
İ
yu nun 28-də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də Mə-
də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
tə sis edi lən Azər bay can 
Film Ko mis si ya sı nın (“Fil ming 
Azer baijan”) təq di mat mə ra-
si mi ke çi ril di.

Mə ra sim dən ön cə Azər bay-
can Res pub li ka sı nın mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mov “Len fi lm” 
Ki nos tu di ya sı nın baş di rek to ru 
Fyo dor Şer ba ko vun rəh bər lik 
et di yi Ru si ya nü ma yən də he yə ti 
ilə gö rüş ke çir di. 

Gö rüş də Ru si ya ilə mə də niy-
yət sa hə sin də iki tə rəfl  i mü na si-
bət lə rin in ki şa fı, ki no sa hə sin-
də təc rü bə mü ba di lə si, möv cud 
əla qə lə rin ge niş lən di ril mə si, bir-
gə la yi hə lə rin ic ra sı ilə bağ lı fi  kir 
mü ba di lə si apa rıl dı, sa hə nin gə-
lə cək in ki şaf pers pek tiv lə ri mü-
za ki rə olun du.

Azər bay can Film Ko mis si-
ya sı nın təq di mat mə ra si min-
də döv lət qu rum la rı və Ba kı-

da kı dip lo ma tik mis si ya la rın 
nü ma yən də lə ri, öl kə miz dən, 
elə cə də Tür ki yə, Uk ray na, 
Avst ri ya, Ser bi ya və Ru si ya-
dan ki no mü tə xəs sis lə ri iş ti-
rak edir di.

Mə ra sim də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov hər 
kə si sa lam la dı, xa ri ci öl kə lər-
dən təş rif bu yu ran qo naq la ra 
tə şək kü rü nü bil dir di. Qeyd et di 
ki, Azər bay can Film Ko mis si ya-
sı bey nəl xalq və yer li pe şə kar 
ic ma la ra öl kə mi zi çə ki liş mə ka-
nı ki mi kəşf et mə yə im kan ve-
rə cək. Məq sə di miz öl kə nin bu 
sa hə də po ten sialı nı or ta ya qoy-
maq dır.

Vur ğu lan dı ki, bu gün Azər-
bay can azad et di yi tor paq lar da 
qu ru cu luq iş lə ri apa rır. Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na 
əsa sən, Mə də niy yət Na zir li yi də 
bu bər pa və qu ru cu luq pro se-
sin də iş ti rak edir. Ar tıq mə də niy-
yə tin bu tor paq la ra qay ta rıl ma sı 
pro se si nə baş la nı lıb.

Anar Kə ri mov öl kə Pre zi den-
ti nin tap şı rı ğı na əsa sən, Mə-
də niy yət Na zir li yin də is la hat-
la ra  baş la nıl dı ğı nı da diq qə tə 
çat dır dı: “Döv lət baş çı sı nın 
mə də niy yət haq qın da töv si yə-
lə ri ni rəh bər tu ta raq is la hat la ra 
start ver mi şik. Bu gün mə də-
niy yət sa hə si müs tə qil li yi mi zin 
tə za hü rü və ey ni za man da iq ti-

sa diy ya ta töh fə ve rən bir sa hə 
ki mi for ma laş ma lı dır. İs la hat-
lar pro se sin də ki no sa hə si də 
priori tet təş kil edir. Öl kə miz də 
ki no işi nin tək mil ləş mə si, dün-
ya ba za rın da Azər bay ca nın 
rə qa bə ti ni ar tır maq üçün Ki no 
Agent li yi nin ya ra dıl ma sı nə zər-
də tu tu lur”.

davamı səh. 2-də

Dünya kinosuna inteqrasiya üçün vacib addım
Azərbaycan Film Komissiyasının təqdimat mərasimi keçirildi
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Ankarada Azərbaycan Evi və
Şuşa Konqres Mərkəzinin

açılışı keçirilib
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Türkdilli 
respublikaların 
müstəqilliyinin
30 illiyi 
münasibətilə

səh. 8

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

Müzəffər ordunun, qalib xalqın bayramı 
Hər il 26 iyun ta ri xin də hərb çi lər lə gö rüş lər əs na sın da mən 
de yir dim ki, gün gə lə cək biz öz doğ ma tor pa ğı mı za qa yı da-
ca ğıq, əra zi bü töv lü yü mü zü bər pa edə cə yik. De yir dim ki, əgər 
bu, da nı şıq lar yo lu ilə müm kün ol ma ya caq sa, mə sə lə ni hər bi 
yol la həll edə cə yik. Be lə də ol du. Uzun il lər da vam edən da nı-
şıq lar heç bir nə ti cə ver mə di və Azər bay can öz əra zi bü töv-
lü yü nü, ta ri xi əda lə ti, bey nəl xalq hü qu qu dö yüş mey da nın da 
tə min et miş dir.

Azər bay can Pre zi den ti, Ali Baş Ko man dan İl ham Əli yev bu 
söz lə ri iyu nun 26-da Si lah lı Qüv və lər Gü nü mü na si bə ti lə “Gü lüs-
tan” sa ra yın da Azər bay can Or du su nun rəh bər və şəx si he yə ti nin 
bir qru pu ilə gö rü şün də söy lə yib.

səh. 2

Manas Universitetində
“Qarabağ Zəfəri” sərgisi

İyu nun 28-də Biş kek şə hə rin də ki Qır ğı zıs tan– Tür ki yə Ma nas 
Uni ver si te tin də “Qa ra bağ Zə fə ri” ad lı sər gi açı lıb. Təd bir də 
Ba kı Me dia Mər kə zi nin çək di yi “Azər bay can Or du su nun Zə-
fər Pa ra dı” ad lı qı sa met raj lı film nü ma yiş olu nub.

səh. 2

Manas Universitetində

Azərbaycan xalça sənəti Kazan Kremlində nümayiş olunacaq
İyu lun 8-də Ru si ya Fe de ra-
si ya sı nın Ta ta rıs tan Res pub-
li ka sın da – “Ka zan Krem li” 
Mu zey-Qo ru ğun da “Xal ça 
sə nə ti – mə na la rın tə ka mü lü” 
ad lı sər gi açı la caq.

Sent yab rın 5-dək da vam edə-
cək sər gi də Azər bay can xal ça çı-
lı ğı na, onun ənə nə lə ri nə və müa-
sir tə cəs sü mü nə həsr olun muş 
ge niş miq yas lı eks po zi si ya təq-
dim olu na caq. Ka zan ta ma şa çı sı 
xal ça la rı ta ri xi pers pek tiv də gör-
mək, or na ment və sir li mə na lar 
dün ya sı na qərq ol maq üçün mi-
sil siz bir für sət əl də edə cək.

Eks po zi si ya Ta ta rıs tan Mə-
də niy yət Na zir li yi, Azər bay can 
Mə də niy yət Na zir li yi, Mil li Xal ça 
Mu ze yi və “Ka zan Krem li” Mu-
zey-Qo ru ğu nun bir gə təş ki lat çı-

lı ğı ilə təq dim olu na caq.
Azər bay can xal ça la rı nın ən 

dol ğun kol lek si ya sı na ma lik Mil-
li Xal ça Mu ze yi sər gi də XIX əs-
rin so nu – XX əs rin əv vəl lə rin də 
to xun muş ecaz kar klas sik xal ça 
nü mu nə lə ri ni nü ma yiş et di rə cək. 

On la rın hər bi ri or na ment, rəng 
tər ti ba tı və tex ni ki xü su siy yət-
lə ri nə gö rə müx tə lif re gional 
ənə nə lə ri əks et di rən nü mu nə-
lər dir.

2010-cu il də UNES CO-nun 
si ya hı sı na da xil edil miş Azər-
bay can xal ça çı lıq sə nə ti da-
vam lı ola raq ye ni ya naş ma lar la 
zən gin ləş sə də, qə dim ənə nə-
lə ri ni itir mə dən in ki şaf edir. Ka-
zan sər gi sin də təq dim olu na caq 
ənə nə vi Azər bay can xal ça la rı nı 
və “CHİN GİZ” ya ra dı cı tə xəl lü-
sü ilə iş lə yən Çin giz Ba ba ye-
vin müəl lif əsər lə ri ni bir ləş di rən 
məhz bu amil dir.

Rəs sam Azər bay can xal ça çı-
lıq ənə nə lə ri ni təh rif et mə dən, 
müasir sə nət nü mu nə lə ri ya ra-
da raq in terp re ta si ya edir. Be lə-
lik lə, klas sik əsər lər ye ni müəl lif 

xal ça la rı ilə qar şı-qar şı ya qo yu-
lur, bu nun la da mə sa fə lə ri və 
za ma nı qət edə rək on lar la dialo-
qa gi rir. Sər gi də təq dim olu nan 
“Saf ta rix” ins tal ya si ya sı sə nət-
kar ya ra dı cı lı ğı nın aça rı ola bi-
lər. Or na ment siz, bir rəng li, tə bii 
yun ça lar lı xal ça, müx tə lif dövr-
lə rin bir çox sim vol la rı nı əsr lər 
öt dük cə itir sə də, əbə di dir.

Sər gi ni mü şa yiət edən sə nəd-
li fi lm də Çin giz Ba ba yev ta ma-
şa çı lar la ya ra dı cı lıq pro se si nin 
sir lə ri ni bö lü şə cək, ənə nə vi xal-
ça nın fəl sə fə sin dən və müasir 
yo zu mun dan bəhs edə cək.

Sər gi nin açı lı şın da la yi hə nin 
ku ra to ru, Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yi nin di rek to ru Şi rin Mə li-
ko va, elə cə də müasir xal ça la rın 
müəl li fi  Çin giz Ba ba ye vin iş ti ra kı 
plan laş dı rı lır.

Ordu-xalq birliyinin 
ekran təcəssümü

İyu nun 26-da – Azər bay can 
Si lah lı Qüv və lə ri Gü nün də 
Hey dər Əli yev Sa ra yın da 
“Biz” ta ri xi-sə nəd li fil mi nin 
təq di mat mə ra si mi ke çi ril di. 
Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi ilə Ba kı Me dia Mər kə zi nin 
C.Cab bar lı adı na “Azər bay-
can film” Ki nos tu di ya sı ilə 
bir gə is teh sal et di yi ek ran 
əsə ri Azər bay can Or du su nun 
Və tən mü ha ri bə sin də şan lı 
Zə fə ri nə həsr olu nub.

Fil min prem ye ra sın da Azər-
bay ca nın mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov, Tür ki yə mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri nin müavi ni Ah met 
Mis bah De mir ca nın baş çı lıq et-
di yi nü ma yən də he yə ti, Mü da fi ə 
Na zir li yi nin müx tə lif qo şun növ-
lə ri ni təm sil edən hərb çi lər, Tür-
ki yə, Ru si ya və Av ro pa nın ki no 
mü tə xəs sis lə ri iş ti rak edir di lər.

İlk ola raq tor paq la rı mı zın azad-
lı ğı uğ run da can la rı nı fə da edən 
Və tən öv lad la rı nın əziz xa ti rə si 
bir də qi qə lik sü kut la yad edil di.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan mə-
də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Si-
lah lı Qüv və lər Gü nü mü na si bə-

ti lə əs gər və za bit lə ri mi zi təb rik 
et di.

davamı səh. 3-də

“Gördüyümüz vandalizm dünya mədəniyyət tarixinə bir zülm dövrü kimi düşəcək”

Tür ki yə nin mə də niy yət və 
tu rizm na zi ri nin müavi ni 
Ah met Mis bah De mir ca-
nın rəh bər lik et di yi nü ma-

yən də he yə ti və Ru si ya dan 
gə lən ki no mü tə xəs sis lə ri 
iyu nun 27-də Ağ dam şə hə-
ri nə sə fər edə rək er mə ni lə-
rin otuz ilə ya xın sü rən iş ğal 
döv rün də bu ra da tö rət dik-
lə ri van da liz min nə ti cə lə ri 
ilə ta nış olub lar. Qo naq la rı 
Azər bay can Mə də niy yət Na-
zir li yi nin mə sul əmək daş la rı 
mü şa yiət edib.

Qo naq la ra əv vəl cə bu ya-
xın lar da (28 may) Azər bay can 
Pre zi den ti tə rə fi n dən Ağ dam şə-

hə ri nin bər pa sı nın tə mə li nin qo-
yul du ğu əra zi də olub lar. Bu ra da 
on la ra şə hə rin ta ri xi, iş ğal döv-

rün də tö rə di lən da ğın tı lar, elə cə 
də hə ya ta ke çi ri lə cək qu ru cu luq 
iş lə ri ba rə də mə lu mat ve ri lib.

Bil di ri lib ki, Er mə nis ta nın iş ğa-
lı na qə dər Ağ dam res pub li ka nın 
ən bö yük, in ki şaf et miş şə hər-
lə rin dən idi. Er mə ni lər 1993-cü 
il iyu lun 23-də Ağ da mı iş ğal et-
dik dən son ra Ağ dam şə hə rin də 
və ra yo nun kənd lə rin də ya şa yış 
ev lə ri ni, ic ti mai bi na la rı, mək-
təb lə ri, mə də niy yət ocaq la rı nı, 
uşaq bağ ça la rı nı, xəs tə xa na la-
rı, is teh sa lat müəs si sə lə ri ni ta-
lan edib, da ğı dıb və yan dı rıb lar. 
Ağ dam da qə bi ris tan lıq lar, ta ri xi, 
mə də ni abi də lər də er mə ni van-
da liz mi nə mə ruz qa lıb. Vax ti lə 
Azər bay ca nın ən gö zəl şə hər-
lə rin dən olan Ağ da mın ye rin də 
xa ra ba lıq lar qa lıb.

davamı səh. 4-də

Paytaxtda “Marriott” brendinin
yeni hoteli

Pay tax tı mız da “Court yard by Mar riott Ba ku” ho te li nin açı lı şı 
olub. Ye ni ho tel Ba kı nın Fü zu li kü çə sin də, “Qış par kı” nın ya nın-
da yer lə şir. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin-
ci xa nım Meh ri ban Əli ye va açı lış da iş ti rak edib lər. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı və bi rin ci xa nım ho tel də ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub lar.

Mə lu mat ve ri lib ki, “Court yard by Mar riott Ba ku” ho te lin də 365 
otaq, ic las, id man zal la rı, res to ran ya ra dı lıb. Bu cür müasir ho tel 
komp lek si nin is ti fa də yə ve ril mə si öl kə miz də qey ri-neft sek to ru-
nun in ki şa fı na töh fə ol maq la ya na şı,  ho tel biz ne si nin key fi y yət cə 
ye ni mər hə lə yə qə dəm qoy ma sı na şə rait ya ra dır.

“Court yard by Mar riott Ba ku” Av ro pa da və dün ya da xü su si imi-
cə ma lik ho tel lər şə bə kə si tə rə fi n dən in şa edi lib. Son il lər Azər-
bay can da dün ya brend lə ri nə məx sus ho tel lə rin is ti fa də yə ve ril-
mə si öl kə miz də əl ve riş li in ves ti si ya mü hi ti nin ol du ğu nu, böl gə nin 
iq ti sa di mər kə zi sa yı lan Azər bay ca nın tu rizm sa hə sin də də qa-
baq cıl sı ra lar da qə rar laş dı ğı nı gös tə rir.

Tu rizm inf rast ruk tu ru nun in ki şa fı ilə bağ lı hə ya ta ke çi ri lən da-
vam lı təd bir lər, o cüm lə dən müasir meh man xa na la rın is ti fa də yə 
ve ril mə si Azər bay can da post pan de mi ya mər hə lə si nə da ha uğur-
lu ke çi di tə min et mək də bö yük rol oy na yır.

Qəzəl-romans müsabiqəsinin qalibləri 
mükafatlandırıldı

İyu nun 29-da Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın kon sert sa lo-
nun da qu ru mun “Ni za mi Gən cə vi İli”ndə elan et di yi qə zəl-ro-
mans jan rın da mü sa bi qə nin qa lib lə ri mü ka fat lan dı rıl dı.  

Bildirildi ki, mü sa bi qə də pe şə kar, qo ca man bəs tə kar lar la bə-
ra bər gənc bəs tə kar lar da iş ti rak edib. Mü sa bi qə yə çox ma raq lı 
əsər lər təq dim olu nub.

səh. 3
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Hər il 26 iyun ta ri xin də hərb çi lər lə gö rüş lər əs na sın da mən de
yir dim ki, gün gə lə cək biz öz doğ ma tor pa ğı mı za qa yı da ca
ğıq, əra zi bü töv lü yü mü zü bər pa edə cə yik. De yir dim ki, əgər 
bu, da nı şıq lar yo lu ilə müm kün ol ma ya caq sa, mə sə lə ni hər bi 

yol la həll edə cə yik. Be lə də ol du. Uzun il lər da vam edən da nı şıq lar 
heç bir nə ti cə ver mə di və Azər bay can öz əra zi bü töv lü yü nü, ta ri xi 
əda lə ti, bey nəl xalq hü qu qu dö yüş mey da nın da tə min et miş dir.

Azərbaycan Prezidenti, Ali
Baş Komandan İlham Əliyev
bu sözləri iyunun 26-da Silah-
lı Qüvvələr Günü münasibətilə

“Gülüstan” sarayında Azərbay-
canOrdusununrəhbərvəşəxsi
heyətininbirqrupu iləgörüşün-
dəsöyləyib.

Prezident qürur hissi ilə qeyd
edibki,bizilkdəfədirSilahlıQüv-
vələrGününümüzəfərordukimi,
qalib xalq kimi qeyd edirik: “Bu,
tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan
xalqının çoxəsrlik tarixində buna
bənzər parlaq zəfər olmamışdır.
Biz bütün gücümüzü səfərbər
edərəkdüşmənəsarsıdıcızərbə-
lərendirib,düşməniməğlubetdik,
tarixi ədaləti və ölkəmizin ərazi
bütövlüyünübərpaetdik”.
AliBaşKomandanvurğulayıb

ki,AzərbaycanSilahlıQüvvələri
BirincivəİkinciQarabağmüha-
ribələrinin şəhidlərinin qanını,
qisasımızı döyüş meydanında
aldı.Eynizamandabizheçnə-
yi unutmayacağıq: “Biz bunu
unudabilmərik.Bizşəhidlərimizi
unuda bilmərik, Xocalı qurban-
larını unuda bilmərik, dağılmış
şəhərlərimizi unuda bilmərik.
Dağılmış qəbirləri, təhqir edil-
miş məscidləri biz necə unuda

bilərik?Bizheçvaxtunutmama-
lıyıq.Azərbaycanxalqıbunuöz
yaddaşındadaimsaxlamalıdır”.
Dövlət başçısı Ermənistan-

da revanşizm xülyasına düşən
qüvvələrəxəbərdarlıqedib:“Er-
mənistandərketməlidirki,Azər-
baycan bundan sonra da güc-
lənəcək və bu, şübhəsizdir. O
cümlədənbizimhərbigücümüz
artacaq.Müharibədənsonraar-
tıq müvafiq göstərişlər verildi,
yeni kontraktlar imzalandı, ye-
ni silahların, texnikanın,müasir
texnologiyaların əsasında tex-
nikanın alınması prosesi baş-
lamışdır. Silahlı Qüvvələrimizin
struktur islahatları təsdiqləndi.
Deyəbilərəmki,SilahlıQüvvə-
lərimizin,Ordumuzunsaytərkibi
artırılacaq. Biz İkinci Qarabağ
müharibəsinin nəticələrini və
gedişatınıdüzgün təhliledərək,
əlbəttə ki, öz hərbi gücümüzü
artıracağıq. Ermənistanın isə,

əgər onlar yenə də bizə qarşı
düşmənçiliksiyasətindənəlçək-
məsələr, nəinki hərbi gücünü,
nəinki dağılmış, məhv edilmiş
ordusunu bərpa etmək imkanı
olmayacaq,eyni zamanda, iqti-
sadifəallığıbərpaetməkimkan-
larıdaçoxməhduddur.Onagö-
rəbizgüclənəcəyik”.
Prezident qeyd edib ki, Ermə-

nistanın inkişafı üçün yeganə
yolvar–özqonşuları ilənormal
münasibətlər qurmaq və ərazi
iddialarından əl çəkmək, Dağlıq
Qarabağ sözünü, ümumiyyətlə,
işlətməmək:“DağlıqQarabağadlı
ərazivahidiyoxdur,DağlıqQara-
bağmünaqişəsi anlayışı yoxdur.
Mənbunudəfələrlədemişəmvə
birdahademəkistəyirəmki,Dağ-
lıqQarabağmünaqişəsihəllolu-
nub, Ermənistan da bunu belə
qəbuletməlidirvəbizimləsərhəd-
lərinmüəyyənedilməsiistiqamə-
tindəişaparmalıdır”.

İham Əliyev daha sonra de-
yib:“Delimitasiyaüzrəişçiqrup
yaradılmalıdır. Sülh müqavilə-
sinə hazırlıq işləri getməlidir.
Bizbunubəyanedirik.Bizqalib
ölkəyik. Ermənistanı məhv et-
mişik, siz yaxşı bilirsiniz hansı
çətinşəraitəsasında.Onlar30
il istehkamlar, 6 müdafiə xətti
qurmuşdular. O bölgənin təbii
relyefi onlar üçün çox əlverişli
idi. Biz qəhrəman övladlarımı-
zıncanı-qanıbahasına,qəhrə-
manlığıbahasınabu torpaqları
azadetmişik.Ölüməgedirdibi-
zim gənclərimiz, əsgərlərimiz,
zabitlərimiz. Hər kəs bunu de-
yirdi–öldüvar,döndüyoxdur.
Biz belə çətin şəraitdə qələbə
qazanmışıq. Ona görə Ermə-
nistantamdərketməlidirki,biz
istənilənhərbivəzifəniicraedə
bilərikvəheçkimbizidayandı-
rabilməz.Onlarbilməlidirlərki,
dəmiryumruqyerindədir”.

Müzəffər ordunun, qalib xalqın bayramı

Manas Universitetində “Qarabağ Zəfəri” sərgisi

İ
yu nun 28də Biş kek şə hə rin
də ki Qır ğı zıs tan– Tür ki yə Ma
nas Uni ver si te tin də “Qa ra bağ 
Zə fə ri” ad lı sər gi açı lıb. Bu 
ba rə də Azər bay ca nın Qır ğı zıs
tan da kı Sə fir li yin dən mə lu mat 
ve ri lib.

Tədbirdə ilk olaraq Azərbay-
canın ərazi bütövlüyü uğrunda
canlarını qurban vermiş Vətən
övladlarınınxatirəsibirdəqiqə-
lik sükutla yad edilib.Azərbay-
can, Qırğızıstan və Türkiyənin
himnləri səslənib. Bakı Media
Mərkəzininçəkdiyi“Azərbaycan

Ordusunun Zəfər Paradı” adlı
qısametrajlı film nümayiş olu-
nub.
Qırğızıstan–Türkiyə Manas

Universitetinin rektoru, professor
Alpaslan Ceylan Qarabağda 30
illik işğala son qoyan Azərbay-
canOrdusunu təbrikedib,şəhid-
lərimizəAllahdan rəhmət diləyib,
qazilərimizin tezliklə sağalmasını
arzulayıb. Rektor Azərbaycan-
Türkiyə birliyinin dostluq və qar-
daşlığınbariznümunəsiolduğunu
vurğulayıb.
Tədbirdə çıxış edən Azərbay-

canınQırğızıstandakısəfiriHida-

yətOrucovmüzəfərAliBaşKo-
mandan İlhamƏliyevin rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Ordusunun şanlı
Qələbə qazandığı Vətən müha-
ribəsi barədə danışıb. Səfir mü-
haribə zamanı qardaş Türkiyə-
nin Azərbaycana verdiyi mənəvi
dəstəkdən də bəhs edib: “Vətən
müharibəsindəqardaşTürkiyənin
mənəvi,psixoloji,siyasi,diploma-
tikdəstəyibizimüçünçoxönəmli
amillərdən idi. Həmçinin qardaş
Türkiyəvətəndaşlarınınxalqımıza
verdiyidəstəkbizidahadaqürur-
landırırdı”.
Türkiyənin Qırğız Respubli-

kasındakı səfiri Əhməd Sadık
Doğan çıxışında Azərbaycanın
haqq savaşında haqlı qələbə
qazandığını söyləyib, Azərbay-
can xalqını və Türk dünyasını
böyüktarixihadisəmünasibətilə
təbrikedib.
Mərasimdə “Azəri” İctimaiTəş-

kilatının fəxri prezidenti, Qırğı-
zıstanın Əməkdar həkimi Akif
Alaferdov və “AzVirt Qırğızıstan”
şirkətinindirektoruÇingizBaxişev
dəçıxışediblər.
SonraqonaqlarrəşadətliOrdu-

muzun Zəfər yolunu əks etdirən
sərgiilətanışolublar.

Məqsədimiz ölkəmizi 
kino çəkilişi məkanına çevirməkdir

Film ko mis si ya sı nı ya rat maq da məq sə di miz Azər bay ca
nın ki no sə na ye si nin dün ya ki no su na in teq ra si ya sı nı tə
min et mək, öl kə mi zi ki no çə ki li şi mə ka nı na çe vir mək dir.

MədəniyyətnaziriAnarKərimovbusözləri iyunun28-də
AzərbaycanFilmKomissiyasının(“FilmingAzerbaijan”)təq-
dimatmərasimizamanıjurnalistlərəaçıqlamasındadeyib.
Nazir qeyd edib ki,Azərbaycanın gözəl təbiəti, zəngin

tarixi-mədəni abidələri, ənənələri və qonaqpərvərliyi var:
“Malikolduğumuznemətlərdənmaksimumistifadəedərək,
aparıcı xarici kinostudiyalarınAzərbaycanda çəkiliş apar-
malarıüçünfilmkomissiyasıplatforması yaratmaqniyyə-
tindəyik.BudaxaricikinostudiyalarınAzərbaycanagələrək
buradafilmlərçəkməsinəimkanyaradacaq.Beləliklə,Azər-
baycantanınacaq,onunturizmpotensialıtəbliğolunacaq,
həmçininölkəmizəsərmayəgələcəkvəiqtisadibaxımdan
əlavəəlverişliimkanlaryaranacaq”.
AnarKərimovəlavəedibki,Azərbaycandamövcudolan

buşəraitdəyaxşıfilmlərinçəkilərəkdünyadanümayişolun-
ması ölkəmizin turizm potensialınamüsbət təsir göstərə-
cək.
Mədəniyyətnaziriartıqdünyakinosənayesindəaparıcı

mövqelərəmalik“Netfix”platformasıiləəməkdaşlığınbaş-
landığınıdabildirib:“İnanırıqki,buəməkdaşlıqAzərbayca-
nınkinopotensialınıdünyayanümayişetdirməküçünyaxşı
vasitəolacaq”.

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan Film Komissiyası haq-

qında məlumat verən Anar Kərimov
bildirdi ki, bu layihənin gerçəkləşməsi
üçünölkəmizdəhərcürşəraitvar:mə-
dəniirs,müasirinfrastruktur,habelətə-
biişərait,tariximəkanlarvəs.
Nazirtədbirdəiştirakedənxariciölkə

səfirliklərinin nümayəndələrini “Filming
Azerbaijan”iləfəaləməkdaşlığasəslə-
di.Diqqətə çatdırıldı ki, beynəlxalq ki-
no istehsalçılarının Azərbaycana cəlb
olunmasıhəyatakeçirilir,eynizamanda
“Netfix”platforması iləyeni irimiqyaslı
layihələrgözlənilir.Bu layihənəinkiki-
no sahəsi, eləcə də ölkə iqtisadiyyatı
üçünəhəmiyyətiroloynayacaq.
Dahasonraçıxışedən“FilmingAzer-

baijan”ındirektoruİlkinMəmmədlibildir-
diki,komissiyanınyaradılmasıölkəmizin
müxtəlif sahələrdə geniş potensialının
göstəricisidir:“Əsasməqsədimizbupo-
tensialı reallaşdırmaq və Azərbaycanı
beynəlxalqkinoistehsalçılarıüçüngeniş
imkanları olan çəkilişməkanı kimi təq-
dimetmək,beynəlxalqkinoistehsalçıla-

rıiləmüştərəklayihələrhəyatakeçirmək
vəölkəmizəxaricdənmaliyyəvəsaitinin
cəlb edilməsini təmin etməkdir. Ümid
edirikki,həyatakeçirdiyimizlayihələrvə
ümumi fəaliyyətimizAzərbaycanın kino
sahəsində,habelədigərsahələrdədün-
yadatanıdılmasınavənüfuzununartırıl-
masınatöhfəverəcək”.
“FilmingAzerbaijan”tərəfindənBakı

Media Mərkəzinin dəstəyi ilə çəkilmiş
“Azərbaycan” adlı qısa tanıtım çarxı
təqdimedildi.İlkinMəmmədliAzərbay-
can Film Komissiyasının veb-səhifəsi
barədədəməlumatverdi.
Direktor çıxışının sonunda “Filming

Azerbaijan” komandası tərəfindən
Azərbaycanın şanlı Qələbəsi ilə ye-
kunlaşan 44 günlükmüharibədə azad
edilənQarabağahəsrolunmuşvə30il
ərzindədağıdılmıştarixi-mədəniirsimi-
ziəksetdirənvideoçarxıtəqdimetdi.
Türkiyə mədəniyyət və turizm nazi-

rininmüaviniAhmetMisbahDemircan
çıxışedərəkTürkiyənümayəndəheyət-
lərininötəngünişğaldanazadolunmuş
Ağdama səfəri haqda məlumat verdi.

O,işğaldanazadedilmişərazilərimizin
yenidən dirçələcəyinə, buraya həyatın
yenidən qayıdacağına əminliyini ifadə
etdi. Nazir müavini Türkiyə Film Ko-
missiyasının2019-cuildəyaradıldığını
vurğulayaraq qardaş ölkə kimi bütün
təcrübə və bacarıqlarınıAzərbaycanla
bölüşəcəklərinidiqqətəçatdırdı.
“Lenfilm” Kinostudiyasının (Rusiya)

baş direktoru Fyodor Şerbakov layi-
hənin təqdimatı münasibətilə azər-
baycanlı həmkarlarını təbrik edərək
gələcəkdəbusahədəqarşılıqlıəmək-
daşlığın perspektivlərindən söz açdı.
O, rusiyalı kinematoqrafçılara bu la-
yihə haqqında məlumat verəcəyini,
yaxınzamanlardaqarşılıqlımüzakirə-
lərinkeçirilməsiüçünşəraityaranaca-
ğınainandığınıdedi.
MədəniyyətNazirliyiKinematoqrafiya

şöbəsininmüdiriRüfətHəsənovdiqqə-
təçatdırdıki,əslində,FilmKomissiyası
təşəbbüsü ölkəmiz üçün yenilik deyil.
Hələ 2000-ci illərin əvvəlində Profes-
sional Kinorejissorlar Gildiyası tərəfin-
dənbuistiqamətdəəhəmiyyətliaddım-
laratılmışdı:“Təəssüfki,növbətiillərdə
Azərbaycan kinosunda müşahidə edi-
ləndurğunluqFilmKomissiyasınadair
fəaliyyətininkişafınıləngitdivəbizMə-
dəniyyət Nazirliyinin yeni komandası
kimi bu təşəbbüsün əhəmiyyətini dərk
edərəkonudirçəltməyəqərarverdik”.
Qeyd olundu ki, son bir il ərzində

Azərbaycankinosundamövcudvəziy-
yətin ciddi təhlili aparılıb, beynəlxalq
təcrübəöyrənilibvənəticədəplaniq-
tisadiyyatındanbazariqtisadiyyatına
keçidin zəruriliyi müəyyən edilib:

“Bu keçidin reallaşdırılmasıməqsədilə
üç əsas istiqamət üzrə işlərin həyata
keçirilməsinə başlanılmışdı. İlk növ-
bədə kino sahəsində hüquqi-normativ
bazanın beynəlxalq təcrübəyə əsasən
təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyac du-
yulur. Bununla bağlı müvafiq dövlət
strukturları ilə əməkdaşlıq aparılır və
ümidedirikki,yaxınzamanlardabuis-
tiqamətdəəhəmiyyətlinəticələrinşahidi
olacağıq.İkinciprioritetistiqamətinsan
kapitalının artırılmasıdır. Buməqsədlə
MədəniyyətNazirliyitərəfindənbirsıra
təlim-tədrisproqramlarıhəyatakeçirilir
və gələcəkdə də kinonun bütün sahə-
lərindətəcrübəmübadiləsininaparılma-
sı,ümumibilik vəbacarıqsəviyyəsinin
artırılması istiqamətində layihələr plan-
laşdırılır.Üçüncü sahə isə yeni dövrün
tələb və çağırışlarına uyğun dayanıqlı
infrastrukturunqurulmasıvəinkişafetdi-
rilməsidir.Mənçoxşadamki,bizbugün
bununbariznümunəsiolanAzərbaycan
FilmKomissiyasınıtəqdimedirik”.
TürkiyəMədəniyyətvəTurizmNazir-

liyiKinoidarəsininrəhbəriErkinYılmaz
Türkiyə Film Komissiyasının fəaliyyə-
ti haqqındaməlumat verdi. Bildirdi ki,
layihə üzrəTürkiyədə507 filmərsəyə
gətirilib.O,busahədəAzərbaycanında
uğurqazanacağınaşübhəetmədikləri-
nidiqqətçatdırdı.
Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra

konsert proqramı təqdim edildi. Nicat
Aslanovunrəhbərliyi ilə təqdimolunan
cazmusiqisindən ibarət konsertdəDi-
anaHacıyevanınifalarımaraqlaqarşı-
landı.

LALƏ

Dünya kinosuna inteqrasiya üçün vacib addım
Azərbaycan Film Komissiyasının təqdimat mərasimi keçirildi

Film Komissiyasının yaradılması 
bu sahədə dəyişikliklərə səbəb olacaq

Azər bay can Film Ko mis si ya sı nın ya ra dıl ma sı 
bi zim üçün gə lə cək əmək daş lıq ba xı mın dan əla
mət dar bir ha di sə dir.

Busözləri“Lenfilm”Kinostudiyasınınbaşdirektoru
Fyodor ŞerbakovAzərbaycan FilmKomissiyasının
açılışmərasimindədeyib.
“Biz işlərin gedişatını diqqətlə izləyirik. Rusi-

yanın müxtəlif bölgələrində, həmçinin Sankt-Pe-
terburqda, “Lenfilm” Kinostudiyasında da Film
Komissiyası aktiv olaraq fəaliyyət göstərir. Film
Komissiyasınınyaradılmasınəinkimillikinonuin-
kişafetdirmək,eynizamandadünyakinosunain-
teqrasiyaetməsiüçünçoxvacibdir.Bunagörədə
Azərbaycanda Film Komissiyasının yaradılması
kinosənayesindəböyükdəyişikliklərəsəbəbola-
caq. Dəyişikliklər, ilk növbədə, struktur sahəsinə
təsiredəcəkki,budaAzərbaycanıgözəlbirçəkiliş
meydançasına çevirəcək və bütün kinematoqraf-
çılarırahatbirplatformayadəvətedəcək.Bu,çox
vacibdir.Bizbunuartıqmüzakirəetmişikvədüşü-
nürükki, ölkənizdəolankinostudiyalardannəinki
istifadəedəcəyik,eynizamandaözhəmkarlarımız
arasındaAzərbaycanın daşıdığı imkanların təbli-
ği iləməşğulolacağıq”,–deyəFyodorŞerbakov
vurğulayıb.

“Qarabağın musiqi irsi və Ərtoğrol Cavid” 
AMEAnın Hü seyn Ca vi din EvMu ze yi “Qa ra ba ğın mu si qi 
ir si və Ər toğ rol Ca vid” ki ta bı nı nəş rə ha zır la yıb. Ki ta bın 
tər tib çi si və ön sö zün müəl li fi mu ze yin di rek to ru, fi lo lo gi
ya elm lə ri dok to ru Gül bə niz Ba ba xan lı dır. 

Nəşrdə Qarabağ xanəndələrinin ifa etdiyi Azərbaycan
klassikmusiqimətnləri,CabbarQaryağdıoğlu, Süleyman
MansurovvəCamalCəfərovunQarabağınmusiqikeçmişi-
nədairxatirələri,onlarınrepertuarınadaxilolan,Qarabağ
toylarında oxunanmahnılar və digər materiallar, Hüseyn
Cavidindünyadanvaxtsızköçmüşoğlu,dərinanalitikdü-
şüncəsahibiƏrtoğrolCavidinbunlaradairelmiaraşdırma-
larıyeralıb.
KitabınhazırlanmasındaƏrtoğrolCavidinmuzeyinfon-

dundasaxlanılanşəxsiarxivinəaidmateriallardanistifadə
olunub.

Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı 
kino sahəsində də özünü göstərəcək

Ki no mə də niy yə tin ən va cib sa hə lə
rin dən bi ri dir. Çün ki ki no öz lü yün
də ki ta bı, mu si qi ni, di gər sa hə lə ri 
də əla qə lən di rir. Ki no sa hə si ni 

in ki şaf et dir mək nəin ki in sa nı, mə də
ni ir si tap maq da mü hüm rol oy na yır, 
ey ni za man da öz mə də niy yə ti mi zi 
dün ya ya çat dır ma ğa kö mək edir.

Türkiyə mədəniyyət və turizm naziri-
ninmüaviniAhmetMisbahDemircanbu
sözləri Azərbaycan Film Komissiyasının

təqdimat mərasimində jurnalistlərə açıq-
lamasındasöyləyib.
İki ilöncəTürkiyədəfilmsənayesində

dəyişiklikləraparmağabaşladıqlarınıde-
yənnazirmüavinibildiribki,məqsədimiz
ölkəmizi tanıtmaq idi: “Biz yerli firmala-
radəstək verib, əcnəbi kinoşirkətləri də
Türkiyəyədəvətetməkləonlarınçəkdiyi
filmlərdəTürkiyəgörüntülərini dünya ic-
timaiyyətinətəqdimedərəközmədəniy-
yətimizinümayişetdirməyəçalışmışdıq.
Beləbir layihəninAzərbaycandadaqə-
buledilməsinindoğruolduğunugörürəm.
Düşünürəm ki, bu yolla Azərbaycanın
mədəniyyəti, tarixi birməcrada toplana-
caq və dünya qarşısında təbliğ oluna-
caq”.
Türkiyəlinazirmüaviniqeydedibki,Qa-

rabağıazadedənazərbaycanlılarındün-
yayaverəcəyimesajlarıvar:“Omesajları
kinovasitəsiləötürməyindoğruolduğunu
düşünürəm.Azərbaycan-Türkiyəqardaş-
lığıhərbirsahədəözünügöstərdiyikimi,
kinosahəsindədəözünügöstərəcək.Əl-
bəttə,mədəniyyətvətəhsilönəmlibirsa-
hələrdirvəbunlarıisəkinobirləşdirir”.
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Nazir bildirdi ki, ölkəmiz tari

xininəngözəlgünləriniyaşayır:
“Buna görə dəAli Baş Koman
danİlhamƏliyevbaşdaolmaqla
qüdrətliOrdumuzatəşəkküredi
rəm.VətənmüharibəsindəOrdu
muzungöstərdiyiqəhrəmanlıqla
rı gələcək nəsillərə çatdırmaq
bizimborcumuzdur.BugünŞu
şamızdabayramkeçiririk,Ağda
mımızdavədigərazadolunmuş
şəhərlərimizdə quruculuq işləri
aparılır.44günlükVətənmühari
bəsindəqardaşTürkiyədaimya
nımızdaoldu,həmmənəvi,həm
siyasi,həmdəinformasiyadəs
təyigöstərdi.Birdahabudəstə
yəgörəqardaşTürkiyəRespub
likasına təşəkkürümü bildirirəm.
Bundansonrabuqardaşlıqdaha
da möhkəmlənəcək. Hamı bil
məlidirki,artıqikiqardaşdövlətin
əməkdaşlığıŞuşaBəyannaməsi
iləənyüksəksəviyyəyə–müttə
fiqliyəçatıb”.
Anar Kərimov qeyd etdi ki,

döyüş meydanında savaşımız
bitsə də, diplomatik səviyyədə
və mədəniyyət sahəsində mü
barizəmizhələdavamedir:“Biz
busavaşdadaqalibgəlməliyik.
Mədəniyyət sahəsində də gü
cümüzü, qardaşlığımızı bütün
dünyayaelanetməliyik”.
Nazirçıxışınınsonundafilmin

ərsəyə gəlməsində göstərdiyi
dəstəyə görəBakıMediaMər
kəzinəminnətdarlığınıbildirdi.

Türkiyənin mədəniyyət və tu
rizm nazirinin müavini Ahmet
Misbah Demircan ilk olaraq Si
lahlıQüvvələrGünümünasibətilə
TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyib

Ərdoğan və mədəniyyət və tu
rizm naziri Mehmet Nuri Ərso
yun təbriklərini çatdırdı. Bildirdi
ki, Türkiyə həmişə olduğu kimi,
bugündəqardaşAzərbaycanın
yanındadır: “Türkiyənin tanınmış
şairiNamiqKamal“Vətənmahnı
sı” şeirində belə deyirdi: “Əcda
dımızınheybətiməruficahandır,
Fitrətdəyişirsanma,buqanye
nəoqandır!”.Bizbundansonra

QarabağZəfərişeiriniyazacağıq
ki,oxunsun,musiqisiniifaedəcə
yikki,dinlənilsin,filminiçəkəcəyik
ki,izlənilsin.Busadaladıqlarımən
az Zəfər qədər önəmlidir. Qələ

bəni ordular qazanır, ancaq bü
tün zəfərləri mədəniyyət, sənət,
şeirvəşüuryaşadır.Yaşasınəs
gərlərimiz,şeirlərimiz,birliyimiz.

ŞanlıVətən,şanlıVətən,
Azərbaycan,Azərbaycan,
 Azərbaycan!”

Qardaş Azərbaycana əmin
amanlıq və firavanlıq arzulayı
ram”.

Daha sonra “Biz” filminin ya
radıcı heyəti səhnəyə dəvət
olundu.Filmin ideyamüəllifivə
rejissoru, Bakı Media Mərkəzi
nin icraçı direktoru Orman Əli

yev ekran əsəri haqqında mə
lumatverdi.Qeydetdiki,filmdə
Vətən müharibəsi dövründə
müzəfər Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə qəhrəmancası
na ön cəbhədə döyüşənAzər
baycan əsgəri ilə yanaşı, arxa
cəbhədə onu dəstəkləyən və
tənpərvər sadə vətəndaşların
da ümumi Qələbədə oynadığı
rol göstərilir: “Həm əsgərləri

miz, həm də sadə vətəndaşla
rınmüharibədövründəkeçirdiyi
mənəvipsixoloji ruh yüksəkliyi,
ortayaçıxanyenimüsbətcizgi
lərvəənəsasıhərbirazərbay

canlının Qələbəyə sona qədər
inambəsləməsifilmdəözəksi
ni tapıb. Filmdə eyni zamanda
müharibə dövründə fenomenə
çevrilən, videosu və fotosu ən
çoxpaylaşılan,ənçoxmüzakirə
olunansadəinsanlarınmüsahi
bələrinə də yer verilib.Mühari
bədəbaşverəntaleyüklühadi
sələriməhzonlarvəhəminanın
şahidləridanışırlar”.

Filmin adına da diqqət çə
kən Orman Əliyev söylədi ki,
AzərbaycanOrdusuVətənmü
haribəsində qalib gəlməklə öz
gücünü və imkanlarını bütün
dünyaya nümayiş etdirdi. Bu
həm də Azərbaycan insanının
–yənibizləringücü idi.Hərbir
azərbaycanlı mən yox, məhz
“biz”deyərəkümumiQələbədə
öztarixirolunuoynadı.

Sonda“Biz”tarixisənədlifilmi
nümayişolundu.
Qeyd edək ki, filmin prodüseri

C.Cabbarlı adına “Azərbaycan
film” Kinostudiyasının direktoru
Fariz Əhmədov, operatorları Əli
Əliyev, Ziya Babayev, səs rejis
soru Azad Vəliyev, redaktorları
AyazMirzəyevvəİlhamBərxudar,
montajçısıisəƏsgərRəhimovdur.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Qəzəl-romans müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırıldı
İyunun29-daAzərbaycan
Bəstəkarlarİttifaqınınkon-
sertsalonundaqurumun
“NizamiGəncəviİli”ndəelan
etdiyiqəzəl-romansjanrın-
damüsabiqəninqalibləri
mükafatlandırıldı.

Bəstəkarlar İttifaqının sədri,
Xalq artisti, professor Firəngiz
Əlizadə çıxış edərək müsabi
qənin əhəmiyyətindən danışdı.
Bildirdi ki, bumüsabiqənin çox
gözəlbirözəlliyioldu:“Müsabi

qədəpeşəkar,qocamanbəstə
karlarlabərabərgəncbəstəkar
lardaiştirakedirdi.Çoxmaraqlı
və diqqətçəkən əsərlər təqdim
edilmişdi. Biz onların ən yax
şılarını mükafata təqdim etdik.
Sevindiricihaldırki,regionlarda
yaşayan bəstəkarlar da müsa
biqəyə qatılmışdı. İnanıram ki,
onların əsərləri gələcək müsa
biqələrdə layiqli yer tutacaq.
Müsabiqələr həmbəstəkarların
tanınmasına, həm də onların
arasında rəqabətmühitinin ya

ranmasınatəkanverir”.
Bəstəkarlar İttifaqının kati

bi, Əməkdar incəsənət xadimi,
münsifər heyətinin üzvü Zem
fira Qafarova bildirdi ki, müsa
biqəyə maraqlı əsərlər təqdim
edilmişdi: “Onlarla birbir tanış
olduq vəmaraqla dinlədik.Se
çim çətin olsa da, obyektiv ol
mağaçalışdıq”.
Çıxışlardan sonramükafatlar

sahiblərinətəqdimedildi.
Birinci dərəcəli mükafat Xalq

artisti Dadaş Dadaşova, ikinci

dərəcəli mükafat sənətşünas
lıq namizədi Lalə Cəfərovaya,
üçüncü dərəcəli mükafat Xalq
artistiAzərDadaşovaverildi.
Bəstəkarlardan Tahir İbişov,

FəridFətullayevvəKəmaləƏli
zadəfəxridiplomlatəltifolundu
lar.
Xalq artisti Dadaş Dadaşov

çıxış edərək müsabiqənin təş
kilində zəhməti olan hər kəsə
təşəkkür etdi. Bildirdi ki, Niza
mi poeziyasını anlamadan ona
musiqibəstələməkolduqcaçə
tindir.

Savalan FƏRƏCOV

Ordu-xalq birliyinin ekran təcəssümü
“Biz” tarixi-sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirildi

Builölkəmizdə26İyun–Silahlı
QüvvələrGünüilkdəfəQələbə
ab-havasındaqeydolundu.
Bölgələrdəkimədəniyyətmüəs-

sisələrindəkeçiriləntədbirlərdə
Azərbaycantorpaqlarının30illik
işğalınasonqoyanmüzəffərOrdu-
muzundünyayasəssalanqəhrə-
manlığındansözaçılıb.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İda
rəsinin təşəbbüsü, tabemüəssisələrin
təşkilatçılığıiləSilahlıQüvvələrGünü
nəhəsrolunmuşsilsilə tədbirlər keçi
rilib.Mədəniyyətmərkəzlərivəmusiqi
məktəbləri tərəfindən idarənin əhatə
etdiyiAğstafa,QazaxvəTovuzrayon
larındayerləşənhərbihissələrdəkon
sertproqramlarıtəşkilolunub.
AğstafaRegionalMədəniyyət İdarə

sininrəisiElbəyƏli,Mədəniyyətİşçiləri
HəmkarlarİttifaqıAğstafavəTovuzra
yon komitələrinin sədrləri Zahid Sul
tanovvəAsifQasımov,Ağstafa rayon
MKSnin direktoru Solmaz Nağıyeva
və idarəninTovuz rayonuüzrənüma
yəndəsi Adil Həsənov Ordumuzun
bayramındaVətənmüharibəsiqaziləri
SəmədXəlilov,RafaelYusifov,Elməd
din Gülməmmədov, Rəşad İsmayılov,
VəliHəsənovvəElşən İbrahimovuzi
yarətediblər.

İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsi
vəDövlətTurizmAgentliyinintabeliyin
dəolan“Lahıc”DövlətTarixMədəniyyət
Qoruğunun birgə təşkilatçılığı ilə bay
ramkonsertitəqdimolunub.Konsertdə
“Lahıc”folklorkollektivi,aşıqElmanTa
lıstanlı,ŞamaxıdanƏməkdarmədəniy
yətişçisiRasimƏləsgərovçıxışediblər.
Şamaxı rayonHeydərƏliyevMərkəzi
nintəşkilatçılığıiləHeydərƏliyevadına
parkda“HeydərƏliyevvəorduqurucu
luğu”mövzusundatədbirkeçirilib.

Bərdə Regional Mədəniyyət İdarə
sinin təşkilatçılığı iləkeçirilən tədbirdə
regional idarənin rəis müavini Validə
NabatovaçıxışedərəkAzərbaycanSi
lahlı Qüvvələrinin yaranma tarixindən
və Vətən müharibəsində Qələbəmiz
dənsözaçıb.
BiləsuvarRegionalMədəniyyət İda

rəsiNeftçalarayonHeydərƏliyevMər
kəzininəməkdaşlarıVətənmüharibəsi
qaziləri SənanHacıyev, Seymur Xali
qovvəMuradHəsənovunailəsinəbaş
çəkiblər.NeftçalaRayonTarixDiyarşü
naslıqMuzeyininəməkdaşları isəVə
tənmüharibəsişəhidiElvinDadaşovun
ailəsiniziyarətediblər.

Masallı RegionalMədəniyyət İdarə
sinin rəisi Bəxtiyar Qılıncov, idarənin
əməkdaşları, tabe müəssisələrin rəh
bərləri Ordumuzun bayramı münasi
bətilə rayonunŞərəfə kəndində şəhid
Nurlan Əbilovun ailəsini ziyarət edib
lər.İdarərəhbərliyiMusaküçəvəBala
KolatankəndlərindəVətənmüharibəsi
iştirakçısı Mənsim Mənsimli və şəhid
Əli Quliyevin ailəsinə də baş çəkib.
Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə
Masallı rayon Mədəniyyət Mərkəzinin
sənət kollektivi vəMasallı Dövlət Re
gionalKollecitələbələrininbirgəiştirakı
iləonlaynmusiqilikompozisiyatəqdim
edilib.R.TağıyevadınaMasallıRayon
TarixDiyarşünaslıq Muzeyində “Keç
mişimizvəbugünümüz”mövzusunda
tədbir keçirilib. Cəlilabad rayon Alar
kəndMədəniyyətevinin incəsənətus
taları “MüzəfərdirmənimOrdum” ad
lı onlaynmusiqili proqram təşkil edib.
Rayonun Xanəgah və Gülməmmədli
kəndmədəniyyətevlərininkollektivləri
“Vətənbizisəsləyir”adlıonlaynmusi
qiliproqramlaçıxışediblər.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi
Qax rayonuŞıxlar kənd klubu “Vətən
qəhrəmanları”, Oğuz rayon MKSnin
BaşDaşağıl kənd kitabxana filialı isə
“Ordumuzqürurumuzdur”adlıtədbirlər
keçiriblər.
AğcabədiRegionalMədəniyyət İda

rəsiAğdamrayon97saylıköçküntam
orta məktəbinin şagirdləri Ağdam ra
yonHeydərƏliyevMərkəzinəekskur
siyaediblər.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsi

GöyçayrayonMKSnintəşkilatçılığıilə
keçirilən“QalibOrdumuz”adlıtədbirdə
ərazi bütövlüyümüzübərpaedənmü
zəfərSilahlıQüvvələrimizinqüruryeri
mizolduğuvurğulanıb.

SabirabadRegionalMədəniyyətİda
rəsinintəşkilatçılığıiləVətənmüharibə
sindəyaralanmış,1ci,2ci,3cüqrup
əlilliyi olan qazilərlə Sabirabad rayo
nundakı“AnaKür”ailəviistirahətmər
kəzindəgörüşkeçirilib.Görüşzamanı
çıxışedənlərqaziləridüşmənüzərində
qazanılan tarixi Qələbə münasibətilə
təbrik edib, müzəfər Ordumuzun tor
paqlarımızın azadlığı uğrunda göstər
diyişücaətinəslqəhrəmanlıqsalnamə
siolduğunudiqqətəçatdırıblar.Sonda
qazilərəSabirabadRegionalMədəniy
yətİdarəsininhədiyyələritəqdimedilib.

SumqayıtRegionalMədəniyyət İda
rəsiSumqayıtDövlətRəsmQalereya
sında istedadlı və yaradıcılıq qabiliy
yətiolanşagirdlərarasında“Ordumun
gücü” adlı rəsm müsabiqəsi keçirilib.
AbşeronrayonHeydərƏliyevMərkəzi
nintəşkilatçılığıilə“Vətənoğulları”adlı
tədbir təşkilolunub.Regional idarənin
Xızı rayon nümayəndəliyinin təşkilat
çılığı iləNsaylıhərbihissədəkonsert
proqramıkeçirilib.

Kürdəmir RegionalMədəniyyət İda
rəsinin təşkilatçılığı ilə N saylı hərbi
hissədə konsert təqdim olunub. Təd
birdəçıxışedənregionalidarəninrəisi
FaiqXudanlıbayrammünasibətilətəb
riklərini çatdırıb, müstəqillik dövründə
Azərbaycanın ordu quruculuğundan,
AliBaşKomandanın rəhbərliyi iləOr
dumuzun qazandığı Zəfərdən bəhs
edib. Kürdəmir Regional Mədəniyyət
İdarəsindəKürdəmirrayonMədəniyyət
Mərkəzininhazırladığışəhidlərguşəsi
ninaçılışıolub.XocavəndrayonMədə
niyyətevinintəşkilatçılığıilə“Ordumuz
qürurumuzdur”adlıdəyirmimasakeçi
rilib.
LənkəranRegionalMədəniyyət İda

rəsi Lənkəran şəhər Heydər Əliyev
Mərkəzi “Güclü Azərbaycan Ordusu
şanlıZəfərini tarixəyazdı”mövzusun
davideokonfranskeçirib.
XaçmazRegionalMədəniyyət İdarə

siQubarayonMKSninMərkəzikitab
xanasınınUşaqşöbəsi “26 İyunSilah
lıQüvvələrGünüdür” adlı kitab sərgisi
təşkiledib.MKSninMərkəzikitabxana
sıB.SəfəroğluadınaQubarayonMədə
niyyətMərkəziiləbirgə“Ordumuzqüru
rumuzdur”adlıonlayntədbirkeçirib.

Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarə
sinin Göygöl rayon üzrə nümayəndə
liyinin təşkilatçılığı ilə videokonfrans
keçirilib. Gədəbəy rayon Mədəniyyət
MərkəziisəNsaylıhərbihissədəbay
ramkonsertitəşkiledib.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarə

sinin təşkilatçılığı ilə regional idarənin
tabeliyində fəaliyyətgöstərənKəlbəcər
rayonUşaqincəsənətməktəbinin“Də
lidağ” xalq çalğı alətləri ansamblı (bə
dii rəhbərElçinKərimov)Nsaylıhərbi
hissədəkonsertproqramı təqdimedib.

GəncəşəhərMKSnin19saylıkitabxa
nafilialı“Zəfərtarixiniyazanordu”adlı
ədəbibədii kompozisiya keçirib. Go
ranboy rayon Heydər Əliyev Mərkəzi
vərayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyinin
birgə təşkilatçılığı ilə “Qüdrətli ordu iq
tisadiyyatın güclü inkişafının təzahü
rüdür” adlı dəyirmi masa təşkil edilib.
GoranboyDövlətRəsmQalereyasında
əlamətdar günlə bağlı sərgi təşkil olu
nub. Rayonun Nizami kənd Sənətkar
lıqevi,BaxçakürdkəndMədəniyyətevi
vəQaradağlıkəndDiyarşünaslıqevinin
birgə təşkilatçılığı iləNsaylıhərbihis
sədə konsert proqramı təqdim edilib.
XocalırayonMədəniyyətevinintəşkilat
çılığı,Xocalışəhər1və3nömrəliUşaq
musiqiməktəblərinin iştirakı iləNsaylı
hərbihissədəkonsertproqramıkeçirilib.

Hər cümlə – bir xəbər
BərdəRegionalMədəniyyətİdarəsi
vəTərtərRayonİcraHakimiyyətinin
birgətəşkilatçılığıiləTərtərşəhərin-
dəkiHeydərƏliyevadınaMədə-
niyyətvəistirahətparkında“Kreativ
sənayevəyerliimkanlar”adlısərgi-
yarmarkakeçirilib.

MasallıRegionalMədəniyyətİdarə
sinin rəisi BəxtiyarQılıncov idarənin
tabeliyində olan mərkəzi mədəniy
yət müəssisələrinin rəhbərləri ilə vi
deokonfransformatındaiclaskeçirib.
Sumqayıt Regional Mədəniyyət

İdarəsində keçirilən iclasda rəis Rə
şadƏliyevmədəniyyətininkişafı,mil
limənəvi dəyərlərimizin qorunması
vətəbliği,buistiqamətdəMədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən
tədbirlərbarədədanışıb.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarə
siOğuzrayonMKSninBaşDaşağıl
kənd kitabxana filialının həyətində
“açıqkitabxana”günükeçirilib.
Gəncə Regional Mədəniyyət İda

rəsiSamuxrayonMKSninQarayeri
qəsəbəkitabxanafilialıvəUşaqmu
siqi məktəbi Samux rayon Heydər
ƏliyevMərkəziiləbirlikdəAşıqƏləs
gərin 200 illiyi münasibətilə “Haqq
aşığı”adlıonlayntədbirtəşkiledib.

Müzəffər Ordumuz – güvən və qürur yerimizBölgələrdən xəbərlər

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ



Mədəniyyət Nazirliyində Kuba səfiri ilə görüş
AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziriAnarKərimov
iyunun25-dəKubaRespublikasınınölkəmizdəkisəfiriAlfredo
NievesPortuondoiləgörüşüb.

QonağısalamlayannazirAnarKərimovAzərbaycanvəKuba
arasındaikitərəfimünasibətlərinmüxtəlifsahələrüzrəinkişafın
danməmnunluğunuifadəedib,mədəniyyətsahəsindəəməkdaş
lığıngenişləndirilməsiüçünəlverişliimkanlarınolduğunusöyləyib.
Görüşzamanı ikiölkəarasındamədəniyyətinmüxtəlifsahə

lərində təcrübəmübadiləsinin, tədbirlərin təşkilinin əhəmiyyəti
qeydedilib, ikitərəfimünasibətləringələcəkinkişafperspektiv
ləribarədəfikirmübadiləsiaparılıb.
QəbulagörənazirətəşəkkürünübildirənsəfirAlfredoNieves

PortuondoAzərbaycanvəKubaarasındamədəniyyətsahəsin
dəbirgəfəaliyyətinsəmərəlitəşkiliməqsədiləbukimigörüşlərin
əhəmiyyətinivurğulayıb.Mövcudəlaqələrinmöhkəmləndirilmə
sininvacibliyinidiqqətəçatdırandiplomatölkəsininbusahədə
əməkdaşlığahazırolduğunudeyib.

Qobustanın tarixi-mədəni 
zənginliyi ilə tanışlıq

Kinosahəsindəəməkdaşlıqməqsədiləölkəmizdəsəfərdə
olanTürkiyəCümhuriyyətimədəniyyətvəturizmnazirinin
müaviniAhmetMisbahDemircanınrəhbərliketdiyinümayən-
dəheyəti,eləcədədigərölkələrdəngəlmişkinosahəsiüzrə
mütəxəssisləriyunun27-dəQobustanMilliTarix-BədiiQoru-
ğunuziyarətediblər.

Qonaqları Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin
müşaviriElnurƏliyev,MədəniyyətNazirliyiKinematoqrafiyaşö
bəsininmüdiriRüfətHəsənovvənazirliyindigərməsulşəxsləri
müşayiətediblər.
QonaqlarAzərbaycan tariximədəni irsinindaşyaddaşıolan

Qobustanabidələri,buradakıqayaüstürəsmlər,qoruqərazisin
dəkimuzeykompleksiiləmaraqlatanışolublar.Qoruqərazisin
dəqazıntılarnəticəsindəaşkarolunmuşartefaktlarhaqqındada
məlumatverilib.

“Ən igid əsgər bizim əsgər” 
AzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyində26İyun
–SilahlıQüvvələrGünümünasibətilə“Ənigidəsgərbizim
əsgər”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdəqonaqqismindəİkinci
QarabağmüharibəsininiştirakçılarıSübhanXankişiyev,Nur-
lanSüleymanovvəNamiqManafoviştirakediblər.

Tədbirimuzeyin şöbəmüdiriXanımAbdinovaaçaraq103 il
əvvəl,1918ci ilin26 iyunundaAzərbaycanXalqCümhuriyyə
tininMilliOrdusununəsasınınqoyulduğunubildirib.Vurğulayıb
ki,2020ciilinVətənmüharibəsindəkitarixiQələbədənsonrabu
günümüzəfərOrduvəqalibxalqolaraqqeydedirik.
Sonra görüşün qonaqları haqqındaməlumat verilib. Bildirib

ki,Laçın,Füzuli rayonlarının işğaldanazadolunmasıuğrunda
aparılmışdöyüşəməliyyatlarındaiştirakedərək,şəxsiigidlikvə
şücaətnümayişetdirmişhərüçqaziAzərbaycanRespublikası
nınPrezidentiİlhamƏliyevinsərəncamıilətəltifolunublar.Süb
hanXankişiyev“Laçınınazadolunmasınagörə”və“Füzulinin
azadolunmasınagörə”medallarına,NurlanSüleymanov“Füzu
lininazadolunmasınagörə”medalına,NamiqManafov“Laçının
azadolunmasınagörə”medalınalayiqgörülüb.
SübhanXankişiyevbirvaxtlarMusiqiMədəniyyətiDövlətMu

zeyininəməkdaşıolub.
GörüşdəSübhanıncəbhəyoldaşı–şəhidTamerlanMahmu

dovunxatirəsiyadedilərəkvideoçarxnümayişolunub.Həmçinin
İkinciQarabağmüharibəsinin könüllü iştirakçısı –Azərbaycan
Milli Konservatoriyasının tələbəsi, Bakı Humanitar Kollecinin
müəllimitarzənFəridAtazadəiləvirtualgörüşkeçirilib.

Türkiyə ilə kino sahəsində 
əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

Xəbərverdiyimizkimi,
Türkiyəmədəniyyətvə
turizmnazirininmüavi-
niAhmetMisbah

Demircanınrəhbərliketdiyi
nümayəndəheyətiölkəmi-
zəsəfəredib.İyunun26-da
Azərbaycanınmədəniyyət
naziriAnarKərimovTürki-
yəMədəniyyətvəTurizm
Nazirliyininheyətiniqəbul
edib.

Qonaqlarısəmimisalamlayan
nazir Anar Kərimov Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyevin
və Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın iyunun 15
dəAzərbaycanınvəbütövlükdə
Türk dünyasının qədim mədə
niyyət beşiyi olan Şuşa şəhə
rində gerçəkləşən görüşündən
söz açıb. Ölkələrimiz arasında
strateji səviyyədə inkişaf edən
münasibətlərdən yüksək məm
nunluğunuifadəedənnazirpre
zidentlər tərəfindən imzalanan
“Azərbaycan Respublikası ilə
Türkiyə Respublikası arasında
müttəfiqlik münasibətləri haq
qında Şuşa Bəyannaməsi”ni
xüsusiləqeydedib.Azərbaycan
vəTürkiyəarasındadostluqvə

qardaşlıqmünasibətlərininkey
fiyyətcə yeni, müttəfiqlik səviy
yəsinə qalxmasının iki ölkənin
maraq və mənafelərinə xidmət
etdiyivurğulanıb.
Türkiyə ilə mədəniyyət sa

həsindəəməkdaşlığındahada
gücləndirilməsi vəmüxtəlif isti
qamətlər üzrə təcrübəmübadi
ləsininvacibliyinidiqqətəçatdı
ranAnarKərimovbuişbirliyinin
44günlükVətənmüharibəsində
Azərbaycanın qazandığı tarixi
QələbəninhəmTürkdünyasın
da, həmdəbeynəlxalq platfor
madaənyüksəksəviyyədə,elə

cədəkinovasitəsilə təbliğində
dəböyükönəmdaşıdığınıbildi
rib.
Səmimi qəbula görə nazi

rə təşəkkürünü bildirən Ahmet
Misbah Demircan qarşılıqlı sə
fərlərin iki qardaşölkəarasında
mədəniyyət sahəsində əmək
daşlığındahadadərinləşdirilmə
sinə əhəmiyyətli töhfə verdiyini
deyib.KinosənayesininAzərbay
canTürkiyə mədəni əməkdaşlı
ğının mühüm istiqamətlərindən
biri olduğunu vurğulayan nazir
müavinibuçərçivədəlazımidəs
təyin göstəriləcəyini qeyd edib.

O,həmçininkinovasitəsiləbey
nəlxalq arenaya çıxmaq üçün
bədiivəsənədlifilmlərləyanaşı,
animasiyafilmlərinindəönəmini
diqqətəçatdırıb.
Görüşzamanıkinosahəsində

Türkiyəiləqarşılıqlıəməkdaşlıq
çərçivəsində Vətən müharibə
sindətarixiZəfərəvəQarabağa
həsrolunanmüştərək filmlərin,
serialların istehsalı, birgə film
festivallarının keçirilməsi, hər
iki ölkənin dövlət və özəl kino
qurumlarıvəkinematoqrafçıları
arasındatəcrübəmübadiləsinin
aparılmasıməsələlərimüzakirə
olunub. Həmçinin Azərbaycan
Türkiyə müştərək layihəsi olan
“Fulya” sənədli filmindən söz
açılıb və çəkilişlərin başlandığı
bildirilib.
GörüşdəTürkiyəninAzərbay

candakı fövqəladə və səlahiy
yətli səfiriCahit Bağçı,Türkiyə
Mədəniyyət və TurizmNazirliyi
Kino idarəsinin baş direktoru
Erkin Yılmaz, Azərbaycan mə
dəniyyət nazirinin müşaviri El
nurƏliyev,MədəniyyətNazirliyi
Kinematoqrafiya şöbəsininmü
diriRüfətHəsənov,həmçininiki
ölkə nazirliklərinin digər məsul
şəxsləriiştirakediblər.
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“Gördüyümüz vandalizm dünya mədəniyyət 
tarixinə bir zülm dövrü kimi düşəcək”

Türkiyə və Rusiyadan gələn nümayəndə heyəti Ağdama səfər edib
əvvəli səh. 1-də
Diqqətəçatdırılıbki,AzərbaycanOrdusu

nun2020ciilinpayızında44günlükmüha
ribədəqazandığıZəfərnəticəsindəAğdam
daişğaldanazadedilib.İndiAğdamınyeni,
bərpaquruculuqdövrübaşlayıb.
Türkiyəli və rusiyalı nümayəndələr Ağ

damdaQarabağ xanlığının banisiPənahəli
xanın sarayının yerləşdiyi İmarət komplek
sindəolublar.Bildirilib ki,XVIII əsrəaidbu
tariximemarlıqabidəsixannəslininilkmülk
lərindəndir.İşğaledilənərazilərdəkidigərta
riximədəni,diniabidələrkimiPənahəlixanın
imarəti də ermənilər tərəfindən vandalizmə
məruzqalıb,xansarayındantövləkimi isti
fadəedilib.Qarabağxanlarınınnəslindənol
muşgörkəmlişəxslərindəfnedildiyiqəbiris
tanlıq,ocümlədənİbrahimxəlilxanıntürbəsi
vəMehdiquluxanınqızı,şairəXurşudbanu
Natəvanınqəbirüstüabidəsidağılıb.
SonraAğdamşəhərCüməməscidinəgə

lən qonaqlara ermənilərin müharibə cina
yətləri, mədəni, tarixi, dini abidələri məhv
etmələri barədə məlumat verilib. Bildirilib
ki,işğaldövründəvandalizməməruzqalan
AğdamCüməməscidi18681870ciillərdə
memarKərbəlayıSəfixanQarabağitərəfin
dəntikilib.Ermənilərməscidihərbiməqsəd
lərəgörədağıtmayıb,onunminarələrindən
koordinasiyaüçünistifadəediblər.Məscidin
minarələridaxildənsökülüb, tavanıbirne
çə yerdən uçurulub. İşğalçılarAğdamCü
məməscidindədəmalheyvansaxlamaqla
azərbaycanlılara,müsəlmanaləminəqarşı
öznifrətlərininümayişetdiriblər.
Türkiyəli nümayəndə heyəti və rusiyalı

qonaqlar Ağdam şəhərinin mərkəzi küçə
sindəermənilərinyerləyeksanetdikləribi
naların qalıqlarına baxıblar. Ağdam Dram
Teatrınınqalıqlarıdabuküçədədir.Bildirilib
ki,Ağdamşəhərindəaçıqhavaaltındaİşğal
muzeyiyaradılacaq.Teatrbinasınınqalıqla
rıdaburadanümayişolunacaq.
AğdamÇörəkmuzeyinindağıntılarıiləta

nışlıqzamanıbildirilibki,buunikalmuzeyin
binası da erməni barbarları tərəfindənda
ğıdılıb,eksponatlarıtalanolunub.Dünyada
ikincihesabedilənbumuzeydənadireks
ponatlar–taxılçılıqlabağlıarxeolojitapıntı
lartoplanmışdı.

Qonaqlar Ağdama səfər zamanı Qiyas
lı məscidini də ziyarət ediblər. Bildirilib ki,
AzərbaycantorpaqlarınınErmənistantərə
findən30 ilə yaxın davamedən işğalı za
manı XVIII əsrə aid məscidin binasından
malqaratövləsikimiistifadəedənişğalçılar
rayonu tərk etməmişdən əvvəl onu yandı
rıblar.
TürkiyəvəRusiyadangələnqonaqlarAğ

damasəfərinsonundaŞahbulaqqalasında
olublar.Onlaraqalahaqqındaməlumatve
rilib.Bildirilib ki,XVIII əsrə aid qala 1751
1752ci illərdə Qarabağ xanlığının banisi
Pənahəli xan tərəfindən inşaedilib.Ermə
nilərAğdamı işğal etdikdən sonra Şahbu
laq qalasını da erməniləşdirməyə çalışıb,
yaxınlıqdakı məscidi isə kilsə kimi təqdim
ediblər.

“Burada yeni bir mədəniyyətin 
inşa ediləcəyini görəcəyik”

Hər tərəfi tarmar edilmiş, heç bir həyat
əlaməti olmayan, yerləyeksan olmuş bir
şəhərdəyik.Bütünbinalaryoxedilib.Bura
dahəyatakeçirilənvəhşiliklərdünyamədə
niyyəttarixinəbirzülmdövrükimidüşəcək.
BusözləriAğdamşəhərinəsəfəretmiş

Türkiyənin mədəniyyət və turizm naziri
ninmüaviniAhmetMisbahDemircande
yib.

27ilişğalaltındaqalmıştorpaqlardahərşe
yinməhvedildiyinigörməkdən təəssüfəndi
yinibildirən türkiyəliqonaq,bununlayanaşı,
həyatakeçiriləcəkquruculuqişlərinəgörəse
vinciniifadəedib:“Azərbaycandövlətiburada
genişbir inkişafplanıhazırlayıb.Yenişəhər
müasirtexnologiyaəsasındaqurulacaq.Qısa
zamaniçərisində.Yaxşıki,Azərbaycandöv
lətivar,Azərbaycanordusuvar,Azərbaycan
Türkiyəqardaşlığıvar.Yaxşıki,piskabusun
sonunaçatmağınxoşbəxtliyiniyaşadıq”.
Azərbaycan dövlətinin Qarabağı yeni

dənqurmağa,inkişafetdirməyəgücüyetər.
Türkiyəolaraqbizdəyenidənqurmavəin
kişafüçünəlimizdəngələnhərcürdəstəyi
verməyə hazırıq. Mədəniyyətdən təhsilə,
incəsənətdənədəbiyyata,əkinçilikdənhey
vandarlığa,sənayeyəqədərnə lazımdırsa

Türkiyədəstəyiniəsirgəməyəcək.
Bunu isənümayəndəheyəti iləAğdama

səfər etmiş Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri
CahitBağçıbildirib.
SəfirAğdamşəhərinəgəldiyiüçünböyük

sevinc hissi keçirdiyini deyib: “Azərbay
can bayrağının burada dalğalanması ayrı
sevincdir. İnşallah, Azərbaycanın üçrəngli
bayrağı işğaldan azad edilmişQarabağda
əbədiolaraqdalğalanacaq.Qısazamanda
Qarabağdayenihəyatınbaşlayacağınısə
birsizlikləgözləyirik”.

İyunun28-dəAzərbaycanRespublikasıDiasporlaİşüzrəDövlət
KomitəsininsədriFuadMuradovunrəhbərliketdiyinümayəndə
heyətininTürkiyəyəsəfəriçərçivəsindəAnkaradaAzərbaycan
EvininvəŞuşaKonqresMərkəzininaçılışıoldu.

Tədbirdən əvvəlDiasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Fuad Muradov, Türkiyənin Xa
ricdə Yaşayan Türklər və Əq
rəba İcmaları Baş İdarəsinin

rəisi Abdullah Eren və Türkiyə
BöyükMillətMəclisininTürkiyə
Azərbaycan parlamentlərarası
dostluqqrupununrəhbəriŞamil
AyrımölkəmizinAnkaradakısə

firliyindəümummilliliderHeydər
Əliyevinbüstünüziyarətetdilər.
İkiölkənümayəndəheyətləri

niniştirakıiləAzərbaycanEvinin
və Şuşa Konqres Mərkəzinin
açılış mərasimi şəhidlərimizin
əzizxatirəsininbirdəqiqəliksü
kutlayadedilməsi iləbaşlandı.
Azərbaycanın və Türkiyənin
dövləthimnlərisəsləndirildi.
Tədbirdə açılış nitqi söylə

yənTürkiyəPrezidentiyanında
Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət
Şurasının üzvü, TürkiyəAzər
baycan Dostluq, Əməkdaşlıq
və Həmrəylik Fondunun sədri,
professorAygünAttar44günlük
Vətən müharibəsində hərbçilə
rimizin rəşadətindən, müzəfər
AliBaşKomandanİlhamƏliye

vinrəhbərliyiiləAzərbaycanOr
dusunun qazandığı Qələbədən
danışdı. Bildirdi ki, Türkiyənin
dəsiyasimənəvidəstəyiiləqa
zanılanparlaqZəfərbütünTürk
dünyasının tarixində yeni şanlı
səhifədir. Ümummilli lider Hey
dərƏliyevin “Birmillət, ikidöv
lət!”, Türkiyə Cümhuriyyətinin
banisiMustafaKamalAtatürkün
“Azərbaycanın sevinci sevinci
miz, kədəri kədərimizdir!” ifa
dələrini xatırladanA.Attarqeyd
etdi ki, AzərbaycanTürkiyə
qardaşlığı sayəsində əldə olu
nan böyük nəticələr dahi şəx
siyyətlərimizinruhunuşadedir:
“Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin və Türkiyə Prezidenti
RəcəbTayyibƏrdoğanınqətiy

yətliqərarlarıikiqardaşölkənin
birgəinkişafınıtəminedir”.
AzərbaycanTürkiyə müna

sibətlərindən danışan Dövlət
Komitəsinin sədri Fuad Mura
dov isəqeydetdiki,bugün iki
dövlətindostluğudünyanındiq
qətmərkəzindədir:“CənabPre
zidentimizdəfələrləbəyanedib
ki, Azərbaycanla Türkiyənin
dostluğu bütövlükdə regiounun
sabitliyideməkdir.BizdəDias
porla İş üzrə Dövlət Komitəsi
olaraq çalışırıq ki, əməkdaşlı
ğımızı başqa ölkələrə də yay
maqla bu xoşməramlı siyasətə
dəstəkolaq”.
Türkiyənin Xaricdə Yaşayan

TürklərvəƏqrəbaİcmalarıBaş
İdarəsinin rəisi Abdullah Eren

çıxışın daikiölkənindiasportəş
kilatlarıqarşısındaduranvəzifə
lər,birgəfəaliyyətintələblərivə
yaratdığıperspektivlərdənbəhs
etdi.
Çıxış edənlər Ankaradakı

AzərbaycanEvininişinəuğurlar
arzu etdilər. Vurğulandı ki, bu
raTürkiyədəyaşayanazərbay
canlılar, eləcə də bütün azər
baycansevərlər üçün doğma
məkanaçevriləcək.
Tədbirdə həmçinin Azərbay

canTürkiyə əlaqələrində xid
mətiolanqonaqlarAzərbaycan
Eviadındanmükafatlandırıldı.
Mərasim bədiimusiqili proq

ramladavametdi.“Cıdırdüzün
də konsert” adlı videoçarx nü
mayişetdirildi.Sonraiştirakçılar
TürkiyəAzərbaycan Dostluq,
ƏməkdaşlıqvəHəmrəylikFon
dunundayerləşdiyiAzərbaycan
Eviilətanışoldular.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Ankarada Azərbaycan Evi və Şuşa 
Konqres Mərkəzinin açılışı keçirilib



Xəbərverdiyimizkimi,
bugünlərdəƏməkdar
artist,Prezidentmüka
fatçısı,sənətşünaslıq

üzrəfəlsəfədoktoruToğrul
Əsədullayev“KamançaŞu
şanınsəsidir”musiqilayihə
sinitəqdimedib.Kamança
ifaçısıiləgörüşübhəmyeni
layihəsihaqqında,həmdə
yaradıcılığındakıyeniliklər
barədəhəmsöhbətolduq.

– “Ka man ça Şu şa nın sə si dir” 
la yi hə si ne cə ya ran dı?

– Zə fər lə ba şa ça tan 44 gün
lük Və tən mü ha ri bə sin dən son
ra bir mu si qi çi ola raq ta ri xi Qə
lə bə mi zə sə nət töh fə si ver mək 
is tə dim. Şu şa lı bəs tə kar la rın 
əsər lə rin dən iba rət sil si lə ifa lar 
yaz dır dım. Nə ti cə də Azər bay
ca nın mə də niy yət be şi yi Şu şa
nın iş ğal dan azad olun ma sı na 
it haf et di yim “Ka man ça Şu şa nın 
sə si dir” ad lı la yi hə ni ta mam la
dım. 

– Al bom da ne çə əsər yer alır?

– Al bo ma Əf ra si yab Bə dəl
bəy li, Ni ya zi, Fik rət Əmi rov, 
Sü ley man Ələs gə rov və Va sif 
Adı gö zə lo vun ümu mi lik də sək
kiz əsə ri ni da xil et mi şəm. Ka
man ça nın ru hu na ya xın əsər lə ri 
seç dim. Ça lış dım ki, din lə yi ci lər 
yo rul ma sın.  Al bom da bəs tə kar
lar, ka man ça sə nə ti miz lə bağ lı 
ge niş mə lu mat və öz ya ra dı cı
lı ğım haq qın da mə lu mat da yer 
alıb. Am ma bu ra da əsas məq
səd Şu şa haq qın da, bu şə hər də 
dün ya ya gə lən bəs tə kar lar ba
rə də mə lu ma tın yer al ma sı dır. 
Bu bir it haf dır. La yi hə ni ge niş
lən di rib bir qə dər baş qa for mat
da təq dim et mə yi dü şü nü rəm. 

– Bu əsər lər dən əv vəl lər so lo 
ka man da ifa edi lə ni olub mu?

– Biriki əsər ifa edi lib. Di gər
lə ri isə ilk də fə ka man ça da so
lo ola raq təq dim edi lir. “Du man lı 
Təb riz” ta ma şa sın dan Ə.Bə dəl
bəy li nin “Qön çə lə bin mah nı sı” və 
S.Ələs gə ro vun “Və tə nim dir” əsə
ri ni uni ver si tet də təh sil al dı ğı mız 
il lər də ifa et mi şik. Mə sə lən, Ni
ya zi nin “Və tən nəğ mə si” və “Ar
zu” əsər lə ri ni əsa sən vo kal çı lar 
ifa edir lər. La kin bu ra da ilk də fə 
so lo ka man ça da səs lən dir dik. Al
bo mun ər sə yə gəl mə sin də mə nə 
dəs tək olan “Bu ta” inst ru men tal 
an samb lı na, bə dii rəh bər tar zən 
Röv şən Qur ba no va və piano çu, 
Əmək dar ar tist Nər giz Əli ye va ya 
tə şək kü rü mü bil di ri rəm. 

– La yi hə ni da ha ge niş təq dim 
et mək fik rin də ol du ğu nu zu 
de di niz. Han sı for mat da nə
zər də tu tur su nuz?

– Ka man ça haq qın da so lo ifa
lar az dır. Sırf Şu şa və Qə lə bə
miz lə bağ lı la yi hə şək lin də da ha 
ge niş for mat da, bö yük ti raj la, 
ye ni lən miş ver si ya da xa ric də 
də təq dim və təb liğ et mə yi dü
şü nü rəm.

– Son vaxt lar Azər bay can 
bəs tə kar la rı nın əsər lə rin dən 
iba rət sil si lə ifa lar da len tə al
dır mı sı nız...

– Bə li, “Youtu be” ka na lım fəaliy
yət də dir. Al bom da yer al ma yan 
Azər bay can bəs tə kar la rı nın əsər
lə rin dən iba rət ifa lar bu ra da ya
yım la nır. Öl kə miz də bu iş lə məş
ğul olan şir kət var, on lar bu iş də 
mə nə kö mək gös tə rir lər. Bi zim 
ifa la rın in ter net üzə rin dən bü tün 
dün ya ya ya yım lan ma sı nı real laş
dı rır lar. Hər bir öl kə nin bu sa hə də 
öz re surs la rı var və hə min şir kət 
ifa la rı hər bir öl kə yə məx sus plat
for ma da yer ləş di rir. Bu işi mən 
məhz Azər bay can mu si qi si və ka
man ça sə nə ti nin ta nı dıl ma sı ba xı
mın dan va cib he sab edi rəm. 

– Ka man ça ifa çı lı ğı nın ha zır kı 
və ziy yə ti ba rə də nə de yə bi
lər si niz?

– Gör kəm li ka man ça ifa çı mız 
Ha bil Əli yev dən son ra sırf so lo 
ola raq bu iş bir az da yan mış ki
mi gö rü nür. Biz də mü şa yiət da
ha çox in ki şaf et di. Mən özüm 
də mü şa yiət çi ki mi ça lı şı ram. 

Am ma so lo nu da diq qət dən kə
nar da qoy maq la zım de yil. Heç 
kim bir dənbi rə mü şa yiət çi ol
mur. Hər kəs so lo dan baş la yır. 
Mü şa yiət çi ol maq da çə tin dir. 
So lo da da güc lü ol ma san, sə ni 
heç vaxt hər han sı bir xa nən də, 
an sambl, or kestr mü şa yiət çi ki
mi qə bul et məz. Mu si qi mək tə
bin dən baş la ya raq ali mək tə bə 
qə dər özü mü zü so lo da nü ma yiş 
et di rir dik de yə, bi zi mü şa yiət çi 
ki mi də qə bil et di lər. 

– Han sı ko ri fey sə nət kar la rı 
mü şa yiət et mi si niz?

– Çox şa dam ki, gör kəm li xa
nən də, rəh mət lik Ya qub Məm
mə dov dan bu ya na, de mək olar 
ki, ək sər xa nən də lə ri mi zi mü şa
yiət et mi şəm. Sa ra Qə di mo va, 
Arif Ba ba yev, Əli ba ba Məm mə
dov, Lüt fi yar İma nov, Ağa xan 
Ab dul la yev, Va hid Ab dul la yev
dən bu gün səh nə də olan xa
nən də lə rə qə dər.

– Bəs so lo ifa ya ma ra ğı nı zın 
əsa sın da nə da ya nır?

– Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə
fə dok to ru dis ser ta si ya sı üçün 
“Mu ğam sə nə ti nin in ki şa fın da 
ka man ça ifa çı la rı nın ro lu və 
əhə miy yə ti” möv zu sun da ax
ta rış lar za ma nı bi zim sə nət ta
ri xi miz də nə qə dər ka man ça 
ifa çı la rı nın izi ol du ğu nu və bu 
in san la rın bə zi lə ri nin adı nın 
unu dul du ğu nu gör düm. XX əsr
də Ha bil Əli yev ka man ça nı so lo 
şək lin də da ha qa ba rıq nü ma yiş 
et dir di. Ona qə dər isə bi zim sə
nət də çox say lı sə nət kar lar da 

ye ti şib. Qıl man Sa la hov, Fər had 
Da da şov, El man Bə də lov, Tə lət 
Ba kı xa nov, Mü təl lim Nov ru zov, 
Əda lət Və zi rov ki mi sə nət kar lar 
bu sə nət də iz qo yub lar. Ça lı şı rıq 
ki, biz də o yo lu da vam et di rək. 
Onu da xü su si vur ğu la maq is
tər dim ki, döv lə ti miz tə rə fin dən 
ka man ça nın UNES CO si ya hı
sı na da xil edil mə si biz ifa çı lar 
üçün bö yük bir dəs tək dir. Dün
ya nın dörd bir tə rə fin də fəxr lə 
öz sə nə ti mi zi təb liğ edi rik. Şəx
sən mən bu gün bir ifa çı ola raq 
ta nın ma ğım da, for ma laş ma
ğım da, se vil mə yim də döv lə ti mi
zə tə şək kür edi rəm. Hey dər Əli
yev Fon du, Mə də niy yət Na zir li yi 
bi zə hər za man diq qət gös tə rib. 
Fəx ri ad ve ri lib, mü ka fat ve ri lib. 
Rəs mi təd bir lər, sə fər lər, döv lət 
ka nal la rın da çı xış la rım la ka
man ça sə nə ti mi zi təb liğ et mə
yim lə qü rur du yu ram. 

– Bir az da pe da qo ji fəaliy yə ti
niz dən da nı şaq.

– 1998ci il dən pe da qo ji 
fəaliy yət lə məş ğu lam. 12 nöm
rə li mu si qi mək tə bin də 10 il dərs 
de mi şəm. 2008ci il dən Azər
bay can Mil li Kon ser va to ri ya sın
da və ha zır da Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te tin də ça lı
şı ram. Bey nəl xalq Mu ğam Mər
kə zi nin də so lis ti yəm. Pan de mi
ya biz mu si qi çi lə rə çox bö yük 
mən fi tə sir et di. On layn dərs lər 
za ma nı çox çə tin lik lə ri miz olur. 
Müx tə lif əla qə proq ram la rı 3 
sa ni yə ge cik mə ilə mü şa yiət 
olun du ğun dan dərs lə rə ma neə 
ya ra dır. Am ma ye nə də ça lış dıq 
ki, bu çə tin lik lə rin öh də sin dən 
gə lək. İna nı ram ki, gə lən təd ris 
ilin dən bü tün bu on layn kon sert 
və təd ris ta ri xə dö nə cək. 

– Bir da ha si zi ye ni la yi hə niz 
mü na si bə ti lə təb rik edir, uğur
lar ar zu la yı rıq. 

– Çox sağ olun. Bu la yi hə 
mə nim üçün çox mü hüm dür. 
Şu şa nın azad lı ğı, ka man ça sə
nə ti miz və şu şa lı bəs tə kar lar. 
Kom po zi si ya şək lin də təq dim 
et di yim bu la yi hə nin uğur lu ola
ca ğı na əmi nəm.

Lalə AZƏRİ
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“Türk dünyasının göy qurşağı” 
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun nəşr etdiyi kitabın təqdimatı

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
Fondununlayihəsiüzrətürkdillixalq
larınnağıllarındanibarət“Türkdün
yasınıngöyqurşağı”adlıkitabnəşr

olunub.İyunun25dəfonddakitabın
təqdimatmərasimikeçirilib.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du nun pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va 
çı xış edə rək bil di rib ki, ki ta bın adı tə sa dü
fi se çil mə yib. Çün ki hər bir türk na ğı lı göy 
qur şa ğı rəng lə ri ki mi əl van dır. Bir lik də bu 
rəng lər Türk dün ya sı nın zən gin mə də ni 
ir si ni ifa də edir. Bu, sa də cə, na ğıl lar ki
ta bı de yil, ey ni za man da bi zim or taq də
yər lə ri miz dir. Çün ki hər bir na ğıl da mər
hə mə tə, ba rı şa, qar şı lıq lı hör mə tə, bi li yə 
ça ğı rış səs lə nir. Di gər tə rəf dən bu, Türk 
dün ya sı nın adətənə nə lə ri dir, çün ki hər 
bir na ğıl da də dəba ba la rı mız dan, əc dad
la rı mız dan qa lan adətənə nə lə ri miz var. 
Ki ta bın özəl li yi həm də on dan iba rət dir ki, 
hər bir na ğı lı ba la ca azər bay can lı rəs sam 
Mər yəm Qu lu za də nin il lüst ra si ya la rı bə
zə yir”.

Mə ra sim çər çi və sin də F.Kö çər li adı na 
Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı nın təş ki lat çı
lı ğı ilə Ba kı şə hər 3 nöm rə li Uşaq Gənc lər 
İn ki şaf Mər kə zi  şa gird lə ri nin təq di ma tın da 
na ğıl qəh rə man la rı nın per so naj la rı can lan
dı rı lıb, türk dil li öl kə lə rin mil li rəqs lə ri nü ma
yiş olu nub.

Təd bir iş ti rak çı la rı na Fond tə rə fin dən ser
ti fi kat lar ve ri lib. “Türk dün ya sı nın göy qur
şa ğı” ki ta bı na Fond da üzv və mü şa hi də çi 
sta tu sun da təm sil olu nan öl kə lə rin –  Azər
bay can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Tür ki yə, 
Öz bə kis tan və Türk mə nis tan, elə cə də Ma
ca rıs ta nın xalq na ğıl la rı da xil dir.

BXA və Antalya AKEV Universiteti arasında 
əməkdaşlıq protokolu imzalanıb

TürkiyəninAntalyaAKEVUniversitetininrektoruKamiləAkgül
BakıXoreoqrafiyaAkademiyasının(BXA)qonağıolub.

Uni ver si tet An tal ya Mə də
niy yət və Təh sil Vəq fi (An tal ya 
Kül tür və Eği tim Vak fı – AKEV) 
tə rə fin dən qu ru lub. 

BXAnın təd ris iş lə ri üz rə pro
rek to ru, rek tor və zi fə si ni mü
vəq qə ti ic ra edən Əziz Qa ra
yu sif i qo na ğı pe da qo ji he yət lə 
ta nış edib, aka de mi ya da hə ya
ta ke çi ri lən is la hat lar, təd ris pro
se si ba rə də mə lu mat ve rib. 

Ka mi lə Ak gül sə mi mi qar şı
lan ma ya gö rə tə şək kür edə rək, 
BXA ilə An tal ya AKEV Uni ver si
te ti ara sın da əmək daş lı ğın ya
ra dıl ma sı üçün bu gö rü şün va
cib li yin dən da nı şıb. 

Gö rüş za ma nı gə lə cək də hə ya ta ke çi ri lə bi lə cək bir gə təd bir
lər, tə lə bə və müəl lim mü ba di lə si, us tad dərs lə ri ba rə də fi kir lər 
bil di ri lib.  Qeyd olu nub ki, ya xın za man da iki ali təh sil müəs si
sə si nin tə şəb bü sü ilə or taq rəqs la yi hə si ke çi ri lə bi lər. Bu ki mi 
la yi hə lər iki öl kə ara sın da mə də ni əla qə lə rə də töh fə olar.

Gö rü şün so nun da Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sı ilə An tal ya 
AKEV Uni ver si te ti ara sın da əmək daş lıq pro to ko lu im za la nıb.

Müzəffər Ordumuzun bayramına 
musiqi töhfələri

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşkilatçılığıiləMüdafiə
NazirliyininSilahlıQüvvələrinTəlimvəTədrisMərkəzində26İyun
–SilahlıQüvvələrGünümünasibətiləbayramkonsertikeçirilib.

Daş qın Sa bi
roğ lu nun apa rı cı lı
ğı ilə ger çək lə şən 
kon sert də xa nən
də Mi rə ləm Mi
rə lə mov, aşıq Əli 
Qu li yev, mü ğən
ni lər dən Röv şən 
Əs gər za də, Ta hir 
Qu li yev, Amil Ba
ba yev, Asif Xa
sa noğ lu, Ay gün Ağa ye va, El vin Ba ba za də rən ga rəng mu si qi 
nöm rə lə ri ilə, “Ay sel” rəqs an samb lı isə zə rif mil li rəqs lə ri miz lə 
hərb çi lə rin zöv qü nü ox şa yıb.

Kon ser tin so nun da Si lah lı Qüv və lə rin Tə lim və Təd ris Mər kə zi 
tə rə fin dən sə nət çi lə rə fəx ri fər man lar təq dim edi lib.

***
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı və Su ra

xa nı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin dəs tə yi ilə Zığ qə sə bə Mə də niy
yət evi “Zə fər mar şı” ad lı mu si qi li la yi hə ər sə yə gə ti rib.

Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri nin Və tən mü ha ri bə sin də şan lı 
Qə lə bə si nə həsr olu nan “Zə fər mar şı” ma yor Fa riz Məm məd
za də nin di ri jor lu ğu ilə Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Ali Hər
bi Mək tə bi Or kest ri nin və Əmək dar müəl lim Tə ra nə Yu si fo va nın 
rəh bər li yi ilə Azər bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı tə lə bə xo ru nun 
ifa sın da səs lən di ri lib.

“Zə fər mar şı”nın söz lə ri Gül na rə Al lah ver di ye va nın, mu si qi si 
isə Mə həm məd Al lah ver di ye vin dir. La yi hə nin pro dü se ri Zığ qə
sə bə Mə də niy yət evi nin di rek to ru Nur lan Hə sən za də dir.

“Əsgər marşı” yeni aranjimanda təqdim olunub
Tanınmışbəstəkar,ƏməkdarincəsənətxadimiCavanşirQuli
yevin“Əsgərmarşı”əsəriBakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsi
nintəşəbbüsüilə26İyun–SilahlıQüvvələrGünümünasibətilə
yeniaranjimandatəqdimolunub.

İda rə dən bil di ri lib ki, Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Qə lə bə miz
dən ruh la na raq ye ni dən len tə alı nan “Əs gər mar şı” mah nı sı 
Əvəz Mu ra dov tə rə fin dən aran ji man edi lib.  

Mah nı Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı nın nəz din
də fəaliy yət gös tə rən Döv lət Xor Ka pel la sı nın ifa sın da səs lə nib.

Ca van şir Qu li yev “Əs gər mar şı”nı 1992ci il də bəs tə lə yib.

Bakı Dövlət Sirki orkestrinin 
növbəti bayram proqramı 

BakıDövlətSirkininorkestrheyətiAzərbaycanRespublikası
SilahlıQüvvələrininyaranmasının103cüildönümümüna
sibətiləiyunun26dapaytaxtdakıZabitlərbağındakonsert
proqramıiləçıxışedib.

Qə lə bə se vinc li 
bu bay ra mı pay
laş maq məq sə di
lə təq dim olu nan 
kon sert də və tən
pər vər lik ruh lu 
mu si qi nöm rə lə ri 
səs lən di ri lib.

Or kest rin ifa et
di yi mu si qi lər Ali 
Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə şan lı Zə fər qa za nan Azər bay can Or
du su nun şü caəti ni, qüd rə ti ni, qəh rə man əs gər və za bit lə ri mi zin 
rə şa də ti ni tə rən nüm edib.

Hesabat konserti onlayn formatda 
təqdim edilib

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsi24nömrəlionbirillikMusiqi
məktəbi20202021citədrisiliüzrəyekunhesabatkonsertini
onlaynformatdatəqdimedib.

İda rə dən bil di ri lib ki, mək tə bin şa gird lə ri birbi rin dən fərq li 
nöm rə lər lə həm Azər bay can, həm də xa ri ci öl kə bəs tə kar la rı nın 
əsər lə ri ni səs lən di rib lər.

Qeyd edək ki, mək təb 20202021ci təd ris ili ni mü vəf ə qiy yət lə 
ta mam la yıb, bir çox şa gird lər həm bey nəl xalq, həm də res pub
li ka mü sa bi qə lə rin də uğur la iş ti rak edə rək laureat adı na la yiq 
gö rü lüb lər. Vi deoçarx mək tə bin so sial şə bə kə he sab la rı üzə rin
dən pay la şı lıb.

Azad Şuşa, kamança sənətimiz və 
şuşalı bəstəkarlar

“Bu layihəni geniş formatda, yenilənmiş versiyada 
xaricdə də təqdim və təbliğ etməyi düşünürəm”

“Üç alov”un daha bir qrup laureatı
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininMüslüm
Maqomayevadına26nömrəlionbirillikMusi
qiməktəbininqanunsinfininşagirdləriTəhsil
NazirliyinindəstəyivəRespublikaUşaqGənclər
İnkişafMərkəzinintəşkilatçılığıiləkeçirilən“Üç
alov”uşaqvəgənclərinonlaynIIBeynəlxalq
folklor,klassikvəmüasiryaradıcılıqfestivalında
iştirakediblər.

Ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın əsas məq sə di mu si qi mə də
niy yə ti nin in ki şa fı nın tə min edil mə si, bu is ti qa mət də 
uşaq və gənc lə rin bi lik və ba ca rıq la rı nın ge niş lən di
ril mə si, is te dad lı uşaq və gənc lə rin üzə çı xa rıl ma sı, 
on la rın bə diies te tik sə viy yə si nin yük səl dil mə si dir.

Mün sif ər he yə ti nin rə yi nə əsa sən, İra də Ka mi lo
va nın qa nun ix ti sa sı üz rə təh sil alan şa gird lə ri Me
hin ba nu Bay ram lı və Lə man Ha cı ye va II, Əli Kə
rim li isə III yer lə rə la yiq gö rü lüb lər.

Mək tə bin “Bu ta” qa nun ça lan lar an samb lı isə fes
ti val da III ye rə çı xıb.

“Su və rəng ahəngi” 
Akvarel sərgisinə əsər qəbulu davam edir

Bakıdaaçılacaq“Suvərəngahəngi
–2021”adlısərgiüçünəsərqəbulu
davamedir.Sərgininiyulun15də
XətaiSənətMərkəzindəaçılmasınə
zərdətutulub.

La yi hə Mə də niy yət Na zir li yi, Azər
bay can Rəs sam lar İt ti fa qı və Azər bay
can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın dəs tə
yi ilə real la şa caq.

Sər gi yə 18 yaş dan yu xa rı rəs sam lar 
qa tı la bi lər. Bü tün iş lər su lu bo ya ilə ye
ri nə ye ti ril mə li, ori ji nal ol ma lı və baş qa 
rəs sam la rın iş lə ri nin su rət lə ri ol ma ma
lı dır. Sər gi üçün iş lər Bey nəl xalq Su lu 
bo ya Cə miy yə ti Azər bay can nü ma yən
də li yi – “İWS Azer baijan”ın  bə dii şu ra
sı tə rə fin dən se çi lə cək. 

İş ti rak et mək is tə yən lər əl iş lə ri nin fo
to la rı nı iyu nun 30dək iw sa zer baijan@
gmail.com elekt ron ün va nı na gön də rə 
bi lər lər. Sər gi də iş ti rak edə cək rəs sam
la rın si ya hı sı iyu lun 3də Xə tai Sə nət 
Mər kə zi nin “Fa ce book” və “İns tag ram” 
sə hi fə lə rin də pay la şı la caq.

Se çil miş əsər lər iyu lun 10dək Xə tai 
Sə nət Mər kə zin də yer lə şən “İWS Ba ku 
Kha tai Art Cen ter”ə təh vil ve ril mə li dir.
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AMEA-nın Mər kə zi El mi 
Ki tab xa na sın da “Qa ra bağ 
mü ha ri bə si qəh rə man la rı” 
fon du təş kil edi lib. İyu nun 
24-də fon dun açı lış mə ra si mi 
ke çi ri lib.

TədbirdəMEK-inbaşdirekto-
ru, professor Məmməd Əliyev,
AMEA-nınvitse-prezidenti,aka-
demik İradə Hüseynova, Tür-
kiyənin Azərbaycandakı səfiri
CahitBağçı,MilliMəclisindepu-
tatlarıAnar İsgəndərov,Tamam
Cəfərova və başqaları çıxış
ediblər.
Qeyd edilib ki, Azərbaycan

kitabxana sistemində ilk dəfə
MEK-dəyaradılanfondunməq-
sədi Qarabağ müharibəsinə
həsr olunan sənədləri sistemli
şəkildə toplayaraqmühafizəet-
məkdir.FonddaBirincivəİkinci
Qarabağ müharibələrinə həsr
olunmuş kitablar, məqalələr,
müsahibələr, fotolar, televiziya
verilişləri,sənədlivəbədiifilmlər
toplanacaq. Həmçinin gələcək-
də bu mövzuya həsr olunacaq
nəşrlərfondadaxiledilərəkoxu-
cuların istifadəsinə veriləcək.

Fonda rəhbərlik Vətən müha-
ribəsinin “Zəfər” ordenli şəhidi,
polkovnikBabəkSəmidlininba-
cısı,MEK-inəməkdaşıRöksanə
Səfərzadəyəhəvaləolunub.
Diqqətə çatdırılıb ki, fondun

zənginləşdirilməsi istiqamətində
müharibə iştirakçıları və ailələ-
ri ilə əlaqələr qurulub. Bundan

əlavə, fondda olan nəşrlər və
ədəbiyyatlar e-kataloqa da-
xil edilərək rəqəmsallaşdırılıb.
Elektron bazada Azərbaycan
vəxaricidillərdəinformasiyare-
sursları,biblioqrafikməlumatlar,
BirincivəİkinciQarabağmüha-
ribələrinədairaparılantədqiqat-
laryeralır.

Tədbirdə,həmçininşəhidpol-
kovnikBabəkSəmidlininqarda-
şı,BirinciQarabağmüharibəsi-
ninveteranı,polkovnik-leytenant
Müşviq Səmidli, qazi Ceyhun
Məmmədov, şəhid Vüsal Kazı-
movun atası Kamran Kazımov,
dosent Xanım Sultanova, Milli
Qəhrəman,şəhidİlqarMirzəye-
vinoğluElvinMirzəyevvəbaş-
qalarıçıxışediblər.
Beynəlxalq Muğam Mərkəzi-

nin solisti Almaxanım Əhmədli
“Xudayar təsnifi”ni və gənc xa-
nəndəAnarMəmmədov “Qara-
bağ”mahnısınıifaedib.
Sonra iştirakçılar fondla tanış

olublar. Fondda ilk mərhələ-
də500-dənartıqşəhid,qazivə
müharibə iştirakçılarının həyat
yolunu əks etdirən məlumatlar,
şəxsi sənədlər, 1000-dən artıq
kitab,qəzet,jurnal,məqalə,sə-
nədlivəbədiifilmlər toplanaraq
oxucularınistifadəsinəverilib.

XX əsr də Azər bay can aşıq sə nə ti nin 
gör kəm li nü ma yən də lə ri ara sın da fər di 
ifa çı lıq key fiy yət lə ri ilə se çi lən sə nət kar-
lar dan bi ri də Aşıq Şa kir olub. Şir van 
aşıq mü hi ti nin ye ni ifa çı lıq və ya ra dı cı lıq 
ba xı mın dan for ma laş ma sın da məx su si 
xid mət lə ri olan us tad saz ha va la rı ilə mu-
ğam la rı mı zı yük sək pe şə kar lıq la sin tez 
edib. Mə la hət li sə si, şaq raq zən gu lə lə ri 
ilə xalq ara sın da bö yük sev gi qa za nan 
sə nət kar aşıq şeiri nin müx tə lif şə kil lə rin də 
gö zəl nü mu nə lər də ya ra dıb. 

Şakir Şahverdi oğlu Hacıyev 1922-ci il-
dəAğsurayonununXəlillikəndindəanadan
olub.Gəncikənatasıoğlununsazsənətinə
həvəsi olduğunuhissedir vəonugöyçaylı
aşıqMürsələşəyirdverir.Şakirustadından
ulusənətinsirləriniöyrənir.Elşənliklərində
və rəsmi tədbirlərdə yaxından iştirak edir.
Şirvandaistedadlıgəncaşıqkimitanınır.
AşıqŞakirindəgənclik illəri çətinvəmə-

şəqqətli bir dövrə düşür. 1941–1945-ci illər
müharibəsibaşlayır.Şakirbirmüddətsazını
süngüiləəvəzedir.Ordudantərxisolunduq-
dansonraKürdəmirrayonMədəniyyətevin-
dəəməkfəaliyyətinəbaşlayır.Məlahətlisəsi,
gözəlifalarıiləelşənliklərininyaraşığınaçev-
rilir.Sənətininsəsi-sorağırayonunhüdudları-
nıaşır,respublikasəviyyəsindətanınır.Bakı
şəhərindən tədbirlərə, konsertlərə dəvətlər
alır. Musiqisevərlər və zəhmətkeşlər qarşı-
sındamaraqlırepertuarlaçıxışlaredir.
Özüzərindəçalışansənətkarmütaliəsinige-

nişləndirir,“ValehvəZərnigar”,“Şahİsmayıl”,
“Tahir və Zöhrə”, “XəstəQasım”, “Abbas və
Gülgəz”,“ƏslivəKərəm”,“LeylivəMəcnun”,
“Əmrah”,“Koroğlu”dastanlarınıöyrənir,məc-
lislərdəifaedir.Eynizamandaözüdə“Qırxil”
və“Etibarlıdost”adlıdastanlarıyaradır.

Sənətkara1950-ciildəAzərbaycanSSRNa-
zirlərSovetiyanındaİncəsənətİşləriİdarəsitə-
rəfindən“Xalqaşığı”fəxriadıverilir.1955-ciildə
AzərbaycanSSRAliSovetinindeputatıseçilir.
1961-ciildərespublikaaşıqlarınınIIIqurultayı-
nınnümayəndəsiolur.Azərbaycanınsənətvə
ədəbiyyatkorifeylərindənBülbülün,FikrətƏmi-
rovun,Niyazinin,Mirzəİbrahimovuniştiraket-
diyiqurultaydaodaməruzəiləçıxışedir.
Aşıq ŞakirMoskvada keçirilənmədəniy-

yət və incəsənət ongünlüklərində respub-
likamızı layiqincə təmsil edib. Azərbaycan
mədəniyyətinininkişafındaxidmətlərinəgö-
rə1967-ciildə“Əməkdarmədəniyyətişçisi”
fəxriadınalayiqgörülənsənətkarhəminil
ümumittifaq özfəaliyyət incəsənət festivalı-
nın respublikabaxışında,eləcədə1972-ci
ildəkeçirilənrespublikamiqyaslımüsabiqə-
dəIdərəcəlidiplomlatəltifolunub.
Yüksək ifaçılıq bacarığı ilə yanaşı, 20-

dəkqoşma,gəraylıvəmüxəmməsinmüəllifi
olanaşığınsənətmöhürüvurduğuonlarca
ifasıAzərbaycanRadiosunun“qızılfond”un-
da saxlanılır. Xüsusilə “Kəndimiz” mahnısı

bu gün də mötəbər məclislərin və el şən-
liklərinin bəzəyidir. Ustad aşığın ifasında
şöhrət tapan“Nərgiz”, “Nəbağbildi,nədə
bağban”, “Maral”, “Şirvan şikəstəsi”, “İnci-
məsin”, “Səhər-səhər” və s. şux mahnıları
indidədinləyicilərinkönlünüoxşayır.
AşıqŞakirinifatərzi,bənzərsizzəngulələ-

rihaqqındatanınmışmusiqiçilər,elmxadim-
ləri tərəfindənyüksəkqiymətləndirilib.Xalq
artistiƏlibabaMəmmədovdeyib: “Aşıqsə-
nətimizinçoxgörkəmlinümayəndələrinigör-
müşəm. Onlardan ikisi qəlbimə çox yaxın
olub.Biri rəhmətlik aşıqŞakir, ikincisi rəh-
mətlikaşıqPənahidi.Hər ikisinindəbən-
zərsiz sənətkarlıq keyfiyyətləri vardı. Aşıq
Şakirmuğamifaçılığıilədəseçilirdi.Əruzu
yaxşıbilirdi.Səsimkanlarıçoxgenişidi.Gö-
zəlifasıiləyanaşı,həmdəbiraşıqkimiyax-
şıoynamaqqabiliyyəti vardı.Odurki,aşıq
Şakirsənətinə,sözünəslmənasında,aşiq
idim.İstedadlısənətkaryaxındostumolub.
O, yaxşı bilirdi ki, mən onun pərəstişkarı-
yam.Onuböyüksənətkarhesabedirəm”.
ŞairAzadTalışoğludasənətkarınyaradı-

cılığıhaqqındaxoşmisralarqoşub:

Kürlə bağlanıbdır adı bu yerin,
Şöhrəti ucadır, hörməti dərin,
Nəğməkar övladı – aşıq Şakirin,
“Şirvan şikəstəsi” Kürdəmirdədir.

AşıqŞakir10aprel1979-cuildə,yaradıcı-
lığının coşqun çağlarında, 57 yaşında vəfat
edib.Sənətkarınşeirləri“Aşıqlar”və“Aşıqsö-
zü”kitab-toplularındaişıqüzügörüb.Yaşadığı
küçəyə və Kürdəmir rayonunda Mədəniyyət
evinəonunadıverilib.

Savalan FƏRƏCOV

Bədii düşüncədə Qarabağ
“Azər ki tab” ki tab mər kə zi nin nəz din-
də fəaliy yət gös tə rən Ca bir Nov ruz 
adı na poezi ya evin də ya zı çı-pub-
li sist Zem fi ra Mə hər rəm li nin “Bə dii 
dü şün cə də Qa ra bağ” ad lı ki ta bın 
təq di ma tı olub.

İyunun25-dəkeçiriləntədbirdənön-
cə müəllif kitabını imzalayaraq oxu-
culara hədiyyə edib. “Azərkitab” kitab
mərkəzinin rəhbəri Sabir Həsənov
nəşrhaqqındaməlumatverib.
Şair-tərcüməçi,Əməkdarmədəniyyət

işçisiVaqifBəhmənliqeydedibki,“Bə-
diidüşüncədəQarabağ”kitabıtaleyimi-
zəyazılan30illiksavaşınbaşlanğıcın-
dan44günlükVətənmüharibəsinədək
olanbirdövrüəhatəedir.Bumüqəddəs
mövzu və onunla bağlı yaranmış çağ-
daşədəbiyyatımızilkdəfəolaraqkitab-
dageniştəhlilolunur:“KitabbizimQa-
rabağmövzusundayazanədiblərimizin
yaradıcılığınaişıqsalır.Kitab31tanın-
mış sənətkarın əsərinəmüraciətlə ya-
zılıb. Yazıçının məqsəd-məramını üzə
çıxarmaq,onunnədeməkistədiyinian-
lamaqpeşəkarlıqtələbedənməsələlər-
dir.Düşünürəmki,Zemfiraxanımkitab-
dabütünbunlarıçoxustalıqlabacarıb”.

Millətvəkili,yazıçıAqilAbbas,yazıçı
Seyran Səxavət, şair Qəşəm Nəcəf-
zadə və digər çıxış edənlər müəllifin
yaradıcılığındanvəkitabınməziyyətlə-
rindənsözaçıblar.Beləkitablarınres-
publikanınmüxtəlifregionlarında,eyni
zamanda işğaldanazadedilənbölgə-
lərdə yaradılacaq kitabxanalara veril-
məsininvacibliyiqeydedilib.
Sondamüəllifkitabhaqqındafikirlə-

rini bölüşən hər kəsə minnətdarlığını
bildirib.
Kitabınredaktoruşair-tərcüməçiVaqif

Bəhmənli, ön sözünmüəllifi isə “Ədə-
biyyat qəzeti”nin baş redaktoru Azər
Turandır.

Bəşəri tarixə bağlı 
Azərbaycan toponimləri 

AMEA aka de mik Hə sən Əli yev adı na Coğ ra fi ya 
İns ti tu tu nun dis ser tan tı, Türk dün ya sı nın to po ni-
mik təd qi qat çı la rı ara sın da özü nün dəst-xət ti ilə 
se çi lən, qa yaüs tü rəsm lə rin və qə dim xal ça la rın 
yo rul maz araş dı rı cı sı Şa kir Qa bıs san lı nın “Bə şə ri 
ta ri xə bağ lı Azər bay can to po nim lə ri” ad lı ki ta bı 
çap dan çı xıb.

Kitab AMEA-nın akademik Həsən Əliyev adına
CoğrafiyavəFolklor institutlarıElmişuralarınınqə-
rarı ilənəşredilib.ƏsərinelmiredaktoruCoğrafiya
İnstitutununşöbəmüdiri,dosentZaurİmranidir.
Müəllif kitabında özünün fərqli yanaşmaları ilə

bəşər tarixinin ilkin qaynaqlarına dair toponimlərin
Azərbaycanlabağlılığınıönəçəkir,mülahizələrinidi-
nivəelmiəsaslarlasübutetməyəçalışır.Toponim-
lərinareallarınındünyayabağlılığınınAzərbaycanla
əlaqələrigöstərilməkləyanaşı,dilçilik,fəlsəfivətarixi
baxımdanbaşlanğıctəkanınınAzərbaycandanbaş-
lanması tarixi faktlarla irəli sürülür. Digər tərəfdən,
Azərbaycanla bağlı qədim toponimlərin saxtalaşdı-
rılmaamilləriüzəçıxarılır,qədimtarixiadlarınmifo-
loji-fəlsəfimənalarıözünəqaytarılır.Kitabdabirçox
toponimlərindünyanınilkpetroqlifəriolanQobustan
qayaüstütəsvirlərininsivildavamısayılanxalçaişa-
rələriiləəlaqəsiməntiqimənalarlaönəçəkilir.

Vətən müharibəsinin şəhid həkimi
Rasim Abdullayev sözə də həmdəm idi
44 gün lük II Qa ra bağ mü ha ri bə sin də üç mi nə ya xın şə hid 
Və tən öv la dı nın sı ra sın da 10 hər bi hə ki mi miz də var. On la rın 
ara sın da ən yük sək rüt bə li si tibb xid mə ti pol kov nik-ley te nan tı 
Ra sim Ab dul la yev dir.

Rasim Yaqub oğlu Abdullayev
1975-ci il fevralın 21-də Kəlbəcər
rayonunun Milli kəndində anadan
olub. Onun babaları 1918-ci ildə
ermənizülmüüzündənAzərbayca-
nın qədim Dərələyəz mahalından
qaçqın düşərək Kəlbəcərin Milli
kəndində pənah gətiriblər. Rasim
1982-1990-cıillərdəMillikəndəorta
məktəbindətəhsilalıb.Ortaməktə-
bin son sinifərini isə Kəlbəcər şə-
hər1saylıortaməktəbdəoxuyub.
O məktəbi bitirəndə Ermənistanın

ölkəmizəqarşıişğalçılıqmüharibəsininənqızğınvaxtlarıidi.Hə-
minmürəkkəb zamanda, 1992-ci ildə RasimAzərbaycanTibb
Universitetinəqəbulolunur.Onunailəninqismətinədahabirdi-
dərginlikvardı.Ermənistansilahlıbirləşmələri1993-cüilin2ap-
relindəKəlbəcəri işğaledəndəRasiminailəsidəistiocağından
qaçmalıolur.
Rasim 1998-ci ildə təhsilini başa vurur və 2000-ci ilə qədər

Sumqayıtşəhər1nömrəlixəstəxanasındainternatura(tibbitəc-
rübə)keçir.HəminilkönüllüolaraqAzərbaycanSilahlıQüvvələ-
rinintibbxidmətindəhərbitibbqulluqçusukimixidmətəbaşlayır.
2005–2015-ciillərdəMüdafiəNazirliyininMərkəziHərbiPoliklini-
kasınınTerapiyaşöbəsindəçalışır,birmüddətsonraşöbəninrəisi
olur.Xidmətinin10və15illiklərindəuğurlufəaliyyətiqiymətləndi-
rilir,“Qüsursuzxidmətəgörə”medalının3-cüvə2-cidərəcələriilə
təltifedilir.2015-ciildən2016-cıilinsonunadəkGəncədəyerlə-
şənhərbipoliklinikadarəisvəzifəsindəçalışanRasimAbdullayev
dördgünlükApreldöyüşlərindəmüharibəninqaynarnöqtələrində
olur,yaralıhərbçilərəyerindəcətibbiyardımgöstərir.
2017-ciildəHeydərƏliyevadınaAzərbaycanAliHərbiMəktə-

bindətibbxidmətininrəisivəzifəsinətəyinolunanRasimAbdul-
layev2020-ci ilinəvvəllərinəqədərbuvəzifəniyerinəyetirir.O
dahasonraNsaylıhərbihissədətibbbölüyününkomandirivəzi-
fəsinətəyinedilirvəVətənmüharibəsibaşlayanaqədərburada
fəaliyyətgöstərir.
2020-ciilsentyabrın27-dəVətənmüharibəsibaşlayandatibb

xidmətipolkovnik-leytenantıRasimAbdullayevdəqızğındöyüş-
ləringetdiyiHadrutqəsəbəsiistiqamətindəyaralıhərbçilərəyar-
dımgöstərir.O,ailəsi iləsonuncudəfənoyabrın9-datelefonla
əlaqəsaxlayır,özüdəişğaldanyeniazadolunmuşŞuşadan...
MüharibəninsonsaatlarındaŞuşaistiqamətindəqalmışyara-

lılarınçıxarılmasıiləbağlıkomandanlıqtərəfindəntapşırıqgəlir.
RasimAbdullayevhərbitibbmaşınıiləHadrut-Şuşayolunaçıxır.
Xocalı rayonununÇanaqçı kəndi istiqamətindədüşmənin pus-
qusunadüşürlərvəağıryaralananRasimAbdullayevşəhidolur.
FədakarhəkimBakıdaIIŞəhidlərxiyabanındatorpağatapşırılıb.
QəhrəmanşəhidinMiryaqubvəİslamadlıoğullarıyadigarqalıb.
Ölkə başçısının müvafiq sərəncamları ilə RasimAbdullayev

ölümündənsonra“Vətənuğrunda”,“Şuşanınazadolunmasına
görə”,“Cəbrayılınazadolunmasınagörə”,“Füzulininazadolun-
masınagörə”medallarıilətəltifedilib.
RasimAbdullayevsözəhəmdəmidi.Poeziyanıçoxsevir,özü

dəhərdənşeirlərqələməalırdı.Şəhidimizin40-dançoxşeirivə
birhekayəsivar.Şeirlərindənikisinitəqdimedirik.

Tələsmə, gələrəm günün birində...
Çatmır qulağıma səsin-sorağın,
Tutulub qulağım kar olub, gülüm,
Mən sənə könlümü verib gedəndən
Gen dünya başıma dar olub, gülüm.

Burda boğuluram həsrət içində,
Orda yaşayırsan necə, bilmirəm?!
Burda gecələrin biri bir ildi,
Orda ötüşürmü gecə, bilmirəm?!

Ayrıldıq xatirən qaldı yadımda,
O gündən üzümə qəm ələnibdi,
Getdiyin yollara düşən damcılar,
Mənim göz yaşımdı səpələnibdi.

Qoru o sevdanı, qoru bir az da,
Məsum körpə kimi saxla gəlincə.
Sevgimdən xatirə tər çiçək kimi
Qara saçlarına bağla gəlincə.

Tələsmə, gələrəm günün birində,
Gəlib qapınıza baxıb gedərəm.
Darıxıb yanına qayıtmaq üçün,
Təzədən orduya çıxıb gedərəm.

Ayrılıq yenə də qismətim oldu,
Kor olmuş taleyim belədi, neynim?!
Qaralmış külüm də göyə sovruldu,
Fələk öz bildiyin elədi, neynim?!

Dedim ürəyimi yadigar saxla
Demirəm bir daha sən yaşat məni,
O məni yaşadan günləri qaytar.
Həsrətin buzunu əritməz günəş,
O buzu yandıran gözləri qaytar.

Nə məni yada sal, nə də ki ağla,
Üst-üstə qalansın bu dağ, o dağla,
Dedim ürəyimi yadigar saxla,
Demədim sındırıb tez geri qaytar.

Rasiməm, zil idim, indi bəməm mən,
Qəlbi para-para, gözü nəməm mən.
Onsuz da əzəldən dərd çəkənəm mən,
Sevinci apardın, kədəri qaytar.

“Qarabağ müharibəsi qəhrəmanları”
Mərkəzi Elmi Kitabxanada fond yaradılıb

Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində “Zəfər” lövhəsi
Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə-
nət Uni ver si te tin də (AD MİU) 26 İyun – Si lah lı 
Qüv və lər Gü nü mü na si bə ti lə bu ali mək tə bin 
Və tən mü ha ri bə sin də şə hid ol muş mə zun-
la rı nın, elə cə də mü ha ri bə iş ti rak çı sı olan 
əmək daş, tə lə bə və mə zun la rı nın şə rə fi nə 
ha zır lan mış “Zə fər” löv hə si nin açı lı şı olub.

Universitetin rektoru, professor Ceyran
Mahmudova2020-ciilinVətənmüharibəsin-
dəADMİU-nun50-dənçoxəməkdaş, tələbə
vəməzunlarınıniştiraketdiyinidiqqətəçatdı-
rıb:“Üçməzunumuzşəhidlikzirvəsinəucalıb.
BirsıradöyüşçülərimizPrezidentİlhamƏliye-
vinmüvafiqsərəncamlarınaəsasənmedallar-
la təltif olunub.Bizuniversitet olaraqonların
hərbiriiləfəxredirik.Müharibədövründəne-
cəonlaradəstəkolmağaçalışırdıqsa,bundan
sonradahərzamanyanlarındaolmağaçalı-

şacağıq.Çünki bu,bizimvətəndaşlıqborcu-
muzdur.OnlarınsayəsindəAzərbaycanxalqı-
nın30illiktorpaqhəsrətinəsonqoyuldu”.
ADMİU-nunprorektoru,professorGülşən

Əliyeva-Kəngərlibildiribki,44günlükhaqq
savaşımızAzərbaycantarixinəqızılhərfər-
ləyazıldı.AliBaşKomandanİlhamƏliyevin

rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusu
tərəfindən torpaqlarımız erməni işğalından
azad olundu və biz Vətən müharibəsində
şanlıQələbəqazandıq.Şəhidlikdə,qazilik
də şərəf zirvəsidir. İgid oğullarımız özlərini
düşünmədənbuzirvəyəatıldılarvəqalibiy-
yətqazandılar.
Mərasimdə daha sonra prorektor Təriqəd-

din Həmidov, Rəssamlıq fakültəsinin dekanı
SevilKərimova,universitetinmüəllimlərindən
NigarRüstəmova,ƏliƏmirli,GülşadBaxşıye-
vaçıxışediblər.
Vətənmüharibəsi iştirakçılarıolmuşAzər

Həsənov, ŞahmarMəmmədov, Tərlan Əs-
gərli,RöyalAllahverdiyev,CeyhunƏlizadə,
ƏliSəlimov,CavidArzumanov,XankişiBa-
ğırovuniversitetrəhbərliyindəndaimdiqqət
vəqayğıgördüklərinibildirib,“Zəfər”lövhə-
sininyaradılmasınıyüksəkdəyərləndiriblər.

Aşıq sənətinin Şakir gözəlləməsi   

Gənc arxivçilərin yay məktəbi
Qa za xıs ta nın Pre zi dent Ar xi vi, Ru si ya Döv lət Hu ma ni tar Uni-
ver si te ti və Əl-Fə ra bi adı na Qa za xıs tan Mil li Uni ver si te ti nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə MDB öl kə lə ri üz rə gənc ar xiv çi lə rin IV Yay 
mək tə bi təş kil olu nub.

MilliArxivİdarəsindənbildirilibki,tədbirarxivçilərinixtisasları-
nınartırılması,yenitexnologiyalarlatanışlıq,müasirmetodların
arxivişinətətbiqivəarxivişisahəsindəbeynəlxalqəlaqələringe-
nişləndirilməsiməqsədiləreallaşıb.
OnlaynformatdakeçirilənYayməktəbi“Elektronsənədlərləiş:

nəzəriyyəvəpraktika”mövzusunahəsredilib.Rusiya,Belarus,
Qazaxıstan,Özbəkistan,CənubiKoreya,Finlandiyavədigəröl-
kələrdən 250-dən çox arxivçinin qatıldığı tədbirdəAzərbaycan
RespublikasınınMilliArxivİdarəsininSənədlərinnəşrivə istifa-
dəsişöbəsininmüdiri,İnformasiyatəminatıvəelektronxidmətlər
mərkəzininrəhbəriNatiqEminovdaiştirakedib.



Azərbaycan
30 iyun 1812 (ye ni təq vim lə 12 iyul) – Mü tə fək kir ya zı çı, bö yük 

dra ma turq Mir zə Fə tə li Axund za də (1812 – 10.3. 1878) Şə ki də 
ana dan olub. Ya ra dı cı lı ğa şeir lə baş la yıb. 1850-1855-ci il lər də 
yaz dı ğı al tı ko me di ya (“Mol la İb ra him xə lil kim ya gər”, “Müs yö Jor-
dan və dər viş Məs tə li şah”, “Lən kə ran xa nı nın və zi ri”, “Xırs-qul-
dur ba san”, “Ha cı Qa ra”, “Mü ra fi ə və kil lə ri”) ilə mil li dra ma tur gi ya-
mı zın, 1857-ci il də qə lə mə al dı ğı “Al dan mış kə va kib” po ves ti ilə 
realist Azər bay can nəs ri nin tə mə li ni qo yub.  

30 iyun 1934 – Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı ya ra nıb. Asan 
Re fa tov it ti fa qın ida rə he yə ti nin səd ri se çi lib. Krım ta ta rı olan A.Re-
fa tov Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da təh sil al mış, bu ra da 
dərs de miş, 1931-ci il də pro rek tor tə yin edil miş di. O, Bəs tə kar lar 
İt ti fa qı na bir il rəh bər lik edib, 1937-ci il də rep res si ya olu nub. 

1 iyul 1925 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Pə nah İm ran 
oğ lu Xə li lov (1925-2019) Gür cüs ta nın Mar neuli ra yo nu nun Sa-
dax lı kən din də do ğu lub. “Azər bay can so vet ədə biy ya tı ta ri xi” üç-
cild li yi nin həm müəl li fi  dir. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib.

1 iyul 1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq İs fən di yar Adil 
oğ lu Rüs tə mov (1937 – 9.2.2018) Gə də bəy ra yo nu nun Gər gər 
kən din də do ğu lub. Gə də bəy də ilk aşıq an samb lı nı ya ra dıb, müx-
tə lif fes ti val lar da res pub li ka mı zı təm sil edib.

1 iyul 1943 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, akt yor, dubl yaj üz rə re-
jis sor Arif İz zət oğ lu Hə bi bi (1943 – 27.1.2021) ana dan olub. Uzun 
il lər “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nın Dubl yaj şö bə sin də ça lı şıb.

2 iyul 1892 – Ya zı çı, maarif və mə də niy yət xa di mi Ta ğı Ab bas 
oğ lu Şah ba zi (Si murğ; 1892-1937) Ba kı da ana dan olub. Res-
pub li ka Xalq maarif ko mis sa rı nın müavi ni, Azər bay can Döv lət 
Uni ver si te ti nin rek to ru iş lə yib. “Ağa nın kə ni zi”, “Al dan mış ümid”, 
“Qay çı” və s. he ka yə lə rin müəl li fi  dir. Rep res si ya qur ba nı dır.

2 iyul 1922 – Azər bay can SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si 
ya nın da Ye ni Türk Əlif ba sı Ko mi tə si təş kil olu nub. Bir il son ra, 
1923-cü il okt yab rın 20-də Azər bay can MİK “Ye ni Azər bay can 
əlif ba sı nın döv lət əlif ba sı ki mi ta nın ma sı haq qın da” dek ret qə bul 
et di. La tın qra fi  ka lı əlif ba ya tam ke çid 1929-cu il də real laş dı. 

2 iyul 1953 – Əmək dar ar tist To fi q Əş rəf oğ lu Qаrа yev (1953 
– 26.10.2013) Ağ dam da do ğu lub. Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub.

2 iyul 1953 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Mə həb bət Al lah ver di 
oğ lu Ka zı mov (1953 – 27.1.2014) La çın ra yo nu nun Çor man kən-
din də do ğu lub. “Dan ul du zu” an samb lı nın so lis ti olub.

Dünya
30 iyun 1789 – Fran sız rəs sa mı Ho ras Ver ne (Ho ra ce Emi le 

Jean Ver net; 1789-1863) ana dan olub. Mü ha ri bə möv zu sun da 
tab lo la rın müəl li fi  və port ret us ta sı ki mi ta nı nıb.

30 iyun 1911 – Pol yak şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1980) Çes lav Mi loş (Czes law Mi losz; 1911-2004) ana-
dan olub.

30 iyun 1918 – Ame ri ka akt ri sa sı, “Os kar” mü ka fat çı sı Sü zen 
He yuord (Su san Hay ward, əsl adı Edyt he Mar ren ner; 1918-
1975) ana dan olub.

1 iyul 1646 - Al man idealist fi  lo so fu, ta rix çi, dil çi və ri ya ziy yat çı 
Qotf rid Vil helm Leyb nis (Gottf ried Wil helm Leib niz; 1646-1716) 
ana dan olub.

1 iyul 1804 – Fran sız ya zı çı sı Jorj Sand (Geor ge Sand (əsl 
adı: Aman di na Av ro ra Dü pen – Aman ti ne-Auro re-Lu ci le Du pin 
de Fran cueil); 1804-1876) ana dan olub. Ro man la rı: “Roz və 
Blanş”, “İn diana”, “Kon suelo” və s.

1 iyul 1902 – Ame ri ka re jis so ru Vil yam Vay ler (Wil liam Wy ler; 
1902-1981) ana dan olub. “Ro ma tə ti li”, “Hə ya tı mın ən yax şı il lə-
ri” və s. fi lm lə ri çə kib, üç də fə “Os kar”a la yiq gö rü lüb.

1 iyul 1909 – Gür cü akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Ser qo Za ka riad-
ze (1909-1971) Ba kı da do ğu lub. “Ke to və Ko te”, “Əs gər ata sı” və 
s. fi lm lər də çə ki lib.

2 iyul 1877 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa-
tı laureatı (1946) Her man Hes se (Her mann Hes se; 1877-1962) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Tə kər al tın da”, “Çöl ca na va rı”, “Şərq öl-
kə si nə zi ya rət”, “Mun cuq oyu nu” və s.

2 iyul 1923 – Pol yak şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1996) Vis la va Şim bors ka (Wis la wa Szym bors ka; 1923 
– 1.2.2012) ana dan olub. “Son və əv vəl”, “Yüz ...” və s. ki tab la rın 
müəl li fi  dir.
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Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin “Xəm  sə”si dün  ya 
poetik-fəl  sə  fi fik  ri  nin zir  və  sin  də da  ya  nır. 
“Xəm  sə”yə da  xil olan beş poema-məs -
nə  vi  də bü  tün za  man  la  rın ən hu  ma  nist, 
ümum  bə  şə  ri ideal  la  rı par  laq bə  dii ək  si  ni 
ta  pıb. “Ni  za  mi Gən  cə  vi İli” qüd  rət  li söz us -
ta  dı  nın mi  sil  siz xə  zi  nə olan ədə  bi ir  si  nin 
təb  li  ği, ey  ni za  man  da təd  qiq edil  mə  si və 
öy  rə  nil  mə  si üçün ye  ni zə  min  dir. 

“Ni  za  mi sö  zün  dən in  ci  lər”də da  hi şairin 
möh  tə  şəm beş  li  yin  dən növ  bə  ti seç  mə  lə  ri 
təq  dim edi  rik.

Qafi l adam övladı kor deyildirsə, gerçək,
Arıdan, qarışqadan ibrət götürsün gərək.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Günəşin ordusu boy versə əgər,
Xəlvəti çəkilər qaçaq kölgələr.

(“Leyli və Məcnun”)

Bir gün bar götürər ağac əkənlər,
Xəznə apararlar əmək çəkənlər.
Tənək ağlamasa vaxtında zar-zar,
Yetirməz axırda sevinclərlə bar.

(“Yeddi gözəl”)

Adil ol, şad yaşa ömrünü bütün,
Olmasın əlində açılmaz düyün.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Kin ilə, sülh ilə sınanmış cahan,
Sülhündən xeyr olmuş, kinindən ziyan.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Özündən alçaqla çəkin qovğadan,
Yıxıb-yıxılmaqdan incik olarsan.
Böyüklə vuruşda insan ad alar,
Alçaqla vuruşan özü alçalar.

(“Xosrov və Şirin”)

Özündən alçaqla çəkin qovğadan...Nizami sözündən incilər

Ki no mən tiq li məz mu nu 
və dol ğun xa rak ter lə ri 
se vir. Yal nız be lə olar sa, 
ədə bi əsər lə rin vi zual 

qəh rə man la rı yad da şı mız-
da əbə di iz sa lır. 50 il dir 
ek ran lar da nü ma yiş olu nan, 
ge niş ta ma şa çı audi to ri ya sı 
tə rə fin dən ma raq la iz lə nən 
“Ən va cib mü sa hi bə” fil mi 
də in san mə nə viy ya tı nı təd-
qiq, təh lil et di yi nə, ün siy yə tin 
ən va cib va si tə si olan nə cib, 
ül vi hiss lə rin tə rən nümş çü sü 
ol du ğu na gö rə se vi lir, ba xı lır.  

Xalq ya zı çı sı, na sir, dra ma turq 
Maq sud İb ra him bə yo vun əsə ri 
əsa sın da ek ran laş dı rı lan fi lm də 
bü tün dövr lər üçün ak tual olan 
və bö yük bə la la rın baş lan ğı cı na 
rə vac ve rən bi ga nə lik möv zu su 
ya ra dı cı he yə tin pe şə kar təq-
di ma tın da ma raq lı pri yom lar la 
len tə alı nıb. 

Film də təc rü bə li jur na list Zau-
run qay nar hə yat tər zi və gər gin 
iş pro se si ək si ni ta pıb. Onu iz lə-
yə rək ət raf da kı la ra olan mü na si-
bə ti ni (bi ga nə li yi ni) gö rür, va cib 
pe şə sa hi bi nin cə miy yət də baş 
ve rən pro ses lə rə, şəx si hə ya-
tın da kı ha di sə lə rə olan (neyt ral) 
möv qe yi fo nun da çaş qın lı ğı nı 
iz lə yi rik. Daim uğur la rı nın ar dın-
ca qa çan qəh rə ma nın ha di sə-
lə rə sət hi ya naş ma sı və bi tə rəf 
mü na si bə ti nə ti cə sin də də fi l min 
leyt mo ti vi nə çev ri lən “hə ya tın 
mə na sı nə də dir və mən in san lar 
üçün nə edə bil mi şəm?” sualı-
nın əya ni ca va bı nı gö rü rük.

Mil yon la rın se vim li si nə çev-
ri lən ki no po ves tin uğur lu ek ran 
həl li nə sə bəb olan amil lə ri uzun 
il lər “Azər bay can fi lm” ki nos tu di-
ya sın da fəaliy yət gös tə rən, bu 
fi lm də re jis sor as sis ten ti iş lə-
miş, həm çi nin bir çox fi lm lə rin 
ic ra çı pro dü se ri, baş pro dü se ri 
(“Hökm da rın ta le yi”, “Yad daş”) 
ol muş Va qif Əsə dul la ye vin di lin-
dən eşi də cə yik. 

Ta nın mış ki nop ro dü se rin de-
dik lə rin dən: “Bu fi l mi çə kər kən 
ağ lı mı za da gəl məz di ki, 50 il 
son ra onun uğu ru haq qın da 
da nı şa ca ğıq. Çə ki liş lər ol duq-
ca uğur lu bir mü hit də apa rı lır dı. 
Yük sək ya ra dı cı lıq əh val-ru hiy-
yə si ni isə, tə bii ki, qu ru luş çu re-
jis sor El dar Qu li yev ya ra dır dı. 

Fil min ya ran ma ide ya sı xalq 
ya zı çı sı Yu sif Sə mə doğ lu na 
məx sus dur. Hə min il lər də o, ki-
nos tu di ya nın baş re dak to ru və-
zi fə sin də ça lı şır dı. Məhz Yu sif 
müəl li min is tə yi nə əsa sən El-
dar Qu li yev Maq sud İb ra him-
bə yo vun əsə ri nə mü ra ciət et di. 
Akt yor la rın se çi mi ni El dar Qu-
li yev, Yu sif Sə mə doğ lu, Ra sim 
Oca qov (qu ru luş çu ope ra tor) 
və Maq sud İb ra him bə yov edir-
di. Se çim gör kəm li sə nət kar Adil 
İs gən də rov la (ki nos tu di ya nın di-
rek to ru) ra zı laş dı rı lır, son ra isə 
bə dii şu ra ya təq dim olu nur və 
təs diq lə nir di. 

Adil İs gən də rov da xi lən zi ya lı 
və zən gin in san idi. O, is tə yir di 
ki, fi lm yük sək  sə viy yə də alın-
sın. Çün ki bu fi lm dən əv vəl ki-
no re jis sor Arif Ba ba ye vin “Gün 
keç di”, “Uşaq lı ğın son ge cə si” 
fi lm lə ri Azər bay can ki no sun da 

zi ya lı fi lm lə rin baş lan ğı cı ki mi 
bö yük rəğ bət qa zan mış dı. Bu-
na gö rə də bu ənə nə nin da vam 
et di ril mə si “Azər bay can fi lm”in 
əsas priori tet lə rin dən bi ri nə çev-
ril miş di. 

Fil min uğu ru nun 90 faizi akt yor 
he yə tin dən ası lı ol du ğu na gö rə 
on la rın se çi mi nə xü su si diq qət 
ye ti ri lir di. Film də bi rin ci re jis sor 
as sis ten ti ki mi ça lış dı ğım üçün 
El dar Qu li yev mə nə Mosk va-
ya ge dib sse na ri ni gənc akt ri sa 
(son ra lar Gür cüs ta nın və Ru si-
ya nın Xalq ar tis ti) Ariad na Şen-
ge la ya ya (Səidə ro lu üçün) gös-
tər mə yi mi tap şır dı. Onu məş hur 
so vet ki no re jis so ru Ab ram Rom-
mun çək di yi “Nar bi lər zik” fi l mi nə 
bax dıq dan son ra seç miş dik. Akt-
ri sa hə min fi lm də kn ya gin ya Ve ra 
Şeina ro lu na çə kil miş di. Şen ge-
la ya çox gö zəl, is te dad lı akt ri sa, 
həm də nə za kət li və mə də ni bir 
xa nım dır. Əsa sən təş ki la ti mə-
sə lə lə rə bax dı ğı ma gö rə onun 
çə ki liş mə sə lə lə ri ilə də məş ğul 

olur dum. O, çə ki li şə hə mi şə ha zır 
gə lir di, re jis sor və ope ra tor la da 
heç bir zid diy yə ti ol mur du.  

Ümu miy yət lə, Şen ge la ya nın 
bu rol üçün se çil mə si fi l min uğur-
la rın dan bi ri idi. Film də bir çox 
məş hur Azər bay can akt yor la rı, 
o cüm lə dən Xalq ar tist lə ri Məm-
mədr za Şeyx za ma nov, Rza Təh-
ma sib, Fi rən giz Şə ri fo va, Ka mal 
Xu da ver di yev və di gər lə ri çə ki-
lir di. Şen ge la ya nın da fi lm də iş-
ti ra kı fi l min ide ya məz mu nu nu bir 
da ha dol ğun laş dır dı, ta mam la dı.

Baş ro lu oy na yan Mu rad Ya gi-
za ro vu bu fi l mə qə dər ta ma şa çı-
lar “Ögey ana”, “Bö yük da yaq”, 
“Ul duz” fi lm lə rin dən ta nı yır dı lar. 
Bu fi lm də isə o, po ten sialı nı da-
ha ge niş səp ki də gös tər mə yə 
mü vəff  əq ol du”. 

1960-70-ci il lə rin in tel lek tual 
gənc li yi öl kə nin ic ti mai-mə də ni 
hə ya tın da in ti bah mər hə lə si ni 
təş kil edir di. Bu mə na da is tər 
ədə biy yat, is tər sə də mə də niy-
yət sa hə sin də döv rün ini ka sı nı 
yük sək və pe şə kar sə viy yə də 
təq dim et mək ya ra dı cı in san la-
rın əsas məq sə di nə çev ril miş di. 
Sə nət adam la rı da, və tən daş və 
pe şə bor cu ola raq fər di tə fək-
kür lə ri nin, dü şün cə lə ri nin ək si 
ki mi iş lə rin də qü sur suz lu ğu tər-
cih edir di lər. Həm söh bə ti min bu 
məc ra ya yö nə lən söh bə ti diq qə-
ti miz dən ya yın ma dı:

“El dar Qu li yev özü nə qar şı 
da, bi zə qar şı da çox tə ləb kar 
idi. Biz bi lir dik ki, zi ya lı in san-
la rın hə ya tın dan bəhs edən və 
məş hur akt yor la rın iş ti rak et di-
yi bir fi lm də ça lı şı rıq. Bu na gö-
rə də, işi mi zi də qiq qu rur duq. 

Akt yor la rı han sı sa bir ça tış maz-
lı ğa gö rə göz lət mək, kost yu mu 
düz seç mə mək, çə ki li şə ge cik-
mək söh bə ti ola bil məz di. Fil min 
di rek to ru Rim ma Ab dul la ye va 
da çə ki liş vax tı sağ lam mü hit 
ya ra dır dı. Film də üç re jis sor  as-
sis ten tin dən bi rin ci si mən idim. 
El dar Qu li yev lə Ra sim Oca qov 
çə ki liş mey dan ça sı na gəl məz-
dən əv vəl ça lı şır dıq ki, hər şey 
yer li-ye rin də ol sun. Bu na gö rə 
tex ni ki və ya ra dı cı he yət lə heç 
bir zid diy yət ya şan mır dı. 

Kost yum la rın ək sə riy yə ti ni 
tik dir miş dik. Mu rad Ya gi za rov 
isə öz pal ta rın da çə ki lir di. Ümu-
miy yət lə, biz hə mi şə dəb li və 
sə li qə li ge yi nir dik. Ha mı mız zi-
ya lı adam lar idik, zi ya lı ki mi də 
ge yi nir dik. Çə ki liş də is ti fa də et-
mək üçün El dar müəl lim öz köy-
nək lə rin dən, kost yum la rın dan 
da gə ti rir di. Hət ta fi lm ek ran la ra 
çı xan da fi l mə “Ən va cib mü sa hi-
bə”  yox, ən va cib Azər bay can 
fi l mi adı nı qoy muş du lar”.

Fil min da xi li di na mi ka sı nı tə-
min edən, ha di sə lə rin məz mu-
nu nu də rin ləş di rən müx tə lif plan 
çə ki liş lə ri ope ra tor işi nin pe şə-
kar lı ğı nı bir da ha sü but edir. 
Bə ləd çi miz Ra sim Oca qo vun iş 
üs lu bu ilə də bi zi ya xın dan ta nış 
edir:    

“Bu fi lm Ra sim Oca qo vun 
ope ra tor ki mi El dar Qu li yev lə iş-
lə di yi so nun cu bir gə işi dir. Bun-
dan əv vəl on lar “Bir cə nub şə-
hə rin də” fi l min də ça lış mış dı lar. 
Hə min fi lm də də pe şə kar kadr-
lar var. Ra sim Oca qov ope ra tor 
ki mi də, re jis sor ki mi də çox güc-
lü sə nət kar idi.  Onun ya ra dı cı-
lıq tak ti ka sı nın fərq li pri yom la rı-
nı keç miş so vet mə ka nın da da 
bə yə nir, se vir di lər. El dar Qu li yev 
is te dad lı idi, am ma hə min il lər də 
sə nət də ye ni və gənc idi. Ra sim 
Oca qov ona çox kö mək edir di. 
Bu fi lm də də on la rın iş vəh də ti 
uğur lu alın dı. 

Hə min vaxt “Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sı na ilk də fə ola raq 
500 metr lik ya pon op ti ka sı gə-
tir miş di lər. Ka me ra sta tik da-
ya na raq 28 də fə fo kus də yiş-
mə im ka nı na ma lik idi. El dar 
müəl lim lə Ra sim Oca qov fi lm-
də ki noope ra tor luq sə nə ti üçün 
mü hüm olan bir eks pe ri ment et-
di lər. Sö zü ge dən eks pe ri men ti 
bu fi l mə qə dər heç bir fi lm də 
et mə miş di lər. Ra sim sək kiz qu-
tu len ti bir- bi ri nə ya pış dı ra raq 
30 də qi qə lik səh nə ni (Zaur la 
Səidə nin park da kı dialo qu nu) 
bir çə ki liş lə real laş dır dı. Bir 
ka se tə 9 də qi qə lik ma te rial sı-
ğı şır. Kadr da isə fo kus 28 də-
fə də yi şi lir di. Fo kus la rın ye ri ni 

də qiq ləş dir mək üçün akt yor lar-
la bir lik də park da apa rı la caq 
çə ki li şi 3 gün də, 6 də fə məşq 
et di lər, hə min yer lə rin qey diy-
ya tı nı apar dı lar. 4-cü gün len tə 
al dı lar. Zaur la Səidə nin par kın 
bir nöq tə sin dən di gə ri nə ge-
dib qa yıt ma səh nə si 280 metr 
pl yon ka da bir plan la çə kil di. 
Film də hə min səh nə ol duq ca 
ma raq lı dır və fo kus lar şəff  af dır. 
Bu da Ra sim Oca qo vun sə nət-
də bö yük qa zan cı və növ bə ti 
bir uğu ru dur. Bu fi lm dən son ra 
ta nın mış ki no re jis sor Alek sandr 
So ku rov “Rus xi la sı” fi l min də 
hə min eks pe ri men ti et di”. 

Fil min ide ya məz mu nu na uy-
ğun düz gün se çil miş mə kan 
çə ki liş lə ri diq qət çək di yin dən 
bə ləd çi mi zin hə min yer lə rin də-
qiq ün va nı nı açıq la ma sı ye ri nə 
düş dü:  

“Fil min baş lan ğı cı nı ki nos tu-
di ya nın pa vil yo nun da de ko ra-
si ya da çək dik. Zaurun ida rə nin 
dəh li zin də həm kar la rı ilə gö rü-
şüb-söh bət ləş di yi səh nə lə ri isə 
Mosk va da “Os tan ki no”nun bi na-
sın da len tə al dıq. Çə ki liş üçün 
El dar Qu li yev, Yu sif Sə mə doğ lu 
və Ra sim Oca qov Azər bay can-
so vet dip lo ma tı və jur na lis ti, 
SS Rİ Döv lət Te le vi zi ya və Ra-
dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si səd ri nin 
bi rin ci müavi ni Ən vər Məm-
mə do vun ya nı na ge dib, on dan 
şəx sən ica zə al mış dı lar. “Os-
tan ki no”nun 5-6-cı mər tə bə lə ri, 
dəh liz lər çə ki liş üçün bo şal dıl-
mış dı. Küt lə vi səh nə lə ri çək mək 
üçün isə Mosk va da ya şa yan 
azər bay can lı ta nış la rı də vət et-
miş dik. Zi ya lı və iş gü zar mü hi tin 
ya ran ma sı üçün bu la zım idi”.  

Vi zual he ka yə lə rin emo sional 
şə kil də ta ma şa çı qəl bi nə yol tap-
ma sın da ki no mu si qi lə ri nin ro lu 
bö yük dür. Xalq ar tis ti, bəs tə kar, 
mü ğən ni Po lad Bül bü loğ lu nun 
“Ən va cib mü sa hi bə” fi l mi nə 
yaz dı ğı mu si qi lər də ha di sə lə ri 
ar dı cıl lıq la mü şa yiət edir, mah-
nı lar (“Ma vi gö zün də”) ek ran 
ob raz la rı nın mə nə vi dün ya sı nı, 
şəx si möv qe yi ni sə ciy yə lən di rir. 
Va qif Əsə dul la ye vin ya xın keç-
mi şə üz tu tan xa ti rə lə ri re jis sor 
və bəs tə ka rın ya ra dı cı lıq tan de-
mi nə də ay dın lıq gə tir di:   

“Bu fi l mə mu si qi ya zan da Po-
lad Bül bü loğ lu nun 26 ya şı var 
idı. Am ma o ar tıq məş hur idi və 
mu si qi lə ri ra dioda, te le vi zi ya-
da səs lə nir di. Film lə rin titr lə rin-
də Po lad Bül bü loğ lu im za sı nın 
gö rün mə si in san da fə rəh his si 
ya ra dır dı. Fil min mu si qi lə ri isə 
Mosk va da, “Mos fi lm” ki nos tu di-
ya sın da ya zıl dı. 

Film bü tün nor ma la ra uy ğun 
şə kil də və ta rix də (12 aya) təh-
vil ve ril di. Onu da əla və edim ki, 
hə min il lər də Mosk va – SS Rİ 
Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya Ko mi tə-
si fi lm lə ri əsa sən ikin ci ka te qo-
ri ya da qə bul edir di. İkin ci  ka te-
qo ri ya lı fi lm lə rin 350-dən 600-ə 
qə dər nüs xə si olur du. “Ən va cib 
mü sa hi bə” fi l mi ni də ko mi tə yax-
şı qə bul et di və fi lm ta ma şa çı lar 
tə rə fi n dən də bö yük rəğ bət lə 
qar şı lan dı”.

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas

50 ilin “Ən vacib müsahibə”siYubilyar filmlər

Milli Kitabxana Silahlı Qüvvələr Günü ilə 
bağlı sərgi təqdim edib

Əsa sı 1918-ci ilin 26 iyu nun da qo yul muş Azər bay can Or du su-
nun ənə nə lə ri müasir dövr də də qo ru nub sax la nı lır və in ki şaf 
et di ri lir. Bu isə ümum mil li li de ri miz Hey dər Əli ye vin cid di səy-
lə ri nə ti cə sin də müm kün olub. Ulu ön də rin rəh bər li yi al tın da 
öl kə miz də mü tə şək kil or du qu ru cu lu ğu nun tə mə li qo yu lub.

Or du qu ru cu lu ğu pro se si-
ni la yi qin cə da vam et di rən 
Azər bay can Pre zi den ti, Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye-
vin rəh bər li yi al tın da Si lah lı 
Qüv və lə ri miz 2020-ci ilin Və-
tən mü ha ri bə sin də ta ri xi Zə-
fər qa za na raq iş ğal al tın da kı 
tor paq la rı mı zı azad et di. Bu 
il Si lah lı Qüv və lə ri Gü nü nü 
mü zəff  ər Or du mu zun bay ra mı ki mi qeyd edi rik.

Bu mü na si bət lə Mil li Ki tab xa na nın əmək daş la rı tə rə fi n dən “26 
İyun – Azər bay can Si lah lı Qüv və lər Gü nü” ad lı vir tual sər gi ha-
zır la nıb. Vir tual sər gi də Azər bay ca nın gör kəm li şəx siy yət lə ri nin 
Mil li Or du muz ilə bağ lı fi  kir lə ri, fo to lar, möv zu ilə əla qə dar ki tab 
və mə qa lə lər nü ma yiş olu nur.

İstiqlal Muzeyinə virtual ekskursiya
F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı 26 İyun – Si lah-
lı Qüv və lər Gü nü mü na si bə ti lə mək təb li lər üçün Azər bay can 
İs tiq lal Mu ze yi nə vir tual eks kur si ya təş kil edib.

“Zoom” plat for ma sı üzə rin dən real la şan vir tual eks kur si ya da 
Ba kı şə hə ri 95 say lı tam or ta mək tə bin şa gird lə ri iş ti rak edib lər.

Gö rüş çər çi və sin də bə ləd çi mək təb li lə rə mu ze yin zal la rın da 
nü ma yiş olu nan Azər bay can Res pub li ka sı nın döv lət at ri but la rı, 
xan lıq lar döv rü, XIX əs rin so nu – XX əs rin əv vəl lə rin də Şi ma li və 
Cə nu bi Azər bay can da baş ver miş ha di sə lər, Azər bay ca nın rep-
res si ya və II Dün ya mü ha ri bə si il lə rin də ta ri xi, Qa ra bağ mü ha ri-
bə si, 20 Yan var fa ciəsi nə və res pub li ka mı zın müs tə qil lik döv rü nə 
aid eks po nat lar, elə cə də Azər bay can Mil li Or du su nun qu ru cu la-
rın dan bi ri, Cüm hu riy yə ti (1918-1920) hər bi na zi ri, ge ne ral Sə-
məd bəy Meh man da rov haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve rib.

İs tiq lal Mu ze yi nin əmək da şı mu zey fon dun da ümu mi lik də 20 
mi nə ya xın eks po nat ol du ğu nu və bu ra na dir sə nəd lər, fo to şə-
kil lər, nu miz ma tik kol lek si ya lar, bə dii əsər lər və di gər əş ya la rın 
da xil ol du ğu nu qeyd edib.
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№48 (1825)
30 iyun 2021son səhifə Gürcüstanda Nizaminin 880 illiyi ilə bağlı 

rəsm müsabiqəsi 
AzərbaycanRespublikasınınGürcüstandakıSəfirliyidünyaədə
biyyatınıngörkəmlinümayəndəsi,dahişairvəmütəfəkkirNizami
Gəncəvinin880illikyubileyiiləbağlırəsmmüsabiqəsielanedib.

“NizamiGəncəviİli”çərçivəsindəelanolunanmüsabiqəyəNi
zamiGəncəviyəvəonunəsərlərinəhəsrolunanrəsməsərləri
qəbulolunur.Qaliblərsəfirliktərəfindəndiplomvəhədiyyələrlə,
qalanmüsabiqəiştirakçılarısertifikatlatəltifolunacaqlar.
Səfirlikdənbildirilibki,müsabiqədə15yaşdanyuxarıGürcüstan

vətəndaşlarıiştirakedəbilərlər.Nəticələriyulun6daaçıqlanacaq.
İştiraketməkistəyənşəxslərdənmövzuüzrərəsməsərlərini

iyulun4dəksəfirliyə(Tbilisişəhəri,VaxtanqQorqasaliküçəsi4)
təqdimedəbilərlər.
Ətrafıməlumat üçün səfirliyin (+99532) 2243004 nömrəli

telefonuiləəlaqəsaxlamaqolar.

Dövlət Tərcümə Mərkəzi Ukrayna 
Kitab İnstitutu ilə əməkdaşlıq edəcək

AzərbaycanDövlətTərcüməMərkəziiləUkraynaKitabİnstitu
tuarasındaəməkdaşlıqmemorandumuimzalanıb.

Mərkəzdən bildirilib ki,
memorandumda ölkə
lərarası ədəbimədəni əla
qələrin genişləndirilməsi
istiqamətində əməkdaşlıq
–Azərbaycan vəUkrayna
ədəbiyyatlarının qarşılıq
lı mübadilə çərçivəsində
tərcüməsi, nəşri, kitablara
dairtəqdimatların,dəyirmimasaların,onlaynkonfranslarınkeçiril
məsi,nəşrləringenişoxucuauditoriyasınaçatdırılması,ölkələrin
mərkəzi kitabxanalarına və universitetlərinə yerləşdirilməsi kimi
məsələlərnəzərdətutulur.
UkraynaKitabİnstitutuölkəninMədəniyyətvəİnformasiyaSi

yasətiNazirliyininnəzdindətərcüməişinintəşviqi,Ukraynaədə
biyyatınınxaricdəyayımıvətəbliğiistiqamətindəfəaliyyətgös
tərəndövlətqurumudur.
MemorandumAzərbaycanDövlətTərcüməMərkəziİdarəHe

yətininsədriAfaqMəsudvəUkraynaKitabİnstitutununrəhbəri
OleksandraKovaltərəfindənimzalanıb.

Başqırd libaslı matryoşkadan yaxşı hədiyyə?
BaşqırdıstandaiyulayındakeçiriləcəkVIDünyaFolkloriadasına
hazırlıqlarsonaçatmaqüzrədir.Ufadakı“Agidel”bədiisənət
müəssisəsibeynəlxalqtədbirüçünbaşqırdmilligeyimində
matryoşkalaristehsaledib.Əliləboyanmıştəxminənikimin
oyuncaqiştirakçılarasuvenirolaraqhədiyyəediləcək.Matryoş
kalartəkcəbaşqırdmillilibaslarındadeyil,həmdəeposqəhrə
manları,məşhurpəhləvanlarınobrazındadabəzədilir.

Milli başqırd geyimli
matryoşkaideyasıtəsadü
fən yaranmayıb. Rusiya
nınəntanınansimvolların
danolanbuiçiçəqablama
taxta oyuncaq insanların
estetik ideallarını və mə
nəvi aləmini əks etdirən,
həm də mədənimaarifçi
funksiyayamalikrəmzimənadaşıyır.“Agidel”inəməkdaşlarıbu
layihəyəbaşlamazdanəvvəlbölgələrəsəfərəçıxmış,etnoqraf
larlaməsləhətləşmiş,elmiədəbiyyatamüraciətetmişlər.
EtnodizaynerMiraDavletovadeyib: “Matryoşkalarmilli baş

qırdgeyimlərininnəqədərmüxtəlifolduğunaəyaninümunədir.
Bölgələrəgörətəqribiyeddigeyimkompleksimövcuddur.Belə
millivətarixənformalaşmışgeyimləriöyrənməküçünxeylirayo
nugəzməliolduq”.

Yeni agentlik maddi irslə bağlı 
məsələləri tənzimləyəcək

ÖzbəkistanPrezidentiŞavkatMirziyoyevölkəninTurizmvə
İdmanNazirliyininnəzdindəMədəniİrsAgentliyininfəaliyyəti
vəbusahənininnovativinkişafıiləbağlısərəncamimzalayıb.
Agentlikmaddimədəniirs,arxeolojivəmuzeyobyektlərininöl
kəyəgətirilməsivəölkədənçıxarılmasınadairbütünməsələlə
rinhəlliüçünyaradılmışdövlətorqanıkimifəaliyyətgöstərəcək.

Ölkədəkimaddimədəniirsobyektlərininmüdafiəsi,muzeylə
rinfəaliyyətinininkişafı,arxeolojiaraşdırmalarındəstəklənməsi,
xariciölkələrdəÖzbəkistan tarixinədairmədənidəyərlərinaş
karlanmasıkimiməsələləryeniagentliyinsəlahiyyətinədaxildir.
ÖzbəkistanTurizmvəİdmanNazirliyininyaydığıxəbərəgörə,

sərəncamamüvafiqolaraq,Qaraqalpaqstanda(muxtarrespub
lika),vilayətlərdəvəDaşkənddəmaddiirsiqoruyanregionalida
rələryaradılacaq.
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MƏDƏNİYYƏT

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı
–TÜRKSOYAzərbaycan,Qazaxıstan,
Qırğızıstan,ÖzbəkistanvəTürkmə
nistanınmüstəqilliyinin30cuildö

nümüiləbağlıilinəvvəlindənbaşlatdığı
silsilətədbirləridavametdirir.

İyunun 24də Ankarada TÜRKSOY və
TürkiyəMədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
birgə təşkilatçılığı, eləcə də Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və
Türkmənistan aidiyyəti nazirliklərinin dəs
təyivəbeşölkəninsənətçilərininiştirakıilə

“Türk dünyası xalqmelodiyaları” adlı kon
sertproqramıtəqdimedildi.
Türkiyə Prezidenti Administrasiyası Sim

fonik Orkestri salonunda reallaşan konsert
pandemiyasəbəbindənməhdudiştirakçısa
yı ilə təşkiledilmiş,eynizamandabeş res
publikanınmusiqikollektivləriproqramavir
tualformatdaqoşulmuşdu.
Konsertdən öncə TÜRKSOYun Baş

katibi Düsen Kaseinov çıxış etdi. O, türk
cümhuriyyətlərinin müstəqilliyini bərpa et
məsindənsonraqurulanilkəməkdaşlıqtəş
kilatıolanTÜRKSOYunüzvölkələrarasın

daəlaqələrininkişafınaəhəmiyyətlitöhfələr
verdiyinibildirdi.
Türkiyə mədəniyyət və turizm nazirinin

müaviniÖzgülÖzkanYavuzçıxışındaqar
daş cümhuriyyətlərin müstəqilliyinin 30cu
ildönümünü Türkiyə Mədəniyyət və Turizm
Nazirliyinin Ankara Türk Dünyası Musiqi
Ansamblı vəAzərbaycan,Qazaxıstan,Qır
ğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistanın xalq
çalğıalətləri orkestrlərininbirgəkonserti ilə
qeydetməkdənməmnunolduqlarınıbildirdi.
TanınmışdirijorlarAğaverdiPaşayev(Azər

baycan), Abılay Tilepbergen (Qazaxıstan),
İrinaSuerkulova,RısbekJumakunov(Qırğı
zıstan), FiruzaAbdurahimova (Özbəkistan),
GuvançmuhammedSaparaliyev(Türkmənis
tan),CemGürdalın(Türkiyə)idarəsiilətürk
soyluxalqlarınbirbirindənəsrarəngizmahnı
larısəsləndi.XalqartistiAğaverdiPaşayevin
rəhbərliyi altında Azərbaycan Dövlət Xalq
ÇalğıAlətləriOrkestritürkbəstəkarıSadettin
Kaynakın“İnceciktenbirkaryağar”adlıəsəri
ni(solistLaləİbrahimova)səsləndirdi.
KonsertdənsonraAzərbaycan,Qazaxıs

tan,Qırğızıstan,ÖzbəkistanvəTürkmənis
tanınmüstəqilliyinin30cuildönümünəhəsr
edilənfotosərgiyəbaxışkeçirildi.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Türkiyəninİstanbulşə
hərindəiyunun28də
başlayan“ACEofMİCE”
işgüzarturizmsərgisin

dəAzərbaycanmillistendlə
təmsilolunur.

Dövlət Turizm Agentliyindən
bildirilib ki, sərginin keçirildi
yi İstanbul Konqres Mərkəzin
də xüsusi bannerlər vasitəsilə
Azərbaycanın turizm imkanları
ziyarətçilərə nümayiş etdirilir.
Yeniturizmdestinasiyasıolaraq
təqdimolunanQarabağaxüsusi
maraqmüşahidəolunub.Azər
baycan stendini ziyarət edən
İstanbul Ticarət Palatasının
rəhbəriŞekibAvdagiç işğaldan
azadedilmişŞuşayayaxınza
manda səfər etmək niyyətində
olduqlarınıdeyib.
Tədbir çərçivəsində təşkil

olunmuş ikitərəfi görüşlər za
manıDövlətTurizmAgentliyinin
AparatrəhbəriKənanQasımov
Azərbaycan vəTürkiyə arasın
da turizməlaqələrininperspek
tivlərindəndanışıb.

Azərbaycan Turizm Bürosu
nunbaşicraçıdirektoruFlorian
Zenqstşmid “Pandemiyadan
sonra turizm və işgüzar tədbir
lər sənayesinin gələcəyi” möv

zusundatəşkilolunanpanelgö
rüşündəiştirakedib.
AzərbaycanKonqreslərBüro

sunundirektoruSevdaƏliyeva
“Limitsiz turizm: turizm poten

sialının inkişaf etdirilməsində
Azərbaycan ilə Türkiyə arasın
da əməkdaşlığın müsbət nəti
cələri”mövzusundatəşkilolun
muşpanelgörüşündəqarşılıqlı
məlumatvətəcrübəmübadiləsi
ninvacibliyindəndanışıb.
Qeydedəkki,“ACEofMİCE”

turizm sərgisi 30 iyunda başa
çatacaq.
Dünyanınüçüncüböyükkonq

res, toplantı və tədbir sərgisi
olan“ACEofMİCE”turizmsər
gisi2014cüildənetibarən“Türk
Hava Yolları” (Turkish Airlines)
şirkəti tərəfindən təşkil olunur.
200stendintəmsilolunduğusər
gidə11əsasmövzuüzrəpanel
iclaslarındapandemiyadanson
ra işgüzar turizm sənayesinin
gələcəyinədairçıxışlaredilib.

“Filosof oxuyarkən” 
7,7 milyon avroya satılıb

İnventarizasiya zamanı tapılmışdı
FransalırəssamJanOnoreFraqonarın
(17321806)rəsməsəriEpernehərrac
evində7,68milyonavroyasatılıb.

Söhbətbuilinmartındayerlidepartamentin
xüsusimənzillərindən birində inventarizasiya
zamanıtapılan“Filosofoxuyarkən”rəsmindən
gedir. Oval formalı əsər rəssamın dostumi
niatürçüPierAdolfHollaməxsusolub,ancaq
sonikiyüzildəheçkiminyadınadüşməyib.
Sonyüzildəəsərhəminailəninnümayən

dələri tərəfindən saxlanılırdı. Ancaq rəsm
auksionçuAntuanPetitətəqdimolunmayınca
onun dəyəri barədə heç kim bilməyib.Auk
sionçu rəsmin əks tərəfindəmüəllifin karan
daşlaözadınıyazdığınıgörəndənsonraəsə
rinkimtərəfindənçəkildiyiməlumolub.

CAVİD

Antarktidadakı göl niyə yoxa çıxıb?
ŞərqiAntarktidadayerləşənEymerşelf
buzlağınınpeykdənçəkilmişşəkilləri
nianalizedənalimləraşkarediblərki,
2019cuilinqışındaonunsəthindəgörü
nəngölyoxaçıxıb.Həmingöləyayvaxtı
qarsuyuyığılırdı.Tədqiqatçılarınfikrincə,
sukütləsibuzqatınıdeşərəkokeana
axıb.Araşdırmanınnəticələri“Geophysi
calResearchLetters”nəşrindədərcedilib.

NASApeykinin 2020ci ildə çəkdiyi şə
killərdə gölü görməyən bir qrup alim baş
verənlərinmənzərəsinibərpaetməyiqəra
raalıblar.Radiolokasiyaşəkillərininanali
zi göstərib ki, 2019cu ilin iyunundahəc
mi600750milyonkubmetrsuolangölün
yerindəkraterəbənzəyən,sahəsitəqribən
11 kvadratkilometr olan, səthi parçalan
mışbuzlarlaörtülüçökəklikqalıb.Alimlərin
“buz vadisi” adlandırdığı bu yerə 2020ci
ilin yay mövsümündə yenidən qar suyu
toplanaraqgölyaranıb.Lakinbu,əvvəlkin
dənxeylidərəcədəkiçikdir.

Hidroyarılmaprosesikiçikşelfbuzlaqla
rınındağılmasınateztezsəbəbolur.Lakin
belə miqyasda – qalınlığı təqribən 1400
metr olanEymer buzlağındakı hidroyarıl
mailəalimlərilkdəfəqarşılaşır.
SononildəAntarktidadahavanıntempe

raturununyüksəlməsiiləbəzişelfbuzlaq
larındagüclüəriməbaşverir vəproqnoz
modellərigöstərirki,butendensiyadavam
edəcək.Tədqiqatçılarınfikrincə,şelfbuz
laqlarınınsəthindəkiqarsularıonlarında
ğılmasına səbəbolursa, sondabu,dəniz
səviyyəsininartmasınagətiribçıxaracaq.

“Əmman, 
100 illik yürüş”

İçərişəhərdəkiBakıFo
toqrafiyaEvitarixifoto
həvəskarlarınıİordaniya
dövlətininyaradılmasının
100illiyinəhəsrolunan
“Əmman,100illikyürüş”
adlıfotosərgiyədəvətedir.

“İçərişəhər” Dövlət Tarix
Memarlıq Qoruğu İdarəsin
dənbildirilibki,iyunun30da
açılışıolacaqsərgiİordaniya
Haşimilər Krallığının Azər
baycandakı Səfirliyi və “İçə
rişəhər” İncəsənət Muzeyi
tərəfindəntəşkiledilib.
İyulun 4dək davam edə

cək sərgidə Əmman şəhə
rinin yüz ildən bəri tarixi in
kişafını tərənnüm edən 40
ədəd fotoşəkil nümayiş olu
nacaq. Sərgidə həmçinin
İordaniyapaytaxtınınbirçox
fərqlimemarlıqvə tarixiabi
dələrinin əks olunduğu foto
lardatəqdimediləcək.

Türkiyə tarixinin ən böyük layihəsi  
“Kanal İstanbul”un təməli atıldı

Türkiyətarixinin,eləcədədünyanınənmöhtəşəmlayihələrindən
olan“Kanalİstanbul”marşrutuüzərindəinşaediləcəkilk“Sazlı
dərə”körpüsününtəməliqoyulub.İyunun26dakeçirilənməra
simdəTürkiyəPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğaniştirakedib.

Türkiyə Prezidenti bildirib ki,
dünyanınənçoxistifadəedilən
İstanbulboğazından1930cuil
lərdəəgərildə3mingəmikeçir
disə,bugünburəqəm45minə
çatıb. 2050ci ilə kimi bu rəqə
min 78 minə çatacağı ehtimal

edilir.Bundanbaşqa,hər ilgə
milərinistərsərnişin,istərsədə
yükdaşıma gücü artmaqdadır.
“Kanal İstanbul”buyüklənməni
azaltmağaimkanverəcək.
Son 19 il ərzində Türkiyədə

həyata keçirilənmüxtəlif layihə

lər barədə danışanRəcəbTay
yib Ərdoğan buna qarşı çıxan
larınolmasınabaxmayaraq,hər
layihəninlayiqincəbaşaçatdırıl
dığınıvurğulayıb.Sonra layihə
ninilkkörpüsününtəməliatılıb.
QaradənizvəMərmərədənizi

nibirləşdirəcəkTürkiyəninsuyo
lulayihəsiolan“Kanalİstanbul”un
ilk körpüsünün ümumi uzunluğu
1618metrtəşkiledəcək.Platfor
maeni46metrnəzərdə tutulan
körpününqüllələrininhündürlüyü
isə196metrədəkyüksələcək.
İlkdəfə2011ciilaprelin27də

TürkiyəPrezidentiRəcəbTayyib
Ərdoğan tərəfindən ictimaiyyətə
təqdim edilən, İstanbulu içindən
ikidənizkeçənbirşəhərəçevirə
cəklayihəçərçivəsindəaltıkörpü
inşaediləcək.Ümumibüdcədə
yəri15milyarddollarolaraqhe
sablanan “Kanal İstanbul”unhər
ikitərəfindəhərbiri250minailə
üçünnəzərdə tutulan ikişəhərin
tikilməsidənəzərdətutulur.
Altı ilsürən layihəçalışmala

rında200əyaxınalimvəmütə
xəssisiştirakedib.

Azərbaycanın işgüzar turizm 
imkanları İstanbul sərgisində
Qarabağ yeni turizm istiqaməti kimi xüsusi maraq doğurub

Türk dünyası

Ankarada türkdilli respublikaların 
müstəqilliyinin 30 illiyi münasibətilə konsert
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