğı ilə san ki bir ruh 
gə ti rir di. Ta ma şa çı lar al qış la-
rı ilə hə mi şə son da onu ikin ci 
də fə səh nə yə qa yıt ma ğa məc-
bur edir di lər. Xa ri ci öl kə lər də, 
mə də niy yət on gün lük lə rin də 
bir gə çı xış la rı mız olub. Uk ray-
na, Öz bə kis tan, Le ninq rad və 
Mosk va da ey ni səh nə ni bö lüş-
mü şük. Öz ifa üs lu bu ilə se çi lir-
di. Gör kəm li bəs tə ka rı mız To fi q 
Qu li yev lə ya xın dost luq mü na-
si bət lə ri var dı. Be lə sə nət kar la rı 
unut maq ol maz”. 

Əmək dar ar tist, na ğa ra çı 
Kam ran Kə ri mov: “Bu gün biz 
na ğa ra ifa çı lı ğın da Çin giz Meh-
di ye vin nə ti cə lə ri sa yı la bi lə rik. 
Çin giz Meh di yev na ğa ra ifa çı-
lı ğın da in qi lab edib. Ona qə dər 
na ğa ra ikin ci də rə cə li alət he sab 
olu nub. Çin giz Meh di yev sü-
but edib ki, na ğa ra da gö zəl so-
lo par ça lar çal maq müm kün dür 
və o bu sə nət də ilk “Əmək dar 
ar tist” fəx ri adı alan mu si qi çi dir. 
O, çə tin dövr də ya şa yıb-ya ra-
dıb, sə nə ti in ki şaf et di rib. Ona 
gö rə çə tin dövr de yi rəm ki, hə-
min vaxt lar da bu qə dər im kan-
lar, so sial şə bə kə lər ol ma yıb. 

Bu na bax ma ya raq, bi zə bö yük 
bir mə nə vi xə zi nə qo yub. Biz 
onun ifa la rın dan hər za man bəh-
rə lən mi şik. Na ğa ra sə nə ti mi zin 
bu gün kü in ki şa fın da onun və bir 
sı ra na ğa ra ifa çı la rı mı zın bö yük 
əmə yi var. Çox şa dam ki, Çin giz 
Meh di yev dən son ra mən də Qa-
val daş da ifa et mi şəm. Bi zim ən 
üm də bor cu muz bu sə nə ti qo ru-
ma ğı ba car maq dır”. 

Çin giz Meh di yev ilk də fə “Tə-
rə kə mə”ni, “Çən gi”ni, “Vağ za lı”nı, 
“Yal lı”nı bir-bi ri nə bağ la yıb ahəng-
dar şə kil də na ğa ra nın rit min də 
əri dib. Na ğa ra Çin giz Meh di ye vin 
əlin də zir və lə rə uca lıb. 

Bu fi  kir lə ri isə uzun il lər sə nət-
kar la çi yin-çi yi nə ça lı şan na ğa-
ra ifa çı sı El şən Qa sı mov de yir: 
“Çox şa dam ki, bö yük sə nət kar la-
rı həm gör mü şəm, həm də on lar-
la bir gə ça lış mı şam. 1978-ci il də 
Asəf Zey nal lı adı na Mu si qi Tex ni-
ku mu na da xil olar kən ar tıq bu sə-
nət də ta nın mış na ğa ra ifa çı la rı ilə 
bir gə çı xış la rım ol muş du. Azər-
bay can da na ğa ra nın ta nın ma sın-
da Çin giz Meh di ye vin bö yük ro lu 
olub. O, xa ric də öl kə mi zi la yi qin-
cə təm sil edib. İlk ritm ifa çı sı dır ki, 
fəx ri ada la yiq gö rü lüb. Bu gün də 
onun lent ya zı la rın dan bəh rə lə ni-
rik. Çin giz müəl lim ey ni za man da 
pe da qo ji fəaliy yət lə məş ğul olub. 
Zöh rab Məm mə dov, Ta hir Hü sey-
nov və Sə lim Qu li yev onun tə lə-
bə si və ye tiş dir mə lə ri ki mi Azər-
bay can mu si qi si nə bö yük töh fə lər 
ve rib lər. Zöh rab Məm mə dov Rə-
şid Beh bu do vun an samb lın da 
uzun il lər fəaliy yət gös tə rib, Sə lim 
Qu li yev gör kəm li xa nən də Əli ba-
ba Məm mə do vun “Hu ma yun” an-
samb lın da, Ta hir Hü sey nov isə 
Əh sən Da da şo vun an samb lın da 
ifa çı lıq sə nət lə ri ni la yi qin cə da-
vam et di rib lər...”. 

***
1978-ci il də Qo bus tan qa ya la-

rı nın fü sun kar rit mi Çin giz Meh-
di ye vin sə nə tin də “Qo bus tan 
qa val da şı” kom po zi si ya sı nın ya-
ran ma sı na sə bəb olur. 

Ha cı Ağa ye vin müəl li fi  ol du ğu 
“Bar maq la rın mö cü zə si” ki tab ça-
al bo mun da Çin giz Meh di yev “qa-
val daş”la bağ lı xa ti rə lə ri ni be lə 
nəql edir: “1978-ci il də mə ni Qo-
bus ta na ça ğır dı lar. De di lər ki, xa-
ri ci qo naq lar gə lib. Da lım ca ma-
şın gəl miş di. Elə bil dim kon ser tə 
ça ğı rır lar. Na ğa ra mı gö tü rüb yo la 
düş düm. Ta ri xi abi də lə ri mi zin aş-
kar edil mə sin də əvəz siz xid mət-
lə ri olan mər hum alim İsaq Cə-
fər za də mə ni meh ri ban qar şı la dı. 
O, Qo bus tan qa ya la rı ilə bağ lı 
rə va yə ti da nı şan dan son ra əlin-
də ki da şı qa ya la rın bi ri nə vur du. 
Qə ri bə səs lər eşi dil di. Mən də, 
qo naq lar da təəc cüb et dik. Mən 
Qo bus tan qa ya la rın da çal ma ğa 
baş la dım, xo şa gə lən ritm lər alın-
dı. Be lə lik lə, “Qo bus tan qa val-
daş”ı kom po zi si ya sı ya ran dı...”. 

Son ra dan Azər bay can Te le-
vi zi ya sı sə nət ka rın “qa val daş” 
ifa sı nı “qı zıl fond” üçün len tə alır.

Çin giz Meh di yev ya ra dı cı lıq la 
ya na şı, sə nət də da vam çı la rı nı da 
ye tiş di rir di. Uzun il lər Ya sa mal ra-
yo nun da Pioner lər evin də ça lı şıb. 
1970-ci il də ritm qru pu nu ya ra dıb 
və təc rü bə si ni gənc nəs lə hə vəs lə 
öy rə dib. Bu il lər ər zin də bö yük na-
ğa ra ça lan lar an samb lı ye tiş di rib. 

Ye tir mə lə rin dən bi ri də oğ lu 
Hə sən idi. O, ki çik yaş la rın dan 
mu si qi yə hə vəs gös tər miş, ata sı-
nın sə nət yo lu nu da vam et dir mək 
üçün səy lə ça lış mış, Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te tin də təh sil al mış dı. İlk 
də fə 1982-ci il də pay taxt da kı Akt-
yor lar evin də Çin giz Meh di ye vin 
ana dan ol ma sı nın 50 və ya ra dı-
cı lı ğı nın 30 il li yin də ata-oğul du-
eti  ta ma şa çı lar tə rə fi n dən bö yük 
rəğ bət lə qar şı lan mış dı.

Son ra lar Çin giz Meh di yev oğ lu 
Hə sən lə bir lik də bir çox kon sert-
lər də, mə də ni-küt lə vi təd bir lər də 
çı xış edir. Tür ki yə də fes ti val da 
ifa la rı iş ti rak çı la rı hey rə tə sa lır. 
Heç bir mü ka fat nə zər də tu tul-
ma yan fes ti val da təş ki lat çı lar 
son da mü sa bi qə nin me da lı nı 
tə sis edib onu Çin giz və Hə sən 
Meh di yev lə rə ve rir lər...

1992-ci ilin yan va rın da fi  lar-
mo ni ya da sə nət ka rın 60 il lik 
yu bi le yi ke çi ri lir. Hə min ilin 22 
fev ral ta ri xin də Çin giz Meh di yev 
ürək tut ma sın dan dün ya sı nı də-
yi şir. On dan 13 il son ra, 2005-ci 
il də oğ lu Hə sən də bu xəs tə lik-
dən və fat edib. 

Lalə Azəri

Qavaldaşda ifası ilə əsrlərin ritmini 
çağımıza daşımışdı...

Çingiz Mehdiyev – 90

Həqiqət Rzayevaya həsr olunmuş virtual sərgi 
Mil li Ar xiv İda rə si Xalq 
ar tis ti Hə qi qət Rza ye va-
ya həsr olun muş vir tual 
sər gi ni is ti fa də çi lə rin 
ix ti ya rı na ve rib.

İda  rə  dən bil  di  ri  lib ki, 
S.Müm  taz adı  na Döv  lət 
Ədə  biy  yat və İn  cə  sə  nət Ar -
xi  vin  də sax  la  nı  lan sə  nəd  lər 
əsa  sın  da ha  zır  lan  mış vir -
tual sər  gi Azər  bay  can pro -
fes  sional ope  ra və vo  kal 
sə  nə  ti  nin gör  kəm  li xa  nım 
nü  ma  yən  də  si, Xalq ar  tis  ti Hə  qi -
qət Rza  ye  va  nın ana  dan ol  ma  sı -
nın 115-ci il  dö  nü  mü  nə həsr olu -
nub.

Hə  qi  qət Rza  ye  va 1927-ci il  də 
bö  yük bəs  tə  kar Müs  lüm Ma  qo -
ma  yev tə  rə  fi n  dən din  lən  mə  lə  rə 

də  vət olu  nur və sə  si bə  yə  ni  lə -
rək Azər  bay  can Döv  lət Ope  ra 
və Ba  let Teat  rı  na işə gö  tü  rü  lür. 
Bir il son  ra Azər  bay  can Döv -
lət Kon  ser  va  to  ri  ya  sı  nın mu  ğam 
şö  bə  si  nə qə  bul olu  nan Hə  qi  qət 
Rza  ye  va bu  ra  da Cab  bar Qar -
yağ  dıoğ  lu, Se  yid Şu  şins  ki və 

Qur  ban Pi  ri  mov ki  mi us  tad mu -
si  qi  çi  lər  dən mu  ğam dərs  lə  ri alır.

Ope  ra ta  ri  xi  miz  də məx  su  si ye  ri 
olan ifa  çı  nın ən bö  yük nailiy  yə  ti, 
heç şüb  hə  siz ki, Müs  lüm Ma  qo -
ma  ye  vin “Şah İs  ma  yıl” ope  ra  sın -
da Ərəb  zən  gi ro  lu  nu ifa et  mə  si 
olub. Xa  nən  də Əs  li, Ley  li, Tel  li 

(“Əs  li və Kə  rəm”, “Ley  li və 
Məc  nun”, ”Ar  şın mal alan” 
– Üze  yir Ha  cı  bəy  li) və Şah -
sə  nəm (“Aşıq Qə  rib” – Zül  fü -
qar Ha  cı  bə  yov) ob  raz  la  rı  nı 
da mə  ha  rət  lə ifa edib.

Hə  qi  qət Rza  ye  va ope -
ra so  lis  ti ol  maq  la bə  ra  bər 
mu  ğam və xalq mah  nı  la -
rı  nın özü  nə  məx  sus ifa  çı  sı 
idi. Onun köv  rək və ya  nıq -
lı sə  sin  dən eşi  di  lən hər bir 
mu  ğam par  ça  sı və ya xalq 

mah  nı  sı din  lə  yi  ci  lər tə  rə  fi n  dən 
bö  yük rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır  dı. 

İfa  çı bir ne  çə də  fə fi lm çə  ki  liş -
lə  ri  nə də  vət olun  muş  du. Onun 
ki  no lent  lə  rin  də ən yad  da  qa  lan 
ro  lu 1958-ci il  də re  jis  sor Hə  bib 
İs  ma  yı  lo  vun çək  di  yi “Ögey ana” 
fi l  min  də Qə  mər xa  la ob  ra  zı  dır.

Natəvanın əl işi olan köynək bərpa edilir 
Xur şid ba nu 
Na tə va-
nın Mil li 
Azər bay-
can Ta ri xi 
Mu ze yin də 
qo ru nan əl 
iş lə rin dən 
bi ri olan 
köy nək bər-
pa edi lir.

Mu zey dən bil di ri lib ki, eks po na tın ta ri xi və mə də ni əhə miy yə ti 
nə zə rə alı na raq, bər pa və kon ser va si ya iş lə ri za ma nı eks po na tın 
heç bir his sə si de mon taj edil mə dən apa rı la caq. Be lə bir üsul bər-
pa nı ye tə rin cə çə tin ləş dir sə də, Xur şid ba nu Na tə va nın əl işi nin 
tam ori ji nal lı ğı nı qo ru ya caq. Bər pa və kon ser va si ya iş lə ri ye kun-
laş dıq dan son ra eks po nat ic ti maiy yə tə təq dim edi lə cək.

Xa tır la daq ki, eks po na tın kon ser va si ya və bər pa iş lə ri mu ze-
yin teks til üz rə bər pa çı-rəs sa mı Nu ri də Hü sey no va tə rə fi n dən ic ra 
olu nur.

Qa ra bağ da ən qə dim za man lar dan müx tə lif sə nət sa hə lə-
ri tə şək kül ta pıb, za man keç dik cə in ki şaf edib və tək mil-
lə şib. Qa ra bağ da me mar, xət tat, mis gər, də mir çi, zər gər, 
to xu cu, xal ça çı və naq qaş lar mil li-mə də ni də yər lə rin 

bən zər siz nü mu nə lə ri ni ya ra da raq sə nət xə zi nə si ni özü nə məx-
sus və na dir də yər lər lə zən gin ləş di rib lər.

Təd qi qat çı-jur na list Va sif Qu-
li ye vin qə lə mə al dı ğı mə qa lə də 
bu ba rə də söh bət açı lır. 

Xalq me ma rı Kər bə la yı Sə fi -
xan Qa ra ba ği XIX əsr Qa ra bağ 
me mar lıq mək tə bi nin ba ni si olub. 

Na dir şah Əf şa rın döv rün də va li-
deyn lə ri Qa ra bağ dan İra na sür-
gün olu nub. Sə fi  xan da Təb riz 
ya xın lı ğın da kı Əhər şə hə rin də 
do ğu lub, uşaq lıq dan ata sı nın ya-
nın da bən na lıq sə nə ti ni öy rə nib. 

Də rin zə ka ya, ağıl lı dü şün cə yə 
ma lik olub, hə lə gənc li yin də ti-
kə cə yi bi na la rın la yi hə si ni müs-
tə qil su rət də özü ve rib. Kər bə la-
yı İmam Hü sey nin məq bə rə si ni 
zi ya rət et di yi nə gö rə Kər bə la yı 
Sə fi  xan Qa ra ba ği ki mi məş hur-
la şıb. Me mar lıq və in şaat sə nə-
ti ni Təb riz də öy rə nib. XIX əs rin 
bi rin ci ya rı sın da Şu şa ya kö çüb, 
öm rü nün so nu na qə dər bu ra da 
ya şa yıb. Özü ilə Qa ra ba ğa sə-
nət adam la rı nı da gə ti rib.

Kər bə la yı Sə fi  xa nın Qa ra bağ 
me mar lıq mək tə bi nin in ki şa fın-
da mü hüm xid mət lə ri olub. Onun 
in şa et di yi bi na lar da, xü su si-
lə məs cid lər də Şərq me mar lıq 
ənə nə lə ri Azər bay can me mar-
lıq ənə nə lə ri ilə əla qə lən di ri lib. 
Bər də də Cə nu bi Qaf qaz üz rə 
ye ga nə dörd mi na rə li “İmam za-
də” komp lek si nin ye ni dən qu-
rul ma sı (1868), Ağ dam (1870), 
Şu şa da Yu xa rı və Aşa ğı Göv hər 
ağa məs cid lə ri (XIX əsr), elə cə 
də Odes sa şə hə rin də “Ta tar lar” 

(1870), Aş qa bad da “Qa ra bağ-
lı lar” (1880) məs cid lə ri me ma-
rın ən yax şı iş lə rin dən dir. Onun 
Şu şa da tik di yi Uğur lu bəy, Ha-
cı Bə şir, Bəh mən Mir zə Qa car, 
Meh man da rov lar, Ha cı Da daş 
və Zöh rab bə yov la rın ya şa yış 
komp leks lə ri özü nə məx sus lu ğu 
ilə se çi lir. Ma lı bəy li, Ab dal-Gü-
lab lı, Bəh mən li, Qo çəh məd li, 
Azad Qa ra qo yun lu, Qa ra bu laq, 
Ho ra diz və s. yer lər də in şa et di yi 
ti ki li lər də Azər bay can me mar lı-
ğı nın gö zəl nü mu nə lə rin dən dir.

XIX əsr də ya şa yıb-ya rat mış 
məş hur el sə nət ka rı, rəs sam, 
de ko ra tiv bo ya kar lıq və or na-
ment us ta sı Us ta Qən bər Qa ra-
ba ğı Şu şa da və Şə ki də bir sı ra 
ya şa yış ev lə ri nin da xi li ni bə zə-
yən müx tə lif de ko ra tiv pan no 
və kom po zi si ya la rın müəl li fi  dir. 
Şu şa da Meh man da rov la rın ya-
şa yış komp lek sin də ki or na ment li 
və sü jet li pan no lar Us ta Qən bər 
Qa ra ba ği nin ilk əsər lə rin dən, 
İs gən dər bəy Rüs təm bə yo vun 

evin də ki di var rəsm lə ri isə son 
iş lə rin dən he sab olu nur.

Şə ki Xan sa ra yın da çək di yi 
di var və ta van rəsm lə ri bə dii-
es te tik də yə ri nə gö rə ən ka mil 
əsər lər dən dir. Sa ra yın bə dii tər-
ti ba tı za ma nı çək di yi bu rəsm-
lər məz mun və kom po zi si ya 
müx tə lifl  i yi, gül və çi çək, quş və 
hey van təs vir lə ri nin realist li yi ilə 
se çi lir. Rəs sa mın əsər lə rin də 
mi niatür bo ya kar lı ğın dan gə lən 
ənə nə vi şər ti de ko ra tiv üs lub da, 
ye ni realist təs vir xü su siy yət lə-
ri üz vi su rət də əla qə lən di ri lib. 
Rəs sam lıq la ya na şı de ko ra tiv 
tət bi qi sə nə tin müx tə lif sa hə lə-
rin də də ça lış mış dır. Ha zır la dı ğı 
de ko ra tiv bi çim li güz gü lər, əl van 
bə zək li məc mə yi lər, na xış lı san-
dıq lar, döy mə nü mu nə lə ri, zə rif 
şə bə kə lər, ağac dan yon du ğu 
hey kəl lə rin bə zi lə ri son il lə rə qə-
dər sa la mat qal mış dı. XIX əsr də 
xət tat Əsə dul la Ağa ha dı oğ lu nun 
şi kəs tə-nəs tə liq xət lə fars di lin də 
yaz dı ğı 200 sə hi fə lik “Nu şa fə rin 

Göv hər tac və Sul tan İb ra him” 
das ta nı nın əl yaz ma sın da kı müx-
tə lif öl çü lü 23 mi niatü rün müəl li fi  
də Us ta Qən bər Qa ra ba ği dir.

Onun gənc rəs sam la rın ye tiş-
mə sin də mü hüm xid mət lə ri olub. 
Ye tir mə lə rin dən oğ lu Şü kür Qur-
ba nə li, Əli qu lu, Ab bas qu lu, Sə fər 
və baş qa rəs sam lar Azər bay can 
mo nu men tal-de ko ra tiv bo ya kar-
lı ğı nın in ki şa fın da əhə miy yət li rol 
oy na yıb lar.

Mə həm məd Şü ku hi Təb ri zi XIX 
əsr də ya şa yıb. Əs rin bi rin ci ya rı-
sın da məş hur me mar Kər bə la yı 
Sə fi  xan Qa ra ba ği Cə nu bi Azər-
bay can dan Şu şa ya kö çər kən 
özü ilə müx tə lif sə nət adam la rı nı 
da gə tir miş di. Mə həm məd Şü ku-
hi Təb ri zi də on la rın ara sın da idi. 
O da öz us ta dı ki mi Şu şa da məs-
kun la şıb, öm rü nün so nu na dək 
bu ra da ya şa yıb-ya ra dıb. 1868-
1870-ci il lər də ti kil miş Ağ dam 
məs ci di nin ki ta bə sin dən mə lum 
olur ki, onun meh ra bın da kı bə zək 
iş lə ri Mə həm məd Şü ku hi Təb ri-
zi yə məx sus dur. Qa ra bağ da bir 
çox iri bi na lar da kı nəq qaş lıq iş lə-
ri nin müəl li fi  də odur.

Qarabağlı memar və rəssamlar
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əvvəli səh. 1-də
Qəzetin ətrafında toplaşan

müəllifər – H.Zərdabi, S.Ə.Şir
vani,M.F.Axundzadə,Ə.Gorani,
N.Vəzirov və başqaları dövrün
qabaqcıl maarifpərvəri, ziyalıları
idilər. Onlar “Əkinçi”nin tərəqqi
pərvər istiqamətinidəmüəyyən
ləşdirirdilər.
Həsən bəy xalqın təsərrüfat

və məişətində mütərəqqi dö
nüş yaratmağın gectez onun
düşüncəsindədəbirinqilabya
radacağındanəminidi.Başve
rəcək bu dəyişilmə və yeniləş
məni özü üçün böyük mükafat
hesabedirdi.Hələqəzetçıxma
mışdan əvvəl H.Zərdabi böyük
mütəfəkkir, dramaturq Mirzə

Fətəliyə göndərdiyi məktubda
bu yolda nə qədər səy göstər
diyindənbəhsedirdi:“Bəlkəsizi
belə bir şey düşündürür ki, nə
üçün başqa birisi deyil, məhz
siz,özüdəmüftə,birquru“çox
sağ ol” eşitməyə belə ümidiniz
olmadanbubarədəzəhmətçə
kəsiniz. Onda mən məcburam
deyəm ki, xalqa, sənə doğ
ma olan xalqa məhəbbətdən,
avamların maarifənməsindən
söhbətgedənyerdəbusualor
tayagəlməməlidir; xalqın,həm
də geridə qalmış avam xalqın,
sənin və mənim qardaşımın
maarifənməsiişinəözünühəsr
edənbiradamıbeləbirfikiryol
dan qoymamalıdır. O, mükafa

tını özözünə, işini görəgörə
vicdanıqarşısındaduyacaqdır”.
Həqiqətən də, Zərdabinin

“Əkinçi” ilə açdığı işıqlı yol 147
ildirxələfəriüçünmayak rolunu
oynayır. Bu maarif və ziya yo
lu sonrakı dövrlərdə vətənsevər
ziyalılarımızın ərsəyə gətirdiyi
digər mətbu nümunələrimiz tə
rəfindəndavametdirilərəkxalqı
mızınmilli oyanışında,XXəsrin
əvvəllərində istiqlal arzularının
gerçəkləşməsində dərin iz qo
yub. Azərbaycan mətbuatı ta
rixinin sonrakı mərhələlərində,
eləcədəsovetdövrününməlum
ideoloji çərçivələrində belə özü
nün başlıca missiyasını yerinə
yetirərək maarifçi düşüncənin

genişlənməsinə, xalqımızın mil
limədəniinkişafınaöztöhfələrini
verib.
Mətbuatımızın müstəqillik

dövründə fəaliyyəti xüsusilə
zəngindir və ölkəmizin ictimai
siyasi, mədəni həyatında, milli
həmrəyliyin möhkəmləndirilmə
sində, mənəvi dəyərlərin qo
runmasıvətəbliğindəkütləviin
formasiya vasitələri mühüm rol
oynayır.
Azərbaycan mediası özünün

ən çətin sınaqlarından birini
2020ci ilin 44 günlük Vətən
müharibəsində verdi. Azərbay
canın haqlı mübarizəsinin
yüksək peşəkarlıqla ölkə və
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdı

rılmasında bütün imkanları ilə
səfərbəroldu...
Müstəqilliyimizin yaşıdı olan

“Mədəniyyət” qəzeti də 31 illik
fəaliyyəti dövründə Zərdabinin
və onun şah əsəri “Əkinçi”nin
idealları işığında fəaliyyətini da
vametdirir,müstəqillikdövrümə

dəniyyətsahəsinininkişafsalna
məsiniyaradır.
MilliMətbuatGünümünasibə

tiləölkəmizinbütünmedianüma
yəndələrinitəbrikedir,cansağlığı
və yaradıcılıq uğurları arzulayı
rıq.

Fariz Yunisli

Məlumolduğukimi,builgörkəmlibəstəkar,ictimaixa
dim,SSRİvəAzərbaycanınXalqartisti,SosialistƏməyi
Qəhrəmanı,DövlətmükafatlarılaureatıFikrətƏmirovun
(19221984)anadanolmasının100illiyiqeydedilir.15

mart2022ciiltarixdəPrezidentİlhamƏliyevdahibəstəkarın
100illiyininqeydolunmasıhaqqındasərəncamimzalayıb.

Azərbaycan bəstəkarlıq mək
təbininböyüknümayəndəsi,sim
fonikmuğamjanrınınbanisiolan
Fikrət Əmirov rəngarəng yara
dıcılıq palitrasına malik qüdrətli
sənətkarkimimusiqimədəniyyə
timizininkişafınamühümtöhfələr
bəxşedib.
Dünyaşöhrətlimusiqixadiminin

xatirəsi əbədiləşdirilib, ölkəmizdə
sənətkarın adını daşıyan mədə
niyyət ocaqları, ansambl, küçə,
parkvəs.var.Buyazıdaonlardan
birneçəsihaqqındasözaçacağıq.

Azərbaycan Dövlət Mahnı 
və Rəqs Ansamblı

Otuzildirdahibəstəkarınadını
daşıyanansamblın zəngin sənət
yolu var. Ansambl 1938ci ildə
Azərbaycan klassik musiqisinin
banisiÜzeyirHacıbəylitərəfindən
yaradılıb. Müxtəlif dövrlərdə kol
lektivəÜzeyirbəyləyanaşı,tanın
mış bəstəkarlardan Səid Rüstə
mov,CahangirCahangirov,Vasif
Adıgözəlov, Hacı Xanməmmə
dov, Telman Hacıyev və Ramiz
Mirişli rəhbərlik edib. Ansamblın

xoreoqrafiya qrupunda Əminə
Dilbazi,TutuHəmidova,Böyüka
ğa Məmmədov, Roza Cəlilova,
AliyəRamazanova,AfaqMəliko
va,KamilDadaşov,ƏlikramAsla
nov,NadirMəmmədovvəbaşqa
görkəmlirəqsustalarıyetişib.
Azərbaycanmusiqivərəqssə

nətinin təbliğindəmüstəsna xid
mətlərinə görə ansambl 13 iyul
1958ci ildə “Əməkdar kollektiv”
fəxri adına layiq görülüb. 1992
ciildəkollektivəFikrətƏmirovun
adıverilib.
2000ciilinyanvarayındanan

samblın nəzdində Azərbaycan
DövlətXalqÇalğıAlətləriOrkest
ri fəaliyyətgöstərir.Repertuarını
Azərbaycanvədünyaxalqlarının
mahnı və rəqsləri, xor əsərləri
təşkiledənansamblınbədiirəh
bəri və dirijoru Xalq artistiAğa
verdiPaşayevdir.

Bakıda incəsənət məktəbi
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət
göstərən6nömrəlionbirillikİncə
sənət məktəbi Fikrət Əmirovun

adını daşıyır. 1962ci ildə əsası
qoyulan təhsil ocağında bala
ban, feyta, zərbalətləri, qanun,
gitara,qoboy,valtornkimialətlər
tədris olunub. 1999cu ildən isə
məktəbdə rəssamlıq və xoreoq
rafiyaşöbələriyaradılıb.

MəktəbdəXalqartistləriƏliba
ba Məmmədov, Məmmədbağır
Bağırzadə, Ağaxan Abdullayev,
Ramiz Quliyev, Əməkdar artist
lər KamilDadaşov, ZemfiraHə
sənova,VaqifMəstanov,profes
sorlarFəttahXalıqzadə,Kəmalə
Neymanovavəbaşqalarışagird
lərə müxtəlif istiqamətlər üzrə
dərsdeyiblər.XalqartistləriSər
dar Fərəcov, Səməd Şükürov,
MöhlətMüslümovkimiincəsənət
xadimləri isəbu təhsil ocağında
oxuyub, həm də dərs deyiblər.

Məktəbin şagirdləri 10dan çox
ölkədəkeçirilənmüxtəlifbeynəl
xalq müsabiqələrdə iştirak edə
rəkuğurlaraimzaatıblar.
Buil60illiyiqeydedilənmək

təbin direktoru bəstəkar, Əmək
darmüəllim,professorAdiləYu
sifovadır.

Gəncə Dövlət 
Filarmoniyası

Gəncədə filarmoniya 1935ci
ildəÜ.Hacıbəylinintəşəbbüsüilə
yaradılıb.1949cuildəfəaliyyəti

nidayandıranfilarmoniya,1990
cı ildə yenidən işini bərpa edib.
EləhəminildəfilarmoniyayaFik
rətƏmirovunadıverilib.
2017ciilnoyabrın10daPrezi

dent İlhamƏliyevin iştirakı ilə fi
larmoniyanınyenibinasınınaçılış
mərasimi olub. Altı mərtəbədən
ibarətolanbinaŞərqmemarlığı
nınəndəyərlielementləriniözün
dəqorumaqla,müasirbeynəlxalq
standartlara uyğun inşa edilib.
BinanınfasadınıAzərbaycanmə
dəniyyətinin tanınmışsimalarının

heykəlləribəzəyir.Filarmoniyanın
solistləri həm Gəncəni, həm də
ölkəmizibirsırabeynəlxalqfesti
valvəkonsertlərdəuğurla təmsil
edirlər.
Hazırda filarmoniyanın tərki

bində“Göygöl”DövlətMahnıvə
RəqsAnsamblı, Xalq çalğı alət
ləri orkestri və Kamera orkestri
fəaliyyət göstərir. Bu kollektivlə
rin repertuarında həmAzərbay
can xalq və klassikmusiqisinin,
həmdəAvropavədünyaxalqları
musiqi və rəqslərinin inciləri yer

alır.GəncəDövlətFilarmoniyası
nındirektorəvəziElçinƏliyevdir.

Musiqi məktəbləri
Unudulmaz bəstəkarın adı

Gəncədə daha bir ünvanda ya
şadılır. Gəncə Regional Mədə
niyyət İdarəsinin (RMİ) tabeli
yində fəaliyyət göstərən Gəncə
şəhər 1 nömrəli Uşaq musiqi
məktəbi F.Əmirovun adını daşı
yır.Məktəb 1923cü ildə F.Əmi
rovun atası, bəstəkar, tarzən
Məşədi Cəmil Əmirovun səyi,

ÜzeyirHacıbəylivəBülbülünkö
məkliyiiləyaradılıb.
1987ci ildən görkəmli bəstə

karınadıveriləntəhsilocağında
hazırda 12 ixtisas üzrə (forte
piano, violin, violonçel, tar, ka
mança, qarmon, truba, nağara,
saz, qanun, xanəndəlik, vokal)
tədrisaparılır.Məktəbindirektoru
AidəƏmrahovadır.
Qeyd edək ki, görkəmli incə

sənət xadimlərimizin bir çoxu
ilkmusiqi təhsilini buməktəbdə
alıb. Bunlardan Fikrət Əmirov,
QəmbərHüseynli,NərimanƏzi
mov,ZərifQayıbov,TelmanHa
cıyev,AzadƏliyevvəs.başqala
rınınadınıçəkəbilərik.

***
FikrətƏmirovunadıSumqayıt

da da əbədiləşdirilib. Sumqayıt
RMİnin tabeliyindəki Sumqa
yıtşəhər5nömrəliUşaqmusiqi
məktəbi 1991ci ildən fəaliyyət
göstərir.1992ciildətəhsilocağı
nabəstəkarınadıverilib.
Məktəbdə11 ixtisasüzrə (for

tepiano, violin, tar, kamança,
saz,qarmon,klarnet,nağara,xa
nəndə,kanon,balaban)450dən
çox şagird təhsil alır. Məktəbə
ƏməkdarmədəniyyətişçisiVaqif
Süleymanovrəhbərlikedir.

***
2018ci ildə Xəzər Universite

tindəKonfranskonsertmərkəzi
nədəFikrətƏmirovunadıverilib.
İnanırıq ki, əsərlərinin şöhrəti

dünyanı dolaşan dahi musiqiçi
ninadıbundansonradayeniye
niünvanlardayaşadılacaq.

Nurəddin Məmmədli

II yazı

Teatrdanideologiyamaşını
kimiistifadəvəözünün
imperialist“dəyər”lərini
sənətvasitəsilədiktəetmək

sovetrejimininəsasxüsusiy
yətlərindənidi.XXəsrin20ci
illəri,ondansonrakıməşum
repressiyadönəmixalqımızın
milliməfkurəsinə,ədəbiyyat,
sənət,yaradıcılıq–bütünlük
dəşüurunazərbəvurmağa
hesablanmışdı.Ancaqxalqın
iradəsi,azaddüşüncəsi,
yazıbyaratmaqeşqiözbəh
rəsiniverdi.

Ümumilikdə sovet dönəmi
Azərbaycanmədəniyyəti,incəsə
nətivəteatrınanəzərsalarkənelə
günümüzünreallığındadanostal
giya yaşayanlar çoxdur. Sistem
olaraq yaradıcı sənayeni komp
lektləşdirmək və dövlət himayə
sində saxlamaqmüsbət tenden
siya kimi qəbul edilsə də, əsas
odurki,yaradıcılıqprosesiazad,
səmimivətəbiideyildi.Buməna
dadüşünürəmki,sovet ideologi
yası düşünülmüş, əslində, bəlkə
dəböyükbirplanıntərkibhissəsi
olaraq Qarabağda, xüsusən Şu
şada teatr mühitinin inkişafına
daimmaneolmağaçalışıb.Söz
süzki,buişdəmənfurqonşuları
mızındaböyükroluolub.
Keçmişsovetməkanındakom

munist ideologiyasının oturuş
masındakütləvisənətnövükimi
teatrdaimönplandaolub.Odur
ki,onlarınsayınıartırmaqvəbu
xovdasaxlamaqideolojimaşının
əsas vəzifəsi idi. Böyük şəhər
lərdəbuprosesoturuşmuşolsa
da, ucqar rayon və şəhərlərdə,
hətta kənd və qəsəbələrdə küt
ləvi “mədəniləşmə” şüara çev
rilmişdi. Kommunist ideoloqları

yerlərdə kolxozsovxoz teatrları
nınyaranmasınıməqsədəuyğun
hesab edirdilər. 30cu illərdən
başlayaraq, rayon, kənd və qə
səbələrdə,fəhləvəkolxozçuların
“mənəviistirahət”initəminetmək
üçün kolxozsovxoz teatrları ya
ranmağabaşladı.
Əvvəllərpeşəkarteatrtəşkilatçı

larınınvəhəvəskarlarınhesabına
formalaşaraq fəaliyyətə başlayan
kolxozsovxoz teatrları sonradan
mərkəz teatrlarının himayədarlığı
sayəsindəözmadditexnikibaza
larını möhkəmləndirib repertuar
siyasətləriniqurabildilər.
Bir müddətdən sonra onların

sayı300əçatdıvəMərkəziKo
mitə 1934cü ilin martında kol
xozsovxoz teatrlarının inkişafı
iləbağlıqərarqəbuletdi.Həmin
ildə Azərbaycan Dövlət Kolxoz
SovxozTeatrı yaradıldı.Özüdə
Bakıda.
Şər qüvvələr, teatrı millətçilik

də,milli ideologiyanın təbliğində
suçlayan, xalqımıza qarşı olan
qüvvələr teatrın qısa zaman
da bağlanmasına nail oldular.

1936cı ildə teatrın fəaliyyətinə
yenidən razılıqverildi–həmdə
Azərbaycan truppası ilə yanaşı,
erməni truppasının da yaradıl
masışərtiilə!
Bilmirəm, bu məsələ həmin

dövrdə nə ilə və necə əsaslan
dırılıb, amma bir şey bəllidir ki,
məhzhəmindövrdənermənilərin,
digərsahələrdəolduğukimi,incə
sənət, xüsusən teatr sistemində
də yerləşdirməmərhələsinə küt
ləvişəkildə“razılıq”verilib.Həmin
dövrün teatr salnaməsinə nəzər
salarkən bu say çoxluğu arasın
dakı kəskin fərq daim öz fəsad
larını göstərib. Erməni amilinin
Azərbaycan incəsənətinə, konk
retolaraqŞuşateatrınavurduğu
zərbələrərəğməno,daimözünün
yaşamaqhaqqınıisbatedib...
Respublikamızınbaşqarayon

larında olduğu kimi, 1938ci ilin
fevralında Şuşada da kolxoz
sovxozteatrıyaradıldı.“Uzaqgö
rən” erməni siyasəti sayəsində
teatrın direktoru və baş rejisso
ru, hətta inzibatçıları da ermə
nilərdən ibarət oldu. Nəticədə

ilk gündən yeni yaranmış teatr
da ikitirəlik, teatrdaxili intriqalar,
azərbaycanlılara,yerliəməkdaş
lara qarşı ayrıseçkilik baş qal
dırmağa başladı. Cəzasızlıqdan
həyasızlaşan ermənilər teatrın
açılış tamaşasınıdaözmillətlə
rinitəbliğəhesablamağaçalışdı,
ermənimüəllifərdənbirininəsəri
üzərindəməşqləraparıldı.Lakin
teatrın yaradıcı truppasına cəlb
olunmuş aktyorlar və yerli ziya
lılar buna mane oldular. Nəticə
olaraq teatrın açılışı uzandı və
1939cuilinaprelindəilktamaşa
sıiləseyrçiönünəçıxdı.
Qısa zamanda səs və söz,

musiqi beşiyi olan Şuşa teatrı
nınrepertuarındaÜ.Hacıbəylinin,
M.F.Axundzadənin, C.Cabbarlı
nın,Z.Hacıbəyovun,S.Rəhmanın
əsərlərioynanılır.Eləilktamaşa
danermənirəhbərləranlayırlarki,
şuşalılar teatralcamaatdır.Gələ
cəkdəteatrtamaşalarınaolanbu
marağınqarşısınıalmaqmümkün
olmayacaq. Ona görə yenə kol
lektivdə səhnəarxası intriqa baş
qaldırmağabaşlayır.Azərbaycan
lı direktor vəbaş rejissorun təyi
natlarındansonrayaranansənət
canlanması erməniləri daha çox
narahat edir. Nəticədə havadar
larından cəsarətlənən ermənilər
Şuşada erməni kolxozsovxoz
teatrının yaradılmasına nail olur
lar.Ammabumənfurplanlarıda
uğursuzolur.Dahadoğrusu,Şu
şadaerməniəhalisininmüqayisə
olunmaz dərəcədə azlığı teatrın
planproqramını yerinə yetirmə
məsivəbusəbəbdənbağlanması
ilənəticələnir.1942ci ildəŞuşa
dakıermənikolxozsovxozteatrı
nınləğvolunmasıhaqqındaqərar
qəbulolunur.

Bu, Böyük Vətən müharibəsi
ninağırçağlarına təsadüfedirdi
vəgücünüöncəbhəyəyönəldən
hökumətözünüguyadoğrultma
yan,əslində,izafiməsrəfolanbir
qisim teatrlar haqqında da qə
rarverdi.Beləki,kolxozsovxoz
teatrlarının bəziləri dövlət teatrı
statusu aldı, digərləri isə qapa
dıldı.
Dövlətteatrıstatusualanteatr

lararasındaŞuşakolxozsovxoz
teatrıdavar idi.Beləliklə,məhz
müharibənin ən qanlıqadalı il
lərində – 1943cü ilin əvvəlində
Üzeyir Hacıbəyov adına Şuşa
Dövlət Musiqili Dram Teatrı ya
randı. Təbii ki, bu, şuşalı teatr
sevərlərüçünsənəthadisəsiidi.
Bununla özünəməxsus zəngin
sənət ənənəsi olanbu teatr bü
tün mövcud çətinliklərə baxma
yaraq, yaradıcılıq fəaliyyətinə
başladı.Kollektivilkgündənteat
rınrepertuarınınjanrbaxımından
rəngarəng, zəngin olması üçün
müasirvəklassikəsərlərədaha
çox üstünlük vermək qərarına
gəldi.Təbiiki,repertuarseçimin
dəki aləlvanlıq teatrın yaradı
cılıq simasını müəyyən etməklə
yanaşı,həmdəkollektivinpoten
sialsəhnəimkanlarınınzənginli
yinədəlalətedirdi.
Müxtəlif janrlı yerli və xarici

dram, komediya,musiqili kome
diya nümunələrinin repertuarda
geniş yer alması tamaşaçıların
zövqzənginliyivətələbkarlığıilə
yanaşıyaradıcıheyətindəpeşə
karlığından, istedad və bilgisin
dən xəbər verirdi. Bütün bunla
ra rəğmənAzərbaycanın başqa
rayonvəşəhərlərindədəşöhrət
qazananteatryenidənxorgörül
məktaleyiniyaşadı.

SSRİNazirlərSovetinin6fev
ral 1949cu il tarixli qərarı ilə
(iqtisadi çətinliklər bəhanə gəti
rilməklə) Üzeyir Hacıbəyov adı
na Şuşa Dövlət Musiqili Dram
Teatrının da dövlət statusu ləğv
olundu.
Nə olsun, bunların heç biri

Şuşa teatr mühitini, şuşalı zi
yalıların, teatrsevərlərin qala
şəhərimizdə teatrı yaşatmaq
və inkişafetdirməkəzminiqıra
bilmədi.Şuşadakıdramdərnəyi
yenidənalovludövrünəqayıtdı.
Yerli həvəskarlar dram dərnə
yində xüsusi həvəslə çalışma
ğa,yenitamaşalarhazırlamağa
başladılar.
ŞuşaMusiqiliXalqTeatrıözü

nünyaşamaqhaqqını,sənətyo
lunuözücızdıvəbütünçətinliklə
rərəğmənbunanailoldu.
Nəhayət, təkcəşuşalılarınde

yil, bütün teatrsevərlərin gözlə
diyi gün yetişdi və Azərbaycan
SSR Nazirlər Sovetinin 11 may
1990cı il tarixli qərarı ilə Şuşa
Dövlət Musiqili Dram Teatrı ya
radıldı. Kollektiv böyük şövq ilə
iki səhnə əsəri üzərində paralel
məşqlərə başladı. Hamı sevinc
vəhəyəcanlapremyeranıgözlə
yirdi.Ammaogünyetişmədi və
1992ciilin8mayındaŞuşaişğal
olundu və bütün şuşalılar kimi,
Şuşa teatrıdadidərginlikhəyatı
yaşamağaməcburqaldı...
Bundan sonrası barədə yaz

mayacam. Bununla sizi və elə
özümü də köçkünlüyün ağır il
lərinin xatirə yükündən azadet
məyə çalışacam. Əvəzində isə
sizləriŞuşaDövlətMusiqiliDram
Teatrınınbugünlərdə, təxminən
30 illik  fasilədən sonra doğma
ünvandailktamaşanümayişixə
bərindən xoşhal olmağa çağıra
cam...

Həmidə Nizamiqızı

Şuşa  –  bir  teatr  səhnəsi  kimi...

“Əkinçi”dən başlanan işıqlı yol...
147 ildir xələfləri üçün mayak rolunu oynayır

Fikrət Əmirov adına...
Şöhrəti dünyanı dolaşan bəstəkarın adı ölkəmizdə bədii kollektiv, 

mədəniyyət və təhsil müəssisələrində yaşadılır
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22 iyul 1884 – Fi lo sof və ta rix çi, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya-
sı nın aka de mi ki Alek sandr Osi po viç Ma ko vels ki (1884-1969) ana-
dan olub. 1920-1960-cı il lər də Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də dərs de-
yib, aka de mi ya nın Fəl sə fə İns ti tu tu nun di rek to ru olub. 

22 iyul 1941 – Xalq ar tis ti, dik tor Yu sif Meh di oğ lu Mux ta rov 
(1941 – 25.4.2010) Sa bi ra bad ra yo nu nun Kür kən di kən din də do ğu-
lub. Film lər də, te le ta ma şa lar da çə ki lib. Film lə rin səs lən di ril mə sin də 
iş ti rak edib. 

22 iyul 1949 – Xalq ar tis ti Yu ri Ni ko la ye viç Ba li yev (1949-2018) 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, fi lm lə rə (“Ov sun çu”, “Hökm da rın ta le yi” və s.) çə ki lib.

22 iyul 1959 – Şair Akif Sə məd (Akif Sə məd oğ lu Məm mə dov; 
1959-2004) Qa zax ra yo nu nun As tan bəy li kən din də ana dan olub. 
“Uzaq lar dan gə li rik”, “Özü mə yol” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

23 iyul 1883 – Ədə biy yat şü nas və pub li sist Ab dul la Sur (Ab dul la 
Ağa Mə həm məd oğ lu Mə həm məd za də; 1883 – 8.5.1912) ana dan 
olub. 

23 iyul 1916 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən-
də si, Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ma ral Yu sif qı zı Rəh-
man za də (1916 – 16.3.2008) Ba kı da ana dan olub. Əsər lə ri Mosk-
va da Tret ya kov qa le re ya sın da, di gər xa ri ci mu zey lər də sax la nı lır.

23 iyul 1927 – Əmək dar rəs sam Ha fi z Əliab bas oğ lu Zey na lov 
(1927 – 2.5.1996) Ba kı da ana dan olub. Ta ri xi möv zu lu kom po zi si-
ya lar, ta nın mış şair lə rin port ret-ob raz la rı, məişət janr lı tab lo lar və 
na tür mort la rın müəl li fi  dir. 

23 iyul 2011 – Ta nın mış xa nən də, Əmək dar ar tist Sa bir Nüs rət oğ lu 
Mir zə yev (1942-2011) və fat edib. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın 
so lis ti olub. Mu ğam və xalq mah nı la rı nın ma hir ifa çı sı ki mi ta nı nıb.

24 iyul 1937 – Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Yal çın Əli hey dər oğ lu 
Əfən di yev (1937 – 10.12.2019) Ba kı da do ğu lub. Ciz gi və sə nəd-
li fi lm lə rin müəl li fi  dir, “Xa ti rə lər sa hi li” bə dii fi l mi nə qu ru luş ve rib. 
“Azər bay can te le fi lm”in bə dii rəh bə ri olub.

24 iyul 1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr re jis so ru Oruc İz-
zət oğ lu Qur ba nov Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif teatr lar da ça lı şıb, 2017-
ci il də Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın baş re jis so ru tə yin edi lib.

24 iyul 1949 – Əmək dar ar tist To fi q Əb dül rə him oğ lu Hü sey nov 
(1949 – 5.7.2020) Xır da lan da ana dan olub. İrə van, Sum qa yıt Dram, 
Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb. 2001-ci il dən Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib.

24 iyul 1956 – Əmək dar ar tist Gül nar Əli fa ğa qı zı Sal ma no va 
(1956 – 25.10.2015) Sal yan ra yo nu nun Xıl lı qə sə bə sin də do ğu lub. 
Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt ri sa sı olub.  

24 iyul 2021 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Sə məd Sə mə dov (17.9.1946 
– 2021) və fat edib.

25 iyul 1935 – Şair, pub li sist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Məs tan 
Gü nər (Məs tan Rə sul oğ lu Əli yev; 1935-2010) To vuz ra yo nu nun 
Əs rik Cır da xan kən din də ana dan olub. Li rik şeir lə ri ilə ya na şı, uşaq-
lar üçün mən zum na ğıl la rın da müəl li fi  dir.

25 iyul 1935 – Na sir, ədə biy yat şü nas Va sif Nə si boğ lu (Əfən di-
yev; 1935-1997) ana dan olub.

26 iyul 1915 – Əmək dar ar tist, teatr re jis so ru Əli hey dər Əb dü lə li 
oğ lu Ələk bə rov (1915 – 14.3.1975) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Azər bay can Döv lət Teatr İns ti tu tun da 
dərs de yib.

26 iyul 1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ta nın mış fo to jur na list, 
fo to rəs sam Fa rid Xa bi bul la ye viç Xay ru lin (1947 – 27.8.2020) Ba kı-
da ana dan olub.

26 iyul 1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rəh man Ağa rə him 
oğ lu Qu li yev (1954-2010) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın di rek to ru olub.

26 iyul 1995 – Xalq ya zı çı sı, ədə biy yat şü nas, pub li sist, ic ti mai xa-
dim İs ma yıl Şıx lı (22.3.1919 – 1995) və fat edib. “Də li Kür”, “Ay rı lan 
yol lar”, “Ölən dün yam” ro man la rı nın, po vest və he ka yə lə rin müəl li-
fi  dir. Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı nın bi rin ci ka ti bi (1981-1987), Mil li 
Məc li sin de pu ta tı (1990-1995) olub.

26 iyul 2008 – Xalq rəs sa mı Na dir Qən bər oğ lu Əb dür rəh ma nov 
(5.12.1925 – 2008 ) və fat edib. Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı İda rə 
he yə ti nin səd ri olub.

Dün ya
22 iyul 1889 – Ame ri ka re jis so ru, qor xu fi lm lə ri nin ya ra dı cı la rın-

dan Ceyms Veyl (Ja mes Wha le; 1889-1957) ana dan olub. Film-
lə ri: “Köh nə qa ran lıq ev”, “Gö zə gö rün məz adam”, “Də mir mas ka lı 
adam” və s.

22 iyul 1926 – Rus ya zı çı sı Ser gey Ba ruz din (1926-1991) ana-
dan olub. Əsər lə ri: “Qa dın lar haq qın da po vest”, “Yar paq tö kü mü” 
və s. Uşaq lar üçün ki çik he ka yə lə rin müəl li fi  dir.

23 iyul 1884 – Al man akt yo ru, “Os kar” mü ka fa tı nın ilk əc nə bi 
laureatı Emil Yan niqs (Emil Jan nings; 1884-1950) ana dan olub.

23 iyul 1888 – Ame ri ka ya zı çı sı Rey mond Çand ler (Ray mond 
Chand ler; 1888-1959) ana dan olub. Əsər lə ri əsa sın da “Də rin yu-
xu”, “İki qat sı ğor ta” və s. fi lm lər çə ki lib.

24 iyul 1802 – Fran sız ya zı çı sı, ta ri xi və ma cə ra ro man la rı nın 
müəl li fi  Alek sandr (ata) Dü ma (Ale xand re Du mas, pe re; 1802 – 
5.12.1870) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qraf Mon te Kris to”, “Üç muş-
ket yor”, “Də mir mas ka lı adam”, “Qa ra zan baq”, “Kra li ça Mar qo” ro-
man la rı, “III Hen rix və onun sa ra yı” dra mı və s.

24 iyul 1803 – Fran sız bəs tə ka rı Adolf Adan (Adolp he Char les 
Adan; 1803-1856) ana dan olub. “Ji zel” və “Kor sar” ba let lə ri nin 
müəl li fi  dir.

24 iyul 1828 – Rus ya zı çı sı və ədə biy yat şü na sı Ni ko lay Qav ri-
lo viç Çer nı şevs ki (1828-1889) ana dan olub. Əsər lə ri: “Nə et mə li” 
(ro man), “İn cə sə nə tin ger çək li yə es te tik mü na si bə ti” (kul tu ro lo ji təd-
qi qat) və s.

24 iyul 1857 – Da ni mar ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1917) Hen rik Pon top pi dan (1857-1943) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Mü qəd dəs tor paq”, “Xoş bəxt Pyotr”, “Ölü lər çar lı ğı”.

24 iyul 1931 - İtal yan re jis so ru Er ma no Ol mi (1931-2018) ana-
dan olub. Film lə ri: “Baş maq lar üçün ağac” (Kann fes ti va lı nın qa li bi, 
1978), “Mü qəd dəs iş çi düş kü nü haq qın da əf sa nə” (Ve ne si ya fes ti-
va lı nın qa li bi, 1988) və s.

25 iyul 1905 – Yə hu di əsil li Avst ri ya ya zı çı sı, kul tu ro loq, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı (1981) Elias Ka net ti (1905 – 1994) 
Bol qa rıs ta nın Ru se şə hə rin də ana dan olub. Əsər lə ri: “Şöh rət pə-
rəst lik ko me di ya sı”, “Küt lə və ha ki miy yət” və s.

25 iyul 1929 – Rus ya zı çı sı, re jis sor, akt yor Va si li Ma ka ro viç Şuk-
şin (1929 – 2.10.1974) ana dan olub. Film lə ri: “Be lə bir oğ lan ya şa-
yır”, “Qə ri bə adam lar”, “Qır mı zı ba şı na ğa cı” (hər üçün də sse na rist, 
re jis sor, so nun cu fi lm də həm də baş rol ifa çı sı).

26 iyul 1856 – İn gi lis (ir land əsil li) ya zı çı və dra ma tur qu, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı (1925) Corc Ber nard Şou (Geor ge 
Ber nard Shaw; 1856 – 2.11.1950) Dub lin şə hə rin də do ğu lub. “Kan-
di da”, “Piq ma lion”, “Şey ta nın şa gir di” və s. pyes lə rin, “Ar tis tin mə-
həb bə ti”, “Ke şel Bay ro nun sə nə ti” ro man la rı nın müəl li fi  dir.

26 iyul 1885 – Fran sız ya zı çı sı, psi xo lo ji və bioq ra fi k ro man la rın 
müəl li fi  And re Mo rua (And re Maurois – əsl adı Emi le Sa lo mon Wil-
helm Her zog; 1885-1967) ana dan olub.

26 iyul 1894 – İn gi lis ya zı çı sı Al dos Haks li (Al dous Leonard Hux-
ley; 1894-1963) ana dan olub.

26 iyul 1928 – Ame ri ka ki no re jis so ru Sten li Kub rik (Stan ley Kub-
rick; 1928-1999) ana dan olub. Film lə ri: “Spar tak”, “Lo li ta” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

22–26 iyulXatirə təqvimi

Mil li ki no sə nə ti mi zin ta nın mış nü ma yən də lə rin dən bi ri, 
zən gin ya ra dı cı lıq yo lu (sə nəd li ki no da) keç miş ki no re jis-
sor, Xalq ar tis ti Yal çın Əfən di ye vin (24.07.1937 – 10.12.2019) 
ana dan ol ma sın dan 85 il ötür. İs te dad lı re jis sor, həm kar-

la rı nın yad da şın da müs bət şəx si key fiy yə tə ma lik in san ki mi qa lan 
sə nət ka rın yu bi le yi ərə fə sin də xa ti rə si ni də rin eh ti ram la yad edir, 
ya ra dı cı lı ğı na nə zər sal ma ğı özü mü zə borc bi li rik.

Ki no xü su si bi lik, ba ca rıq, 
həm çi nin in tuitiv ya naş ma tə ləb 
et di yi nə gö rə ya ra dı cı lıq təf si rin-
də heç də asan pe şə nö vü ol-
ma dı ğı nı də fə lər lə təs diq lə yib. 
Bu na rəğ mən bö yük mə su liy-
yət tə ləb edən ki no ya tü kən məz 
sev giy lə gə lən lər, onu hə ya tı nın 
ay rıl maz  par ça sı na çe vi rən lər 
az de yil. Azər bay can sə nəd li ki-
no su nun in ki şa fın da bö yük ro lu 
olan Yal çın Əfən di yev ki mi...

Yal çın Əfən di yev 1937-ci il 
iyu lun 24-də Ba kı da zi ya lı ailə-
sin də ana dan olub. Ba kı da kı 6 
nöm rə li mək tə bi bi ti rib. Er kən 
yaş la rın dan ki no nun vur ğu nu 
olub. Hə lə or ta mək təb də oxu-
yar kən ki ne ma toq raf çı ol ma ğı 
qar şı sı na məq səd qo yub. La kin 
va li deyn lə ri nin is tə yi nə əsa sən 
Azər bay can Döv lət Uni ver si te ti-
nin (in di ki BDU) Geolo gi ya-coğ-
ra fi  ya fa kül tə si nə da xil olur və 
1960-cı il də təh si li ni ba şa vu rur. 
Ta le elə gə ti rir ki, bir müd dət 
son ra Mosk va da kı Ümu mit ti faq 
Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu-
tun da ilk də fə ali təh sil li qrup təş-
kil olu na ca ğı xə bə ri ni alır və bu 
şans dan ya rar lan maq qə ra rı na 
gə lir. 1962-1967-ci il lər də ins-
ti tu tun Re jis sor luq fa kül tə sin də 
oxu yur. Ta nın mış re jis sor lar Lev 
Ku le şov və Bo ris Be lo ku rov dan 
bu sə nə tin sir lə ri ni öy rə nir. Dip-
lom işi ki mi “Azər bay ca nın pal-
çıq vul kan la rı” el mi-küt lə vi fi l mi-
ni çə kir. 

İns ti tu tu bi tir dik dən son ra və-
tə nə qa yı da raq “Azər bay can-
fi lm”də re jis sor as sis ten ti ki mi 
fəaliy yət gös tə rib. Son ra isə 
ar dı cıl ola raq müx tə lif möv zu-
lu sə nəd li fi lm lər ek ran laş dı rıb.   
Ki nos tu di ya da kı il kin fəaliy yə-
ti döv rün də “Sə məd Vur ğun” 
(1966; El dar Qu li yev lə bir gə), 
“Ba kı haq qın da 10 də qi qə”, 
“Azad lıq mə şə li” (1967), “Qa-
yı da ca ğı na ina nır dı” (1968), 
“Azər bay can, Azər bay can” 
(1970), “Od la tə mas da” (1972) 
və di gər sə nəd li fi lm lə rin müəl-
li fi  olub.

Azər bay ca nın elm və mə də-
niy yət ta ri xi nin gör kəm li si ma la-
rı na, xal qı mı zın mə də ni ir si nə, 
mə nə vi də yər lə ri mi zə həsr et di yi 
bə dii, sə nəd li ek ran əsər lə ri re-
jis so ra ge niş şöh rət qa zan dı rıb. 
“Na xış la rın yad da şı” (1973) fi l-
mi 1974-cü il də Ba kı da ke çi ri lən 
VII Ümu mit ti faq Ki no fes ti va lın da 
nü ma yiş et di ri lib, qı sa met raj lı el-

mi-küt lə vi fi lm lər böl mə si üz rə 
II mü ka fat və dip lom qa za nıb. 
1976-cı il də “Nə yax şı ki, dün ya-
da Sə məd Vur ğun var”  (1976) 
bioq ra fi k sə nəd li fi l mi nin ya ra dı cı 
he yə ti – sse na ri müəl li fi  İs ma yıl 
Şıx lı, re jis sor Yal çın Əfən di yev 
və ope ra tor Zaur Mə hər rə mov 
Azər bay can Kom so mo lu mü ka-
fa tı na la yiq gö rü lüb. Həm çi nin 
fi lm 1977-ci il də Ri qa da ke çi ri lən 
X Ümu mit ti faq Ki no fes ti va lın da 
dip lo ma la yiq gö rü lüb. Ümu mi-
lik də ya ra dı cı lıq fi l moq ra fi  ya sın-
da 30-dan çox fi lm olan Yal çın 
Əfən di yev həm də çək di yi ek ran 
əsər lə ri nin ək sə riy yə ti nin sse na ri 
müəl li fi  dir. 

Möv zu və məz mun ba xı mın-
dan diq qət çə kən, sə nəd li ki no 
es te ti ka sı nın in cə lik lə ri ni ya ra-
dı cı lı ğın da bə yan edən re jis sor 
mü ra ciət et di yi hər han sı bir 
ma te rialın ma hiy yə ti ni də rin-
dən açıb gös tər mə yə mü vəff  əq 
olub, maarif pər vər ya ra dı cı lı-
ğı na gö rə də ta ma şa çı rəğ bə ti 
qa za nıb. 

Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, ki noope ra tor, re jis sor Amin 
Nov ru zo vun xa ti rə lə rin də sə nət 
dos tu nun məs lə yi nə olan mə-
həb bə ti da ha ay dın gö rü nür: 
“Yal çın Əfən di yev lə bir lik də 
pam bıq us ta sı, SS Rİ Ali So ve-
ti nin de pu ta tı ol muş Tər lan Mu-
sa ye va haq qın da sə nəd li fi lm 
çək mi şəm. Çə ki liş lər üçün biz 
Bər də ra yo nu na yol lan mış dıq. 
Or da bir ne çə gün meh man xa-

na da qal ma lı ol duq. Hər gün sə-
hər tez dən du rub, pam bıq çı lar la 
bir lik də əra zi yə da xil olur duq və 
Tər lan Mus ye va nın iş pro se si ni 
çə kir dik. Yal çın müəl lim möv zu-
ya müəl lif re jis sor ola raq də rin-
dən tə mas edir, hər bir kad rın 
yax şı alın ma sı na səy gös tə rir 
və işi nə bö yük mə su liy yət lə ya-
na şır dı. Sə nə ti nin vur ğu nu idi. 

Mən Azər bay can Döv lət İn-
cə sə nət Uni ver si te tin də ka fed-
ra mü di ri iş lə yən də o da bi zim 
ka fed ra da ça lı şır dı və kurs rəh-
bə ri idi. Onun dərs lə ri ni mü tə-
ma di ola raq  mü şa hi də edir dim 
və kur su apar ma sı nı çox bə yə-
nir dim. Tə lə bə lə ri ba ca rıq la rı-
na gö rə hə mi şə se çi lir di. Də rin 

mə na kəsb edən, dü şün dü rü cü 
möv zu la rı se çib ek ran laş dı rır dı. 
Bu özü də Yal çın müəl li min hər 
za man öz üzə rin də iş lə mə sin-
dən irə li gə lir di...” . 

Yal çın Əfən di yev sə nəd li ki-
no da mü hüm əhə miy yət kəsb 
edən möv zu la ra to xun maq la cə-
miy yət üçün gə rək li, əhə miy yət-
li, maarifl  ən di ri ci fi lm lər ər sə yə 
gə ti rib. Onun ye ga nə tam met-
raj lı bə dii fi l mi “Xa ti rə lər sa hi-
li” ki no dra mı dır. Film də İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si il lə rin də ar xa 
cəb hə də ki in san la rın ağır hə yat 
tər zin dən bəhs edi lir, uşaq lı ğı 
çə tin il lə rə tə sa düf edən in san-
la rın dü şün cə si, cə miy yət də ki 
möv qe yi təh lil ob yek ti nə çev ri lir. 

Yal çın müəl li min ya ra dı cı lı-
ğı na 1969-cu il də Azər bay can 
xalq na ğı lı nın mo tiv lə ri əsa sın-
da çək di yi “Cırt dan” ciz gi-app li-
ka si ya fi l mi də da xil dir.  

1982-1986-cı il lər də “Azər-
bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da 
Xro ni kal-sə nəd li fi lm lər bir li yi-
nin di rek to ru və zi fə sin də ça-
lı şan Yal çın Əfən di yev 1991-
1994-cü il lər də Azər bay can 
Döv lət Ra dio və Te le vi zi ya 
Şir kə ti nin “Azər bay can te le fi lm” 
ya ra dı cı lıq bir li yin də bə dii rəh-
bər və re jis sor ki mi fəaliy yə ti ni 
da vam et di rib. 1994-2002-ci 
il lər də ye ni dən  “Azər bay can-
fi lm”də ali də rə cə li re jis sor ki mi 
fəaliy yət gös tə rib.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki-
no re jis sor, Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni-
ver si te ti nin pro fes so ru Cə mil 
Qu li ye vin xa ti rə lə rin də Yal çın 
Əfən di ye vin sə nət kar xü su siy-
yət lə ri ilə ya na şı, müs bət şəx si 
key fi y yət lə ri ilə də ta nış olu ruq: 
“Azər bay ca nın gör kəm li ki no re-
jis so ru Yal çın Əfən di yev haq qın-
da da nış maq mə nim üçün həm 
şə rəfl  i dir, həm də çə tin. Yal çın 
müəl lim lə ilk ta nış lı ğı mız 1982-ci 
il də “Azər bay can fi lm”də ol du. O, 

sə nəd li fi lm lər stu di ya sı nın di rek-
to ru idi. Eşi dən də ki, mən Mosk-
va da Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu nu 
bi tir mi şəm, ki nos tu di ya da mə ni 
tap dı, öz ota ğı na də vət et di və bir 
ne çə fi lm üzə rin də iş lə mə yi tək lif 
et di. İlk gün dən mən gör düm ki, 
Yal çın müəl lim xe yir xah, tə va zö-
kar, sa də, nə cib və in tel lek tual 
bir in san dır. Son ra uzun il lər biz 
ki nos tu di ya da qar şı la şır dıq, sə-
mi mi dost luq mü na si bə ti miz ol du. 

90-cı il lə rin or ta la rın dan Mə-
də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si-
te tin də bir yer də ça lış ma ğa baş-
la dıq. Mən uni ver si te tə 1987-ci 
il də gəl miş dim, o isə 1995-ci 
il də. Uni ver si tet də ça lış dı ğı il lər-
də o, bir ilə ya xın ka fed ra mü di ri 
ol du, son ra isə xa ric də dərs de-
mə yə get di. Bir müd dət son ra 
ye ni dən qa yıt dı və uni ver si tet də 
fəaliy yə ti ni da vam et dir di. Uzun 
il lər bir yer də iş lə dik. Uni ver si tet-
də ki no ix ti sa sı üz rə ən is te dad lı, 
ba ca rıq lı pe da qoq lar dan bi ri idi, 

öm rü nün so nu na qə dər də bu-
ra da ça lış dı. Tə lə bə lər lə meh ri-
ban ün siy yət qur ma ğı çox gö zəl 
ba ca rır dı. Tə lə bə lə ri də onu çox 
se vir di, ma raq lı kurs, dip lom iş-
lə ri ha zır la yır dı lar. O, heç vaxt öz 
im kan la rı nı tə lə bə lə rin dən əsir-
gə mir di. Daima on lar la bir lik də 
olur du. Hət ta dərs lər bi tən dən 
son ra da tə lə bə lə ri nə dərs keç-
mə yə da vam edir di, müəy yən 
möv zu la rı on la ra aşı la yır dı.  

Yal çın müəl lim çox is te dad lı 
re jis sor idi. Azər bay can sə nəd-
li ki no su nun in ki şa fın da onun 
müs təs na xid mət lə ri var. Bir çox 
sə nəd li fi lm lər, oçerk lər, xü su-
si lə Ba kı haq qın da gö zəl fi lm lər 
ona məx sus dur. “Ba kı haq qın da 
10 də qi qə” sə nəd li fi l mi Yal çın 
Əfən di ye vin uni kal fi lm lə rin dən-
dir. Film mü şa hi də for ma sın da 
çə ki lib. O, fi lm də Ba kı şə hə ri nin 
bir gü nü nü mü şa hi də edir. Bir 
çox re jis sor lar öz fi lm lə ri ni çə kər-
kən bu gün də bu fi lm dən ya rar-
la nır lar, xro ni kal ma te rial lar dan 
is ti fa də edir lər. Yal çın Əfən di ye-
vin müx tə lif sə nəd li ki no jan rın da 
çək di yi fi lm lər Azər bay can ki no 
sal na mə si ni bə zə yir. 

Biz Yal çın müəl lim lə uzun il lər 
ün siy yət də ol mu şuq. Bu na gö-
rə də onun haq qın da da nış maq 
mə nim üçün çə tin dir. Hiss edən-
də də ki, o, ara mız da yox dur, 
te le fo nun dəs tə yi ni gö tü rüb ona 
zəng edə bil mi rəm, mən özü mü 
pis və tən ha hiss edi rəm. Onun 
yox lu ğu nu hə mi şə hiss edi rəm. 
O, hər za man bi zim qəl bi miz də-
dir. Al lah ona rəh mət elə sin...”.

Gö rün dü yü ki mi, ömür il lər lə 
de yil, əməl lər lə öl çü lür. Ta nın-
mış ki no re jis sor, sə mi mi in san, 
pe şə kar pe da qoq Yal çın Əfən-
di yev də qa zan dı ğı nailiy yət lə-
rə, hə yat da gös tər di yi in san pər-
vər li yə gö rə sə nət se vər lə rin və 
onu ta nı yan la rın qəl bin də dir... 

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Ömür illərlə deyil, əməllərlə ölçülür...
Tanınmış kinorejissor, pedaqoq Yalçın Əfəndiyevin 85 illiyinə

Teatr, kino, xoreoqrafi ya üzrə qabiliyyət imtahanları davam edir

Teatr, ki no və xo reoq ra fi ya is ti qa-
mə ti üz rə 1200-dən çox abi tu ri yent 
xü su si qa bi liy yət im ta han la rın da 
iş ti rak üçün qey diy yat dan ke çib. Bu 

is ti qa mət üz rə xü su si qa bi liy yət im ta-
han la rı iyu lun 8-dən eti ba rən ke çi ri lir. 
İm ta han la rın av qus tun 1-dək da vam 
et mə si nə zər də tu tu lub. Ar tıq 3 il dir 
ki, bu is ti qa mət üz rə im ta han lar həm 
ənə nə vi, həm də on layn for ma da təş-
kil olu nur. Ba kı da və Nax çı van da təş kil 
edi lən im ta han lar da in di yə dək 700-ə 
ya xın abi tu ri yent iş ti rak edib. Abi tu ri-
yent lər im ta han ta ri xi və ye ri ba rə də 
mə lu mat la qa bi liy yət im ta ha nı na bu ra-
xı lış və rə qə lə rin də ta nış olur lar.

Bu ba rə də Döv lət İm ta han Mər kə zin dən 
(DİM) mə lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, bu ra xı lış 
və rə qə lə ri nin çap edil mə si ba rə də mə lu mat 
im ta ha na azı 3 gün qal mış DİM-in in ter net 
say tın da yer ləş di ri lir. İm ta ha nın nə ti cə lə ri 
3 gün ər zin də elan olu nur və DİM-in say-

tı na – hər bir im ta han iş ti rak çı sı nın özü nə 
aid sə hi fə si nə yer ləş di ri lir. Abi tu ri yent lə rin 
öz şəx si sə hi fə lə rin də proq ram for ma la rı 
yer ləş di ri lib. Qa bi liy yət im ta ha nı na bu ra xı-
lış və rə qə si ni çap edən za man abi tu ri yent 
ix ti sa sı na uy ğun olan proq ram for ma sı nı da 
çap et mə li, ifa edə cə yi proq ra mı hə min for-
ma ya yaz ma lı və qa bi liy yət im ta ha nı na gə-
lər kən ko mis si ya ya təq dim et mə li dir.

Xo reoq ra fi  ya sə nə ti və rəqs müəl lim-
li yi ix ti sas la rı üz rə qa bi liy yət im ta ha nı na 
gə lər kən hər bir abi tu ri yent ko mis si ya ya 
çə ki si, bo yu, onur ğa sü tu nu, ürə yi, gör mə 
qa bi liy yə ti haq qın da tib bi ara yış da təq dim 
et mə li dir.

Abi tu ri yent lə rin fi  zi ki gös tə ri ci lə ri və sağ-
lam lıq la rı ba rə də qo yu lan konk ret tə ləb lər: 
boy və çə ki si bir-bi ri ilə uy ğun luq təş kil 
et mə li dir; abi tu ri yen tin bə dən ske le ti və 
əzə lə lə ri nin qu ru lu şu, si nir sis te mi nin və-
ziy yə ti, ürə yin, ağ ci yə rin, gör mə və eşit mə 
or qan la rı nın və ziy yə ti nor ma və tə ləb lə rə 
uy ğun ol ma lı dır; si nə və çi yin bı çaq la rı nın 

asim met ri ya sı, ge niş və qı sa bə dən qu ru lu-
şu, bə dən his sə si nin əy ri li yi yol ve ril məz dir.

Bun dan əla və, xo reoq ra fi  ya sə nə ti və 
rəqs müəl lim li yi ix ti sas la rı üz rə qa bi liy yət 
im ta ha nı na gə lər kən abi tu ri yent özü ilə rəqs 
pal ta rı gə tir mə li dir. Qa bi liy yət im ta ha nı na 
ge ci kən abi tu ri yent lər im ta ha na bu ra xıl mır 
və im ta ha nın tək rar ke çi ril mə si ilə bağ lı mü-
ra ciət lə rə ba xıl mır.
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Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

620 il əv vəl...
20 iyul 1402-ci il də An ka ra 

yaxınlığında Əmir Teymurun
qoşunlarıiləSultanİldırımBə
yazidinbaşçılıqetdiyiOsmanlı
ordusu arasında tarixi döyüş
olub.Asiyanınböyükhissəsinə
hökmranolan  iki türksərkər
dəsininüzüzəgəldiyidöyüşdə
Teymurun ordusu qalıb gəlib,
Bəyazid əsir götürülüb. 1405
ciildəƏmirTeymurunölümün
dənsonraqurduğudövlətsüqutadoğrugetdivəOsmanlıdövlətigüc
lənməyəbaşladı.

248 il əv vəl...
21 iyul 1774-cü il dəRusiyailəOsmanlıarasında1768ciildənda

vamedənmüharibəKüçükQaynarcasülhüiləbaşaçatıb.Sazişəəsa
sən,OsmanlıKrımxanlığınınmüstəqilliyini,Azovdənizinin,Moldaviya
vəValaxiyanın(indikiRumıniyaərazisi)Rusiyanınnəzarətinəkeçmə
sinitanımalıoldu.

212 il əv vəl...
20 iyul 1810-cu il dəİspaniyanınCənubiAmerikadakımüstəmlə

kəsiolanKolumbiyamüstəqilliyinielanedib.OvaxtYeniQranada
adlananKolumbiyamüstəqilliyinitəsdiqləməküçünİspaniyahökm
ranlığıilə15ilmüharibəaparmalıoldu.

191 il əv vəl...
21 iyul 1831-ci il də Belçika Niderland Krallığından ayrılaraq

müstəqilliyinielanedib.XVI əsrdə İspaniyanınnəzarətinədüşən
Belçika torpaqları 1714cü ildəAvstriya tərəfindən işğal olunmuş,
1815ciildəisəNiderlandınnəzarətinəkeçmişdi.

147 il əv vəl...
22 iyul 1875-ci il dəAzərbaycanmillimətbuatınınmüjdəçisi olan

“Əkinçi” qəzetinin ilk sayı çapdançıxıb.Bu tarixAzərbaycandaMilli
MətbuatGünükimiqeydolunur.HəsənbəyZərdabininredaktoruol
duğuqəzetinikiilərzində56sayıişıqüzügörmüşdü.Maarifçiideyaları
iləçarüsulidarəsidairələrininarahatedənnəşr1877ciildəbağlandı.

104 il əv vəl...
20 iyul 1918-ci il dəXalqCümhuriyyətivətürk(Osmanlı)qüvvələ

rininbirgəQafqazİslamOrdusudaşnakbolşevik“BakıKommunası”
qoşunlarınadahabirzərbəendirərəkŞamaxışəhəriniazadediblər.

102 il əv vəl...
21 iyul 1920-ci il dəŞəmkirqəzasınınMüşkürlükəndindəAzər

baycanınzorlasovetləşməsiəleyhinəüsyanbaşverib.Üsyanbol
şevikRusiyasınınişğalçıXIordusununhissələritərəfindənyatırılıb.

99 il əv vəl...
24 iyul 1923-cü il dəYaxınŞərqvəkeçmişOsmanlıimperiyasıüzrə

Lozannada(İsveçrə)1922ciildəbaşlanankonfranssülhsazişininim
zalanmasıiləbaşaçatıb.KonfransOsmanlınınməcburənimzaatdığı
1920ciilSevrmüqaviləsinitanımayanTürkiyənintələbiiləçağırılmış
dı.Sevrmüqaviləsinəgörə,TürkiyəninərazisiAvropadövlətləritərə
findənbölüşdürülür,ocümlədənbirneçəvilayətinErmənistandövlə
tinəverilməsinəzərdətutulurdu.Lozannakonfransınınyekunsənədi
SevrmüqaviləsiniləğvetdivəTürkiyəninərazisiniindikisərhədlərçər
çivəsindətəsbitlədi.

66 il əv vəl...
20 iyul 1956-cı il dəFransanınŞimaliAfrikadakımüstəmləkəsiolan

Tunismüstəqilliyinielanedib.ÜçəsrəyaxınOsmanlıimperiyasının
tərkibindəolmuşTunis1881ciildəFransanınnəzarətinəkeçmişdi.

48 il əv vəl...
20 iyul 1974-cü il də Kip

rinyunan rəhbərliyininadanın
şimalında yaşayan türklərə
qarşı başlatdığı deportasiya
vəenozis(KiprinYunanıstana
birləşdirilməsi) siyasətinə ca
vabolaraqadayaTürkiyəhər
bi kontingenti yeridilib. 1571
1878ci illərdə Osmanlının
tərkibindəolanKiprhəmin ilin
Balkanmüharibəsindənsonra
Britaniyanınnəzarətinəkeçmişdi.1960cıildəKiprmüstəqilliyinielan
etsədə,yunanvətürkicmasıarasındamünaqişəadanıfaktikiikiyerə
böldü.1983cüildəŞimaliKiprTürkCümhuriyyətielanedildi.

29 il əv vəl...
23 iyul 1993-cü il dəErmənistanınsilahlıqüvvələriAğdamşəhərini,

rayonunXıdırlı,Sarıcalı,QiyaslıvəMuradbəylikəndləriniişğaledib
lər.Sonrakıgünlərdəerməniqüvvələrirayonunüçdəikisiniişğaletdi.
Ağdamşəhəri və rayonun işğalaltındakı kəndləri 44günlükVətən
müharibəsininnəticəsiolaraq,2020ciilnoyabrın20dəazadedildi.

21 il əv vəl...
22 iyul 2001-ci il dəPrezidentHeydərƏliyevinfərmanıiləAzərbay

canRespublikasıDiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsiyaradılıb.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“James Webb” ən qədim 
qalaktikanın işığını qeydə alıb

13,4 mil yard il yol gə lib...
ABŞ-ın Aero kos mik Agent-
li yi – NA SA-nın 2021-ci ilin 
de kab rın da kos mo sa gön dər-
di yi “Ja mes Webb” te les ko pu 
ən qə dim qa lak ti ka nın işı ğı nı 
qey də alıb. 

Harvard Astrofizika Mərkəzi
nin alimləri teleskopun göndər
diyi məlumatları təhlil edərək
GLASSz13adıverilənqalaktika
nın Günəş sisteminin yerləşdiyi
qalaktikadan (“Süd yolu” –  “Via
Lactea”)33milyard işıq iliuzaq
daolduğunubildiriblər.Məlumata
görə,GLASSz13unişığı“JamesWebb”te
leskoputərəfindənqeydəalınanaqədər13,4
milyardilyolgəlib.
Qeydolunurki,buqalaktika“Böyükpartla

yış”dan(kainatınyaranmasıiləbağlıkosmo
lojinəzəriyyəyəgörə,təxminən13,8milyardil
əvvəlbaşverib)300milyonilsonrameydana
gəlib.GLASSz13 indiyədəkkosmosdaqey
dəalınmışqalaktikalardan100milyonilqoca
dır.“JamesWebb”unYerəgöndərdiyitəsvirdə
qalaktika ağ nüvəsi olan qırmızı damcı kimi
görünür.
Xatırladaqki,“JamesWebb”teleskopukos

mosaburaxıldıqdanbiraysonra–2022ciilin
yanvarındaYerdən1,5milyonkmməsafədətə
yinatnöqtəsinəçataraqmüşahidələrəbaşlayıb.

6,5 metr diametrli güzgüsünü açan teles
kopNASA,AvropaKosmikAgentliyivəKana
daKosmikAgentliyininbirgəlayihəsidir.“Ja
mesWebb” layihəsinə10milyarddollardan
çoxvəsaitxərclənib.
“James Webb” teleskopu otuz ilə yaxın

fəaliyyətdəolanməşhur“Hubble” teleskopu
nundavamçısıdır.YeniteleskopGünəşsiste
mindəkiobyektlərinmüşahidəolunmasından
tutmuş kainatdamümkünhəyat izlərinin ax
tarışınakimimüxtəlif tapşırıqlarınyerinəye
tirilməsi üçün nəzərdə tutulub. O, “Hubble”
teleskopununmüşahidəetmişolduğuobyekt
lərdən10100dəfədahazəifişıqlıobyektləri
görməkgücündədir.

V.Kamal

Xə bər ver di yi miz ki mi, 18-
23 iyul ta ri xin də Tür ki yə-
nin Bay burt şə hə rin də 
26-cı Bey nəl xalq Də də 

Qor qud Mə də niy yət və Sə nət 
Fes ti va lı ke çi ri lir.

Festival çərçivəsində “Dədə
QorqudTürkdünyasınınmənəvi
mirası”mövzusundapaneltəşkil
edilib. Tədbirə Azərbaycandan
daalimlərqatılıblar.
Panelin birinci hissəsinə pro

fessor Alpaslan Ceylan, ikinci
hissəsinə professor ZakirAvşar
sədrlikediblər.
Azərbaycandanfilologiyaelm

ləri doktoru, türkoloq Firudin
Ağasıoğlu, qorqudşünas alim
NailəƏskər,eləcədəTürkdün
yasının digər tanınmış alimləri
Ahmet Bican Ercilasun, Metin
Ekici, Mutlu Türkmen, Fatih Ki
rişçioğlu və Kenan Çarboğa
DədəQorqudun tarixi şəxsiyyət

kimitürkxalqlarınındəyərlərinin
qorunmasına təsiri, onaaidha
disələrincoğrafiyası,busahədə
qədim irsin tədqiqi, Dədə Qor
qud dastanlarında adıçəkilən
şəxslər və coğrafi adlar barədə
fikirlərinibölüşüblər.
Professor Alpaslan Ceylan

diqqətəçatdırıbki,DədəQorqud
hekayətləri ilə əlaqədar Azər
baycan başda olmaqla, bütün
Türk dünyasında ortaq tarixi ir
simizindərindənaraşdırılmasına
ciddiehtiyacvar.
ÜmummilliliderHeydərƏliye

vin müvafiq fərmanı ilə 2000ci
ildəAzərbaycanda “KitabiDədə
Qorqud”eposunun1300illikyu
bileyinin keçirildiyini xatırladan
professorZakirAvşar bu istiqa
mətdə görülən bütün işlərin or
taqtürktarixinəvəmədəniyyəti
nətöhfələrverdiyinideyib.
DədəQorqudirsinintürkxalq

larınınmüasirdüşüncəsinətəsir

imkanlarınıngenişolduğunuifa
dəedənnatiqlərindikiErmənis
tan ərazisindəki yerlər və tarixi
mədəniyyət abidələri ətrafında
müzakirələr aparıblar. Bildirilib
ki, bu coğrafiyadakı bütün tarixi
və mədəni izlər, insan amili ilə
bağlıirstürkmənşəlidir.

Alimlər Azərbaycanda Dədə
Qorqud irsi ilə bağlı aparılan
tədqiqatlarıxüsusiqeydediblər.
Qeyd olunub ki, türk dövlətlə
riarasındabusahədədahasıx
əməkdaşlıq ortaq tariximizin və
mədəniyyətimizin inkişafı üçün
böyükəhəmiyyətkəsbedir.

***
Festival çərçivəsində Türk

Dünyası Yazıçılar və Sənətçi
lər Fondu (TÜRKSAV) tərəfin
dən mükafatlandırma mərasimi
də keçirilib.TÜRKSAVın sayca
24cü “Türk dünyasına xidmət”
mükafatlarının təqdimatında

Bayburtunrəhbərşəxsləri,festi
valiştirakçıları,yerliictimaiyyətin
nümayəndələriiştirakediblər.
Bayburt Bələdiyyəsinin baş

qanıHükmüPekmezci,Bayburt
valisinin müavini Göksel Yük
sel,TÜRKSAVın rəhbəriYavuz
Gürler çıxışlarında ənənəvi Də

dəQorqud festivalının önəmini,
Türk dünyası qarşısında böyük
xidmətləri iləseçilənelmadam
larının davamlı olaraqmükafat
landırılmasını yüksək dəyərlən
diriblər.
Laureatlarınhəyatvəfəaliyyətini

əksetdirənfotoslaydlargöstərilib.
SonratanınmışalimlərFirudin

Ağasıoğlu,Ahmet Bican Ercila
sun, Alpaslan Ceylan və Fatih
Kirişçioğluya mükafatlar təqdim
olunub.TRTAVAZtelekanalıda
mükafatalayiqgörülüb.

MehparəSultanova 
Ankara

Dədə Qorqud Türk dünyasının mənəvi mirasıdır
Bayburtda Dədə Qorqud Mədəniyyət və Sənət Festivalı davam edir

Es  to  ni  ya  nın pay  tax  tı Tal  lin  də 
bu şə  hər  də ya  şa  yan azər  bay -
can  lı rəs  sam Röv  şən Qu  li  ye  vin 
(Röv  şən Nur) əsər  lə  rin  dən 
iba  rət “Azər  bay  can na  xış  la  rı” 
ad  lı sər  gi ke  çi  ri  lib. Şə  hər  də  ki 
Ar  xi  tek  tu  ra və Di  zayn Qa  le  re -
ya  sın  da açı  lan sər  gi Dias  por  la 
İş üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin və 
Azər  bay  ca  nın Es  to  ni  ya  da  kı 
Sə  fir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə “Şu  şa İli” 
çər  çi  və  sin  də təş  kil edi  lib.

Tədbirdə Türkiyənin Estoni
yadakı səfiri xanım Başak Tür
koğlu,EstoniyadakıAzərbaycan
icmasının nümayəndələri, yerli
ictimaiyyətvəmedia təmsilçiləri
iştirakediblər.

Ölkəmizin Estoniyadakı səfiri
Anar Məhərrəmov çıxış edərək
qədimŞuşa şəhərininAzərbay
canınmədəniyyətpaytaxtıoldu
ğunu,2022ci ilin isə  “Şuşa İli”
elanedildiyinidiqqətəçatdırıb.
Sərginin ölkələrimiz arasında

mədəniyyət sahəsində əlaqələ
rə töhfə verəcəyini deyən səfir
rəssam Rövşən Nura gələcək
fəaliyyətindəuğurlararzulayıb.
Sonra iştirakçılar ekspozisiya

ilətanışolublar.SərgidəŞuşavə
ölkəmizin digər gözəl guşələrini
əksetdirənmüxtəlifrəsməsərlə
ri,xalçalarnümayişetdirilib.

Estoniyada “Azərbaycan naxışları”

Azərbaycanlı müğənni “Slavyan bazarı”nda 
uğur qazanıb

Mü ğən ni, akt ri sa və xo reoq-
raf Sə bi nə Qu lu za də Be-
la ru sun Vi tebsk şə hə rin də 
31-ci “Slav yan ba za rı” mu si qi 
fes ti va lı çər çi və sin də ke çi ri lən 
“Vi tebsk – 2022” bey nəl xalq 
est ra da mah nı sı ifa çı la rı nın 
mü sa bi qə sin də dip lo ma la yiq 
gö rü lüb. 13-18 iyul ta ri xin də 
ke çi ri lən buil ki fes ti val “Sə nət 
va si tə si lə – sül hə və qar şı-
lıq lı an laş ma ya!” de vi zi ilə 
ger çək lə şib. 

14ölkədənnümayəndənin iş
tirak etdiyi müsabiqənin ilk gü
nündəSəbinəQuluzadəRusiya
nıntanınmışmüğənnisiVladimir
Presnyakovun repertuarından
İqor Nikolayevin bəstəsi olan
“Sənoradadeyilsən”mahnısını
ifa edib. İfadan sonra tamaşa
çılara Bakı haqqında danışan
müğənnihərkəsivətəninidaha
yaxındantanımağadəvətedib.
Müsabiqənin ikinci günündə

isə həmyerlimiz amerikalı mü
ğənni Demi Lovatonun “Confi

dent”mahnısıiləsəhnəyəçıxıb.
Münsifər heyətinin qərarı ilə

“Vitebsk–2022”ninqalibləriAnna

Trubetskaya (Belarus) və Marta
Verecçia(İtaliya)seçilib.

Lalə

3300 il tarixi olan 
möhür və xəncər tapılıb

Tür ki yə nin Kü tah ya vi la yə tin də 
yer lə şən və 8 min il lik ta ri xi olan 
Tav şan lı qə dim ya şa yış ye rin də 
ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı ta ri xi 

3300 il lik olan mö hür və xən cər aş-
kar edi lib.

Möhür və xəncər Bilecik Şeyh Ede
bali Universitetinin alimi Erkan Fidanın
rəhbərliyi iləaparılanqazıntılarzamanı
tapılıb.
Tarixi əsərlər Türkiyənin Mədəniyyət

vəTurizmNazirliyiMədəniİrsvəMuzey
lərBaşİdarəsininQazıntılarvəaraşdır
malarşöbəsininsosialmediahesabında
paylaşılıb.
Tavşanlıda genişmiqyaslı arxeoloji

ekspedisiya 2021ci ildə başlanıb. Ar
xeoloqlarərazidəbirçoxyeni tapıntıla
rınüzəçıxacağınaümidedirlər.
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