
İyu lun 26-da An ka ra da, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un 
qə rar ga hın da Azər bay can Mil li Məc li si-
nin Mə də niy yət ko mi tə si, Azər bay ca nın 
Tür ki yə də ki Sə fir li yi və Türk Ədə biy ya tı 
Fon du nun bir gə əmək daş lı ğı ilə “Qa ra-
bağ dan do ğan Gü nəş və Ay. Xur şid ba nu 
Na tə van. Fat ma xa nım Kə mi nə” ki ta bı nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ril di. 

Təq di mat da TÜRK SOY-un Baş ka ti bi 
Sul tan Raev, Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va, Azər bay-
ca nın Tür ki yə də ki sə fi  ri Rə şad Məm mə dov, 
Tür ki yə-Azər bay can Dost luq, Əmək daş lıq 
və Həm rəy lik Fon du nun (TADƏHF) rəh bə ri 
Ay gün At tar, An ka ra Ke çiören Bə lə diy yə si-
nin baş qa nı Tur qut Al tı nok, di gər qo naq lar 
iş ti rak edir di. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan Sul tan Raev 
qo naq la rı sa lam la dı və son ra Azər bay can la 
TÜRK SOY ara sın da iş bir li yin dən bəhs et-
di. Bil dir di ki, TÜRK SOY qu rul du ğu gün dən 
qar daş xalq la rı mı zın ta nın mış şəx siy yət lə-
ri nin ir si nə xü su si diq qət ayı rır: “Azər bay-
can söz və sə nət adam la rı nın zən gin ya ra-
dı cı lıq ir si nin Türk dün ya sın da ta nı dıl ma sı 
bö yük əhə miy yət kəsb edir. Be lə təd bir lər 
Azər bay ca nın Türk dün ya sı üçün ne cə bö-
yük, da hi şəx siy yət lər ye tiş dir di yi ni gös tə rir. 
Bu gün isə Azər bay ca nın iki gör kəm li xa nım 
şairi haq qın da ki ta bın təq di ma tı nı ke çi ri rik. 

Nəş rin müəl lifl  ə ri Qə ni rə Pa şa ye va və də-
yər li alim Faiq Ələk bər li yə tə şək kür edir, 
türk mə də ni ir si ni zən gin ləş di rən Xur şid ba-
nu Na tə va nı və Fat ma xa nım Kə mi nə ni də 
hör mət lə anı rıq...”.

Sə fi r Rə şad Məm mə dov çı xı şın da ön cə 
TÜRK SOY-un fəaliy yə ti nə to xun du və bil dir-
di ki, qu rum Türk dün ya sı nın or taq mə də ni 
də yər lə ri nin ta nı dıl ma sı və təb li ğin də önəm li 
iş lər gö rür: “Be lə de yim var, türk lər ta rix ya-
ra dır, am ma yaz mır. Dü şü nü rəm ki, gec də 
ol sa, ta ri xi mi zi ya zı rıq. Bu ki tab da bi zim or-
taq ta ri xi mi zin, Şu şa mız haq qın da ya zı lan 
ta ri xin bir his sə si dir”.

Sə fi r Qa ra bağ xa nı nın qı zı Na tə va nın 
ədə bi, elə cə də ic ti mai fəaliy yə tin dən söz 
aça raq bil dir di ki, onun yaz dı ğı əsər lər or taq 
də yə ri mi zə çev ri lib. Na tə va nın ya ra dı cı lı ğı 
ilə biz həm də Şu şa nın ta ri xi ni öy rə ni rik... 

Təq di mat da çı xış edən Qə ni rə Pa şa ye va iki 
xa nı mın xa ti rə si nə həsr edi lən təd bi rin əhə-
miy yə ti ni vur ğu la dı. Bil dir di ki, dün ya da qa-
dın la ra heç bir se çim hü qu qu ve ril mə di yi bir 
dö nəm də Xur şid ba nu Na tə van Qa ra bağ da 
ədə biy ya tı təb liğ et mək üçün “Məc li si-üns” qu-
rur. Şu şa, Qa ra bağ Türk dün ya sı nın bir mə də-
niy yət mər kə zi nə çev ri lir. 
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səh. 7

Qobustan qoruğunda
bir sıra ölkələrin tədqiqatçıları ilə
müştərək araşdırmalar aparılır

səh. 7

Əməkdar
artist
Fransada caz 
festivalında

səh. 8

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

“Qarabağdan doğan Günəş və Ay”
TÜRKSOY-da Xurşidbanu Natəvan və Fatma xanım Kəminə haqqında kitab təqdim edildi

Tbilisidə Qarabağın tarixi irsi haqqında 
nəşrin təqdimatı

Tbi li si də Gür cüs tan Təs vi ri İn cə sə nət Mu ze yin də “Qa ra bağ 
xan lı ğı. Ta ri xi və mə də ni kim lik” ki ta bı nın təq di mat mə ra si mi 
ke çi ri lib.

Azər bay can, rus, in gi lis, fran sız və ərəb dil lə rin də nəşr olu nan 
kitabda XIX əsr də çar Ru si ya sı nın Qa ra bağ da hə ya ta ke çir di yi 
hər bi və el mi eks pe di si ya lar za ma nı top la nan və ha zır da Gür cüs-
tan Mil li Mu ze yi nin fond la rın da sax la nı lan Qa ra bağ xan lı ğı na aid 
olan 300-dən çox ar te fak tın fo to la rı, on lar haq qın da mə lu mat lar 
yer alıb. 

səh. 8

Prezident dövlət məmurlarına
bir daha xəbərdarlıq etdi

Siz daim in san lar la tə mas da ol ma lı sı nız. Bü tün kənd lər də 
ol ma lı sı nız, kənd ca maatı nın qay ğı la rı ilə ya şa ma lı sı nız, on la rı 
na ra hat edən prob lem lə ri on la rın di lin dən eşit mə li si niz və im-
kan da xi lin də bu prob lem lə ri həll et mə li si niz. Nə yə gü cü nüz 
ça tır sa, ra yon da xi lin də həll et mə li si niz. Elə mə sə lə lər var ki, 
on lar döv lət or qan la rı tə rə fin dən həll olun ma lı dır. Bu ba rə də 
də aidiy yə ti döv lət or qan la rı na mü ra ciət et mə li si niz ki, möv cud 
prob lem lər öz həl li ni tap sın. Əgər hər bir kən din prob le mi həll 
olu nar sa, de mək olar ki, öl kə də in san la rı na ra hat edən cid di 
prob lem qal ma ya caq.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri iyu lun 25-də Araz Əh mə do vu 
Ma sal lı ra yo nu nun, Ək bər Ab ba so vu Le rik ra yo nu nun və El vin 
Pa şa ye vi Göy göl ra yo nu nun ic ra baş çı sı və zi fə lə ri nə tə yin olun-
ma la rı ilə əla qə dar qə bul edər kən de yib.

davamı səh. 2-də

Medianın qlobal trendləri
Şuşada müzakirə olunub

Xə bər ver di yi miz ki mi, Me dianın İn ki şa fı Agent li yi nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə iyu lun 22-də Şu şa da Mil li Mət buat Gü nü mü na si bə ti lə 
“Me diada qlo bal trend lər, ye ni ça ğı rış lar” möv zu sun da Bey-
nəl xalq Me dia Fo ru mu ke çi ri lib.

Fo rum da Azər bay ca nın me dia nü ma yən də lə ri, eks pert lər və 
rəs mi şəxs lər lə ya na şı, 20-dək öl kə dən me dia təm sil çi lə ri iş ti rak 
edib lər.

Fo rum da Pre zi den tin kö mək çi si – Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 
Xa ri ci si ya sət mə sə lə lə ri şö bə si nin mü di ri Hik mət Ha cı yev döv lət 
baş çı sı İl ham Əli ye vin 22 iyul – Mil li Mət buat Gü nü mü na si bə ti lə 
öl kə mi zin me dia nü ma yən də lə ri nə mü ra ciəti ni oxu yub.

Mü ra ciət də vur ğu la nır ki, Mil li Mət buat Gü nü ilə bağ lı Şu şa-
da ke çi ri lən ilk təd bir zən gin ənə nə lə rə ma lik Azər bay can me-
diası nın ta ri xin də əla mət dar ha di sə ola caq. Diq qə tə çat dı rı lır ki, 
kom mu ni ka si ya va si tə lə ri nin trans for ma si ya mər hə lə si ni ya şa dı-
ğı, rə qəm sal plat for ma la rın və so sial me dia alət lə ri nin öz əha tə 
dairə si ni ge niş lən dir di yi ha zır kı dövr də mil li in for ma si ya re surs la-
rı mı zın po ten sialı nın və qlo bal in for ma si ya şə bə kə sin də möv qe-
lə ri nin güc lən di ril mə si baş lı ca və zi fə lər dən bi ri dir.

Qeyd olu nur ki, Və tən mü ha ri bə si za ma nı Azər bay can me-
diası in for ma si ya cəb hə sin də mü ba ri zə apa ra raq, küt lə vi de zin-
for ma si ya hü cum la rı nın qar şı sı nın alın ma sın da, cə miy yə ti mi zin 
ope ra tiv və düz gün mə lu mat lan dı rıl ma sın da bö yük rol oy na yıb. 
Me dia re surs la rı mız Azər bay can hə qi qət lə ri ni, o cüm lə dən iş ğal 
döv rün də er mə ni lə rin ta ri xi tor paq la rı mız da tö rət dik lə ri mis li gö-
rün mə miş vəh şi lik lə ri və van dal lı ğı bey nəl xalq ic ti maiy yə tə çat-
dır maq üçün fəaliy yət lə ri ni yo rul ma dan da vam et di rir lər.

davamı səh. 4-də

Yerlərdə mədəni fəaliyyət dövrün 
tələblərinə cavab verirmi?

Mə  də  niy  yət na  zi  ri Anar Kə  ri  mov Qə  bə  lə ra  yo nu  na sə  fə  ri za -
ma  nı şə  hər Uşaq in  cə  sə  nət mək  tə  bi , ra  yon Hey  dər Əli  yev 
Mər  kə  zi, Ta  rix-Di  yar  şü  nas  lıq Mu  ze  yi, qə  dim Qə  bə  lə şə  hə  ri  nin 
qa  lıq  la  rı üzə  rin  də ya  ra  dı  lan Qə  bə  lə Döv  lət Ta  rix-Bə  dii Qo  ru -
ğu, Qə  bə  lə Ar  xeolo  ji Mər  kə  zi və di gər mə də niy yət müəs  si  sə -
lə  ri  nin fəaliy  yə  ti ilə ta nış olub, ta ri xi mə kan la ra baş çə kib.

səh. 3

Azər bay can Res pub li ka sı Əq li 
Mül kiy yət Agent li yi nin ta be-
li yin də olan Əq li Mül kiy yət 
Hü quq la rı nın Tə mi na tı Mər-
kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə iyu lun 
22-də “Müasir mər hə lə də 
müəl lif lə rin və əla qə li hü quq 
sa hib lə ri nin hü quq la rı nın 
qo run ma sı üz rə kol lek tiv ida-
rəet mə təş ki lat la rı nın fəaliy-
yət lə ri” möv zu sun da bey nəl-
xalq konf rans ke çi ri lib.

Təd bi rin təş ki lin də məq səd 
müəl lifl  ik hü qu qu və əla qə li hü-
quq la rın qo run ma sı nın təş vi qi, 
bu sa hə də əm lak hü quq la rı-
nı kol lek tiv əsas da ida rə edən 
təş ki lat lar ara sın da əmək daş lı-
ğın ge niş lən di ril mə si, müəl lifl  ə-
rin (hü quq sa hib lə ri nin) və əla-
qə li hü quq sa hib lə ri nin əm lak 
hü quq la rı nın kol lek tiv əsas da 
ida rə çi li yi nin, o cüm lə dən on la-
rın qo no rar al maq hü quq la rı nın 
tə min edil mə si üçün təş ki lat lar 

ara sın da təc rü bə mü ba di lə si 
və qar şı lıq lı dəs tə yin gös tə ril-
mə si dir.

Əq li Mül kiy yət Agent li yi İda rə 

He yə ti nin üz vü Sə nan Tap dı qov 
təd bi ri aça raq möv zu nun ak tual-
lı ğın dan bəhs edib.

davamı səh. 5-də

Xə  bər ver  di  yi  miz ki  mi, 
29-31 iyul ta  ri xin  də 
Azər  bay  ca  nın mil  li-
mə  nə  vi də  yər  lə  ri  nin 

təb  li  ği, yay  laq və elat mə -
də  niy  yə  ti  nin ya  şa  dıl  ma  sı 
və bey  nəl  xalq miq  yas  da 
ta  nı  dıl  ma  sı məq  sə  di lə II 
Mil  li Yay  laq Fes  ti  va  lı ke -
çi  ri  lə  cək. İlk də  fə 2019-cu 
il  də Gə  də  bəy ra  yo  nun  da 
Düz  yurd-Mis  kin  li yay  la -
ğın  da təş  kil olu  nan fes  ti -
val üçün bu il Ha  cı  kənd  də 
yer  lə  şən Xan yay  la  ğı 
mə  kan se  çi  lib.

“Ca  vad xan” Ta  rix və Mə  də -
niy  yət Fon  du  nun tə  şəb  bü  sü, 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mə -
də  niy  yət Na  zir  li  yi  və bir sı  ra 
döv  lət qu  rum  la  rı  nın təş  ki  lat -
çı  lı  ğı ilə ger  çək  lə  şə  cək II Mil  li 
Yay  laq Fes  ti  va  lın  da 22 xa  ri  ci 
öl  kə  dən 300-ə ya  xın qo  na  ğın iş -
ti  ra  kı göz  lə  ni  lir.

Xan yay  la  ğı əra  zi  sin  də yer  lə -
şən Yay  laq yur  du et  no-qə  sə  bə -
sin  də “Cı  dır mey  da  nı”, “Yay  laq 

ba  za  rı”, “Sə  nət  kar  lıq gu  şə  si”, 
“Də  də Qor  qud oca  ğı”, “Yay  laq 
ya  ta  ğı”, “Pəh  lə  van mey  da  nı”, 

“Aşıq Ələs  gər oca  ğı”, “Yay  laq 
süf  rə  si” ki  mi te  ma  tik gu  şə  lər 
fəaliy  yət gös  tə  rə  cək.

Fes  ti  val  da üç gün ər  zin  də 
ümu  mi  lik  də 70 min  dən ar  tıq 
ta  ma  şa  çı  nın iş  ti  ra  kı nə  zər  də 
tu  tu  lur. On  lar xa  ri  ci öl  kə  lər  dən 
də  vət olun  muş et  nik mu  si  qi 
qrup  la  rı  nın ifa  la  rı, yer  li kol  lek -
tiv  lə  rin çı  xış  la  rı, aşıq de  yiş  mə -
si, mil  li rəqs  lər, xalq mah  nı  la  rı, 
Azər  bay  can  da ya  şa  yan az  say -
lı xalq  la  rın mə  də  niy  yət nü  mu -
nə  lə  ri, səh  nə  cik  lər və teat  ral 
kom  po  zi  si  ya  lar, qə  dim xalq 
oyun  la  rı, sə  nət  kar  lıq məh  sul  la -
rı, mil  li ge  yim nü  mu  nə  lə  ri ilə ta -
nış ola və tə  biət qoy  nun  da əsl 

yay  laq hə  ya  tı ya  şa  ya bi  lə  cək  lər.

davamı səh. 2-də

Beş fun  da  men  tal nə  ti  cə – qa  lib döv  lət, 
bey  nəl  xalq nü  fuz, təh  sil  li cə  miy  yət, bö -
yük iq  ti  sa  di po  ten  sial və yük  sə  lən ri  fah 
öl  kə  nin 10 il  lik so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf 

nailiy  yət  lə  ri  ni xa  rak  te  ri  zə edir. Bu nailiy  yət -
lər uzun  müd  dət  li dövr  də öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı 
üçün key  fiy  yət  cə ye  ni so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
si  ma  sı  nın for  ma  laş  ma  sı  na bö  yük töh  fə 
ve  rə  cək. Əl  də olun  muş nailiy  yət  lər son 10 
il  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ge  niş  miq  yas  lı hə  dəf -
lə  rə he  sab  lan  mış is  la  hat  la  rın nə  ti  cə  si  dir.

Bu te  zis  lər “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
2022–2026-cı il  lər  də so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf St -
ra  te  gi  ya  sı”nda ək  si  ni ta  pıb. St  ra  te  gi  ya iyu  lun 
22-də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti -
nin mü  va  fi q sə  rən  ca  mı ilə təs  diq olu  nub.

Sə  nəd  də vur  ğu  la  nır ki, öl  kə  nin ta  ri  xi əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün bər  pa  sı iq  ti  sa  diy  ya  tın pers  pek  tiv 
in  ki  şa  fı ide  ya  la  rı  nın real  laş  ma  sı  na zə  min ya  rat -
mış  dır. Rə  şa  dət  li Azər  bay  can Or  du  su tə  rə  fi n -
dən tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad edil  mə  si və 
öl  kə  nin əra  zi bü  töv  lü  yü  nün bər  pa  sı xal  qı  mı  zın 
ço  xəsr  lik ta  ri  xin  də mi  sil  siz nail  liy  yət  dir.

“2022-2026-cı il  lər  də so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
St  ra  te  gi  ya  sı” öl  kə baş  çı  sı  nın 2021-ci il 2 fev  ral 
ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə təs  diq edil  miş “Azər  bay  can 
– 2030: so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa dair Mil  li Priori -
tet  lər” əsa  sın  da ha  zır  la  nıb. “Qüd  rət  li döv  lət və 
yük  sək ri  fah cə  miy  yə  ti” de  vi  zi ilə təq  dim olu  nan 
sə  nəd öl  kə  mi  zin beş il ər  zin  də nə  zər  də tu  tu  lan 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın əsas is  ti  qa  mət və hə  dəf -
lə  ri  ni müəy  yən edir. St  ra  te  gi  ya  da həm  çi  nin mü -
va  fi q  is  ti  qa  mət və sa  hə  lər üz  rə Təd  bir  lər pla  nı 
da ək  si  ni ta  pıb.

davamı səh. 2-də

Müəllifl ik hüquqlarının təmin edilməsində 
aidiyyəti qurumların rolu

Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə
Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək

Ölkənin gələcəyi üçün mədəni və yaradıcı 
cəmiyyətin inkişafı xüsusi önəm daşıyır
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Reza Deqati “Dostluq” ordeni ilə təltif olunub
PrezidentİlhamƏliyeviyulun25-dədünyaşöhrətlifotoqraf
RezaDeqatinin“Dostluq”ordeniilətəltifedilməsihaqqında
sərəncamimzalayıb.

MəşhurfotoreportyorAzərbaycanhəqiqətlərinindünyaictimaiy
yətinəçatdırılmasındaçoxilliksəmərəlifəaliyyətinəgörətəltifedilib.
Qeydedəkki,iyulun26daRezaDeqatinin70yaşıtamamolub.

O, 1952ci ildə Təbrizdə azərbaycanlı ailəsində dünyaya gəlib.
TehranUniversitetindəmemarlıqüzrətəhsilalsada,sonradanpe
şəkarfotoqrafığabaşlayıb.1981ciildəFransayaköçübvəABŞın
MilliCoğrafiyaCəmiyyəti (NationalGeographicSociety)dədaxil
olmaqladünyanınnüfuzlutəşkilatlarıiləəməkdaşlığabaşlayıb.
Dünyanınyüzdənçoxölkəsində,ocümlədənbirçoxqaynarnöq

tələrdəfotojurnalistkimiçalışanRezaDeqatiötənəsrin90cıillə
rindənetibarənErmənistanınAzərbaycanaqarşıhərbitəcavüzüvə
otuziləyaxınsürənişğallabağlı,eləcədə2020ci ilin44günlük
müharibəsizamanıvətarixiZəfərdənsonraçəkdiyifotolarlaAzər
baycanhəqiqətlərinindünyayayayılmasınamühümtöhfələrverib.

“Qarabağdan doğan Günəş və Ay”

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycanın haqq savaşına dəstək verən Türk dünyasına

minnətdarlığını bildirənmillət vəkili Şuşanın işğaldan azad olu
nandansonra“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”elanedil
məsininböyükrəmzimənakəsbetdiyinidedi.
Qədim şəhərdə yetişən görkəmli şəxsiyyətlərdən bəhs edən

QənirəPaşayeva“ŞuşaAzərbaycanziyalılarınınyetişdiyimərkəz
idi.ButorpaqdahəmdəTürkdünyasınıntanınmışşəxsiyyətlərin
dənolanƏhmədAğaoğluvəSürəyyaAğaoğluyetişib”dedi.
Sonra“QarabağdandoğanGünəşvəAy.XurşidbanuNatəvan.

FatmaxanımKəminə”kitabınınrəmzilentikəsildivəiştirakçılara
təqdimolundu.
QənirəPaşayevaAzərbaycanınXalqrəssamıSakitMəmmədo

vun“Türkdünyasıqadınları”silsiləsindənüçtablonuTÜRKSOYa
hədiyyəetdi.
Baş katib Sultan Raev millət vəkili Qənirə Paşayevaya

TÜRKSOYun“Şərəf”medalınıtəqdimetdi.
TADƏHFrəhbəri,professorAygünAttar,KeçiörənBələdiyyəsi

başqanıTurqutAltınokvəbaşqaçıxışedənlərtəqdimolunankita
bınəhəmiyyətibarədəfikirlərinibölüşdülər.
SonraMilliMəclisinMədəniyyət komitəsinindəstəyi iləhazır

lanan Xurşidbanu Natəvan haqqında qısametrajlı film nümayiş
etdirildi.
Tədbirin bədii hissəsində Azərbaycan Televiziyası “Azərbay

cantelefilm”YaradıcılıqBirliyindəərsəyəgələnfilminrejissoruEl
nurəKazımovaNatəvanınməşhur“Qərənfil”şeirinisöylədi,Elçin
Hətəmlinintardaifasısəsləndi.

Mehparə Sultanova 
Ankara

əvvəli səh. 1-də
Dövlət başçısı qeyd edib ki, son illərdə

regionların sosialiqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramının icrası nəticəsində bütün ra
yonlardagenişabadlıqquruculuqişlərigö
rülüb,böyükinfrastrukturlayihələriicraedi
lib,uzunillərərzindəinsanlarınarahatedən
problemlərin böyük hissəsi aradan qalxıb.
Rayonların sosialiqtisadi inkişafına bunun
çoxböyük töhfəsiolub.Çünki infrastruktur
olmadanheçbirinkişafdansöhbətgedəbil
məz.
Prezidentbildiribki,bununlabərabəryer

lərdəməsulvəzifələrətəyinolunanayrıay
rışəxslərinfəaliyyətindəneqativhallarada
rast gəlinir: “Bilirsiniz ki, bir neçə keçmiş
icrabaşçısıcinayətməsuliyyətinəcəlbedil
mişdir, bəzilərinin hökmü verilmişdir, bəzi
lərinin işləriməhkəmədədir.Buonugöstə
rirki,heçkimqanundanüstünolabilməz.
Mən bütün icra başçılarını vəzifəyə təyin
edərkən göstərişlərimdən biri o idi ki, kor
rupsiyaya,rüşvətxorluğaqarşıbizamansız
mübarizəaparmalıyıqvə icrabaşçılarıbu
radanümunəolmalıdırlar.Əfsuslarolsunki,
bəziləriəyriyollagediblərvəbugünbunun
acısınıçəkirlər.Bu,hərbirdövlətməmuru
üçündərsolmalıdır”.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, sosial əda

lət,bütövlükdəədalətprinsipləri cəmiyyətin
əsas prinsiplərindən biridir və icra başçı
sı təyinolunanşəxsdə fəaliyyətindəsosial
ədalətprinsipinəəməletməlidir.Şəhidailə
lərinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. “Bilirsi
nizki,mənimşəhidailələri,müharibəəlilləri
iləçoxsaylıgörüşlərimolub.Onlarınməişət
problemləri dövlət xətti ilə həll olunur, 12
min500dənçoxşəhidailəsinədövləttərə
findənmənzillər,fərdievlərverilmişdir,min
lərləminikmaşınları verilmişdir. Bu proses
davametdirilir. Bakı, Sumqayıt vəAbşeron
rayonlarında şəhid ailələrinin evlə təminatı
məsələləriartıqyekunlaşmaqüzrədir.Digər
rayonlardadadövlətxəttiiləbuişgörüləcək.
Yəni, dövlət öz üzərinədüşən vəzifəni icra
edir.Ocümlədənşəhidailələrini,müharibə
əlilləriniişlətəminetməküçünçoxsaylıtəd
birlərhəyatakeçirilir.Əsasodurki,yerlərdə
də bu kateqoriyadan olan insanlara diqqət
göstərilsin. Rayon icra orqanlarının nüma
yəndələrionlarabiganəqalmasınlar,əksinə,
daimonlarınyaşayışıiləmaraqlansınlar,on
larınməşğulluğuiləmaraqlansınlar”,–deyə
İlhamƏliyevbildirib.
Prezident vurğulayıb ki, biz bu Qələbəni

şəhidlərimizə, müharibə əlillərinə, mühari
bə iştirakçılarına borcluyuq: “Əlbəttə, döv
lətqətiyyətgöstərdi,bizöziradəmiziortaya
qoyduq, heç nəyə baxmadan, heç kimdən
çəkinmədən, “öldü var, döndü yoxdur” de
yərək torpaqlarımızı azad etdik. Bu, dövlət
siyasətidirvədövlətingücüdür,vətəndaşla
rımızınhəmrəyliyidir.Ammaonudaheçkəs
unutmamalıdırki,azadedilmiştorpaqlarımı
zabayrağımızısancanbizimqəhrəmanəs
gər və zabitlərimiz olub.Onlar öz canlarını
fədaedib,onlarsağlamlığınıitirib,onlarheç
nəyəbaxmadan,qorxmadanölüməgedərək
Vətənimizi işğalçılardan xilas ediblər. Ona

görəhərbirdövlətməmurunun,nəinkidöv
lətməmurunun,hərbirinsanınborcudurki,
onlaraarxa,dayaqolsun.Yenədədeyirəm,
dövlət vəmənPrezident kimi daim onların
problemləriiləmaraqlanıram,buproblemləri
həlledirəm,daimonlarlabiryerdəyəm.Hər
bir dövlətməmuru da, bax, eyni hərəkətlər
etməlidir”.
Dövlətbaşçısıhəmçininhərbirrayonrəh

bərinintəşəbbüskarlıqgöstərməsininvacibli
yinidiqqətəçatdırıb.Bildiribki,bəzihallarda
yerliicraorqanlarıgözləyirlərki,dövləttərə
findənhansısalayihələricraediləcək,yada
sahibkargəlibonlarınqapısınıdöyəcək:“Siz
özünüzsahibkarlarırayonlarınızacəlbetmə
lisiniz,həmyerlisahibkarları,həmdəxarici
sahibkarları.Xüsusilənəzərəalsaqki,Göy
göl,MasallıvəLerikrayonlarınınturizmpo
tensialı çox zəngindir... Eyni zamanda, hər
üçrayondakəndtəsərrüfatınıninkişafıüçün
dəçoxgözəlimkanlarvar.Buradadamüasir
tələblərəuyğunkənd təsərrüfatıyaradılma
lıdır”.
Prezidentbildiribki,yerlərdəkəndtəsər

rüfatıüçünnəzərdətutulantorpaqlarınisti
fadəsində ciddi pozuntular var, torpaqların
qanunsuz zəbt edilməsi prosesi, əfsuslar
olsunki,genişvüsətalıb:“Bu,təkcəregion
laraaidolanməsələdeyil,Bakışəhərində,
Abşeronyarımadasındadabeləhallarvar.
Yəqin siz də bilirsiniz, bu yaxınlarda icti
maiyyətinbirqrupnümayəndəsimənəmü
raciət etmişdir ki, böyük tarixə malik olan
Buzovna qayaları bəzi insanlar tərəfindən
zəbtedilmişdir.MənBakıŞəhərİcraHaki
miyyətininbaşçısınadərhalgöstərişverdim
ki, bu məsələ araşdırılsın, mənə məruzə
edilsinvəmənəməruzəedildi.Çoxböyük
pozuntularaşkarlandı,çoxböyükpozuntu
lar. Bu qanunsuz əməllərə kimlər əl atıb?

Dövlət məmurları və bəzi dırnaqarası sa
hibkarlar!Onlarındasiyahısıvar.Bu,tarixə
qarşı,bizimtəbiətimizəqarşıcinayətdir.Bu
qayalarBakınınrəmzidir,buqayalarəsrlər
boyusahilimizingözəlliyiniəksetdirirdi.Bu
qayalarainsanlaryaxınlaşırdı,oradafilmlər
çəkilirdi.Kimsəbunuzəbtedir,onlarısındı
rır,özləriüçünvillatikir”.
“Əfsuslarolsunki,beləhallarçoxdur.Bu

gün bir daha demək istəyirəm ki, bu halla
ra qarşı çox ciddi mübarizə aparılır. Çünki
idarəetmədəçoxciddiislahatlaraparılır,çox
böyüktəmizləməişləriaparılır.Buişlərərə
vac verən və bəzi dövlətməmurlarını, yer
li icraorqanlarınıbuqanunsuz işlərə təhrik
edən insanlarhakimiyyətdənuzaqlaşdırıldı.
Hakimiyyət təmizlənir və insanlar da bunu
görürlər.Onagörəsizdövlətməmurlarıkimi
buhallaraçoxciddi fikir verməlisiniz.Bunu
mənsizədeyirəmvəbütündövlətorqanları
nınnümayəndələrinədeyirəm,eynizaman
da, qanunsuz işlərləməşğul olmaq istəyən
insanlaradeyirəm:Əl çəkinbundan!Cəza
landırılacaqsınız və cəzalandırılırlar.Biz ki
minsətamahına,kiminsəşəxsimaraqlarına
görə ölkəmizin uğurlu inkişafına kölgə sala
bilmərik”,–deyəİlhamƏliyevəlavəedib.
Prezident vurğulayıb ki, hər bir rayonda,

hərbiryerdəmüasiridarəetməqaydalarıtət
biqolunarsa,birçoxproblemləraradanqal
dırılacaq.Dövlətinsiyasətibundanibarətdir:
“Azərbaycanınçoxböyükperspektivlərivar,
çoxböyükpotensialıvar,xüsusiləİkinciQa
rabağ müharibəsindəki tarixi Zəfərimizdən
sonraki,bizbuədalətsizliyədəsonqoyduq,
özgücümüzlətarixiədalətibərpaetdik.Biz
müzəfər xalq kimi yaşayırıq, ləyaqətlə ya
şayırıq vəölkəmizdə işləreləgetməlidir ki,
heç bir narahatedici problem olmasın, heç
birədalətsizlikolmasın...”.

Prezident dövlət məmurlarına 
bir daha xəbərdarlıq etdi
“Kiminsə tamahına, şəxsi maraqlarına görə 

ölkəmizin uğurlu inkişafına kölgə sala bilmərik”

əvvəli səh. 1-də
Prezidentin sərəncamında “Azər

baycan Respublikasının 2022–2026cı
illərdə sosialiqtisadi inkişaf Strategi
yası”nda nəzərdə tutulmuş tədbirlərin
əlaqələndirilməsini,icrasınanəzarətivə
hesabatlılığınıhəyatakeçirməkNazirlər
Kabinetinətapşırılıb.
NazirlərKabinetiStrategiyanınhəyata

keçirilməsiiləbağlıgörülənişlər,ocüm
lədən nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icra
vəziyyətibarədəildəikidəfəAzərbaycan
Respublikasının Prezidentinə məlumat
verməli,icrasıdavametməkdəolankon
sepsiya,strategiya,dövlətproqramı,milli
fəaliyyətplanlarıvəbukimidigərsənəd
lərinStrategiyailəəlaqələndirilməsi isti
qamətindəzəruritədbirlərgörməlidir.
Strategiyadanəzərdətutulmuştədbir

lərin icrasınınmonitorinqini və qiymət
ləndirilməsini,AzərbaycanRespublika
sıNazirlərKabinetininsifarişiəsasında,
İqtisadiİslahatlarınTəhlilivəKommuni
kasiyaMərkəzihəyatakeçirəcək.
Strategiyada sosialiqtisadi inkişafa

dairMilliPrioritetlər(Azərbaycan–2030)
üzrə nailiyyətlər və çağırışlar, qarşıda
duranvəzifələrdiqqətəçatdırılır.

Strategiyanın “Dayanıqlı artan rəqa
bətqabiliyyətli iqtisadiyyat üzrə strateji
çərçivə” adlı bölümündə qeyd edilir ki,
ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi
və qeyrineft ixracının artırılması hesa
bına davamlı və yüksək iqtisadi artım
təmin olunacaq. Keyfiyyətli məhsul və
xidmətlərin ixracı hesabına ölkə iqtisa
diyyatı qlobaldəyər zəncirinə inteqrasi
yaediləcək.Buməqsədlədahasağlam
və rəqabətli biznes mühiti yaradılacaq,
sahibkarlığın inkişafına dövlət geniş
dəstək verəcək. Dövlətə məxsus olan
hüquqi şəxslərin efektivliyi artırılacaq,
onlarınhesabatlılığıgücləndiriləcək.Nə
ticədəölkəiqtisadiyyatıhərilortahesab
la 3‒4%, qeyrineft/qaz ÜDMi isə illik
ortahesabla5%artacaq.Özəlsektorun
iqtisadiyyatdapayı88%əçatdırılacaq.
Eyni zamanda rəqəmsal texnologiya

larıntətbiqiimkanlarınıngenişləndirilmə
siüçünnormativhüquqibazayaradıla
caq.Rəqəmsal texnologiyaların inkişafı

məqsədiləxüsusi fondlarvəinkişaf ins
titutları fəaliyyətgöstərəcək,buəsasda
internet,yüksəksürətlimobilinternet(5G
texnologiyası daxil olmaqla), xüsusilə
genişzolaqlıinternetxidmətlərininəhatə
siölkəüzrə95faizəçatacaq.
“İşğaldanazadolunmuşərazilərəBö

yük Qayıdış üzrə strateji çərçivə” ad
lı bölümdə vurğulanır ki, azad edilmiş
ərazilərdə əhalinin dayanıqlı məskun
laşması zəruri ilkin şərtlərin yaradıl
ması ilə dəstəklənəcək. İşğaldanazad
edilmiş ərazilərin təhlükəsizlik sistemi
və infrastrukturla tam şəkildə əhatəsi
nənailolunacaq.Qabaqcılşəhərsalma
qaydalarınəzərəalınmaqlabölgədəya
şayışvəqeyriyaşayışkompleksləri in
şaediləcək,müasirinfrastrukturamalik
“ağıllışəhərvəağıllıkənd”konsepsiya
ları həyata keçiriləcək. Bu əsasda bü
tün bölgə qabaqcıl standartlara uyğun
sosialiqtisadivəmədəniinfrastrukturla
tamtəminediləcək.

Strategiyanın Tədbirlər planında da
birsıravacibsahəvəistiqamətlərləbə
rabər mədəniyyət və yaradıcı sahəyə
dəayrıcayerayrılıb.
“Mədəni və yaradıcı cəmiyyətin inki

şafının təşviqi” adlı fəaliyyət istiqamə
tində 2022‒2026cı illərdəMədəniyyət
Nazirliyi və aidiyyəti qurumlar  tərəfin
dənmədəniyyət və yaradıcılıq sahələ
rindəbacarıqlarıninkişafınıtəşviqedən
maarifəndirici təşəbbüslərin, bu sahə
lərdə bacarıqların inkişafına dair təd
birlərinhəyatakeçirilməsi,ocümlədən
maarifəndirməsahəsindəhəril1qrant
proqramının vəmədəniyyət sahəsində
məlumatların artırılmasına yönəlmiş 2
yenilayihəninicrasınəzərdətutulur.
Bundan əlavə, Mədəniyyət Nazir

liyi və aidiyyəti qurumlar tərəfindən
2022‒2026cıillərdəmədəniyyətvəya
radıcılıq sahəsindəmedia platformala
rınınyaradılmasıvə fəaliyyətinin təmin
edilməsi,ocümlədənmediaplatforma

ları üzrəməlumatların çatdığı auditori
yanın hər il 10% artması, “Eculture”
Azərbaycan mədəniyyətinin rəqəmsal
laşması layihəsi çərçivəsində hər il
yazılı vəmediaməlumatlarının ümumi
həcmininartmasıüzrəmüsbətdinami
kaya nail olunması, platforma çərçivə
sindəözəltəşkilatlarlahəril2yenilayi
həninicrasıhəyatakeçirilməlidir.
Tədbirlər planında “Azərbaycan

mədəniyyətinin təbliği çərçivəsin
də yaradıcılıq sahələrinin inkişafının
dəstəklənməsi” istiqaməti üzrə Mədə
niyyət Nazirliyi, Əqli Mülkiyyət Agent
liyi və aidiyyəti qurumlar tərəfindən
2022‒2026cı illərdə strateji ölkələrdə
Azərbaycanın yaradıcı mədəniyyətinə
dair hər il 5 yeni tədbirin keçirilməsi,
dövrünsonundaxaricdəyerləşənapa
rıcı muzey və kitabxanalarda 10 yeni
guşənin yaradılması, eləcə də hər il 1
yeniyüksəkkeyfiyyətlifilminyaradılma
sı, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği
məqsədiləkeçiriləcək forumlardahər il
tərəfdaş sayının artım tempinin təmin
olunmasıvədövrünsonunadək5stra
tejiölkədəmədənimərkəzlərinaçılması
nəzərdətutulur.

Ölkənin gələcəyi üçün mədəni və yaradıcı 
cəmiyyətin inkişafı xüsusi önəm daşıyır

əvvəli səh. 1-də
Mədəniyyət nazirinin birinci

müaviniElnurƏliyevHacıkənd
də Xan yaylağında festivala
hazırlıq işlərinin gedişi ilə ta
nış olub. Təşkilati məsələlərlə,
yaylaq ərazisində mədəniyyət
guşələrininvəsəhnələrinqurul
ması,mədəniproqramıntərtibi,
kollektivlərin çıxışları, logisti
ka məsələləri barədə məlumat
alan Elnur Əliyev festivalın la

yihə rəhbəri, “Cavadxan”Tarix
və Mədəniyyət Fondunun vit
seprezidentiMüzadilHəsənov,
təşkilatkomitəsininüzvləriiləvə
könüllülük proqramı üzrə seçil
mişgənclərləgörüşüb.
Görüşdəqeydolunub ki,mə

dəniyyətingənclərüçünəlçatan
olması,millimədəniyyətə sahib
çıxması baxımından könüllülə
rin və ümumiyyətlə, gənclərin
tədbirdə iştirakı vacibdir. Azər

baycan gəncliyininmədəni pro
seslərdəfəaliştirakıMədəniyyət
Nazirliyininstratejiməqsədlərin
dəndir.
Festivala hazırlıq işlərinin ta

mamlanması və təşkilati mə
sələlərin həlli üçün tapşırıq və
tövsiyələrini verən Elnur Əliyev
bildirib ki, Mədəniyyət Nazirliyi
milli mədəniyyətin təbliğinə yö
nəlmişbulayihəyəxüsusiönəm
verir və onun yüksək səviyyə
də keçirilməsi üçün bütün lazı
mi dəstəyi göstərir. Vurğulanıb
ki, Azərbaycan mədəniyyətinin,
tarixinin tanıdılması nazirliyin
fəaliyyətininprioritetistiqamətlə
rindənbiridir.Nazirliyinbuistiqa
mətdəhəyatakeçirdiyitədbirlər,
ocümlədən“Yurd”layihəsihaq
qındaməlumatverilib.
Qeyd edək ki, festival məka

nında milli mədəniyyətimizin
canlandırılması – tədbirin bədii
proqramının, açılış və bağlanış
mərasimlərinin təşkili, oyun və
konsert səhnələrinin quraşdı
rılması Mədəniyyət Nazirliyinin
dəstəyiiləhəyatakeçirilir.

IIMilliYaylaqFestivalınınbə
diiproqramınaAkademikMusi
qiliTeatr,PantomimaTeatrı,Şu
şaDövlətMusiqiliDramTeatrı,
BakıDövlətSirki,GəncəDövlət
DramTeatrı,GəncəDövlətKuk
laTeatrı,GəncəDövlətFilarmo

niyası,həmçininGəncə,Masallı
və Şəki regional mədəniyyət
idarələrininmusiqi,rəqsvəfolk
lorkollektivlərininçıxışlarıdaxil
dir.
Festivalşərtiolaraqüçhissə

dən ibarət olacaq: mədəniet
noqrafik hissə; milli yaylaq (id
man)oyunları;ekoetnoturizm.
Festival Mədəniyyət Nazirliyi

ilə yanaşı, TİKA – Türk Əmək
daşlıqvəKoordinasiyaAgentliyi,
GənclərvəİdmanNazirliyi,Dün
ya Etnoidman Konfederasiyası,
Dövlət Turizm Agentliyi, Döv
lət MəşğulluqAgentliyi, KOBİA,
KəndTəsərrüfatıNazirliyi,Gən
cəŞəhərİcraHakimiyyəti,Göy
göl Rayon İcra Hakimiyyəti və
digər qurumların tərəfdaşlığı və
dəstəyiiləgerçəkləşəcək.
MilliYaylaqFestivalının rəsmi

saytı–myf.azfəaliyyətgöstərir.
Saytdafestivalproqramıbarədə
ətrafı məlumat almaq, həmçi
niniştiraküçünqeydiyyatdan(o
cümlədənmediaüçünakkredita
siya)keçməkmümkündür.

Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə 
Milli Yaylaq Festivalı keçiriləcək
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Xəbərverdiyimizkimi,mə
dəniyyətnaziriAnarKərimov
iyulun21dəQəbələrayon
MədəniyyətMərkəzində
vətəndaşlarıqəbuledib.Qə
buldansonranaziricrabaş
çısınınmüşayiətiiləQəbələdə
birsıramədəniyyətmüəssi
sələrindəolub,tarixiabidələri
ziyarətedib.

Mədəniyyət Nazirliyi tərəfin
dənəsaslı təmir edilənQəbələ
şəhər Uşaq incəsənət məktə
binə baxış zamanı bildirilib ki,
1969cu ildə fəaliyyətə başla
yan tədris ocağında hazırda
332 şagird təhsil alır, 66müəl
limçalışır.
Sonra nazir Qəbələ rayon

HeydərƏliyevMərkəzi ilə tanış
olub.2007ciildənfəaliyyətgös
tərənmərkəzdəuluöndərinhə
yatınınvədövlətçilikfəaliyyətinin
müxtəlif dövrlərini əks etdirən
ekspozisiya yaradılıb. Burada
Heydər Əliyevin müxtəlif illərdə
Qəbələyəsəfərləriiləbağlıfoto
lardanümayişolunur.
Baxışkeçirilənnövbətiməkan

Qəbələ TarixDiyarşünaslıqMu
zeyiolub.Məlumatverilibki,mu
zeydə arxeologiya, etnoqrafiya,
numizmatika,qədiməlyazmalar,
nadir kitablar, xalq yaradıcılığı
nümunələrivərayonuntəbiisər
vətləriniəksetdirəneksponatlar
Qəbələnintarixikeçmişi,mədəni
irsi,təbiəti,iqtisadiinkişafıvəs.
haqqında geniş təsəvvür yara
dır. Muzeyin fondunda Qəbələ
də aparılan arxeoloji qazıntılar
zamanı aşkar edilmiş çoxsaylı
artefaktlardatoplanıb.
Səfər çərçivəsində 130 min

nüsxə kitab fondu olan rayon
MərkəziKitabxanasınadabaxış
keçirilib, kitabxananın fəaliyyəti
barədəməlumatverilib.
AnarKərimovrayonmərkəzin

dən 18 kilometr cənubqərbdə,
indiki Çuxur Qəbələ və Tövlə
kəndləriərazisindəyerləşən,qə
dim Qəbələ şəhərinin qalıqları
üzərindəyaradılanQəbələDöv
lətTarixBədiiQoruğunavəQə
bələArxeolojiMərkəzinədəbaş
çəkib,arxeolojiqazıntılarzamanı
aşkarolunaneksponatlarlatanış
olub.Məlumatverilibki,Qəbələ
DövlətTarixBədiiQoruğu1978
ci ildə yaradılıb. Qoruq tarix,
mədəniyyət, memarlıq, etnoq
rafik, arxeoloji abidələrin, eləcə
də tarixi hadisə və şəxsiyyət
lərlə bağlı olan xatirə yerlərinin
vəonlarınəşyalarınınyerləşdiyi
əraziniəhatəedir.2005ci ildən
SEBA (SeulBakı) Azərbaycan
Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi
Assosiasiyasının təşəbbüsü və
maliyyə dəstəyi ilə AMEAnın

Arxeologiya və Etnoqrafiya İns
titutunun arxeoloqları, 2009cu
ildən isəonlarlabirlikdəCənubi
Koreyadanolanarxeoloqlarqo
ruqərazisindəqazıntılaraparır.
Nazir burada “Qafqaz Alba

niyasınınpaytaxtı –Qəbələ” fil
minə baxıb. Daha sonra Anar
KərimovQəbələdəarxeolojiqa
zıntılarınaparıldığıSəlbirvəQa
laərazilərinəbaşçəkib.
Mədəniyyət naziri Qəbələ ra

yonunun Nic qəsəbəsində Mü
qəddəs Məryəm Ana kilsəsini
(XIX əsr) vəMüqəddəsYelisey
adına Cotari kilsəsini (XIX əsr)
də ziyarət edib.Məlumat verilib
ki, Müqəddəs Məryəm Ana al
ban kilsəsi 2020ci ildə Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən əsaslı
şəkildə bərpa edilib. Cotari al
banudi kilsəsi yerli sakinlərin
vəsaitihesabına1723cüildəin
şaedilib.Kilsəninadıqəsəbədə
ki Cotari məhəlləsinin adından
götürülüb.
Mədəniyyət müəssisələri ilə

tanışlıqdan sonra nazir Anar
KərimovrayonMədəniyyətMər
kəzində Qəbələ Xalq teatrının
üzvləriiləgörüşüb,Qəbələvəİs
mayıllı rayonlarınınbədiikollek
tivlərinin ifasında konsert proq
ramınıizləyib.
KonsertdəQəbələrayonİncə

sənət məktəbinin xor kollektivi
vənağaraçalanlarqrupu,Nicqə
səbəMədəniyyətevinin“Cəngi”
qrupu, İsmayıllı rayon İvanovka
kənd Mədəniyyət evinin “Slav
yanoçka”folklorkollektivi,Lahıc
qəsəbə Mədəniyyət evinin “La
hıc” folklorqrupuvəbaşqakol
lektivlərçıxışedib.

***

Mədəniyyət Nazirliyi siste
mində fəaliyyətin və idarəçiliyin
təkmilləşdirilməsi, regionlardakı
mədəniyyətmüəssisələrindəişin
efektivliyinin artırılmasıməqsə
dilə bölgələrə səfər planı üzrə
nazirAnarKərimoviyulun22də
İsmayıllırayonundaolub.
AnarKərimovvərayonunicra

başçısı Nahid Bağırov əvvəlcə
İsmayıllı şəhərində ümummilli
lider Heydər Əliyevin abidəsini
ziyarət edib, önünə gül dəstəsi
qoyublar.

Sonra nazir 2009cu ildən
fəaliyyət göstərən İsmayıllı ra
yon Heydər Əliyev Mərkəzinə
başçəkib.Mərkəzlətanışlıqza
manıbildirilibki,buradauluön
dərindövlətçilikirsiniəksetdirən
ekspozisiyayaradılıb.Mərkəzdə
rəssamlıq, şahmat və bacarıqlı
əllərdərnəkləridəfəaliyyətgös
tərir.
Mədəniyyətnaziridahasonra

İsmayıllırayonMərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sisteminin fəaliyyəti
ilətanışolub,Uşaqşöbəsinəba

xış keçirib.Ktabxananın ümumi
fəaliyyəti,kitabfondu,oxucusa
yıbarədəməlumatverilib.
Anar Kərimov İsmayıllı şəhər

Fazil Əzimov adına Uşaq incə
sənətməktəbindədəolub.Qeyd
olunub ki, fortepiano, tar, qar
mon, kamança, nağara, xanən
dəlik, rəssamlıq, xoreoqrafiya
ixtisasları üzrə tədris aparıldığı
məktəbdə 69 nəfərmüəllim ça
lışır,292şagirdtəhsilalır.
Səfər çərçivəsində həmçinin

2012ci ildən fəaliyyət göstərən
İsmayıllı Dövlət Rəsm Qalere
yasına,1981ciildəyaradılanİs
mayıllı TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyinəbaxışkeçirilib.
Nazir İsmayıllı şəhidlərinin

uyuduğu məzarlığı da ziyarət
edib, 44 günlük Vətən mühari
bəsində canından keçən qəh
rəmanoğullarınxatirəsinədərin
ehtiramınıbildirib.
Anar Kərimov İsmayıllı şəhə

rinin mərkəzində XIX əsrə aid
yerli əhəmiyyətli memarlıq abi
dəsiolanməscidədəbaşçəkib.
Məlumatverilibki,dövlətqeydiy
yatındaolan(inv.№4356)tarixi
tikili dördbucaqlı plan quruluşu

namalikdir,divarlarıçaylaqdaşı
ilə hörülüb.Üç giriş qapısından
birinin üstündə daş kitabə həkk
olunub.
SonraİsmayıllırayonununDi

yallı kəndinə gələn nazir bura
da mədəniyyət evinə və rayon
MKSnin kitabxana filialına ba
xış keçirib. Hər iki mədəniyyət
ocağı1985ciildətikilənbinanın
müvafiqolaraq1civə2cimər
təbələrində yerləşir. Kitabxana
filialının12minəyaxınkitabfon
duvar.

İyulun25dəBakıdaQo
şulmamaHərəkatının(QH)
GənclərSammitiişəbaşlayıb.

QHyəüzvolan60dançoxöl
kəningəncnümayəndəsininişti
raketdiyi sammitinaçılışməra

simindəgənclərvəidmannaziri
FəridQayıbovqonaqlarısalam
layıb və Azərbaycan Respubli
kasınınPrezidentiİlhamƏliyevin
iştirakçılaramüraciətinioxuyub.
Dövlətbaşçısınınmüraciətində

bildirilib ki, Azərbaycanda gənc
lərsiyasətinəmüstəsnaəhəmiy
yət verilir və hazırda ölkəmizdə
keçirilməkdəolanbutədbirHərə
kat ölkələrinin gəncləri arasında
əməkdaşlığın möhkəmləndiril
məsinə töhfəverəcək.Müraciət
də Azərbaycanın Qoşulmama

Hərəkatınauğurlusədrliyinədiq
qətçəkilibvəqeydolunubki,Hə
rəkataüzvölkələrinyekdilqərarı
iləölkəmizinQHyəsədrliyininbir
ildaha–2023cüilinsonunadək
uzadılması sədrliyimizin müvəf
fəqiyyətləhəyatakeçirildiyininvə
üzv dövlətlərinAzərbaycana eti
madınınbariznümunəsidir.
SonraBMTBaşAssambleyası

76cı sessiyasının sədriAbdulla
Şahidinsammit iştirakçılarınavi
deomüraciəti təqdim edilib. Ab
dullaŞahidQHGənclərSammiti

nitəşkiletdiyiüçünAzərbaycana
minnətdarlıqifadəedib,xüsusən
postpandemiya dövründə gənc
lərin rolunun vurğulanmasının
təqdirəlayiqhalolduğunubildirib.
Mərasimdə daha sonra Qo

şulmama Hərəkatı Gənclər Şə
bəkəsinin sədri Orduxan Qəh
rəmanzadə çıxış edib, ötən ilin
noyabrayındayaradılmışşəbə
kənin gördüyü işlər və gələcək
planlardanbəhsedib.
Açılış sessiyasında Azərbay

can Respublikası Xarici İşlər

Nazirliyinin, Gənclər və İdman
Nazirliyinin nümayəndələri, Milli
Məclisin deputatları,QHyəüzv
ölkələrinAzərbaycandaakkredi
təolunmuşsəfirlərivəbaşqaqo
naqlardaiştirakediblər.
Daha sonra tədbirin proqra

mınauyğunolaraqQoşulmama
Hərəkatınaüzvölkələringənclə
rininçıxışlarıdinlənilib.
İyulun 29dək davam edəcək

sammitinmüxtəlifseqmentləriçər
çivəsində iştirakçılar tədbirin ye
kunsənədlərinimüzakirəedəcək,
QHmodelisimulyasiyaməşğələsi,
eləcədətəşkilatlarınefektividarə
edilməsi barədə təlim sessiyasın
da iştirak edəcək,müxtəlif rəsmi
ləriniştirakıiləpanelmüzakirələrə
qatılacaq,təqdimatlarkeçirəcəklər.

Yerlərdə mədəni fəaliyyət 
dövrün tələblərinə cavab verirmi?
Nazir Anar Kərimov Qəbələ və İsmayıllıda mədəniyyət 

müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olub

İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Qobustan, Qəbələ 
rayonlarının mədəniyyət işçiləri ilə görüş 

MədəniyyətnaziriAnarKərimoviyulun22dəİsmayıllırayonu
nasəfərizamanırayondakıHeydərƏliyevadınaMədəniyyət
Mərkəzininfəaliyyətiilədətanışolub.Nazirəməlumatverilib
ki,mədəniyyətmüəssisəsi1976cıildənfəaliyyətgöstərir,
2014cüildənuluöndərinadınıdaşıyır.BuradaXalqteatrı,
“Niyal”instrumentalansamblıfəaliyyətgöstərir.

MərkəzdənazirAnarKərimovunİsmayıllı,Ağsu,Şamaxı,Qo
bustan,Qəbələrayonlarındafəaliyyətgöstərənmədəniyyətişçi
ləri ilə görüşü keçirilib. GörüşdəMədəniyyət Nazirliyininməsul
əməkdaşlarıdaiştirakediblər.
AnarKərimovçıxışedərəkbildiribki,müntəzəmolaraqbölgələ

rəsəfərlərininəsasməqsədiyerlərdəmədəniyyətmüəssisələrinin
fəaliyyəti ilə tanışolmaq,mövcudpotensialı, imkanlarımüəyyən
ləşdirmək,mədəniyyətvəincəsənətsahəsindəfəaliyyətgöstərən
şəxslərinazirliyinprioritetlərivəqarşıyaqoyulanməqsədləribarədə
yerindəməlumatlandırmaqdır.Həminşəxslərinnazirliktərəfindən
aparılan islahatlaracəlbedilərəkmədəniyyətsahəsinindayanıqlı
inkişafınatöhfəverilməsidəqarşıdaduranəsasvəzifələrdəndir.
Görüşzamanımədəniyyətmüəssisələrindəmövcudolanprob

lemlərdənsözaçılıb,onlarınhəlliyollarıiləbağlıtəklifərdinlənilib.
Anar Kərimov bölgələrdə mədəniyyət işçiləri arasında peşə

karlıqsəviyyəsinin, təşəbbüskarlığınartırılmasınındövrünvacib
tələbiolduğunudiqqətəçatdırıb.Bildiribki,nazirliktərəfindənbu
istiqamətdə də layihələr həyata keçirilir. İyun ayında nazirliyin
“Kommunikasiyameneceri”layihəsiçərçivəsindəregionalmədə
niyyətidarələriüzrəmediamenecerlərininbilikvəbacarıqlarının
artırılmasıməqsədiləADAUniversitetindətreninqlərtəşkiledilib.
Bölgələrdəkimuzeyişçiləriüçündəmüvafiqtəlimlərəbaşlanılıb.
Həmçininkitabxanaişivədigərsahələrüzrəpeşəbacarıqlarının
təşviqiistiqamətindəlayihələrnəzərdətutulur.
Nazir çıxışının sonunda problemlərin aradan qaldırılması,

müəssisələrindahasəmərəlifəaliyyətinintəşkiliiləbağlıtapşırıq
vətövsiyələriniverib.

Qətərlə mədəni əlaqələr müzakirə edilib
AzərbaycanRespublikasınınQətərDövlətindəkisəfiriRəşad
İsmayılovDohadayerləşən“Qatara”mədəniyyətşəhərciyinin
başdirektoruKhalidalSulaytiiləgörüşüb.Görüşdəikiölkə
arasındamədəniəlaqələrinperspektivlərimüzakirəolunub.

Söhbətzamanıqeydolunubki,2021ciilinsentyabrında“İçə
rişəhər”DövlətTarixiMemarlıqQoruğu İdarəsivə“Qatara”Mə
dəniyyətŞəhərciyiFonduarasındaəməkdaşlıqhaqqındamemo
randumimzalanıb.Ötənildekabrın8dəisə“Qatara”mədəniyyət
şəhərciyində AzərbaycanQətər dostluq əlaqələrini təcəssüm
edən“Qardaşlıq”abidəsiaçılıb.
Görüşdəmədəniyyət sahəsindəəməkdaşlığın yeni imkanları,

mümkünlayihələrətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.

Moskvada “Uşaq kitabı həftəsi”ndə 
rəsm və qiraət müsabiqələri

Bakı məktəbliləri də uğur qazanıblar
MoskvaşəhərindəMDB
KitabYayımıAssosiasiyası,
RusiyanınRəqəmsalİnkişaf,
RabitəvəKütləviKommuni
kasiyalarNazirliyinindəstəyi
iləənənəvi“Uşaqkitabıhəf
təsi”çərçivəsindəuşaqvə
gənclərinrəsm–bədiiqiraət
müsabiqələritəşkiledilib.

Müsabiqəyə Bakı Şəhər
MədəniyyətBaşİdarəsiYasa
mal rayon Mərkəzləşdirilmiş
Kitabxana Sisteminin (MKS)
oxucularıdaqatılıblar.
Müsabiqəyəbuilyubileyləriqeydolunanyazıçılarınəsərlərinin

motivlərinəçəkilmişrəsmlərtəqdimolunub.
M.Ş.VazehadınaYasamalrayonMərkəziKitabxanası tərəfin

dənmüsabiqəyə12ənyaxşırəsməsəri–AzərbaycanMilliKon
servatoriyası nəzdində İncəsənətGimnaziyasının 11 şagirdi və
175nömrəliortaməktəbinbirşagirdininəlişlərigöndərilib.
Onlarmüsabiqənin qalibi olduqları üçündiplomlarla təltif olu

nub,çəkdiklərirəsmlərmüsabiqəninalbomundayeralıb.
Buil“Uşaqkitabıhəftəsi”çərçivəsindəgəncqiraətçilərinmüsa

biqəsi2022ciildəyubileyləriqeydolunanrusşairləriSamuilMar
şak,BellaAxmadulina,RobertRojdestvenskivəMarinaSvetaye
vanınyaradıcılığınahəsrolunub.Onlarınşeirlərininməktəblilərin
ifasındaqiraətininvideoçəkilişlərikitabxanayatəqdimedilibvəən
yaxşıifalarMoskvayagöndərilib.KitabxananınoxucularıHüseyn
Abdullazadə,SelinƏlizadə,AişəHidayətli,EldarBabayev,Aylin
Nəcəfi,MariyaQuliyeva,NicatTahirov,XədicəTalıbzadəvəAmin
Nəzərlimüsabiqənindiplomlarıilətəltifolunublar.

Xəbərverdiyimizkimi,Mədəniy
yətNazirliyivəQarabağDirçəliş
Fondunun(QDF)birgətəşkilatçılığı
iləiyunun26daM.Maqomayev

adınaAzərbaycanDövlətAkademik
Filarmoniyasında“Qarabağgecəsi”
adlıxeyriyyəkonsertikeçirilmişdi.Təd
bir“AvroraQrup”unbaşsponsorluğu,
“İtaldizayn”QSCninsponsorluğuvə
“AzərbaycanTeleviziyavəRadioVeri
lişləri”QSCnininformasiyadəstəyiilə
reallaşmışdı.

Konsertdən sonra Azərbaycan Respub
likasının mədəniyyət naziri Anar Kərimov,
QDF  İdarəHeyətinin sədri RəhmanHacı
yev,QDFMüşahidəŞurasınınüzvləri–mil
lət vəkili Fatma Yıldırım, Bakı MusiqiAka
demiyasının rektoru, Xalq artisti Fərhad
Bədəlbəyli tərəfindən konsertin ərsəyə gəl
məsindəhəmrəylikvədəstəknümayişetdi
rən donorlara Qarabağ Dirçəliş Fondunun
“Təşəkkürsertifikatı”təqdimedilmişdi.
İyulun22dəAzərbaycanDövlətAkademik

Filarmoniyasında keçirilənmərasimdə kon
sert proqramının ərsəyəgəlməsindəəməyi
olanlara, o cümlədən sənətçilərə Mədəniy

yətNazirliyivəQarabağDirçəlişFondunun
“Təşəkkürsertifikatı”təqdimolunub.
Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının rəhbəri

VüqarMəmmədovuniştiraketdiyimərasim
dəQaraQarayevadınaAzərbaycanDövlət
Kamera Orkestri, Xalq artistləri Fəxrəddin
Kərimov, Fərhad Bədəlbəyli, Əməkdar ar
tistlər Aygün Mübariz, Arzu Əliyeva, Cey
laSeyidova,NərgizƏliyeva, ifaçılarGünay

İmamverdiyeva, Babək Şuşalı, Cəlal Kə
rimov, tarzən Rövşən Qurbanov, eləcə də
“Qarabağgecəsi”ninaparıcılarıvəAzərbay
can Dövlət Akademik Filarmoniyasının nü
mayəndəsitəltifolunublar.
Xeyriyyə konsertindən əldə edilən vəsait

işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və
yenidənqurulmasıistiqamətindəhəyatake
çiriləntədbirlərəyönəldiləcək.

“Qarabağ gecəsi” xeyriyyə konsertinin 
iştirakçıları təltif olunublar

Qoşulmama Hərəkatı ölkələrinin 
gəncləri Bakıda bir araya gəliblər
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əvvəli səh. 1-də
Dövlət başçısı əmin olduğunu bildi

rib ki, Azərbaycan jurnalistikası əldə
olunmuş uğurların inkişaf etdirilməsi,
cəmiyyətimizindavamlıtərəqqisivəxal
qımızınxoşbəxtgələcəyiüçünbundan
sonradaözsəyləriniəsirgəməyəcək.
Daha sonra çıxış edən Azərbaycan

Respublikası Audiovizual Şurasının
sədri İsmət Səttarov deyib ki, bu gün
informasiyanınyaradılması,ötürülməsi,
cəmiyyətə çatdırılması üzrə texnologi
yaların sürətlədəyişdiyi bir dövrdəya
şayırıq.Busəbəbdənmediasahəsiüz
rə peşəkarlar arasında daimi qarşılıqlı
təcrübəmübadiləsiaparılmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Medianın

İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru
Əhməd İsmayılov çıxışında bildirib ki,
147 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan
milli mətbuatı böyük və şərəfi inkişaf
yolu keçib, bütün dövrlərdə qabaqcıl
ictimai ideyaların carçısı olub. Vurğu
lanıb ki, ötən əsrin 90cı illərinin ikinci
yarısından başlayaraq ulu öndər Hey
dər Əliyevin siyasi iradəsi nəticəsində
müstəqilAzərbaycanda plüralizmi, söz
vəməlumatazadlığınıməhdudlaşdıran
sünimaneələraradanqaldırılıbvəbu
nunparlaqnümunəsi1998ci ildəsen
zuranınləğvedilməsiolub.
“BugünAzərbaycanınmediaictimaiy

yətinövbətitarixihadisəyəşahidlikedir.
“Mediadaqlobaltrendlər,yeniçağırışlar”
BeynəlxalqMediaForumununAzərbay
canın mədəniyyət paytaxtı, ölkəmizin
tariximədəni, ictimaisiyasi həyatının
mühümmərkəzlərindənbiriolanŞuşada
keçirilməsindənfəxarəthissiduyuruq”,
deyəƏhmədİsmayılovqeydedib.
Qarabağ Dirçəliş Fondu İdarə He

yətinin sədriRəhmanHacıyev diqqətə
çatdırıbki,44günlükVətənmüharibə
sində qazandığımız tarixi Qələbə ilə

bölgəmizdəyeni reallıqyaranıb.R.Ha
cıyevdeyibki,yaxıngünlərdəQarabağ
DirçəlişFondununmaliyyəgöstəriciləri
ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Onun
sözlərinəgörə,Fondaminlərləhəmvə
tənimiz,birçoxşirkətlərianələredib.
Fondartıqbirneçə layihəyəmaliyyə

dəstəyi ayırmağa başlayıb. Bu layihə
lərinarasındaŞuşaşəhərindəüçtarixi
abidəninbərpasıvəyenidənqurulması
var.BunlarHeydərƏliyevFondu tərə
findən bərpa olunan Üzeyir Hacıbəyli
ninheykəli,XalçaMuzeyivəYaradıcılıq
Mərkəzidir.MədəniyyətNazirliyi iləbir
gəAğdamdakıİmarətkompleksininbər
pasıüzrəkonsepsiyahazırlanır.Dövlət
TurizmAgentliyiiləŞahbulaqqalasının
bərpasıvəətrafındaturizminfrastruktu
runun yaradılması üzrə müəyyən işlər
aparılır. Füzulidə Fondun birbaşa icra
etdiyi 20 hektar ərazidə müasir “ağıl
lı”parksalınacaq.Zəngilan rayonunda
EkologiyavəTəbiiSərvətlərNazirliyiilə
birlikdə30minağacəkilir.

Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi
İdarə Heyətinin sədri Məftun Abbasov
çıxışındaqeydedibki, idarəmedianü
mayəndələriiləsıxəlaqələrqurur.Şuşa
şəhərindəki dağıntılar, bərpa və yeni
dənqurma işləri, keçirilən tədbirlər me
diadagenişişıqlandırılırvətəbliğedilir.
ADA Universitetinin Kommunikasiya

vəRəqəmsalMediaProqramınındirek
toruŞəfəqMehrəliyevabildiribki,bu il
MilliMətbuatGününəyaraşanəngözəl
format147ciildönümününŞuşadake
çirilməsidir.O,ADAUniversitetindəötən
ildənkommunikasiyavərəqəmsalme
diaixtisasıüzrətədrisinbaşlandığınıda
diqqətəçatdırıb.
Forum işini panel iclasları ilə davam

etdirib.
Birincipaneliclası“Yenimediajurna

listikasınakeçid:Konvergensiyavəyeni
imkanlar”mövzusundaolub.
PaneldəçıxışedənTASSİnformasiya

Agentliyibaşdirektorununbirincimüavi
ni Mixail Qusman bildirib ki, dünyada

yarananyeni reallıqlar ilkolaraqkütləvi
informasiyavasitələrinətəsiredib.Hazır
da rəqəmsal informasiya vasitələrindən
əldəolunangəlirlərənənəvimedianıüs
tələyir.Müasirdövrdəinsanların60faizi
xəbərlərisırfinternetvasitəsiləoxuyurlar.
Qeyd edib ki, sosial şəbəkələrdə ano
nimlikvəbəziməsuliyyətsizdavranışlar
bəzənciddi fəsadlarasəbəbolur.Azər
baycandadezinformasiyahücumlarına
məruzqalanölkəkimibununlamübarizə
aparır.Bumüharibədəənböyüksilahisə
dəqiq,yoxlanılmışməlumatlardır.
“ƏlCəzirə” Media İnstitutunun tə

limlər üzrəmeneceriMuhəmmədTalal
Əbdülkərimdeyibki,medianınhamıtə
rəfindəngüvənilənstrukturolmasıüçün
üzərimizə düşən vəzifə etibarlı məlu
matlarıçatdırmaqdır.
İkincipaneliclası“Mediaetikası:Rə

qəmsalmühitdəjurnalistlərinpeşədav

ranışı”mövzusunahəsrolunub.İclasda
Avropa Xəbər Agentlikləri Alyansının
baş katibi Aleksandru Giboi, Anadolu
AgentliyibaşdirektorununmüaviniYu
sufÖzhanvəbaşqalarıçıxışediblər.
“Azərbaycan mətbuatında Şuşa izi”

adlıüçüncüpaneliclasındaçıxışedən
lər Şuşanın milli ideologiyadakı önə
mindən, Şuşa ziyalılarınınAzərbaycan
cəmiyyətindəki böyük rolundan, Azər
baycanvədünyamedianümayəndələ
rininŞuşadabirarayagəlməsininəhə
miyyətindənsözaçıblar.
Dördüncü panel “Azərbaycan me

diasının beynəlxalq əməkdaşlıq pers
pektivləri”mövzusunahəsrolunub.
Bununla da forum işini başa vurub.

BeynəlxalqMediaForumununiştirakçıla
rıAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞu
şanıngörməli yerləri ilə tanışolub,qala
divarlarıönündəxatirəfotosuçəkdiriblər.

Medianın qlobal trendləri Şuşada müzakirə olunub

İyulun22-dəAzərbaycanmilli
mətbuatının147yaşıtamam
oldu.Bölgələrdəfəaliyyət
göstərənmədəniyyətmüəs-
sisələrindəMilliMətbuat
Günü–mediaişçilərininpeşə
bayramımünasibətiləmüxtə-
liftədbirlərkeçirilib.

Ağdaş Regional Mədəniyyət
İdarəsi(RMİ)ZərdabrayonMər
kəziKitabxanasıəməkdaşlarının
iştirakıiləHəsənbəyZərdabinin
Xatirə Muzeyində “Zərdabi işı
ğında”adlıtədbirkeçirilib.
RayonMKSnindirektoruNailə

Əliyeva giriş sözündə H.Zərda
binin yaradıcılıq yolundan söh
bət açaraq qeyd edib ki, böyük
maarifçi1875ciildə“Əkinçi”qə
zetiniyaratmaqlabeyinlərdəmil
lioyanış toxumusəpdi.Muzeyin
direktoruVəfaBayramovatədbir
iştirakçılarınıZərdabinin irsinivə
dövrünün görkəmli simaları ilə
münasibətlərini əks etdirən fo
tostendlətanışedib.MərkəziKi
tabxananın əməkdaşları Gülzar
Qasımova və Leyla İsgəndərli
Zərdabiyaradıcılığınıntəbliğində
kitabxanaçıların rolu, Zərdabinin
təbiətşünasalimkimi fəaliyyətin
dənbəhsediblər.

***

SumqayıtRMİSumqayıtşəhər
MKSninS.VurğunadınaMərkə
zi Kitabxanasının Uşaq şöbəsi
Milli Mətbuat Günü ilə əlaqədar
“Sumqayıt” qəzeti redaksiyasına
ekskursiya təşkil edib. “Sumqa
yıt” redaksiyasında bir gün” adlı
tədbirdə şöbənin əməkdaşları
navəoxucularaqəzetintarixivə
fəaliyyətibarədəməlumatverilib.

***
MasallıRMİMasallırayonHey

dər Əliyev Mərkəzində “Heydər
Əliyev və müasir Azərbaycan
mətbuatının inkişaf tarixi” möv
zusunda tədbir keçirilib. Mərkə
zindirektoruDilbər İbayevaçıxış
edərəkuluöndərinvəonunsiya
sətininlayiqlidavamçısıPrezident
İlhamƏliyevinmətbuataolandiq
qətvəqayğısındansözaçıb.
MasallıTarixDiyarşünaslıqMu

zeyində Milli Mətbuat Günü və
Masallı Rayon İcra Hakimiyyəti
nintəsisçiliyi ilənəşredilən“Yeni
həyat”qəzetinin90illikyubileyinə
həsrolunmuştədbirkeçirilib.Təd
birdəqəzetininfəaliyyətiniəkset
dirənsərginümayişolunub.

***
AğcabədiRMİAğcabədi rayon

MərkəziKitabxanasınınəməkdaş
larının iştirakı ilə mətbuatımızın

bayramımünasibətilətədbirkeçi
rilib.Əvvəlcəşəhidmedianüma
yəndələrinin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutlayadedilib.Ağcabədirayon
MKSnindirektormüaviniTəranə
Məmmədova milli mətbuatımızın
yaranmatarixihaqqındadanışıb.
Azərbaycanın qocaman mət

buat orqanlarından biri, Ağca
bədidə nəşr olunan “Aran” qə
zetinin ilk nömrəsinin fəaliyyətə
başlamasından 90 il ötür. Bu
münasibətlə keçirilən yubiley
tədbirində qonaqlar Ağcabədi
rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
foyesində qəzetin ötən dövrdə

ki fəaliyyətini əks etdirən sərgi
ilə tanış olublar. Tədbirdə Ağ
cabədi Rayon İcra Hakimiyyəti
ninbaşçısıRafilHüseynov,Milli
Məclisin deputatı Tahir Rzayev,
YazıçılarBirliyininsədrmüavini,
“525ci qəzet”in baş redaktoru
Rəşad Məcid, yubilyar qəzetin
redaktoruMəhsətiMusa,Vətən
müharibəsi şəhidiAnar Cəfəro
vunhəyatyoldaşıSamirəXudi
yevavədigərləriçıxışediblər.
TədbirAğcabədiRMİnintabeli

yindəfəaliyyətgöstərənQarabağ
MuğamMərkəzi,AğcabədiUşaq
musiqiməktəbivəşəhərUşaqin
cəsənətməktəbinin təqdimatında
konsertproqramıilədavamedib.

***

Bərdə RMİdə Milli Mətbuat
Günü münasibətilə bir qrup me
dia nümayəndəsi ilə görüş keçiri
lib.TədbirdəhərbijurnalistŞöhrət

Eyvazovun Vətən müharibəsində
düşməndənqənimət olaraqgötü
rülmüş “Boş qalan papaqlar” adlı
kolleksiyasına baxış olub. Bərdə
RMİnin rəisi Vəsilə Möhsümova
çıxışında Azərbaycan milli mət
buatının yaranmasından, şərəfi
və zəngin tarixindən danışaraq
mətbuat işçilərinə gələcək fəaliy
yətlərində uğurlar arzulayıb. Son
rabirqrupmətbuatnümayəndəsi
regional idarənin fəxri fərmanı ilə
təltif olunub. Tədbir Bərdə rayon
MədəniyyətMərkəzinintəşkiletdiyi
konsertproqramıilədavamedib.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon

MKSnin Mərkəzi Kitabxanası,
rayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyi

vəşəhər1saylıFolklorklubunun
birgətəşkilatçılığıiləkeçiriləntəd
birdəMilliMətbuatGünüiləəlaqə
darkitabsərgisinümayişetdirilib.

Qazax Dövlət Rəsm Qalere
yasındamətbuatımızın bayramı
iləbağlı keçirilən tədbirdəqale
reyanındirektoruMünəvvərXə
lilova çıxış edərək “Əkinçi”dən
başlananmətbuatvəmaarifçilik
yolunanəzərsalıb.
TovuzrayonHeydərƏliyevMər

kəzi,rayonMKSvəTarixDiyarşü
naslıqMuzeyininbirgətəşkilatçılı
ğıilə“Azadfikrintəməli–“Əkinçi”
adlıdəyirmimasakeçirilib.

***
Biləsuvar RMİ Salyan rayon

HeydərƏliyevMərkəzindəmedia
işçilərininpeşəbayramıiləəlaqə
darkeçiriləntədbirdəçıxışedən
lərmillimətbuatımızın“Əkinçi”ilə
başlanan maarifçilik, yeniləşmə,

çağdaş mədəni təfəkkür xəttin
dən bəhs olunub. Bildirilib ki,
“Əkinçi”nin xələfəri onunyolunu
davam etdirərək xalqımızın milli
özünüdərkində,milli oyanış pro
sesindəmüstəsnaroloynayıblar.
Həmçinin ulu öndər HeydərƏli
yevinmətbuatıngücünüçoxgö
zəl anlayan və jurnalistlərlə işin
əhəmiyyətiniqəbuledəndahisi
yasətçiolduğuvurğulanıb.

***
Sabirabad RMİ Hacıqabul ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
Milli Mətbuat Günü ilə əlaqədar
sərgi təşkil edilib. Sərgidə mət
buatımızıninkişafyolunuəkset
dirənmateriallarnümayişolunub.

***
ŞəkiRMİM.F.Axundzadəadına

Şəki şəhər Mədəniyyət Mərkəzi
nin tabeliyində fəaliyyət göstərən
Ələsgər Abdullayev adına şəhər
Diyarşünaslıq evində “Qələmin
güclüolsun”mövzusundamüha
zirəkeçirilib.

***
GəncəRMİSamuxrayonHey

dər ƏliyevMərkəzindəGənclərin
İnkişafvəKaryeraMərkəziSamux
rayon nümayəndəliliyinin birgə
təşkilatçılığı ilə “MilliMətbuatGü
nü”mövzusundaseminarkeçirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

147 ildir azalmayan maarifçilik ziyası

Şuşaya azadlıq yaraşır... 

KürdəmirRMİİmiş-
lirayonMədəniyyət
MərkəzininMəzrəli
kəndDiyarşünaslıq

evindəkəndinsakinlərivə
ziyalılarıniştirakıilə“Şuşa,
sənazadsan!”adlıtədbir
keçirilib.

Vətən müharibəsi şəhidlə
rinin xatirəsinin bir dəqiqəlik
sükutlayadedilməsiiləbaşlanantəd
birdə Şuşaya həsr olunmuş vətən
pərvərlik mövzusunda şeirlər və in
cəsənətustalarınınifasındamusiqilər
səsləndirilib.

***

Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Heydər
Əliyev Mərkəzi və rayon Mədəniyyət
Mərkəzininbirgətəşkilatçılığıilə“Şuşa
İli”münasibətilərəsmsərgisitəşkilolu
nub.Sərgidəəl işlərinümayişolunan
rəssamlarahədiyyələrtəqdimedilib.

Doğma yurda qayıdanlara 
tibbi xidmət necə göstəriləcək?

İllərinayrılığından
sonradoğmatorpağa
qayıdanlarınməskun-
laşdırılmasıiləbağlı
vacibməsələlərdən
biridəyerlərdətibbi
xidmətintəşkilidir.

Bununla bağlıTibbi
ƏraziBölmələriniİda
rəetməBirliyi(TƏBİB)
və Qaçqınların və

MəcburiKöçkünlərinİşləriüzrəDövlətKomitəsiarasındaəmək
daşlıq haqqında memorandum imzalanıb. Memorandumu TƏ
BİBinİdarəHeyətininsədrivəzifəsiniicraedənVüqarQurbanov
vəDövlətKomitəsisədrininmüaviniFuadHüseynovimzalayıblar.
VüqarQurbanovbildiribki,ZəngilandakıAiləSağlamlıqMərkəzi

artıq istifadəyəhazırvəziyyətdədir: “Mərkəztamtəchizatlıbirmər
kəzdirvəordahəkim,ortatibbişçisielektrokardioqrammamüayinəsi,
ultrasəsmüayinəsivədigərlazımimüayinələrhəyatakeçiriləcək”.
Memorandumüçilmüddətinəimzalanıb.TƏBİBtərəfindənme

morandumçərçivəsindəişğaldanazadolunmuşərazilərəköçürü
lənşəxslərinümumitibbimüayinəsinintəşkili,həmçininuşaqların
müxtəlifyoluxucuxəstəliklərəleyhinəimmunizasiyanınaparılma
sıdahəyatakeçiriləcək.

Qismətinə birinci olmaq 
yazılan 41 ailə

Ağalı kəndinə köçün ilk mərhələsi başa çatıb
İşğaldanazadedilmiştorpaqlaraBöyükQayıdışınilkqədəmləri
olanZəngilanrayonununAğalıkəndinəköçünbirincimərhələsi
başaçatıb.İyulun25-dədaha11ailədoğmayurdaayaqbasıb.
19-25iyultarixiarasındakəndəümumilikdə41ailə(201sakin)
köçüb.

29ildənsonraVətənəqayıdan
zəngilanlılarıAğalıkəndindəŞər
qi Zəngəzur İqtisadi rayonuna
daxil olan Zəngilan rayonunda
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentininxüsusinümayəndəsiVa
hid Hacıyev qarşılayıb. Doğma
yurdlarınaqayıdanzəngilanlılara
Ağalı kəndində yaradılan şərait
barədə məlumat verilib. Doğma
yurda qayıdışın sevincini yaşa
yansakinlərZəngilanınhavasını
udub,suyundaniçiblər.
Birgə nahardan sonra Ağalı

sakinlərinə “Azercell”dən hədiy
yələr, “Rahat” marketdən 100
manatlıq alışveriş kuponları,

“AzərsunHoldinq”tərəfindənər
zaqbağlamasıtəqdimedilib.
Sonra ailələrə evlərinin açar

larıverilibvəkəndsakinləriyeni
evləriilətanışolublar.
Ömrünün çox hissəsini Ağa

lıda keçirən 87 yaşlı Bənövşə
NuriyevasevinciniAZƏRTACın
müxbiriiləbölüşüb:“Köçkünlük
dəçoxçətinliklərçəkmişik.Am
ma ən böyük çətinliyimiz yurd
həsrəti olub. Doğma kəndimizi
heç vaxt yadımdan çıxarmamı
şam.Allahaşükürlərolsunki,bu
günügörməkmənəqismətoldu.
Kəndimizəövladlarımla,nəvələ
rimləqayıdıram.AllahPreziden

timizi,Ordumuzuqorusun.Allah
şəhidlərimizərəhməteləsin”.
Kəndin digər sakini Bəxtiyar

Abdullayev isə bildirib: “Ağalı
kəndində doğulmuşam, uşaqlı
ğımburadakeçib.Kəndimiz iş
ğal olunanda 18 yaşım var idi.
ÖtəndövrdəSumqayıtşəhərin
dəməskunlaşmışdıq.Çoxsevi
nirəmki, 47 yaşımolsada, bu
gün öz torpağımıza, kəndimizə
qayıtdım. Bizim üçün burada
gözəl şərait yaradılıb.Artıq iki
mərtəbəli,beşotaqlıevimizvar.

Bundan sonra ailəmlə, övladla
rımla öz kəndimizdə yaşayaca
ğıq”.
AtababayurduAğalıyagəlmək

13yaşlıVüsalAbdullazadəüçün
ikiqat sevincli idi. Valideynlərin
dənkəndhaqqındaçoxşeyeşit
diyinideyənVüsalburayagəlmə
yihərzamanarzuladığınıbildirib.
“Doğum günümdə ata yurduma
gəlmək mənim üçün ən böyük
sevincoldu.Sevinirəmki,burada
yaşayacaq, burada da məktəbə
gedəcəyəm”,deyəoqeydedib.
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TürkiyəninMusiqi Əsəri Sahib
ləriPeşəBirliyinin(MESAM)səd
ri Recep Ergül təşkilat haqqında
məlumat verib,müəllif hüquqları
nın qorunması sahəsində qardaş
ölkənintəcrübəsindəndanışıb.
ƏqliMülkiyyətAgentliyininAparat

rəhbəriXudayətHəsənlinin“Şəfaf
lıq–müəllif vəkollektiv idarəetmə
təşkilatlarıarasındaqarşılıqlıetima
dın əsas şərti kimi” mövzusunda
məruzəsi dinlənilib. Agentlik tərə
findənölkəmizdəfəaliyyətgöstərən
kollektiv idarəetmə təşkilatlarının
gücləndirilməsinə dəstək göstəril
məsi,yeni idarəetmətəşkilatlarının
yaradılmasının təşviqedilməsi isti
qamətində görülən işlərə toxunan
məruzəçi əmlak hüquqlarının ida
rəçiliyində şəfafıq və hesabatlılıq
prinsiplərinəciddiəməledilməsinin
vacibliyinivurğulayıb.
Sonra Rusiya Müəllif Cəmiy

yətinin (Rossiyskoye Avtorskoye
ObşestvoRAO)başdirektorunun
beynəlxalq əlaqələr üzrə müavini
QriqoriTurinçev,TürkiyəninMusiqi
ƏsəriSahibləriQrupuPeşəBirliyi
nin(MSG)nümayəndəsiMuharrem
Ömer Özgür, Özbəkistanın “Müəl
lifik hüququ və əlaqəli hüquqların
qorunması cəmiyyəti”nin (UzAvtor)
sədrmüaviniAbdumuminYoldaşov,

eləcə dəAzərbaycandan “Rəqəm
li vəAudiovizual Yayım Sənayesi”
İctimai Birliyinin sədri Murad Ba
bayev, “Müəllif Hüquqları uğrun
da” İctimai Birliyinin sədri Gövhər
Həsənzadə, “Azərbaycan Peşəkar
KinorejissorlarGildiyası”İctimaiBir
liyininsədriHüseynMehdiyevtəşki
latlarınfəaliyyətivətəcrübələrihaq
qındaməlumatveriblər.

Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeli
yində olan Əqli Mülkiyyət Hüquqla
rının Təminatı Mərkəzinin direktoru
Nəcəf Quliyev fəaliyyət istiqamətləri
və agentlikdə akkreditasiyadan keç
miş kollektiv idarəetmə təşkilatları
haqqındaməlumatıəksetdirəntəqdi
matlaçıxışedib.Vurğulanıbki,əvvəl
lərmusiqili əsərmüəllifərinin əmlak
hüquqlarının kollektiv əsasda idarə

edilməsi funksiyasını öz üzərinə
götürmüş “Azərbaycan Müəllifəri”
İctimaiBirliyiözfəaliyyətinimövcud
qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
qurmayıb,açıqlıqvəşəfafığaəməl
etməyibvətəmsiletdiyimüəllifərvə
digərhüquqsahibləriarasındanü
fuzunuitirib.Dəfələrləictimaibirliyin
mövcudqanunvericilikaktlarınauy
ğun olaraq, akkreditasiyadan keç
məsi tələbedilsədə,akkreditasiya
üçüntələbolunansənədləragentli
yətəqdimedilməyib.
Konfransda Qırğız Respublikası

NazirlərKabineti yanındaƏqliMül
kiyyətvəİnnovasiyaDövlətAgentli
yi,Qazaxıstanın“Amanat”müəllifik
hüququ və əlaqəli hüquqların qo

runması üzrə qeyrikommersiya təş
kilatının təmsilçiləri,  ölkəmizin sənət
adamları – bəstəkarlar, yazarlar, fo
noqramistehsalçılarıdaiştirakediblər.
Tədbirin sonunda konfransda iş

tirak edən xarici və yerli kollektiv
idarəetmə təşkilatlarının əməkdaş
lığıngenişləndirilməsibarədəbirgə
bəyanatıimzalanıb.

Müəlliflik hüquqlarının təmin edilməsində 
aidiyyəti qurumların rolu

Beynəlxalq konfransda müzakirə olunub

İyulun24-dəgörkəmlikino-
rejissor,XalqartistiYalçın
Əfəndiyevin(1937-2019)ana-
danolmasının85-ciildönümü
tamamoldu.

Bu münasibətlə iyulun 22də
Azərbaycan Dövlət Film Fon
dunda sənətkarın yubileyi mü
nasibətiləxatirəgecəsikeçirildi.
Tədbirdə mədəniyyət və incə
sənət xadimləri, sənətkarın ailə
üzvləriiştirakedirdi.
TədbiriştirakçılarıəvvəlcəYal

çınƏfəndiyevinhəyatvəyaradı
cılığını əks etdirən fotosərgi ilə
tanışoldular.
GirişsözüiləçıxışedənDöv

lət Film Fondunun direktoru,
Əməkdar incəsənət xadimi Cə
milQuliyevöncəməşhurpolyak
astronomu Nikolay Kopernikin
“Hər bir insan doğulanda yolu
nu onunla bərabər doğulan ul
duzaparır”fikirlərinidiləgətirdi:
“Mən bu fikirlə razıyam. San
ki Yalçın müəllimi günəş idarə
edirdi. O, ətrafındakılara enerji
verirdi,məftunedicibirinsanidi.
Onun həyat və yaradıcılıq yolu
daimasevgi,məhəbbətləzəngin
idi.Busevgivəməhəbbəttəkcə
ailəsinədeyil,dostlarına,tələbə
lərinədəşamilolunurdu.Yalçın
Əfəndiyevömrününsongünləri
nəqədərmütaliəetməyisevirdi.
Təəssüfki,onunyazdığıbirne
çə kitab işıq üzü görmədi.Mən
arzuedirəmki, bukitablarnəşr
olunsun”.

CəmilQuliyevYalçınƏfəndiye
vinfilmlərininmüxtəlifjanrlarıəha
təetdiyinidedi:“Mənonununikal
ekran əsərlərindən olan “Bakı
haqqında 10 dəqiqə” sənədli fil
mihaqqındadanışmaqistəyirəm.
Film müşahidə formasında çəki
lib.RejissorfilmdəBakışəhərinin
birgününümüşahidəedir.Filmdə
Bakı mühiti o qədər gözəl təsvir
olunmuşdu ki, bir çox rejissorlar
bugündəözfilmlərindəsözüge
dənekranəsərindən,xronikalma
teriallarındanistifadəedirlər”.
DirektorYalçınƏfəndiyevin85

illik yubileyi ilə əlaqədar onun
“Bakı haqqında 10 dəqiqə” və

“Yusuf Məmmədəliyev” sənədli
filmlərinibərpaetdiklərinidiqqə
təçatdırdı.
Xalq yazıçısı Natiq Rəsulza

dəYalçın Əfəndiyevlə uzun illər
yaxın dost və qonşu olduğunu
vurğuladı: “Mən Yalçından çox
şeylər öyrənmişəm. Biz iki dəfə
müxtəliflayihəüzrəişləmişik.La
kintəəssüfərolsunki,bulayihə
lərhəyatakeçmədi.O,mənəde
yirdiki,eybiyox,ruhdandüşmə,
bizhərhaldacəhdgöstərdik.
Əməkdar incəsənət xadimi, ki

nooperator Kənan Məmmədov
söylədiki,çəkdiyiilksənədlifilmin
rejissoru Yalçın Əfəndiyev olub:

“BəstəkarıVaqifMustafazadəolan
filmin adı “Ceyran” adlanırdı. Zi
rəadasınınlapucundabirceyran
qoruğuvaridi.Filmdəəsasçəkiliş
yerimizməhzora idi.BizYalçınla
həftələrləburadaçəkilişapardıq”.
Xalq artisti, kinorejissorOqtay

Mirqasımovbildirdiki,bəziinsan
larrejissorsənətinipeşə,texnika,
bilik və təcrübə ilə bağlayırlar:
“Mənim fikrimcə, rejissorluq heç
dətexnikibirməsələdeyil.Rejis
sor tərbiyə verən, cəmiyyəti qo
ruyan sənətkardır. Yalçın Əfən
diyevbunaəslbirörnəkdir.Mən
çox istəyərdimki,YalçınƏfəndi
yevhaqqındakitabyazılsın”.

Əməkdar jurnalist Nadejda
İsmayılova və Əməkdar artist,
kinorejissorElxanQasımovYal
çınƏfəndiyevinyaradıcılığından
sözaçdılar,onunlabağlı xatirə
lərinibölüşdülər.
Çıxışlardan sonra rejissorun

“Yusuf Məmmədəliyev” sənəd
li filmi nümayiş etdirildi. Filmdə
dünyaşöhrətlikimyaçıalim,aka
demik Yusuf Məmmədəliyevin
(19051961) mənalı həyat yolu
ekrandacanlandırılır.Kinolentdə
əsas diqqət Y.Məmmədəliyevin
respublikamızda elmin inkişa
fındakı roluna, yüksəkixtisaslı
kadrların hazırlanmasında xid

mətlərinə yönəlib. Film 1987ci
ildəC.Cabbarlıadına“Azərbay
canfilm”Kinostudiyasında isteh
salolunub.Ekranəsərininrejis
soru Yalçın Əfəndiyev, ssenari
müəllifəri Rəhman Bədəlov və
YalçınƏfəndiyev,operatoruKö
çəri Məmmədov, səs operatoru
isəŞamilKərimovdur.
Filmin nümayişindən sonra

YalçınƏfəndiyevinəziziCeyhun
Topçubaşovçıxışedərəksənət
karın xatirəsinə göstərilən diq
qətə görə tədbir iştirakçılarına
təşəkkürünübildirdi.
Qeydedəkki,YalçınƏfəndiyev

1960cıildəBakıDövlətUniversi
tetininGeologiyacoğrafiyafakül
təsini, 1966cı ildə Ümumittifaq
Dövlət Kinematoqrafiya İnstitu
tunun(indikiÜmumrusiyaDövlət
Kinematoqrafiya İnstitutu) Rejis
sorluq fakültəsini bitirib. 1966cı
ildən “Azərbaycanfilm” Kinostu
diyasında çalışıb. Kinostudiyada
sənədlifilmlərbirliyinindirektoru,
19911994cü illərdə “Azərbay
cantelefilm” Yaradıcılıq Birliyinin
bədiirəhbəriişləyib.Onun1969
cu ildə çəkdiyi “Cırtdan” cizgi
applikasiya filmi ilə Azərbaycan
kinosunda bu sahənin inkişafın
da yenimərhələnin əsası qoyu
lub. Azərbaycan kinematoqrafi
yasında xüsusi yeri olan Yalçın
Əfəndiyevuzun illərAzərbaycan
DövlətMədəniyyət və İncəsənət
Universitetindədərsdeyib.2019
cuildekabrın10davəfatedib.

Nurəddin Məmmədli

MahirəQuliyevanınadıqəzetimizinoxucularınatanışdır.İllərəvvəl
buxanımlavətənininəsrarəngiztəbiətiniqurama,rəsm,karvinq
(tərəvəzvəmeyvəüzərindəbədiikəsməsənəti)vəs.bədiisənət
sahələrindəcanlandırantəcrübəliinsankimitanışolmuşduq.
Dahasonraisəonuistedadlımusiqiçivəpedaqoqkimitanıdıq.
SənətinbirneçəsahəsindəözünüsınayanMahirəQuliyevaixtsas-
camusiqiçidir.ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasının
fortepianovəorqansinfindətəhsilalıb.BirmüddətSumqayıt
MusiqiKollecindəvəMilliKonservatoriyadabaşmüəllimkimi
çalışıb.HazırdaTürkiyəninƏrdahanUniversitetindədərsdeyir.

Yaytətili iləbağlıBakıdaolan
sənətkarlagörüşübmusiqidün
yasına,sənətaləminəbirgəsə
yahətetdik.

– Tür ki yə də əsas fəaliy yə ti niz 
nə dən iba rət dir?
– Türkiyədən təklif alanda

əsas məqsədim Azərbaycan
musiqisini qardaş ölkədə təbliğ
etmək idi.Bumənimqanımdan
keçənduyğulardırvəharadaol
sam,çalışıramki,millimusiqimi
zi,bəstəkarlıqməktəbimizi tanı
dım. İfaçı, müşayiətçi olduğum
üçünbuişihəmnəzəri,həmdə
praktikolaraqçatdırmağaçalışı
ram. Türkiyədə hazırda sənətlə
məşğul olan insanlar bizimmu
siqiniöyrənməyəçalışırlar.

– Qar daş öl kə də  Azər bay can
la mü qa yi sə də sə nət, mu si qi 
təh si li nə ma raq han sı sə viy yə
də dir?
– Mən ölkəmizdə uzun illər

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ol
muşam. Azərbaycanda musiqi
təhsili musiqi məktəblərindən
başlayaraq davamedir.Bu sa
həbizdədahaçoxinkişafedib.
Türkiyədə isə musiqi məktəb
ləridahaçoxböyükşəhərlərdə
fəaliyyət göstərir. Hazırda Tür
kiyədəmusiqitəhsilialangənc
lər 16 yaşından sonra musiqi
ilə məşğul olmağa başlayırlar.
Şəhərlərdə çoxlu musiqi kurs
larıvarki,uşaqlarbukurslarda
hobbi kimi musiqini öyrənirlər.

Bizdəki kimi solfecio, xor, alət
üzrə təhsillər yoxdur. Amma
gəncləruniversitetədaxilolduq
dan sonramusiqini mükəmməl
öyrənirlər.Hazırdadərsdediyim
universitetdətələbələrintürkvə
Azərbaycan musiqisinə böyük
maraqları var və dərindən öy
rənməyə çalışırlar.Azərbaycan
musiqisini, tarixinionlaraöyrət
məyə çalışıram və bu mənim
üçünçoxönəmlidir.

– İki öl kə ara sın da təh sil və 
mə də niy yət la yi hə lə ri nin real
laş ma sı üçün plan la rı nız var
mı?
– Dərs dediyim şəhərdə dü

şündümki,azyaşlıuşaqlarıcəlb
edib onları təməl olaraq dünya
musiqisi, not və xor dərsləri ilə
tanışedim.Solfeciodərslərində
xor dərsləri də keçim və onları
23səsliəsərlərlə tanışetməyə
çalışıram.Həttaeləolurdərsza
manı 5 səsli əsər də yazıb on
larüçünifaedirəmki,oxusunlar.
Onlarçoxböyükhəvəsləqatılır
lar.Bizdəolanmusiqi təhsili tə
məli,əfsuski,Türkiyəninbirçox
bölgələrində yoxdur və uşaqlar
bu təhsilə böyük həvəslə qatı
lırlar. Hazırda Türkiyədə təməl
dərslərin keçirilməsinin reallaş
dırılması yolunda fəaliyyətlər
gedirvəbuməniçoxsevindirir.
Azərbaycanda bu sahədəmüs
bətnəvarsa, türkqardaşlarımı
zın da bundan yararlanmasını
arzuedirəm.Eynizamandatürk

musiqisi vəmədəniyyətiniAzər
baycandatəbliğetməkarzusun
dayam.Türkxalqrəqslərivarki,
bizimgənclərinbusahəilətanış
olması üçün çalışıram. İki ölkə
arasındamədəniyaxınlaşmada,
az da olsa, nə isə edə bilirəm
sə,bumənimüçünfəxrdir.Mən
TürkiyəniAzərbaycandan,Azər
baycanı Türkiyədən ayırmıram.
Həyata keçirmək istədiyim çox
saylı layihələrdəböyükdəstəyə
ehtiyacvar.

– Ər da han Uni ver si te ti nə ge
dən yo lu nuz da ma raq lı dır...
– 2020ci ildə universitetdən

dəvət aldım və düşündüm ki,
əgər gedəcəyəmsə, iş vəmüəl
limlikxətrinədeyil,ikiölkəarasın
da mədəni əlaqələrin inkişafına
töhfəolaraqbutəklifiqəbuletmə
liyəm.Məqsədimə çatmaq üçün
bu gün əlimdən gələni edirəm.

Musiqi sahəsində fəaliyyət gös
tərən insanlararasındaəlaqələri
genişləndirməyəçalışıram.

– Ata nız Ələk bər Əs gə rov nə fəs 
çal ğı alət lə ri nin no va tor və vir
tuoz ifa çı sı olub. Fəaliy yə ti ni zin 
bir is ti qa mə ti də ata nı zın ir si ni 
təb liğ et mək, Azər bay can da bu 
ifa çı lıq ta ri xi ni gənc nəs lə çat dır
maq dır. Ötən il “Ələk bər Əs gə
ro vun ba la ban alə ti üçün kö çür
mə lə ri və iş lə mə lə ri” ki ta bı nı da 
ic ti maiy yə tə təq dim et di niz. 
–1966cı ildəatamSumqayıt

Musiqi Texnikumunda balaban
sinfi açır, eyni zamanda bala
ban, tütək, zurna və ney haq
qında ikicildlik kitab hazırlayır.
Fotoşəkillərlə onların quruluşu
və diapazonu, texniki imkanla
rı vəaplikaturahaqqındaməlu
mat verir. Kitabın ikinci hissəsi
nəisəişlədiyiəsərləridaxiledir.

Həmin əsərlər alətlərə uyğun
işlənib hazırlanmışdı. Ən çox
da balabana aid olan nümunə
lərvaridi.Balabanındiapazonu
hansıimkanlaramalikidisə,ona
uyğun olaraq Üzeyir Hacıbəyli,
Səid Rüstəmov, Fikrət Əmirov,
Süleyman Ələsgərov, Ağabacı
Rzayevanın,eləcədərusbəstə
karlarının əsərlərini işləyib daxil
etmişdi. Atam Rəşid Behbudo
vunansamblıilədünyanıgəzdiyi
üçünxariciölkəbəstəkarlarının,
klassiklərindəəsərlərinibalaban
üçünişləmişdi.1970ciildəatam
bukitabınhazırvariantınımeto
dikikabinetətəqdimedir,amma
əlyazmanaməlumşəkildə yoxa
çıxır. 1976cı ildə kitabın birin
ci,1977ci ildə isə ikincihissəsi
atamınhəmkarı,Bakıdaçalışan
ermənibalabanifaçısıEnokKö
çərov tərəfindən xəlvətcə nəşr
edilir.Atambu haqda xəbər tu
tandainfarktkeçirir,dahasonra
isəinsultolur.
Mənuzunillərçalışıbbukita

bı yenidənAzərbaycanda nəşr
etdirmək istədim. Mənə deyildi
ki, bu kitab artıq nəşr olunub.
İllər keçdikcə barışa bilmirdim
ki, atamın zəhməti olan bu ki
tabbaşqa imza ilə tanınır.Milli
Konservatoriyada elmi iş üzə
rində çalışarkən bu kitabı tap
dım, atamın əlyazmaları ilə tu
tuşdurdumvə95faizininatamın
əlyazmasıiləüstüstədüşdüyü
nü gördüm.Atamın arxivindəki
əlyazmasınınbirsəhifəsihəmin
erməni müəllifin əlinə düşmə

diyi üçün texniki çalışmalar ki
taba düşməyib. Bütün bunları
aşkaretdikdənsonraAMEAya
müraciət etdim. Kitabın atamın
zəhmətinin bəhrəsi olduğunu
sübutetməküçünbütünəlyaz
malarıtəhvilverdim.Sağolsun,
Əməkdar incəsənətxadimi,sə
nətşünaslıq üzrə fəlsəfə dok
toru Sənubər Bağırova bütün
sənədləri aldı və E.Köçərovun
yazdığıkitablaatamınəlyazma
ları üzərində yoxlamalar apa
rıldı, müqayisə edildi. 2021ci
ildə atamın müəllifiyi ilə kitab
nəşr edildi. Qeyd edim ki, rus
dilində  “Ermənisaxtakarlığının
“şah əsəri” adlı balabana həsr
edilmiş və sosial şəbəkələrdə
yayımlananfilmdəbukitabında
oğurluqolduğuhaqqındageniş
məlumatverilib.

– Bil di yim qə dər, bey nəl xalq 
mü sa bi qə və fes ti val lar da 
mün sif ola raq iş ti rak edir si
niz...
–Bəli,10ildənartıqdırki,dün

yanın bir sıra ölkələrində təşkil
olunanmusiqi festivalvəmüsa
biqələrininmünsifheyətindəyer
alıram.Musiqimizi,gənclərimizi
bufestivalvəmüsabiqələrəcəlb
edirəm.Pandemiyazamanı,xü
susilə Vətən müharibəsi vaxtı
gənclərimizionlaynmüsabiqələ
rə cəlb edirdim ki, həmmənəvi
gücalsınlar,həmdəmusiqimizi
təbliğ etsinlər. Bu istiqamətdə
işim təkcə Türkiyə vəAzərbay
canıəhatəetmir.Digərtürkres
publikalarının gənclərini də diq
qətdənkənardaqoymuram.

– Mahirə xanım, yorulmaz 
fəaliyyətinizdə sizə uğurlar 
arzulayıram. 
– Mən də “Mədəniyyət”

qəzetinə diqqətə görə təşəkkür
edirəm.

Lalə Azəri

“Həyata keçirmək istədiyim layihələrdə 
böyük dəstəyə ehtiyac var”

Mahirə Quliyeva: “Erməni musiqiçinin  atamdan oğurladığı kitabın 
illər sonra həqiqi müəllifin imzası ilə çapına nail oldum”

Sevgi  dolu  yaradıcılıq
Kinorejissor Yalçın Əfəndiyevin xatirə gecəsi keçirildi

Mədəniyyət Nazirliyində Xalq artisti 
Bəxtiyar Xanızadə ilə görüş

MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevbu
günlərdə65yaşınıqeydedənXalqartisti,Azər-
baycanDövlətPantomimaTeatrınınbaşrejissoru
BəxtiyarXanızadəiləgörüşüb.

ElnurƏliyev
sənətkaramə
dəniyyətnaziri
AnarKərimovun
təbrikməktubu
nutəqdimedib,
onauzunömür
vəyeniyaradı
cılıquğurlarıar
zulayıb.Bildirib
ki,Mədəniyyət
NazirliyiAzər
baycanDövlət
Pantomima
Teatrınınfəaliy
yətiniyüksək
qiymətləndirir
vədaimdiqqət
mərkəzindəsax
layır.ElnurƏliyevonudavurğulayıbki,Azərbaycan
teatrşəbəkəsindəməxsusiyeriolanPantomimaTeat
rınıngələcəkdəfəaliyyətiniuğurladavametdirməsi
üçünnazirlikdəstəkverməyəhazırdır.
BəxtiyarOqtayoğluXanızadə13iyul1957ciildəBa

kınınŞağankəndindədoğulub.AzərbaycandaPanto
mimaTeatrının(1994)yaradıcısı,birsırasəhnəəsərlə
rinin,aktyorluqsənətininplastikasınadairelmiəsərlərin
müəllifidir.Kinoda(“Qəribcinlərdiyarında”,“Ovsunçu”,
“Cavidömrü”vəs.)yaddaqalanobrazlaryaradıb.
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MədəniyyətpaytaxtımızŞuşaşəhəritəkcəmusiqi,söz-sənət
beşiyikimideyil,həmdətarixiabidələriiləməşhurdur.“Şuşanın
abidələri”rubrikasındamədəniyyətpaytaxtımızıntarixi-mədəni
tikililərihaqqındasözaçmağadavamedirik.

Şuşa Real məktəbi
XIX əsr də Azər bay can da 

ye ni tip li mək təb lər mey da na 
gəl mə yə baş la dı. Mək təb lə
rin tə si ri və maari fin in ki şa fı na 
cəhd ba xı mın dan Azər bay ca
nın Qa ra bağ böl gə si bir qə dər 
irə li də ge dir di. Bu ənə nə XIX 
əs rin son la rın da da ha da güc
lən miş di.

Mən bə lər də qeyd olu nur ki, 
XIX əs rin 80ci il lə rin də Azər
bay can üz rə Ba kı da bir real 
mək təb (al man ca “realsc hu le” 
– XVIII əsr dən Al ma ni ya da və 
di gər  Av ro pa  öl kə lə rin də, XIX 
əsr dən çar Ru si ya sın da tə sis 
edi lən or ta və na ta mam or ta 
təh sil müəs si sə lə ri – red.) var
dı. Gən cə də isə klas sik pro gim
na zi ya (oğ lan və ya qız lar üçün 
na ta mam or ta mək təb) fəaliy yət 
gös tə rir di. Bu, şüb hə siz, sə na ye 
və ti ca rə tin in ki şaf et di yi bir mü
hit də eh ti yac la rı qar şı la ma ğa 
yet mir di.

Bu tə ləb və eh ti yac Şu şa da 
özü nü xü su si lə bü ru zə ve rir di. 
Şu şa da pro gim na zi ya tə si si ilə 
bağ lı tə lə bin nə ti cə siz qal ma sı nı 
gö rən şə hər əha li si 1880ci il də 
Pe ter bur qa – Qaf qaz ko mi tə si nə 
mü ra ciət edir. Mü ra ciət də de yi lir
di: “Şu şa şə hər sa kin lə ri nin təh si
lə olan ciddcəh di nə (şə hər mək
tə bin də 400dən ar tıq şa gir din 
oxu ma sı bu cəh di bir da ha təs diq 
edir) və şə hər ic ti maiy yə ti nin ar
zu su na əsas la nan Gən cə qu ber
na to ru Şu şa şə hə rin də 6 si nif i 
real mək təb aç ma ğı xa hiş edir. 
Şə hər ic ti maiy yə ti hə min mək tə bi 
mü va fiq bi na ilə tə min et mə yi və 
il də 7500 ma nat pul ilə kö mək et
mə yi öh də si nə gö tü rür”. 

Be lə lik lə, 1881ci il sent yab
rın 20də Şu şa da ilk or ta mək
tə bin – 6 si nif i real mək tə bin 
əsa sı qo yu lur. Ha zır lıq və üç 
əsas si nif dən iba rət mək tə bə ilk 
də fə 159 şa gird qə bul edil miş di. 
Şu şa real mək tə bi döv rü nün nü
mu nə vi maarif oca ğı sa yı lır dı. 

Mək təb də ta nın mış maarif
çi lər dən Ha şım bəy Və zi rov, 
Mir zə Sa lah bəy Zöh rab bə yov, 
Yu sif bəy Mə lik haq nə zə rov dərs 
de yib. Vax ti lə bu mək təb də təh
sil al mış Əb dü lə li bəy Mux ta rov, 
Hə sən bəy Ba ğır bə yov, İs ma
yıl bəy Şə fi bə yov, Mux tar bəy 
Mu ra dov, Yu sif  Və zir Çə mən
zə min li, Əb dür rə him bəy Haq
ver di yev, Qa ra bəy Əli ver di lər, 
Cab bar bəy Və li bə yov, Rüs təm 
bəy Axun dov, Xan Şu şins ki son
ra dan öl kə miz də ədə biy ya tın, 
maarif və mə də niy yə tin in ki şa fı
na töh fə ve rib lər... 

1992ci ilin may ayın da Şu şa 
iş ğal edil dik dən son ra er mə ni 
van dal la rı real mək tə bin bi na
sı nı da yan dı ra raq xa ra ba za ra 
çe vir miş diər.

2020ci il no yab rın 8də Şu şa 
şə hə ri nin iş ğal dan azad edil mə
sin dən son ra, di gər ta ri xi ti ki li
lər ki mi, Şu şa real mək tə bi nin 
bi na sı nın da bər pa və ye ni dən 
qu rul ma sı iş lə ri nə baş la nı lıb. 
2022ci ma yın 20də Pre zi dent 

İl ham Əli yev bu nun la bağ lı sə
rən cam im za la yıb, mək tə bin 
bi na sı nın la yi hə lən di ril mə si və 
bər pa sı məq sə di lə Təh sil Na zir
li yi nə və sait  ay rı lıb.

Şor bulaq
Şu şa nın me mar lıq abi də lə ri 

içə ri sin də onun bu laq la rı xü su si 
yer tu tur. Şə hər də hər mə həl
lə nin öz bu la ğı, öz məs ci di, öz 
ha ma mı olub. Araş dır ma lar da 
qeyd olu nur ki, bu laq lar ar tıq for
ma laş mış şə hər mey dan la rın da 
ti ki lir di və bə zi hal lar da on lar, 
ümu miy yət lə, mə həl lə mey dan

la rı an sambl la rı nın tər ki bi nə 
da xil edil mir di lər. Ən iz di ham lı 
kü çə lər də və yol ay rıc la rın da sa
lı nan bu laq lar on la ra müəy yən 
şə hər sal ma ifa də li li yi ve rir di.

Şu şa bu laq la rı nın ək sə riy yə
ti yığ cam, öl çü lə ri ki çik, adə tən 
ku bik for ma da, plas tik di zayn lı 
fa sad ar xi tek tu ra sı na ma lik dir. 
Şu şa bu laq la rı ey ni üs lub da 
ha zır lan mış ki çik for ma lı me
mar lıq ki mi şə hə rin kü çə və 

mey dan la rı nın an sambl la rı nı 
əhə miy yət li də rə cə də ta mam
la yır və bə zə yir, ümum şə hər 
an samb lı nın üs lub vəh də ti nə 
gö zəl lik ve rir di.

Şu şa da kı məş hur bu laq lar
dan olan Şor bu laq 1854cü il
də şə hə rin var lı sa kin lə rin dən 
Rə si ba la Zə kə riy yə tə rə fin dən 
çə ki lib. Şə hə rin Axun dov kü çə
sin də yer lə şən bu la ğın su yu bir 
qə dər şor ol du ğun dan əha li ara
sın da ona be lə ad ve ri lib.

Yer li əhə miy yət li abi də lər sı
ra sın da olan Şor bu laq Şu şa nın 
er mə ni lər tə rə fin dən iş ğa lı na 

qə dər fəaliy yət gös tə rib. Şə hər 
azad edil dik dən son ra bu la ğın 
da ğı dıl dı ğı mə lum olub.

Sadıqcanın evi
Sa dıq can (Mir zə Əsəd oğ lu 

Sa dıq) Azər bay can tar ifa çı lı ğı 
sə nə tin də xü su si ye ri olan sə
nət kar lar dan bi ri dir. Onun evi 
Şu şa şə hə ri nin Mer din li mə həl
lə sin də yer lə şir.

1846cı il də Şu şa da ana dan 
olan Sa dıq can ta rı tək mil ləş di rə
rək ona cin gə nə və kök sim lə ri 
əla və edib, sim lə rin sa yı nı 5dən 
11ə çat dı rıb. Sa dıq can ilk də fə 
ta rı si nə də ifa et mə yə baş la yıb. 
Məhz onun tək mil ləş dir di yi Azər
bay can ta rı Qaf qaz da və Or ta Asi
ya da ge niş ya yı la raq mil li mu si qi
mi zin rəm zi nə çev ri lib. Sa dıq can 
həm də is te dad lı bəs tə kar olub. 
O, “Or ta se gah” və “Ba ya tıŞi raz” 
mu ğam la rı na bir ne çə rəng bəs tə
lə yib. Döv rün də “Qaf qa zın bi rin ci 
tar zə ni” he sab olu nan sə nət kar 
1902ci il də Şu şa da və fat edib. 

Mu si qi çi nin do ğul du ğu bir
mər tə bə li ev iki otaq dan iba rət 
idi. Da ha son ra sə nət kar ki
mi şöh rə ti və qa zan cı ar tıq dan 
son ra Şu şa nın ən yax şı kü çə lə
rin dən bi rin də üç mər tə bə li bir ev 
tik di rir və özü də bir ne çə gün 
ti kin ti iş lə rin də iş ti rak edib.

Sa dıq ca nın evi iş ğal za ma nı 
er mə ni lər tə rə fin dən da ğı dı lıb, 
ha zır da ti ki li nin xa ra ba lıq la rı qa
lıb. İş ğal dan ön cə evin di va rın da 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
qo yul muş xa ti rə löv hə si olub. 

Ha zır da Sa dıq ca nın evin də 
bər pa və ye ni dən qur ma iş lə ri apa
rı lır.  Pre zi dent İl ham Əli yev və 
bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va 
Şu şa ya növ bə ti sə fə ri za ma nı bu 
evin bər pa sı iş lə ri ilə ta nış olub lar. 
Mu si qi çi nin evi il kin gör kə mi ni 80 
faizə qə dər iti rib. Bi na nın qa lan 
his sə lə rin də isə konst ruk tiv çat lar 
mü şa hi də olu nur və qə za lı və
ziy yə tin də dir. Sa dıq ca nın evin də 
bər pa iş lə ri Hey dər Əli yev Fon du 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lə cək.

Qeyd edək ki, Sa dıq ca nın evi 
öl kə əhə miy yət li me mar lıq abi
də si ki mi döv lət qey diy ya tı na 
alı nıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

XXyüzilliyinikinciyarısındauşaqədəbiyyatınatöhfəvermişya-
zarlardansözaçılandailkyadadüşənlərdənbiridəşair,pub-
lisist,DövlətmükafatılaureatıMəstanGünərdir.Aşıqşeirinin
müxtəlifşəkillərinəmüraciətedənşairideya-bədiixüsusiyyətləri
iləseçilənyaradıcılıqnümunələriqələməalıb.

Məs tan Rə sul oğ lu Əli yev 
(Gü nər) 25 iyul 1935ci il də To
vuz ra yo nu nun Əs rik Cır da xan 
kən din də dün ya ya göz açıb. 
Uşaq lıq və gənc lik döv rü qan
lıqa da lı il lə rə tə sa düf edir. Ata
sı hər bi xid mə tə ça ğı rıl dı ğı vaxt 
SS RİFin lan di ya mü ha ri bə si 
(19391940) baş la nır və o da 
ön cəb hə yə gön də ri lir... Rə sul 
ki şi da ha son ra II Dün ya mü ha
ri bə si nə qa tı lır. Ağır dö yüş lə rin 
bi rin də hə lak olur. 

Ki çik yaş la rın dan ata qay ğı
sın dan məh rum olan Məs tan 
or ta təh si li ni ba şa vur duq dan 
son ra, 1953cü il də Azər bay
can Pe da qo ji İns ti tu tu nun (in di ki 
AD PU) Azər bay can di li və ədə
biy ya tı fa kül tə si nə qə bul olu nur. 
İns ti tu tu bi tir dik dən son ra əmək 
fəaliy yə ti nə jur na list ki mi baş la
yır. Azər bay can Döv lət Te le vi zi
ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə
sin də ədə bi iş çi, re dak tor, şö bə 
mü di ri, baş re dak tor olur. Son ra 
“Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze
ti re dak si ya sın da şö bə mü di ri, 

“Gənc lik” nəş riy ya tın da bö yük 
re dak tor, baş re dak tor müavi ni 
və zi fə lə rin də ça lı şır. Jur na lis ti ka 
sa hə sin də uğur lu fəaliy yə ti nə 
gö rə 1970ci il də Azər bay can 
SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə
ti nin fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lir.

Ədə biy ya ta əl lin ci il lər də gə
lən Məs tan Gü nər ya ra dı cı lı ğın
da aşıq şeiri və folk lo ru mu zun 
müx tə lif janr la rın dan us ta lıq la 
bəh rə lə nib, əsa sən qoş ma və 
gə ray lı lar qə lə mə alıb. İlk şeiri 
“So sializm kən di” ra yon qə ze
tin də dərc olu nub. 

Tə lə bə lik döv rün də “İs ti köy
nək”, “Kör pü” şeir lə ri “Ədə biy
yat və in cə sə nət” qə ze tin də 
dərc edi lib. Bun dan ruh la nan 
gənc şair ya ra dı cı lı ğa da ha çox 
vaxt ayı rır. “Məs tan Də mir çioğ
lu”, “Məs tan Əs rik li”, “Məs tan 
Mə sum” və nə ha yət, “Məs tan 
Gü nər” ədə bi im za la rı ilə şeir
lə ri mət buat da da vam lı işıq üzü 
gö rür. “Qar tal” ad lı ilk ki ta bın
dan son ra  işıq üzü gö rən “İlk 
gö rüş”, “Çə mən qı zı”, “Nər

gi zim”, “Ad dım lar, ad dım lar”, 
“Nəğ mə li qo vaq”, “Oba lar dan 
əsən yel lər”, “Çal ğı çı quş lar”, 
“Bir kö nül dən min kö nü lə”, “Gü
nər li şeir lər”, “Mən bir dur na 
qa ta rın da”, “Gü lə bən dəm” ki
tab la rı oxu cu lar tə rə fin dən ma
raq la qar şı la nır. 

Ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti yük sək 
qiy mət lən di ri lən Məs tan Gü nər 
1976cı il də Azər bay can Le nin 
Kom so mo lu mü ka fa tı na, 1980
ci il də isə Azər bay can SSRin 
Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lür. 

Azər bay can Ya zı çı lar İt ti fa qı 
İda rə he yə ti nin üz vü olan şair 
müs tə qil lik il lə rin də bir müd dət 
To vuz Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın bi rin ci müavi ni və zi
fə sin də ça lı şıb. 

Məs tan Gü nə rin ya ra dı cı lı ğın
da uşаqlаr üçün qə lə mə al dı ğı 
pоеmа və mən zum nа ğıllаr xü su
si yer tu tur. Оnun “Gü nəbахаn nə
nə”, “Аğаcdа lеy lək”, “Sеl”, “Lоvğа 
Murtаz”, “Çох bil miş kе çi”, “Də cəl 
də lə, qоrхаq dоvşаn və qоrхmаz 
kü çük”, “Ürə yin nа ğı lı” ki mi pоеmа 
və nа ğıllа rındа uşаqlа rın yаş хü
su siy yət lə ri, mаrаq dаi rə si nə zə rə 
аlı na raq оnlа rın zöv qü nü охşаyа 
bi lə cək əhvаlаtlа rın bə dii təs vi ri 
əsаs gö tü rü lüb. “Gü nəbахаn nə
nə” nа ğılpоеmа sı nın əsа sı nı gü
nəbахаn hаq qındа əfsа nə təş kil 
еdir. Lа kin şаir bu əfsа nə nin mü
fəs səl məz mu nu nu nа ğıl еt mir, 
оnu həm rеа list, həm də rоmаn tik 
bоyаlаrlа охu cu nun gö zü qаr şı
sındа cаnlаn dı rır.

Məs tan Gü nər xəl qi və mil
li şair dir. O, bu nu köv rək “Ana” 
şeirin də poetik bir dil lə gös tə rib. 

Hiss və duy ğu lar işı ğın da zəh
mət keş ana qəl bi nin hə ra rə ti ni 
göz önü nə gə ti rib. Onun qa bar lı 
əl lə ri ilə gü lüs ta na çev ri lən Və tən 
tor pa ğın dan da nı şır. Ana nı bol
luqbə rə kət li çöl lə rin ya rıya ra şı ğı 
he sab edib:    

Yeritaxıllı,tənəkli,
zərnaxışlı,güldöşəkli
göyügöyərçinbəzəkli,
çöllərəyaraşananam.
 
Selləriləsüpürləşən,
çətingünlərdəkürləşən,
göyçəkəlikömürləşən,
birçəyiqarlaşananam.

Şeir lə rin də xalq de yimdu
yum la rın dan sə nət kar lıq la is ti
fa də edən şair hər gü lün, çi çə
yin rəng və ha lə sin də bir mə na 
ax ta rıb. San ki bir rəs sam ki mi 
söz lə tə biət löv hə lə ri ya ra dıb. 
Ta nın mış tən qid çi Va qif Yu sif i 
şairin ya ra dı cı lı ğı haq qın da ya
zır: “Məs tan Gü nə rin qoş ma la rı 
XX əsr in sa nı nın, da ha doğ ru
su, se vən aşi qin kö nül çır pın tı
la rı nı əks et di rir. Bu qoş ma lar da 

Va qif şeiri nə məx sus nik bin lik 
san ki ye ni dən üzə çı xır. Gö zəl
lik dən zövq al maq, sev di yi gö
zə lin həm da xi li, həm də za hi ri 
port re ti ni ya rat maq, mə həb bə
tin, sev gi nin ötə ri hiss ol ma dı ğı
nı sü but elə mək bu qoş ma la rın 
ma hiy yə ti ni təş kil edir”. 

Söylə,yadındamıyazaylarıydı,
Tutmuşdunəlindədəstəgülləri.
Gördünyaranışdan 
 gülxəstəsiyəm,
Verdinki,qoxlasınxəstəgülləri...

Gör kəm li şairin son ki ta bı 
2009cu il də işıq üzü gö rən “Bir 
oğul gös tə rin Hey də rə bən zər” 
ad la nır. Ki tab da müəl li fin ulu 
ön dər Hey dər Əli yev lə bağ lı xa
ti rə lə ri və bö yük döv lət xa di mi nə 
həsr et di yi şeir lə ri top la nıb.

Ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti döv rün
də 30dək ki ta bı işıq üzü gö rən 
şairin əsər lə ri rus, öz bək və çex 
dil lə ri nə tər cü mə olu nub. Və tən
pər vər şair, uşaq la rın se vim li 
müəl li fi 25 sent yabr 2010cu il
də və fat edib. 

Savalan Fərəcov

“Şuşanın  abidələri”
IV yazı

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri”ndə 
Vasif Adıgözəlovun musiqi irsi 

MədəniyyətNazirliyinin“Şuşa
mədəniyyətinininciləri”layi-
həsimüxtəlifbölmələrüzrə
təqdimatlarladavamedir.

La yi hə nin “Şu şa nın si ma la rı” böl mə si
nin növ bə ti təq di ma tı gör kəm li bəs tə kar, 
Xalq ar tis ti, pro fes sor Va sif Adı gö zə lo va 
(19352006) həsr olu nub.

Mu si qi mə də niy yə ti mi zə möh tə şəm 
töh fə lər ve rən Va sif Adı gö zə lov bu gün 
də in cə sə nət xa dim lə ri tə rə fin dən bö yük 
min nət dar lıq la xa tır la nır, əsər lə ri re per
tuar lar dan düş mür.

Va sif Zül fü qar oğ lu Adı gö zə lov 28 iyul 
1935ci il də Ba kı da do ğu lub bo yaba şa 
çat sa da, ata yur du Qa ra ba ğı heç vaxt 
unut ma yıb. İlk mu si qi təh si li ni Azər bay
can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın (in di ki 
BMU) nəz din də ki mu si qi mək tə bin də 
(for te piano sin fi) alıb. 1953cü il də kon
ser va to ri ya ya da xil olub. Bəs tə kar lıq 
üz rə Qa ra Qa ra ye vin, for te piano üz rə 
Si mu zər Qu li ye va nın sin fin də təh si li ni 
da vam et di rib. 1959cu il də iki ix ti sas 
üz rə ali təh si li ba şa vu rub. 1958ci il dən 
əmək fəaliy yə ti nə baş la yan sə nət kar 
müx tə lif mə də niy yət ocaq la rın da mə sul 
və zi fə lər də ça lı şıb, o cüm lə dən Bəs tə
kar lar İt ti fa qı nın səd ri (20002006) olub.

Bəs tə kar iki ope ra nın (“Ölü lər”, “Na tə
van”), al tı mu si qi li ko me di ya nın (“Nə nə min 
şah lıq qu şu”, bəs tə kar Ra miz Mus ta fa yev
lə bir gə yaz dı ğı “Ha cı Qa ra”, “Bo şa naq 
– ev lə nə rik”, “Al dın pa yı nı, ça ğır da yı nı” 
və s.) “Od lar yur du”, “Qa ra bağ şi kəs tə si”, 

“Ça naq qa la1915”, “Qəm kar va nı” ora to
ri ya la rı nın, üç sim fo ni ya nın, “Se gah” mu
ğamsim fo ni ya sı nın, “Mər hə lə lər”, “Af ri ka 
mü ba ri zə edir” sim fo nik poema la rı nın, beş 
inst ru men tal kon ser tin, çox lu say da ka
me rainst ru men tal əsər lə rin, yü zə qə dər 
mah nı və ro man sın, dram ta ma şa la rı na və 
film lə rə ya zıl mış mu si qi nin müəl li fi dir.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın da mo nu men
tal vo kalsim fo nik əsər lər də üs tün lük 
təş kil edir. “Od lar yur du”, “Qa ra bağ şi
kəs tə si”, “Ça naq qa la1915” ora to ri ya la rı 
xal qın ta ri xi ni, onun azad lıq və müs tə
qil lik uğ run da mü ba ri zə si ni və qə lə bə si
ni tə rən nüm edən yük sək və tən pər vər lik 
ru hun da ya zıl mış sə nət əsər lə ri dir. “Ça
naq qa la1915” qəh rə man lıq möv zu su na 
ilk də fə Azər bay can bəs tə ka rı Va sif Adı
gö zə lov mü ra ciət edib və bu mo nu men
tal əsər Tür ki yə də əla mət dar bir ha di sə 
ki mi yük sək qiy mət lən di ri lib.

İri mo nu men tal əsər lər lə ya na şı bəs
tə ka rın mah nı la rı da öz sə mi mi, ecaz kar 
me lo di ya sı ilə xal qı mı zın ürə yi nə yol ta pıb. 
“Qə rən fil”, “Ba kı”, “Xo şum gə lir”, “Naznaz”, 
“Şu şa lay la sı”, “Ana” ki mi mah nı la rı in sa nın 
ül vi hiss lə ri nin yük sək bə dii tə za hü rü dür.

1992ci il də Şu şa nın, da ha son ra Qa
ra bağ da di gər yurd yer lə ri mi zin iş ğal edil
mə si Va sif Adı gö zə lo vu son də rə cə sar
sıt mış dı. Öm rü nün son la rın da bəs tə lə di yi 
əsər lər də kə dər not la rı da ha çox se zi lir
di. “Qa ra bağ şi kəs tə si” ora to ri ya sı, “Qəm 
kar va nı”, “Şu şam lay lay” əsər lə ri, üzə rin
də on bir il iş lə di yi “Na tə van” ope ra sı Qa
ra bağ həs rə tin dən ya ran mış dı.

Gör kəm li bəs tə kar 2006cı il sent yab
rın 16da dün ya sı nı də yi şib və Fəx ri xi
ya ban da dəfn olu nub.

2020ci ilin Və tən mü ha ri bə sin də iş ğal 
al tın da kı tor paq la rı mız, o cüm lə dən Şu şa 
şə hə ri rə şa dət li Or du muz tə rə fin dən azad 
edil di. 2021ci il də mə də niy yət pay tax tı mız 
Şu şa da bər pa olu nan “Xa rı bül bül” mu si qi 
fes ti va lın da Va sif Adı gö zə lo vun “Qa ra bağ 
ora to ri ya sı”na gör kəm li bəs tə ka rın oğ lu 
Yal çın Adı gö zə lov di ri jor luq edir di.

Şu şa dan, Qa ra bağ dan ay rıl ma ğı son
suz kə dər lə qar şı la yan bəs tə kar, tə bii ki, 
bu it ki nin mü vəq qə ti ol ma sı na ina nır dı və 
bu ina mın, bu tən tə nə li qa yı dı şın ak kord
la rı elə ilk not lar dan hiss olu nur du. Bu 
unu dul maz gü nə dək ya şa maq bəs tə ka ra 
nə sib ol ma sa da, otuz il dən son ra onun 
möh tə şəm Zə fər müj də li not la rı nın Cı dır 
dü zün də səs lən mə si qa lakon ser tin kul
mi na si ya nöq tə si ol du.

Özbəkistanda beynəlxalq konqresdə 
ölkəmiz də təmsil olunub

AMEA-nınM.FüzuliadınaƏlyaz-
malarİnstitutununbaşdirektoru,
akademikTeymurKərimlivəelmi
katib,dosentƏzizağaNəcəfov
Səmərqəndşəhərindəkeçirilən
“Özbəkistanınmədənisərvətiye-
niintibahıntəməlikimi”mövzu-
sundaVIbeynəlxalqkonqresdə
iştirakediblər.

Aka de mik Tey mur Kə rim li Öz bə
kis tan, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Ta
ci kis tan, Türk mə nis tan, Pa kis tan və 
Mon qo lus ta nın mu zey mər kəz lə ri, 
mil li ki tab xa na və əl yaz ma ins ti tut
la rı nın rəh bər lə ri nin qa tıl dı ğı “Xalq
la rı bir ləş di rən mi ras: Mər kə zi Asi ya 
və Azər bay can” möv zu sun da təş kil 
olu nan də yir mi ma sa da çı xış edib. 
O, M.Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti
tu tun da mü ha fi zə olu nan və UNES
COnun “Dün ya nın Yad da şı” si ya
hı sı na sa lı nan Əbu Əli ibn Si na nın 
məş hur “Əlqa nun fittibb” əsə ri nin II 
cil di nin 1143cü il də kö çü rül müş Ba kı 
nüs xə si, Əmir Əli şir Nə vai əsər lə ri nin 
ən qə dim və na dir əl yaz ma nü mu nə
lə ri, dün ya da ye ga nə nüs xə si yal nız 
qeyd olu nan ins ti tut da qo ru nan “Qə
dər xan lü ğə ti” ba rə də mə lu mat ve rib, 
ins ti tut tə rə fin dən ça pa ha zır la nan və 
öz bək xal qı nın əl yaz ma ir si ni özün də 
eh ti va edən nə fis nəşr lə ri təd bir iş ti
rak çı la rı na təq dim edib, öl kə lə ri miz 
ara sın da əl yaz ma şü nas lıq sa hə sin

də əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri haq
qın da fi kir lə ri ni bö lü şüb.

İns ti tu tun el mi ka ti bi, do sent Əzi
za ğa Nə cə fov “Öz bə kis ta nın mə
də ni ir si dün ya sax lanc la rın da” la
yi hə si nin nəşr iş lər sa hə sin də əsas 
pers pek tiv lə ri” ad lı pa nel də mə ru zə 
edib. “Öz bək xal qı nın əl yaz ma ir si 
AMEAnın M.Fü zu li adı na Əl yaz ma
lar İns ti tu tun da” möv zu sun da mə ru
zə edən Ə.Nə cə fov IXXIX əsr lər də 
ya şa mış, öz bək, ərəb və fars dil lə
rin də qə lə mə alı nan, tibb, ast ro no
mi ya, coğ ra fi ya, mən tiq, ri ya ziy yat, 
poeti ka, lek si koq ra fi ya, din şü nas lıq, 
poezi ya və bə dii nəsr sa hə lə ri nə 
aid öz bək müəl lif ə ri nin əsər lə ri nin 
ümu mi lik də 216 əl yaz ma nüs xə si ni 
əha tə edən ka ta loq haq qın da mə
lu mat ve rib. İbn Si na, Əli şir Nə vai, 
Abül qa sim Bəl xi, Hü seyn Vaiz Ka şi
fi, Zə hi rəd din Ba bur, Əbu Ab dul lah 
Mə həm məd Bu xa ri və baş qa la rı nın 
əl yaz ma nüs xə lə ri haq qın da mə lu
mat lar ma raq la qar şı la nıb.

Konq res də AMEA Mil li Azər bay
can Ta ri xi Mu ze yi nin əmək da şı, ta
rix üz rə fəl sə fə dok to ru Məh fu zə 
Zey na lo va da iş ti rak edib. O, “Mil li 
Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin öz bək 
kol lek si ya sı” möv zu sun da mə ru zə
si təq dim edib. Mə ru zə çi mu ze yin 
fond la rın da qo ru nan, Öz bə kis tan 
mad di mə də niy yət nü mu nə lə ri ni 
əks et di rən eks po nat lar dan da nı şıb.

Məhəbbətdən yaranan poeziya
Məstan Günər şeirlərində xalq deyim-duyumlarından sənətkarlıqla istifadə edirdi
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27 iyul 1991 – Əmək  dar in  cə  sə  nət xa  di  mi, piano  çu, “Dan ul -
du  zu” inst  ru  men  tal an  samb  lı  nın ya  ra  dı  cı  sı Gü  la  rə Əziz qı  zı Əli -
ye  va (17.11.1933 – 1991) və  fat edib. “Şüş  tər” rap  so  di  ya  sı, “Hu -
ma  yun” süita  sı, “Ba  ya  tı-kürd”, “Şur” fan  ta  zi  ya  la  rı  nın müəl  li  fi   dir. 

27 iyul 2012 – Əmək  dar rəs  sam, Azər  bay  can de  ko  ra  tiv-tət -
bi  qi sə  nə  ti  nin ta  nın  mış nü  ma  yən  də  si, pro  fes  sor Za  hid İsa oğ  lu 
Hü  sey  nov (20.3.1945 – 2012) və  fat edib. 

28 iyul 1935 – Gör  kəm  li bəs  tə  kar, Xalq ar  tis  ti, pro  fes  sor Va  sif 
Zül  fü  qar oğ  lu Adı  gö  zə  lov (1935 – 15.9. 2006) Ba  kı  da do  ğu  lub. 
Ora  to  ri  ya (“Od  lar yur  du”, “Ça  naq  qa  la”), ope  ra (“Ölü  lər”, “Na  tə -
van”), kan  ta  ta və s. əsər  lə  rin müəl  li  fi   dir.  Film  lə  rə mu  si  qi (“Şə  rik  li 
çö  rək”, “Hə  yat bi  zi sı  na  yır”) ya  zıb. Bəs  tə  kar  lar İt  ti  fa  qı  nın səd  ri 
(2000-2006) olub.

28 iyul 1937 – Gör  kəm  li bəs  tə  kar, Əmək  dar in  cə  sə  nət xa  di  mi 
Müs  lüm Mə  həm  məd oğ  lu Ma  qo  ma  yev (18.9.1885 – 1937) və  fat 
edib. Azər  bay  can pe  şə  kar mu  si  qi  li teat  rı  nın ba  ni  lə  rin  dən bi  ri  dir, “Şah 
İs  ma  yıl” (1916), “Nər  giz” (1935) ope  ra  la  rı  nı ya  zıb. Azər  bay  can Ra -
diosu  nun mu  si  qi şö  bə  si  nin rəh  bə  ri olub, “Ra  dio mar  şı”nı ya  zıb.

28 iyul 1945 – Us  tad aşıq, Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si Səy -
yad Mə  şə  di oğ  lu Pə  na  hov (1945 – 16.2.2019) Gə  də  bəy ra  yo  nu -
nun Kə  rim  li kən  din  də ana  dan olub.

29 iyul 1939 – Əmək  dar ar  tist, vo  kal ifa  çı  sı (ba  ri  ton) Əli Hə -
sən oğ  lu Haq  ver  di  yev (1939 – 14.9.1992) Ba  kı  da do  ğu  lub. 
Azər  bay  can Ope  ra və Ba  let Teat  rı  nın so  lis  ti olub, fi lm  lər  də (“Də -
də Qor  qud”, “Şir ev  dən get  di”) çə  ki  lib.

Dünya  
27 iyul 1824 – Fran  sız ya  zı  çı-dra  ma  tur  qu Alek  sandr (oğul) 

Dü  ma (Ale  xand  re Du  mas; 1824 - 27.11.1895) ana  dan olub. 
Əsər  lə  ri: “Ka  me  li  ya  lı qa  dın” (ro  man və pyes), “Diana de Lis”, 
“Ya  rı  qa  ran  lıq” (pyes), “Dok  tor Ser  van” (po  vest) və s. “Ka  me  li  ya  lı 
qa  dın” əsa  sın  da C.Ver  di “Tra  viata” ope  ra  sı  nı ya  zıb.

27 iyul 1835 – İtal  yan şairi, ədə  biy  yat üz  rə No  bel mü  ka  fa  tı 
laureatı (1906) Co  zue Kar  duç  çi (Giosue Car  duc  ci; 1835-1907) 
ana  dan olub.

27 iyul 1853 – Rus ya  zı  çı  sı Vla  di  mir Ko  ro  len  ko (1853-1921) 
ana  dan olub. Əsər  lə  ri: “Ma  ka  rın yu  xu  su”, “Kor mu  si  qi  çi”, “Qaz -
ma  da ya  şa  yan uşaq  lar” və s.

27 iyul 1915 – İtal  yan ope  ra mü  ğən  ni  si, məş  hur te  nor Ma  rio 
del Mo  na  ko (Ma  rio del Mo  na  co; 1915-1982) ana  dan olub.

28 iyul 1750 – Al  man bəs  tə  ka  rı Yo  hann Se  bast  yan Bax (Jo -
hann Se  bas  tian Bach; 31.3.1685 – 1750) və  fat edib. Ope  ra  dan 
sa  va  yı ək  sər mu  si  qi janr  la  rın  da əsər  lər, o cüm  lə  dən 200-dən 
çox kan  ta  ta, 250-dək or  qan mu  si  qi  si ya  zıb.

28 iyul 1812 – Pol  şa ya  zı  çı  sı və ta  rix  çi  si Yu  zef Kra  şevs  ki (Jo -
zef İg  nacy Kras  zews  ki; 1812-1887) ana  dan olub. “Sehr  li çı  raq”, 
“Qra  fi n  ya Ko  zel”, “Br  yul” və s. ro  man  la  rın müəl  li  fi   dir.

28 iyul 1866 – İn  gi  lis ya  zı  çı  sı və rəs  sa  mı Beat  riks Pot  ter 
(Beat  rix Pot  ter; 1866-1943) ana  dan olub. Uşaq  lar üçün əsər -
lə  rin müəl  li  fi   dir: “Ux  ti-Tux  ti”, “Dov  şan Pi  ter və di  gər əh  va  lat  lar”.

28 iyul 1887 – Fran  sız rəs  sa  mı və in  cə  sə  nət nə  zə  riy  yə  çi  si, 
da  daizm və sür  realiz  min ba  ni  lə  rin  dən Mar  sel Dü  şam (Mar  cel 
Duc  hamp; 1887-1968) ana  dan olub.

29 iyul 1900 – İs  veç ya  zı  çı  sı, ədə  biy  yat üz  rə No  bel mü  ka  fa  tı 
laureatı (1974) Ey  vind Gun  son (Ey  vind Olov Ver  ner John  son; 
1900-1976) ana  dan olub.

29 iyul 1921 – Fran  sız re  jis  so  ru, dün  ya sə  nəd  li ki  no  su  nun ta -
nın  mış nü  ma  yən  də  si Kris Mar  ker (Ch  ris  tian Bouc  he-Vil  le  neuve; 
1921-2012) ana  dan olub. Film  lə  ri: “Uçuş zo  la  ğı”, “Gü  nəş  siz”, 
“Də  rin  lik  də ha  va qır  mı  zı  dır” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan

22–26 iyulXatirə təqvimi

Ö
l kə mi zi dün ya da bə şər 
mə də niy yə ti nin ilk məs-
kən lə rin dən bi ri ki mi 
təq dim edən Qo bus-

tan abi də lə ri nin öy rə nil mə si 
Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii 
Qo ru ğu nun əsas fəaliy yət 
is ti qa mət lə rin dən bi ri dir. 
El mi-təd qi qat müəs si sə si 
ki mi qo ruq da yer li mü tə xəs-
sis lə rin iş ti ra kı ilə mü tə ma-
di təd qi qat lar və ar xeolo ji 
iş lər apa rı lır. Ey ni za man da 
qo ruq tə rə fin dən Qo bus tan 
abi də lə ri nin xa ri ci mü tə xəs-
sis lər lə bir gə öy rə nil mə si işi 
də diq qət də sax la nı lır, bey-
nəl xalq tər kib li el mi eks pe-
di si ya la rın fəaliy yə ti nin təş ki li 
üçün la zı mi şə rait ya ra dı lır.

Ha zır da Qo bus tan Mil li Ta-
rix-Bə dii Qo ru ğu el mi-təd qi qat 
müəs si sə si ki mi dün ya mü tə-
xəs sis lə ri nin diq qət mər kə zin-
də dir. Son ay lar bu məq səd lə 
qo ru ğa gə lən əc nə bi mü tə xəs-
sis lə rin sa yın da ar tım mü şa hi də 
olu nur.

İta li ya nın Tu rin Uni ver si te ti-
nin dok to ran tı Si mon Rad çen ko 
“Mə də ni irs üçün tex no lo gi ya lar” 
proq ra mı çər çi və sin də hə ya ta 
ke çi ri lən təd qi qat işi üçün 29 iyun 
– 12 iyul  ta rix lə rin də Qo bus tan 
qo ru ğun da eza miy yət də ol muş, 
ye ni el mi-tex ni ki me tod lar dan 
is ti fa də et mək lə Qo bus tan abi-
də lə ri və qa yaüs tü təs vir lər möv-
zu sun da araş dır ma apar mış dır. 
Daş döv rü nə aid edi lən ar xeolo ji 
ma te rial lar la ta nış lıq məq sə di lə 
Qo bus tan qo ru ğu na gə lən Ru si-
ya Elm lər Aka de mi ya sı nın hə qi qi 
üz vü, aka de mik Xiz ri Amir xa no-

viç sə fə ri çər çi və sin də bu ra da kı 
daş ma te rial lar la, o cüm lə dən 
qa yaüs tü təs vir lər lə ta nış ol muş-
du. Ey ni za man da ali min Qo-
bus tan abi də lə ri nin təd qi qat çı sı, 
ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, AMEA 
Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi  ya və Ant-
ro po lo gi ya İns ti tu tu nun el mi iş çi si 
Fü ru zə Mu ra do va ilə gö rü şü təş-
kil edil miş dir. Gö rüş çər çi və sin də 
qo ru ğun el mi iş çi lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ge niş el mi mü za ki rə lər və qar şı-
lıq lı fi  kir mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

Qo ruq da həm çi nin xa ri ci tə-
rəf daş lar la müş tə rək el mi təd-
qi qat la yi hə lə ri hə ya ta ke çi ri lir. 
“Qər bi Asi ya da ib ti dai in cə sə-
nə tin ya ran ma sı, in ki şa fı və ya-
yıl ma sı: Qo bus tan” la yi hə si də 
bu is ti qa mət də real laş dı rı lan 
diq qə tə la yiq təd bir lər dən dir. 
Av qust ayın da üçün cü mər hə-
lə si nə baş la nı la caq la yi hə nin 
ic ra müd də ti üç il dir. La yi hə çər-

çi və sin də qo ruq əra zi sin də ki 
Bö yük daş da ğı nın yu xa rı sə ki 
sa hə sin də yer lə şən “Ana za-
ğa” və “Ov çu lar” ma ğa ra la rı, o 
cüm lə dən da ğın aşa ğı sə ki sa-
hə sin də yer lə şən sək kiz nöm rə li 
qa ya üzə rin də ki təs vir lər, həm-
çi nin Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii 
Qo ru ğun da qo ru nub sax la nı lan 
ar xeolo ji ma te rial lar müasir el mi 
me tod lar la öy rə ni lir. 

La yi hə nin ic ra sı Qo bus tan da 
il kin məs kun laş ma pro se si nin 
təd qi qi nə və qa yaüs tü təs vir lə-
rin öy rə nil mə sin də ən mü hüm 
mə sə lə lər dən olan xro no lo gi ya 
prob le mi nə ay dın lıq gə ti ril mə si-
nə kö mək lik edə cək.

La yi hə də Mar kos Qar si ya 
Diez (Mad rid Komp lu ten se Uni-
ver si te ti, İs pa ni ya), Ma nuel Va-
quero Rod ri ges (Ro vi ra və Vir gi-
li Uni ver si te ti, İs pa ni ya), Bian ka 
Oçoa Freyl (Bask lar Öl kə si Uni-

ver si te ti, İs pa ni ya), Da rio Si qa ri 
(İta li ya nın Fer ra ra Uni ver si te ti, 
Por tu qa li ya nın Koimb ra Uni-
ver si te ti) və Qo bus tan Mil li Ta-
rix-Bə dii Qo ru ğu nun əmək da şı 
Se vinc Şi rin li iş ti rak edir.

İna nı rıq ki, dün ya alim lə ri 
apar dıq la rı el mi təd qi qat iş lə ri 
ilə Qo bus ta nın öy rə nil mə si nə 
ye ni töh fə lər ve rə cək, ey ni za-
man da abi də nin ak tiv təb li ğat çı-
sı na çev ri lə cək lər.

Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo-
ru ğu bun dan son ra da əra zi də ki 
abi də lə rin qo run ma sı, təd qi qi, təb-
li ği ki mi şə rəfl  i işin mə su liy yə ti ni 
qü rur la da şı ya caq və xal qı mı zın 
qə dim ta ri xi nin, zən gin mə də niy-
yə ti nin təq di mat mə ka nı ki mi çox-
şa xə li fəaliy yə ti ni la yi qin cə da vam 
et di rə cək.

Vüqar İsayev
Qobustan Milli Tarix-Bədii 

Qoruğunun direktoru

Qobustan abidələri dünya 
mütəxəssislərinin diqqətində

Qoruqda bir sıra ölkələrin tədqiqatçıları ilə müştərək araşdırmalar aparılır

“Bə yin oğur lan ma sı” fil mi ni sev mə yən, bu film də ob raz la rın di-
lin dən səs lə nən bir sı ra fi kir lə ri ye ri gə lən də mə səl çək mə yən 
az adam var. İn di sö zü müz hə min film də de yi lən “Hə lə çək mə-
di yi fil min in ter vü sü nü ve rir” mə sə li nə bən zə mə sin, am ma hə lə 
açıl ma yan, la kin ya xın gün lər də, yə ni Mil li Ki no Gü nü (2 av qust) 
ərə fə sin də təq dim olu na caq... ya rı bə dii, ya rı sə nəd li, et noq ra fik... 
bir sər gi dən söz aç maq is tər dim.

“Ay kişi, səni gah göyə 
qaldırır, gah arabaya 

mindirirlər...”
Bir ne çə gün əv vəl sə hər işə 

gə lən də re dak si ya mı zın yer-
ləş di yi Döv lət Film Fon du nun 
hə yə tin də ala-bə zək bir re jis sor 
kra nı və əla və bir ne çə ki no tex-
ni ka sı na rast gəl dim. Dü zü, ilk 
növ bə də kran diq qə ti mi çək di. 
Ani ola raq “Bə yin oğur lan ma sı” 
fi l min də ki kadr, unu dul maz akt-
yor la rı mız Sə mən dər Rza yev 
və Hə sə na ğa Tu ra bo vun dialo-
qu can lan dı göz lə rim qar şı sın-
da.

Fon dun hə yə ti nə çı xa rı lan bu 
ava dan lıq lar, bir an lıq da ol sa, 
bi zi ki no mu zun ta ri xi sə hi fə lə ri-
nə sə ya hə tə a pa rır. Hər fi lm bir 
xa ti rə, bir akt yo run, re jis so run 
sə nət ta le yi dir. Bu ava dan lıq-
lar hə min sə nət adam la rın dan 
ya di gar qa lan, on la rın fəaliy yə-
ti nin çə tin, se vinc li an la rın dan 
bi zə əma nət dir. Ey ni za man da 
bu çə ki si ağır, üzü par-par pa-
rıl da yan tex ni ka lar san ki Azər-
bay can ki no su nun ta ri xin dən, 
şe devr ki no nü mu nə lə ri mi zin 
ya ran ma sın da öz rol la rın dan 
məm nun luq la rı nı ifa də edib qü-
rur la da ya nıb lar... 

Bü tün bu dü şün cə lər fo nun da 
Döv lət Film Fon du nun şö bə mü-
di ri Rə şad Qa sı mov la aya qüs tü 
söh bət edi rik. Şö bə mü di ri eks-
po nat lar haq qın da ge niş mə lu-
mat ver mək lə ya na şı, on la rın 
hər bi ri nin qı sa ta rix çə si ni də da-
nı şır: “Mil li Ki no Gü nü ərə fə sin də 
ki no sa hə sin də ça lı şan, Azər-
bay can ki no sun da xid mə ti olan, 
ki no nu se vən hər kə si sər gi yə 
də vət edə cə yik. Açıq sər gi Cə fər 
Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” 
Ki nos tu di ya sı və Döv lət Film 
Fon du ilə bir gə təş kil edi lir. Ki-
no mu zun səs siz mər hə lə sin dən 
baş la mış so vet lər dö nə mi bi tə nə 
qə dər is ti fa də edil miş tex ni ka lar 
bu ra da nü ma yiş olu na caq”.

Həm söh bə tim de yir ki, sər gi yə 
ha zır lıq get di yin dən və kü lək li ha-
va şə raiti im kan ver mə di yi üçün 
hə lə lik bü tün eks po nat la rı hə yə tə 
çı xa ra bil mi rik. Qar şı da kı gün lər-
də nə zər də tu tu lan bü tün ava-
dan lıq lar sər gi üçün ha zır ola caq: 
“Bu ra da gör dü yü nüz bu şta tiv qu-
raş dı rıl mış səh nə lər üçün is ti fa də 
edi lib. İn di çox adam ba xan da bu 
ağır tex ni ka nın nə ol du ğu nu bəl-
kə də ağ lı na be lə gə ti rə bil məz. 
Bu bö yük işı ğı isə ha zır da çox ki-
çik lam pa lar əvəz edir. Bu hün dür 
lam pa lar isə kö mür lə iş lə yir. Onun 
ar xa sın da güz gü var ki, iş lə di lən 
za man həm də ət ra fa işıq sa çır. 

Bu gün ki no çə ki liş lə rin də is ti fa də 
edi lən kran la rın çə ki si gör dü yü nüz 
bu kra nın çə ki sin dən bəl kə də 10 
də fə lər lə az dır. Rels lər də var, on-
lar da nü ma yiş üçün sər gi yə çı xa-
rı la caq. Elə cə də ötən əs rin 60-cı 
il lə rin də “Bir cə nub şə hə rin də” və 
di gər məş hur fi lm lə ri mi zin len tə 
alın dı ğı ka me ra lar bu ra da dır...”.

Hə lə hə yə tə çı xa rıl ma yan 
və fon dun fo ye sin də qo ru nan 
“BASF” səs ava dan lı ğı da diq qə-
ti mi çə kir. Çə ki si çox, həc mi bö-
yük dür. Bu səs apa ra tı ilə “Qız mar 
gü nəş al tın da” və di gər fi lm lə ri miz-
də açıq ha va da mu si qi olan səh-
nə lər üçün is ti fa də edi lib. 300 kq 
olan səs apa ra tı çə ki liş mey da nın-
da fi lm də is ti fa də edi lən mu si qi ni, 
mah nı nı səs lən dir mək üçün dür. 

Bu mə qam da ye nə “Bə yin oğur-
lan ma sı”ndan Hə sən Tu ra bo-
vun əzə mət li sə si san ki qu laq-
la rım da əks-sə da ve rir: “Qız lar, 
bir az şən, hə vəs lə... Çə ki rik!”. 
“Fo noq ra mı ve rin!”. 

“Şəhərdən 
kinoçıxardanlar gəlib...”
Bəs bu eks po nat, ya xud ki no 

ava dan lıq la rı bu gü nə ki mi ha ra-
da qo ru nur du sualı ma da ca vab 
ta pı ram. Rə şad müəl lim de yir 
ki, iri həcm li ava dan lıq lar ki nos-
tu di ya da qo ru nur. Am ma di gər 
ək sə riy yə ti isə şəx si ar xiv lər dən 
fon da da xil olub: “Kom bas” ad lı 
ka me ra nın Ba kı ya gə li şi nin də 
ma raq lı ta ri xi var. Bu ka me ra ilə 
vax ti lə “Bril yant əl” fi l mi nin səh-

nə lə ri çə ki lib. Ka me ra nı Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi Ay dın Ka-
zım za də fi l min ope ra to ru nun 
ailə sin dən sa tın alıb Ba kı ya gə-
ti rib. Di gər çox say lı ki no tex ni-

ka la rı da var ki, bun la rı gör kəm li 
ki no xa dim lə ri Ni ya zi Bə də lo vun 
qı zı, Mux tar Da da şo vun oğ lu və 
baş qa ki no xa dim lə ri mi zin ailə 
üzv lə ri fon da akt la ve rib lər...”. 

Səs siz ki no mu zun döv rün dən 
baş la ya raq gör kəm li ki no xa dim-
lə ri nin ya ra dı cı lıq pro se sin dən 
kadr la rın da əks olu na ca ğı sər gi, 
ina nı ram ki, ma raq do ğu ra caq. 
Azər bay can ki no su nun ta ri xi ni 
əks et di rən fo to sər gi, so vet döv rü 
fi lm lə ri mi zin afi  şa la rı da bu sər gi-
də diq qət mər kə zin də ola caq. 

Əziz ki no hə vəs kar la rı, əgər siz 
də ki no mu zun ma raq lı keç mi şi nə 
sə ya hət et mək is tə yir si niz sə, av-
qus tun 1- də açı la caq sər gi ni qa-
çır ma yın. 

Lalə Azəri

“Öz kinomuza baxmırıq...”
Barı filmlərimizin çəkilişində istifadə olunan avadanlıqların sərgisinə gələk...

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi 
ictimaiyyətə müraciət edib

“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu İda rə si qo ruq 
əra zi sin də apa rı lan mo ni to-
rinq lər za ma nı xo şa gəl məz 
hal la rın aş kar olun ma sı ilə bağ lı 
ic ti maiy yə tə mü ra ciət edib.

Mü ra ciət də qeyd olu nur ki, 
İçə ri şə hər Ba kı nın və bü töv lük-
də öl kə mi zin ən də yər li in ci si, 
ey ni za man da ta ri xi me mar lıq 
abi də lə ri nin mü ha fi  zə olun du-
ğu qo ruq dur. Bu ra müx tə lif mə-
də niy yət lə rin, di ni inanc la rın, 
tə zad la rın ahəng dar lıq la qo vu-
şa raq mü kəm məl har mo ni ya 
ya rat dı ğı mə kan ol maq la ya na-
şı qə dim ta ri xə və zən gin mə də-
niy yə tə ma lik Azər bay can xal qı-
nın mil li sər və ti dir.

Öl kə mi zin or ta əsr lər də yük-
sək in ki şaf et miş şə hər sal ma 
sə nə ti nin mi sil siz ya di ga rı olan 
bu uni kal mə kan lar da kı dün ya, 
öl kə və yer li əhə miy yət li me-
mar lıq və ta ri xi abi də lər Azər-
bay can me mar lı ğı nın par laq 
nü mu nə lə ri dir və Azər bay can 
Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 
77-ci mad də si nə gö rə bu abi də-
lə ri qo ru maq hər bir şəx sin bor-

cu dur. Əsr lə rin sı na ğın dan keç-
miş mə də ni ir si mi zin bu gü nə dək 
qo ru nub sax la nıl ma sı döv lə tin 
si ya sə ti, cə miy yə tin mə də ni ir si-
mi zə mü na si bə ti və hər bir fər din 
mə su liy yə ti sa yə sin də baş ve rib.

“La kin təəs süfl  ə qeyd et-
mə li yik ki, “İçə ri şə hər” Döv lət 
Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda-
rə si tə rə fi n dən apa rı lan mo ni-
to rinq za ma nı bə zən xo şa gəl-
məz hal lar müəy yən olu nur. 
Ta ri xi abi də lə rin bə dii-es te tik 
gö rü nü şü nü po zan van da lizm 

akt la rı ilə bağ lı daima hü quq 
mü ha fi  zə or qan la rı ilə əmək-
daş lıq edi lir. Hü quq mü ha fi  zə 
or qan la rı ilə bu sa hə də edi lən 
əmək daş lıq hər za man öz töh-
fə si ni ve rir.

Mə lu mat üçün bil di ri rik ki, ta ri xi 
abi də lə rə qar şı yol ve ri lən hü qu-
qa zidd əməl lər mə su liy yət ya ra-
dır və Azər bay can Res pub li ka sı 
İn zi ba ti Xə ta lar mə cəl lə si nə, ey ni 
za man da, Ci na yət mə cəl lə si nə 
əsa sən mə su liy yə tə cəlb olun-
ma ğa əsas dır. La kin zə rər vu ra-

raq cə za al maq dan fərq li ola raq 
mə də ni ir si mi zə hör mət lə ya na-
şıb onu qo ru maq hər bir və tən da-
şın mə su liy yə ti və bor cu dur.

Hör mət li həm və tən lər, ta ri xi-
mə də ni abi də lə rin qo run ma sı 
hər bir kəs dən ası lı dır! Mə də ni 
ir si gə lə cək nə sil üçün qo ru maq 
hər bi ri mi zin mə nə vi bor cu və 
mə su liy yə ti dir. Ta ri xi mi zi bir lik də 
qo ru yaq!”, – de yə ida rə nin ic ti-
maiy yə tə mü ra ciətin də bil di ri lir.

“Əzizə Cəfərzadə” biblioqra� yası nəşr olunub
M.F.Axund za də adı na Azər bay can Mil li Ki tab-
xa na sı tə rə fin dən ədə biy ya tımı  zın gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq ya zı çı sı, fi lo lo gi ya elm-
lə ri dok to ru Əzi zə Cə fər za də nin (1921-2003) 
ana dan ol ma sı nın 100 il li yi mü na si bə ti lə tər tib 
edi lən bib lioq ra fi ya çap dan çı xıb.

Ki tab xa na dan bil di ri lib ki, “Əzi zə Cə fər za də” 
bib lioq ra fi  ya sın da  ya zı çı nın hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı nın əsas ta rix lə ri, el mi və ədə bi fəaliy yə ti nin 
məh su lu olan əsər lə ri, tər tib et di yi, re dak to ru ol-
du ğu, ön söz yaz dı ğı ki tab lar, rəh bə ri və məs lə-
hət çi si ol du ğu təd qi qat iş lə ri, həm çi nin hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da 1937-2021-ci il lər də dərc 
edil miş ma te rial lar əha tə olu nub.

Və sait də həm çi nin Azər bay can el mi və 
ədə biy ya tı qar şı sın da bö yük xid mət lə ri olan 
Əzi zə Cə fər za də nin Sal man Müm taz adı-
na Ədə biy yat və İn cə sə nət Ar xi vin də və ev 
ar xi vin də sax la nı lan əsər lə ri nin əl yaz ma la-
rı, qeyd dəf tər lə ri, gün də lik lə ri, çı xış la rı nın 
mətn lə ri, fo to şə kil lər, rəy lər, mək tub lar, te leq-
ram lar, ya zı çı haq qın da müx tə lif sə nəd lər və 
di gər ma te rial la rın bib lioq ra fik təs vir lə ri əks 
olu nub.

Bib lioq ra fi  ya ədə biy yat şü nas alim lər, təd qi qat-
çı lar, ki tab xa na çı-bib lioq rafl  ar və ge niş oxu cu 
küt lə si üçün nə zər də tu tu lub.

Bib lioq ra fi k gös tə ri ci ilə Mil li Ki tab xa na nın 
say tın da mü va fi q link də ta nış ol maq olar.



Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Masallı Regional Mədəniyyət 
İdarəsinin rəisi Bəxtiyar Qılıncova atası

Vaqif müəllimin
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
***

Heydər Əliyev Sarayının rəhbərliyi və kollektivi keç miş iş yoldaşları, 
40 ildən artıq səhnə xidməti rəisi vəzifəsində çalışmış

Çingiz Talıbovun
vəfatından kədərləndiyini bildirir və mərhumun ailəsinə, 

yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.

***
Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsinin kollektivi 

idarənin rəisi Bəxtiyar Qılıncova atası
Vaqif müəllimin

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.
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MƏDƏNİYYƏT

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

218 il əv vəl...
27 iyul 1804-cü il də Ru si ya-İran mü ha ri bə sin də (1804-1813) ilk 

toq quş ma – Üç müəd zin dö yü şü olub. İrə van xan lı ğı nın əra zi sin də ki 
Üç müəd zin kən di (in di ki Er mə nis ta nın Eç miəd zin ra yo nu) ya xın lı ğın-
da baş ve rən dö yüş də İran qo şun la rı rus qo şun la rı nı məğ lub edib lər. 
Sent yab rın 4-də Qə mər li kən di (in di ki Er mə nis tan da Ar ta şat qə sə bə-
si) ya xın lı ğın da ikin ci dö yüş də də məğ lub olan rus lar ge ri çə ki lib lər. 
La kin 1805-ci ilin əv və lin də Şə ki və Qa ra bağ xan lıq la rı is ti qa mə tin də 
ye ni dən yü rü şə baş la yan rus lar hə min ilin ma yın da (14 və 21 may) 
bağ la nan Kü rək çay mü qa vi lə lə ri ilə hər iki xan lı ğı ələ ke çi rib lər.

192 il əv vəl...
27 iyul 1830-cu il də 

Fran sa da növ bə ti in qi lab 
baş la nıb. Av qus tun 7-dək 
sü rən “İyul in qi la bı” nə ti cə-
sin də Kral X Karl taxt-tac-
dan əl çə kib, onun ye ri nə 
I Lui Fi lipp tax ta çı xıb. Ra-
di kal çı xış lar Av ro pa nın bir 
sı ra öl kə lə ri ni, o cüm lə dən 
Al ma ni ya, Avst ri ya-Ma ca-
rıs tan və İta li ya nı bü rü yüb.

175 il əv vəl...
26 iyul 1847-ci il də Af ri ka döv lət lə ri içə ri sin də ilk də fə Li be ri ya 

müs tə qil li yi ni elan edib. Qər bi Af ri ka da At lan tik okeanı nın sa hi lin də 
yer lə şən Li be ri ya nın əha li si əsa sən ABŞ-dan gə lən qa ra də ri li lər dən 
iba rət dir. 1847-ci il də məhz on la rın sə yi ilə Li be ri ya Res pub li ka sı 
elan olu nub.

103 il əv vəl...
25 iyul 1919-cu il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin ni za mi or-

du his sə lə ri Mu ğan-Lən kə ran böl gə sin də üs ya nı ya tı rıb lar. 1919-cu 
ilin ma yın da böl gə də ki rus əha li si (çar Ru si ya sı döv rün də kö çü rül müş 
mo lo kan lar) bol şe vik lə rin təş vi qi ilə üs yan qal dır mış və “Mu qan So vet 
Res pub li ka sı” ad lı qon dar ma qu ru mun ya ran dı ğı nı elan et miş di lər.

102 il əv vəl...
26 iyul 1920-ci il də Azər bay can Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə-

ra rı ilə “ge niş zəh mət keş pro le tar küt lə si nin mu si qi sa va dı” al ma sı 
məq sə di lə Ba kı da mu si qi təh si li müəs si sə si – Xalq Kon ser va to ri ya-
sı açı lıb. Bir il son ra Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı ya ra dıl dı.

84 il əv vəl...
26 iyul 1938-ci il də Azər bay can SSR-in ye ni Kons ti tu si ya sı na 

uy ğun ola raq res pub li ka nın əra zi-in zi ba ti böl gü sün də ra yon lar şə-
bə kə si qa nun la təs bit edi lib. Bir sı ra ra yon və qə sə bə lə rin ad la rı də-
yiş di ri lib: Qa ra don lu ra yo nu İmiş li, Hil – Qu sar, Zu vand – Le rik, Bi lə-
su var – Puş kin, Nə ri ma nov – Xan lar, Vər ya düz – Yar dım lı ra yon la rı 
ad lan dı rı lıb. Bun dan əla və, Zu bov ka kən di Əli Bay ram lı (in di ki Şir-
van) şə hə ri, Go ran boy kən di Qa sım İs ma yı lov qə sə bə si, al man ic-
ma sı nın ya şa dı ğı An ni no qə sə bə si Şam xor (in di ki Şəm kir), He le-
nen dorf qə sə bə si isə Xan lar (in di ki Göy göl) qə sə bə si ad lan dı rı lıb.

69 il əv vəl...
27 iyul 1953-cü il də Ko re ya mü ha ri bə si ba şa ça tıb. Bey nəl xalq 

hər bi kon tin gen tin (BMT bay ra ğı al tın da) ko man da nı ABŞ ge ne ra lı 
Vil yam Har ri son və Şi ma li Ko re ya ge ne ra lı Ham İrin im za la dı ğı sülh 
sa zi şi nə əsa sən, Şi ma li Ko re ya qo şun la rı 1950-ci ilə qə dər olan sər-
həd lə rə qa yı dıb, 38-ci pa ra lel üz rə Şi ma li və Cə nu bi Ko re ya ara sın da 
de mar ka si ya zo na sı müəy yən edi lib. İki Ko re ya ara sın da in di yə dək 
sülh im za lan ma yıb.

30 il əv vəl...
25 iyul 1992-ci il də Gür cüs ta nın Ab xa zi ya böl gə sin də mü na qi şə 

alov la nıb. Mux tar res pub li ka rəh bər li yi nin Gür cüs tanın tər ki bin dən 
çıx maq və müs tə qil li yi ni elan et mək ba rə də qə ra rın dan son ra apa-
rı lan si ya si dialoq nə ti cə ver mə yib və gür cü lər lə ab xaz lar ara sın-
da hər bi toq quş ma lar baş la nıb. Bu, Dağ lıq Qa ra bağ, Dnestr ya nı və 
Cə nu bi Ose ti ya mü na qi şə sin dən son ra post so vet mə ka nın da dör-
dün cü be lə konf ikt idi.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Növbəti “Avroviziya”nın 
Britaniyada keçiriləcəyi rəsmiləşib 

2023-cü il də “Av ro-
vi zi ya” bey nəl xalq 
mah nı mü sa bi qə si-
nin Bö yük Bri ta ni ya da 
ke çi ri lə cə yi rəs mi lə-
şib. Bu ba rə də Av ro-
pa Ya yım Bir li yi (EBU) 
mə lu mat ya yıb.

Mə lu mat da bil di ri lir 
ki, 2022-ci il də “Av ro-
vi zi ya”nın qa li bi olan 
Uk ray na gə lən il Bö yük 
Bri ta ni ya da ke çi ri lə cək 
ya rış ma da bir ba şa fi na la və si qə qa-
za na caq.

Xa tır la daq ki, öl kə də ki möv cud və-
ziy yət sə bə bin dən Uk ray na nın “Av-
ro vi zi ya-2023” mah nı mü sa bi qə si ni 
təş kil edə bil mə yə cə yi bu öl kə nin 
“Ka lush Orc hest ra” qru pu nun İta li-
ya nın Tu rin şə hə rin də ki qa li biy yə-
tin dən (15 may) son ra ümu mən bəl li 
idi.

Bir qə dər son ra EBU bu ba rə də 
bə ya nat da yay mış dı. “Uk ray na təm-
sil çi si nin “Av ro vi zi ya”da qə lə bə sin-
dən son ra EBU Uk ray na İc ti mai Te-
le vi zi ya şir kə ti mü sa bi qə nin gə lən il 

ke çi ril mə si va riant la rı nı öy rə nib. Ob-
yek tiv təh lil dən son ra re fe rent qru pu 
təəs süf his si ilə be lə qə ra ra gə lib 
ki, möv cud və ziy yət, təh lü kə siz lik 
zə ma nə ti nə zə rə alı na raq, ya yım çı 
mü sa bi qə nin qay da la ra uy ğun təş ki li 
və ke çi ril mə si üçün zə ru ri olan şərt-
lə ri ye ri nə ye ti rə bil mə yə cək”, - de yə 
mü sa bi qə nin say tın da dərc olun muş 
bə ya nat da bil di ri lir di.

Xa tır la daq ki, fi na lı bu ilin 14 ma-
yın da ke çi ril miş “Av ro vi zi ya-2022”də 
ikin ci ye ri Bö yük Bri ta ni ya təm sil çi si 
Sem Ray der tu tub.

V.Kamal

Tür ki yə nin, o cüm lə dən 
dün ya nın ən qə dim ta ri xi 
abi də lə rin dən bi ri olan 
Aya sof ya mə bə di çox say lı 

yer li və xa ri ci tu rist lə ri cəlb 
et mə yə da vam edir.

Za man-za man müx tə lif si vi li-
za si ya la rın kə siş di yi, din və mə-
də niy yət lə rin bir-bi ri ni əvəz lə di yi 
və son da bir ara ya gəl di yi İs tan-
bu lun ən qə dim ti ki li lə rin dən bi ri, 
şə hə rin ta ri xi sim vol la rın dan sa-
yı lan Aya sof ya 1500 il lik ta ri xin də 
pra vos lav kil sə si, ka to lik kil sə si, 
məs cid, mu zey ki mi fəaliy yət gös-
tər miş, iki il ön cə, 2020-ci il iyu lun 
24-də ye ni dən iba də tə açıl mış dı.

Aya sof ya İs tan bu la gə lən tu-
rist lə rin ilk da ya na caq nöq tə si-
nə çev ri lib. Bu ra ya gə lən lə rin bir 
qis mi na maz qı lar kən, bir qis mi 
də öl çü sü və funk sional lı ğı ilə 
dün ya me mar lıq sə nə tin də mü-
hüm yer tu tan bu ti ki li ilə ya xın-
dan ta nış olur.

Dün ya nın hər ye rin dən gə lən 
qo naq la rın gü nü-gün dən Aya-
sof ya ya ma ra ğı nın ar tı ğın qeyd 
edən İs tan bul müf ti si nin  müavi-
ni Ah met Ak tür koğ lu bil di rib ki, 
Aya sof ya məs cid ki mi ye ni dən 
fəaliy yə tə baş la ma sı nın ikin ci il-
dö nü mün də  6,5 mil yon dan çox 
zi ya rət çi qə bul edib.

Xa tır la daq ki, Aya sof ya 1985-
ci il də UNES CO-nun Dün ya İr si 
Si ya hı sı na da xil edi lib. Mə bəd 
1934-2020-ci il lər ara sın da mu-
zey ola raq fəaliy yət gös tə rib.

Dün ya me mar lıq ta ri xi nin gü nü-
mü zə dək gə lən ən gör kəm li abi-
də lə rin dən olan Aya sof ya möh-
tə şəm li yi, öl çü sü (hün dür lü yü 56 
metr, gün bə zin diamet ri 31 metr) 
döv rün ən bö yük xris tian mə bə di 
(Ro ma da Mü qəd dəs Pyotr kil sə si 

in şa edi lə nə dək) olub. Bir sı ra tə-
bii fə la kət lər lə də sı na nan (984-cü 
il də qüb bə si uç muş, son ra bər pa 
olun muş du) ti ki li Sə lib yü rüş lə ri nin 
(Ro ma Ka to lik Kil sə si nin Ya xın 
Şər qə hər bi yü rüş lə ri) də hə də fi-
nə çev ril miş, 1204-1261-ci il lər də 
mə bəd ka to lik kil sə si ki mi fəaliy yət 
gös tə rib. İs tan bu lun (Kons tan ti no-
po lun) ye ni dən Bi zans İm pe ra tor-
lu ğu nun tər ki bi nə qa tıl ma sı ilə tək-
rar pra vos lav kil sə si olub.

1453-cü ilin 29 ma yın da Os-
man lı pad şa hı II Meh met (Fa-
teh Sul tan Meh met) tə rə fin dən 
İs tan bul fəth olu nur. Şə hə rin 
fət hin dən son ra Sul tan Meh met 
Aya sof ya ya gə lə rək ilk cü mə 
na ma zı nı bu ra da qı lır və bun-
dan son ra mə bə din məs cid ki mi 
fəaliy yət gös tə rə cə yi ni bil di rir. 
1481-ci il də Aya sof ya nın ilk mi-
na rə si ucal dı lır, son ra lar müx tə-
lif ta rix lər də da ha 3 mi na rə in şa 
edi lir. Aya sof ya 1616-cı ilə dək, 
ya xın lıq da Sul tan Əh məd məs ci-
di nin açıl ma sı na qə dər İs tan bu-
lun və öl kə nin əsas iba dət mər-
kə zi idi.

Tür ki yə də Cüm hu riy yət qu rul-
duq dan (1923) son ra da Aya sof-
ya bir müd dət məs cid ki mi fəaliy-
yət gös tə rib. 1930-cu il də bər pa 
iş lə ri ilə bağ lı mü vəq qə ti ola raq 
bağ la nıb. 1934-cü il də Mus ta fa 
Ka mal Ata tür kün tə şəb bü sü ilə 
Na zir lər Ka bi ne ti Aya sof ya nın 
mu ze yə çev ril mə si ba rə də qə rar 
qə bul edib. 2020-ci il dən isə mə-
bəd ye ni dən məs cid ki mi fəaliy-
yə ti nə da vam edir...

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Gür cüs tan Mil li Mu ze-
yi nin əmək da şı, ta rix 
elm lə ri dok to ru, pro-

fes sor El dar Na di rad ze nin 
rəh bər li yi ilə gür cü alim lə ri 
tə rə fin dən “Qa ra bağ xan lı ğı. 
Ta ri xi və mə də ni kim lik” ad lı 
ki tab-al bom ha zır la nıb.  Qa-
ra bağ xan lı ğı nın ta ri xi ir si ni 
Gür cüs tan Mil li Mu ze yin də 
sax la nı lan ar te fakt la ra əsa-
sən təq dim edən nəşr bu 
ya xın lar da (9 iyul) Şu şa da 
dip lo ma tik xid mət or qan la rı 
rəh bər lə ri nin mü şa vi rə sin də 
təq dim olun muş du.

İyu lun 22-də Tbi li si də Gür cüs-
tan Təs vi ri İn cə sə nət Mu ze yin də 
“Qa ra bağ xan lı ğı. Ta ri xi və mə-
də ni kim lik” ki ta bı nın təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lib.

Azər bay ca nın Gür cüs tan da kı 
Sə fir li yi nin dəs tə yi ilə real la şan 
təd bir də iki öl kə nin elm xa dim-
lə ri, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər.

Təq di mat da çı xış edən Gür-
cüs tan Mil li Mu ze yi nin di rek to-
ru Da vid Lord ki pa nid ze, ki ta bın 
müəl lif ər qru pu nun rəh bə ri, pro-

fes sor El dar Na di rad ze diq qə tə 
çat dı rıb lar ki, nəşr də XIX əsr də 
çar Ru si ya sı nın Qa ra bağ da hə-
ya ta ke çir di yi hər bi və el mi eks-
pe di si ya lar za ma nı top la nan və 
ha zır da Gür cüs tan Mil li Mu ze yi-
nin fond la rın da sax la nı lan Qa ra-
bağ xan lı ğı na aid olan 300-dən 
çox ar te fak tın fo to la rı, on lar haq-
qın da mə lu mat lar yer alıb. Vur-

ğu la nıb ki, el mi araş dır ma nə-
ti cə sin də ka ta loq laş dı rıl mış bu 
kol lek si ya Azər bay can ta ri xi nin 
ay rıl maz his sə si olan Qa ra bağ 
xan lı ğı na, onun zən gin mə də ni 
ir si nə bey nəl xalq ma ra ğın art-
ma sı na töh fə ve rə cək.

Ki tab Azər bay can, rus, in gi lis, 
fran sız və ərəb dil lə rin də nəşr 
olu nub.

Azər bay ca nın ta ri xi ilə bağ lı el-
mi təd qi qat la rı na gö rə gür cü alim-
lə ri nə tə şək kür edən Azər bay ca-
nın Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin xü su si 
tap şı rıq lar üz rə sə fi ri El şad İs kən-
də rov bu əsə rin Hey dər Əli yev 
Fon du nun tə şəb bü sü və na zir li yin 
dəs tə yi ilə xa ri ci dil lə rə tər cü mə 
olu na raq nəşr edil di yi ni de yib. O, 
nəş rin Azər bay can Pre zi den ti nin 
sə rən ca mı ilə elan edil miş “Şu şa 
İli”nə töh fə ol du ğu nu vur ğu la yıb, 
ki ta bın dün ya nın di gər el mi və 
mə də ni mər kəz lə rin də də təq dim 
edi lə cə yi ni bil di rib.

Da ha son ra təq di mat da iş ti rak 
edən Gür cüs ta nın el mi və mə də-
niy yət ic ti maiy yə ti nin nü ma yən-
də lə ri ki tab-al bom dan se çil miş 
ar te fakt la rı əks et di rən fo to sər gi 
ilə ta nış olub lar. On la rın ara sın da 
Qa ra bağ xan lı ğı na aid edi lən bay-
raq, Qa ra bağ xan la rı sü la lə sin də 
qo run muş Şah İs ma yı lın qal xa nı, 
həm çi nin XIX əsr Şu şa şə hə ri nin 
gö rün tü lə ri ni əks et di rən fo to lar 
xü su si ma ra ğa sə bəb olub.

Tbilisidə Qarabağın tarixi irsi haqqında 
kitabın təqdimatı keçirilib

İsfar Sarabski Fransada 
caz festivalında

Musiqiçinin “Planet” adlı yeni albomu da 
təqdim olunub

15-21 iyul ta ri xin də Fran sa nın 
Se te şə hə rin də “Jaz za Se te” 
ənə nə vi bey nəl xalq caz fes ti-
va lı ke çi ri lib. 

Fes ti val da öl kə mi zi Əmək dar 
ar tist, piano çu və bəs tə kar, bey-
nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı İs-
far Sa rabs ki təm sil edib. Ta nın-
mış caz men fes ti val da “Pla net” 
ad lı ye ni al bo mu nun rəs mi təq-
di ma tı nı ke çi rib. O, ey ni za man-
da rəh bər lik et di yi trio ilə bir lik də 
XX əs rin nü fuz lu caz ifa çı sı, 14 

“Qrem mi” mü ka fa tı sa hi bi, ame-
ri ka lı piano çu və bəs tə kar Her bi 
Han kok la ey ni səh nə ni bö lü şüb. 
Səs lən di ri lən Azər bay ca nın caz 
mu si qi lə ri bö yük al qış lar la qar-
şı la nıb.

Azər bay ca nın ilk ope ra mü-
ğən ni lə rin dən Xalq ar tis ti Hü-
seyn qu lu Sa rabs ki nin nə ti cə si 
olan İs far Sa rabs ki 2009-cu il-
də ke çi ri lən piano çu la rın Mont-
rö Caz Fes ti va lı nın qa li bi olub. 
Mu si qi çi dün ya nın “Ro yal Al bert 
Hall”, “Queen Eli za beth Hall”, 

“Mi les Da vis Hall”, “The Kon zert-
haus” və di gər məş hur kon sert 
sa lon la rın da çı xış edib. İs veç rə, 
Nor veç, Fran sa, Ru si ya, Gür-
cüs tan da ke çi ri lən bey nəl xalq 
fes ti val la rın iş ti rak çı sı olub. 

Əmək dar ar tist 2011-ci il də 
mosk va lı Alek sandr Ma şin (zərb 
alət lə ri) və Ma kar No vi kov la 
(kont ra bas) bə ra bər “İs far Sa-
rabs ki nin triosu”nu ya ra dıb.

Lalə

Ayasofyanı iki ildə 6,5 milyondan çox 
insan ziyarət edib

Heraklın 12 igidliyini əks etdirən 
mozaika tapılıb

Tür ki yə nin Alan ya böl gə sin də qə dim Syed ra şə hə ri 
ye rin də apa rı lan qa zın tı lar za ma nı mi fo lo ji qəh rə man 
He rak lın (Her ku les) 12 mis si ya sı nı əks et di rən təx mi nən 
164 kvad rat metr lik mo zaika sı ta pı lıb.

La zı mi mü ha fi zə təd bir lə ri gö rül dük dən son ra mo zaika nın 
ta pıl dı ğı nı ic ti maiy yət lə bö lüş mə yi məq sə dəuy ğun say dıq la-
rı nı de yən Syed ra Qə dim Şə hər qa zın tı qru pu nun rəh bə ri 
Er tuğ Er gü rer əra zi də ki iş lə rin da vam et di yi ni qeyd edib.

“Bu mi fo lo ji sa hə nin çə kil di yi be lə bir mo zaika nı da ha 
əv vəl gör mə miş dik. Fraq ment lər ha lın da mi fo lo ji səh nə-
lə rin yer al dı ğı mo zaik lər var, la kin bu ra da kı mo zaika da 
He rak lın bü tün igid lik lə ri nin təs vi ri ni gö rü rük. Fi qur la rın in-
san öl çü lə rin də ha zır lan ma sı bu na ye ga nə nü mu nə dir. Bu 
mə na da bən zər siz bir mo zaika ilə qar şı-qar şı ya yıq. Mi fo lo-
ji səh nə lə rin yax şı qo ru nub sax la nıl ma sı isə əsə rə xü su si 
əhə miy yət ve rir”, – de yə E.Er gü rer bil di rib.
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