
Və tən mü ha ri bə sin də Zə fər dən ötən 
təx mi nən il ya rım müd də tin də iş ğal dan 
azad edil miş tor paq lar da ge niş miq yas lı 
bər pa-qu ru cu luq iş lə ri nə baş la nı lıb. Yurd 
yer lə ri mi zin dir çəl dil mə si ilə bə ra bər, bu 
şan lı qa li biy yə tin, elə cə də otu zil lik iş ğa lın 
iz lə ri nin ta ri xin yad da şın da ya şa dıl ma sı və 
gə lə cək nə sil lə rə çat dı rıl ma sı da üm də və-
zi fə lər dən bi ri dir. Məhz bu məq səd lə bər-
pa və qu ru cu luq iş lə ri apa rı lan ra yon la rın 
gə lə cək in ki şaf la yi hə lə rin də, baş plan la-
rın da Zə fər və İş ğal mu zey lə ri komp leks lə-
ri nin ya ra dıl ma sı da nə zər də tu tu lur.

Ağ dam, Cəb ra yıl, Fü zu li və Zən gi lan ra-
yon la rın dan son ra Kəl bə cər ra yo nun da da 
Zə fər və İş ğal mu zey lə ri in şa edi lə cək. İyu-
nun 26-da Pre zi dent İl ham Əli yev böl gə yə 
sə fə ri za ma nı Kəl bə cər İş ğal və Zə fər mu-
zey lə ri komp lek si nin tə mə li ni qo yub. Döv lət 
baş çı sı  mu zey lə ri la yi hə lən di rən “ACN” şir-
kə ti nin nü ma yən də lə ri ilə gö rü şüb. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin ital yan mü tə xəs-
sis lər lə əmək daş lı ğı nə ti cə sin də ər sə yə gə-
lən komp lek sin il kin kon sep si ya la yi hə si ba-
rə də döv lət baş çı sı na ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib. 
“ACN” şir kə ti nin ic ra çı di rek to ru Laura Kon ti 
diq qə tə çat dı rıb ki, komp lek sin di zay nı Kəl-
bə cə rin özü nə məx sus tə bii land şaf tı ilə har-
mo ni ya təş kil edə cək. 

Komp leks İş ğal mu ze yi, Zə fər mu ze yi və 
da ğın tı lar dan iba rət Me mo rial park dan iba-
rət ola caq. Komp leks üçün nə zər də tu tu lan 
əra zi köh nə şə hər qə bi ris tan lı ğı olan tə pə nin 
ətə yin də yer lə şir. Bu da komp lek sə da xil olan 
mu zey lə rin şə hə rin hər bir tə rə fi n dən ay dın 
şə kil də gö rün mə si nə im kan ya ra dır. Komp-
lek sə ay rı lan əra zi köh nə şə hər qə bi ris tan lı-
ğı bo yun ca uza na raq tə bii şə kil də iki his sə yə 
ay rı lır. Sol his sə də Zə fər mu ze yi, sağ da isə 
İş ğal mu ze yi yer lə şə cək. Mər kə zi his sə də 
mo nu men tal pil lə kən lər zi ya rət çi lə ri köh nə 
şə hər qə bi ris tan lı ğı na doğ ru apa ra caq. 

Hər iki mu zey Azər bay can xal qı nın if-
ti xar və qü rur mən bə yi nə çev ri lən şan lı 
Or du mu zun 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si 
za ma nı qa zan dı ğı möh tə şəm Qə lə bə ni in-
di ki və gə lə cək nə sil lə rin yad da şı na həkk 
edən, bey nəl xalq hü qu qa uy ğun ola raq 
əra zi bü töv lü yü nü bər pa et mə yə nail ol-
muş Azər bay ca nın haqq sə si ni dün ya ya 
çat dı ran təş vi qat və in for ma si ya mər kə zi 
ola caq.

Onu da qeyd edək ki, xa ri ci mü tə xəs sis-
lə rin iş ğal dan azad olun muş əra zi lə rə mü tə-
ma di sə fə ri za ma nı bu ra da kı da ğın tı lar len tə 
alı nır. Be lə fo to lar da bir qis mi nin yer al dı ğı 
“Ag dam de len da est” ad lı sər gi bu ya xın lar-
da ABŞ-ın Nyu-York şə hə rin də də nü ma yiş 
et di ri lib. Hə min sər gi nin ka ta lo qu və sər gi də 
nü ma yiş olun muş fo to şə kil lər dən bi ri Kəl bə-
cər İş ğal və Zə fər mu zey lə ri komp lek si la-
yi hə si ilə ta nış lıq za ma nı Pre zi dent İl ham 
Əli ye və təq dim edi lib.

Pre zi dent Kəl bə cər şə hə ri nin Baş pla nı ilə 
də ta nış olub. Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi-
tek tu ra Ko mi tə si səd ri nin bi rin ci müavi ni Na-
miq Hüm mə tov plan ba rə də mə lu mat ve rib. 
Bil di ri lib ki, Kəl bə cər şə hə ri nin Baş pla nı nın 
ha zır lan ma sı za ma nı onun özü nə məx sus 
si ma sı nın for ma laş dı rıl ma sı üçün əra zi nin 
coğ ra fi  yer ləş mə si nə, qu ru lu şu na uy ğun 
ola raq müx tə lif me mar lıq ənə nə lə ri də araş-
dı rı lıb, tət biq edi lə bi lə cək nü mu nə lər lə bağ lı 
tək lifl  ər ve ri lib. Baş pla nın kon sep tual əsa-
sı nı sağ lam lıq və dağ tu riz mi im kan la rı nın 
in ki şa fı, tə biət lə vəh dət də ya şıl şə hər mü-
hi ti nin ya ra dıl ma sı təş kil edir. Şə hə rin mər-
kə zi his sə sin də çox mən zil li bi na lar, ət rafl  a ra 
doğ ru isə hə yət ya nı sa hə si olan fər di ev lər 
in şa olu na caq. Növ bə ti 20 il ər zin də Kəl bə-
cər şə hə ri nin əra zi si nin 237 hek ta ra, əha li si-
nin sa yı nın isə 17 min nə fə rə ça ta ca ğı proq-
noz laş dı rı lır.
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İslam ölkələri Azərbaycanın
azad olunan torpaqlarında infrastruktur 
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səh. 4

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

İrsin idarəedilməsi 
bacarıqlarının inkişafı

Mə  də  niy  yət Na  zir  li  yi  nin si  fa  ri -
şi, Azər  bay  can Ya  ra  dı  cı Sə  na  ye  lər 
Fe  de  ra  si  ya  sı  nın dəs  tə  yi ilə “Qlo  bal 
Kom  mu  ni  ka  si  ya  lar və İn  no  va  si  ya  lar” 
şir  kə  ti tə  rə  fin  dən “İr  sin ida  rəedil  mə  si 
ba  ca  rıq  la  rı  nın in  ki  şa  fı” tə  lim proq  ra  mı 
çər  çi  və  sin  də növ  bə  ti tre  ninq ke  çi  ri  lir. 

İyu nun 28-də baş la yan və  üç gün da-
vam edə cək tə lim kur su “Si lah lı mü na-
qi şə za ma nı mə də ni sər vət lə rin qo run-
ma sı haq qın da” 1954-cü il ta rix li Haaqa 
Kon ven si ya sı na həsr olu nub.

Açı lış mə ra si min də Azər bay can Ya-
ra dı cı Sə na ye lər Fe de ra si ya sı İda rə 
he yə ti nin səd ri, tə lim proq ra mı nın rəh-
bə ri Va sif Ey vaz za də çı xış edə rək Azər-
bay ca nın sö zü ge dən Kon ven si ya ya və 
onun əla və pro to kol la rı na qo şul ma sı 
ba rə də da nı şıb, öl kə mi zin 2021-ci il-
də UNESCO-nun Si lah lı mü na qi şə lər 
za ma nı mə də ni sər vət lə rin mü ha fi  zə si 
üz rə Ko mi tə si nə dör dil lik müd də tə üzv 
se çil di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

davamı səh. 3-də

“Biz bu torpaqların sahibiyik, burada əbədi yaşayacağıq”
“Tamamilə dağıdılmış 10 min kvadrat kilometr ərazidə yeni həyat qururuq...”

Vətəndaşların növbəti qəbulu
Qəbələdə keçiriləcək

Mə  də  niy  yət na  zi  ri Anar Kə  ri  mov iyulun 21-də Qə  bə  lə ra  yon 
Mə  də  niy  yət Mər  kə  zin  də Qə  bə  lə və Oğuz ra  yon  la  rın  dan olan 
və  tən  daş  la  rı qə  bu l edə  cək.

səh. 2

UNESCO-da münaqişə zamanı mədəni 
sərvətlərin qorunması müzakirə edilib
Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki-
şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad Cə fər li nin 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti UNES CO-nun Si lah lı mü-
na qi şə za ma nı mə də ni sər vət lə rin qo run ma sı üz rə “ad hoc” 
alt ko mi tə si nin ic la sın da iş ti rak et mək məq sə di lə Pa ri sə sə fər 
edib.

Nü ma yən də he yə ti tə rə fi n dən öl kə mi zin möv qe yi ic las iş ti rak-
çı la rı nın diq qə ti nə çat dı rı lıb. Gün də lik də mü za ki rə edi lən möv zu 
ilə bağ lı mü va fi q şərh lər ve ri lib və tək lifl  ər irə li sü rü lüb. 

səh. 3

Gənc tarzənlər “Yeni adlar”da
Mə də niy yət Na zir li yi nin “Ye ni ad lar” la yi hə si də gənc lər ara-
sın da Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nin təb li ği, on la rın mu-
si qi və es te tik zöv qü nün for ma laş dı rıl ma sı məq sə di da şı yır və 
is te dad lı gənc lə rin üzə çı xa rıl ma sı, ge niş audi to ri ya tə rə fin dən 
ta nın ma sı na kö mə yi hə dəf lə yir.

La yi hə çər çi və sin də növ bə ti kon sert iyu nun 24-də M.Ma qo-
ma yev adı na Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sın da 
ger çək ləş di. İs te dad lı tar zən lər İs ma yıl Zül fü qa rov və Mir ca vid 
Cə fə rov Azər bay can Döv lət Xalq Çal ğı Alət lə ri Or kest ri nin (bə dii 
rəh bər və baş di ri jor – Xalq ar tis ti Ağa ver di Pa şa yev) mü şa yiətin-
də ta rın sehr və in cə lik lə ri ni ta ma şa çı la ra çat dır dı lar.

səh. 5

Berlində “Şuşa İli” çərçivəsində
muğam konserti və sərgi

Azər bay can Res pub li ka sı nın Al ma ni ya da kı Sə fir li yi tə rə-
fin dən “Şu şa İli” çər çi və sin də Ber lin də mu ğam kon ser-
ti, sər gi və zi ya fət təş kil olu nub. Təd bir Azər bay ca nın 
Al ma ni ya da kı Sə fir li yi nin ta be li yin də ki Mə də niy yət 

Mər kə zin də ger çək lə şib.

Təd bir çər çi və sin də həm çi nin sə fi r lik və “Arts Coun cil Azer-
baijan” təş ki la tı nın bir gə la yi hə si üz rə “Qəl bim Qa ra bağ da dır” 
ad lı sər gi açı lıb. Sər gi də 8-15 yaş lı uşaq la rın Şu şa şə hə ri ilə 
bağ lı rəsm əsər lə ri nü ma yiş olu nub.

səh. 3

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

Fes ti val iyu lun 7-dən 
av qus tun 7-dək Ba kı nın 
bir ne çə mə ka nın da ger-
çək lə şə cək.

Fes ti val za ma nı Azər bay can mu zey lə ri nin fond la rın da sax la nı-
lan qu ra ma nü mu nə lə ri və qu ra ma sə nət kar la rı nın əl iş lə rin dən 
iba rət sər gi nü ma yiş olu na caq, qu ra ma məh sul la rı nın ha zır lan-
ma sı üz rə us tad dərs lə ri ke çi ri lə cək. Həm çi nin qu ra ma ilə bağ lı 
şeir və ya ba ya tı nü mu nə lə rin dən iba rət poezi ya ax şa mı, mu si qi 
ge cə si təş kil olu na caq.

Mə də niy yət Na zir li yi nin 
ta be li yin də ki Res pub li ka 
Xa ti rə Ki ta bı Re dak si-
ya sı tə rə fin dən Və tən 

mü ha ri bə sin də hə lak olan la rın 
ad la rı nın və xa ti rə lə ri nin əbə-
di ləş di ril mə si məq sə di lə “44 
gün – ta ri xi Zə fər” ad lı üç cild li yin 
bi rin ci cil di (“A-Ə” hərf lə ri üz rə) 
işıq üzü gö rüb. 

İyu nun 24-də Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də (BMM) nəş rin təq di mat 
mə ra si mi ke çi ril di. Nəş rin bi rin ci cil-
din də Ap rel (2016) və To vuz (2020-
ci il, iyul) dö yüş lə rin də, həm çi nin 
Və tən mü ha ri bə sin də hə lak olan lar 
haq qın da en sik lo pe dik mə lu mat yer 
alıb.

Əv vəl cə Və tən mü ha ri bə sin də hə-
lak olan şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si bir də qi-
qə lik sü kut la yad edil di. 

Mə ra sim də çı xış edən mə də niy yət na zi-
ri Anar Kə ri mov 44 gün lük Və tən mü ha ri bə-

sin də Azər bay can Or du su nun mi sil siz 
qəh rə man lıq gös tə rə rək tor paq la rı mı zı 
iş ğal dan azad et di yi ni bil dir di. Res pub li-
ka Xa ti rə Ki ta bı Re dak si ya sı nın ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə ya-
ra dıl dı ğı nı xa tır la dan na zir re dak si ya nın 
fəaliy yə ti ni yük sək qiy mət lən dir di. De di 
ki, ümum mil li li der şə hid lə rin xa ti rə si ni 
hər za man əziz tu tub, on la rın ad la rı nın 
əbə di ləş di ril mə si üçün diq qət və qay ğı-
sı nı əsir gə mə yib: “Re dak si ya tə rə fi n dən 
in di yə dək 20-dən ar tıq ki tab nəşr olu nub. 
Bu ki tab lar da müs tə qil li yi miz və əra zi bü-
töv lü yü müz uğ run da ca nın dan ke çən 

Və tən oğul la rı nın hə yat yo lu ək si ni ta pıb.

davamı səh. 3-də

Qəhrəman oğullarımızın şücaəti 
dastanlara sığmayacaq salnamədir

Azərbaycan kitabları “Kitab sənəti” müsabiqəsində qalib olub
Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi (MDB) 
İc raiy yə Ko mi tə si nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən ənə nə vi “Ki tab sə nə-
ti” Bey nəl xalq mü sa bi qə si bu il 
24-26 iyun ta ri xin də Qır ğı zıs ta nın 
pay tax tı Biş kek şə hə rin də baş 
tu tub. Öl kə mi zi təd bir də Mə də-
niy yət Na zir li yi Ki tab sə na ye si 
şö bə si nin baş məs lə hət çi si İs lam 
Hü sey nov təm sil edib.

Mü sa bi qə yə 7 öl kə dən müx tə-
lif no mi na si ya lar üz rə 67 ad da ki tab 
təq dim olu nub.

Açıq səs ver mə yo lu ilə hər no mi na si ya üz rə 
ki tab la rın se çi mi apa rı lıb. Hər bir öl kə nin nəşr 
məh sul la rı haq qın da ət rafl  ı mə lu mat iş ti rak çı 
öl kə lə rin nü ma yən də lə ri nə təq dim edi lib.

Qeyd edək ki, öl kə miz hər il “Ki tab sə nə ti” 
mü sa bi qə sin də uğur la iş ti rak edir. Bu də fə ki 
mü sa bi qə yə Azər bay can dan 10 no mi na si ya 
üz rə 10 ad da ki tab təq dim olun muş du.

Mü za ki rə lər za ma nı bil di ri lib ki, mü sa bi qə-
yə müx tə lif janr və tər ti bat lar da ki tab lar təq-
dim olu nub. Ey ni za man da ki tab la rın di zay nı, 
möv zu su da nə zə rə alı nıb.

Səs ver mə nin ye ku nun da “Ki tab sə nə ti” 
mü sa bi qə sin də Azər bay can 3 no mi na si ya 

üz rə 1-ci, 4 no mi na si ya üz rə 2-ci, 2 no mi na-
si ya üz rə 3-cü ye rə  la yiq gö rü lüb.

Mü sa bi qə də I ye ri qa za nan ki tab lar: “İl lüst ra-
si ya sə nə ti” no mi na si ya sı – “Vər qa və Gül şa” 
(mi niatür əl yaz ma lar, tər ti bat çı Çin giz Fər zə li-
yev; Ba kı, 2021); “Elm və təh sil” no mi na si ya-
sı  – “Azər bay can bey nəl xalq mü na si bət lər 
sis te min də 1648-1991. Sə nəd lər və ma te rial-
lar” (K.Şü kü rov;  Ba kı, “Elm”, 2020); “Öl kəm” 
no mi na si ya sı – “Sa lam Azər bay can” (Nəşr 
Mə də niy yət Na zir li yi, AZAL və  “PA ŞA Hə yat 
Sı ğor ta”nın dəs tə yi ilə ha zır la nıb – Du bay, İRS 
Nəş riy yat Evi, 2020).

davamı səh. 2-də
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Vətəndaşların növbəti qəbulu 
Qəbələdə keçiriləcək

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqurum
larırəhbərlərininşəhərvərayonlardavətəndaşlarınqəbulu
cədvəlinəəsasən,AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyət
naziriAnarKərimoviyulayının21dəsaat10:00daQəbələ
rayonMədəniyyətMərkəzində(Qəbələrayonu,HəziAslanov
küçəsi12)QəbələvəOğuzrayonlarındanolanvətəndaşların
qəbulunukeçirəcək.

Vətəndaşlar17 iyul tarixinəqədərnazirliyin info@culture.gov.
azelektronpoçtünvanı,(012)4933002telefonnömrəsivasitə
siləvə“Whatsapp”xidmətinə(0777147147)müraciətetməklə
qəbulayazılabilərlər.

Bülbülün 125 illiyinə həsr olunmuş tədbir
İyunun28dəBülbülünMemorialMuzeyindəAzərbaycanpro
fessionalvokalsənətininbanisi,unudulmazsənətkarBülbü
lün(18971961)125illiyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

TədbiriaçanmuzeyindirektoruFərqanəCabbarovaqeydedib
ki,35ildənsonrailkdəfəböyüksənətkarınyubileyionunvətə
nində–Şuşada keçirilib.Şuşada sonuncudəfəBülbülün90 il
lik yubileyi 1987ci ildə qeyd olunmuşdu. Bildirib ki, sənətkarın
125illiyinəhəsrolunanVokalçılarınBülbüladınaVIIIBeynəlxalq
müsabiqəsininyekunkonsertiiyunun22dəBülbülündoğulduğu
evinhəyətindətəşkiledilib.
Tədbirdə Akademik Opera və Balet Teatrının solisti, Prezi

dentmükafatçısıAtəşQarayev,2017ciilMuğammüsabiqəsinin
laureatıMirəliSarızadə,OperavəBaletTeatrınınsolistiFəhmin
Əhmədli,AzərbaycanMilliKonservatoriyasınəzdindəRespublika
İncəsənətGimnaziyasının10cusinifşagirdi,respublikavəbey
nəlxalqmüsabiqələrlaureatıFatehİsgəndərinifalarıdinlənilib.
ÜzeyirHacıbəylininEvMuzeyinindirektoru,bəstəkar,Xalqar

tisti,SərdarFərəcov,Əməkdar incəsənətxadimi,sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru ZemfiraQafarova,Xalq artistiƏfatunNe
mətzadəBülbülünhəyatvəyaradıcılığıhaqqındaözfikirlərinibö
lüşüblər.
TədbirzamanıBülbülünifasındalentyazılarıdasəsləndirilib.

əvvəli səh. 1-də
Xatırladaqki,Prezident İlhamƏliyev

Kəlbəcər və Laçın rayonlarına səfə
ri zamanı Toğanalı (Göygöl rayonu)–
Kəlbəcəravtomobilyolunun13cükilo
metrliyindəinşaedilənikitunelintikintisi
ilə də tanış olub, Kəlbəcər rayonunda
yenitikilmiş“Kəlbəcər1”kiçiksuelekt
rikstansiyasınınvəMüdafiəNazirliyinin
N saylı hərbi hissəsinin açılışlarında
iştirak edib. Prezident KəlbəcərLaçın
avtomobil yolunun inşası və Laçın ra
yonunda 110 kVluq “Qorçu” elektrik
yarımstansiyasında aparılan işlərlə ta
nış olub.Dövlət başçısına Laçın rayo
nunda “Həkəriçay” su anbarı layihəsi
təqdimedilib. İlhamƏliyev LaçınBey
nəlxalq Hava Limanının tikintisi ilə də
tanışolub.DövlətbaşçısıhəmçininKəl
bəcərRəqəmsalİdarəetməMərkəzinin,
Kəlbəcərrayonunda“İstisu”mineralsu
zavodunun təməlini qoyub, tikilməkdə
olan“Çıraq1”kiçiksuelektrikstansiya
sındaolub.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham

Əliyev Kəlbəcər rayonunda komando
hərbihissəsinədöyüşbayrağınınveril
məsinə həsr olunmuş təntənəli məra
simdə çıxış edib. Prezident qeyd edib
ki, biz Kəlbəcəri bir güllə atılmadan
azadetdik,özdoğmadiyarımızıqaytar
dıqvəbugünKəlbəcərdəquruculuqiş
lərigedir:“MənikincidəfədirKəlbəcərə
gəlirəmvəbugündəbir çox tədbirlər
var. Kəlbəcərin infrastrukturu, elektrik
təchizatı,sutəchizatı,evlərintikilməsi–
artıqbunastartverilir.Əlbəttəki,biz,ilk
növbədə,hərbi təyinatlı yolları inşaet
məliydikvəbunuetdik.Bugünbuhərbi
hissənin açılması bir daha göstərir ki,
biz istədiyimizə nail olacağıq – Qara
bağıvəŞərqiZəngəzurubərpaedəcə
yik.Artıq bu proses başlamışdır və ilk
növbədə,bubölgədə–Qarabağdavə
ŞərqiZəngəzurdabizimhərbigücümüz
daimmöhkəmolmalıdır.Onagörəbu
günkü mərasim xüsusi məna daşıyır,
rəmzimənadaşıyır”.

Dövlətbaşçısıbildiribki,bundanəv
vəl, dekabrın 24də birinci komando
hərbihissəsiazadedilmişHadrutdais
tifadəyəverilmişdi:“BugünKəlbəcərdə
yeni yaradılmış komando qüvvələrinin
hərbi hissəsini açırıq.Bu, onugöstərir
ki,İkinciQarabağmüharibəsindənson
raorduquruculuğuprosesisürətləgedir
vəkomandoqüvvələribütündigərsilah
lıbirləşmələrləbərabərölkəqarşısında
duranbütün vəzifələri yerinə yetirmək,
ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək və
sərhədlərimiziqorumaqüçünbütünim
kanlaramalikdir”.

“Də mir yum ruq” ye rin də dir, 
bu nu heç kim unut ma sın

Prezidentvurğulayıbki,müharibədən
sonraAzərbaycanOrdusu daha güclü
dür – həm təchizat nöqteyinəzərdən,
həm də döyüş qabiliyyəti nöqteyinə
zərdən:“Onagörəbizbundansonrada
Ordumuzun inkişafı üçün ciddi addım
lar atacağıq.Ənmüasir silahları almaq
üçünyenikontraktlarimzalandı.Bukont
raktlarartıqicraolunur,yenisilahlar,ən
müasir texnikaAzərbaycana gətirilir və
gətiriləcək.Ermənistanlasərhəddəbizim
mövqelərimizdahadamöhkəmlənəcək.
Əgər Ermənistan sərhədlərin müəyyən
edilməsi işindəyenədəözköhnətakti
kasına qapılsa, vaxt uzatmağa çalışsa,
nəticədəözüpeşmanolacaq.BizErmə
nistandabaşqaldıranrevanşistqüvvələ
rinhərəkətlərinədiqqətləbaxırıq.Onlar
dabunubilsinlər.Bax,odağınbaşında
mənimsözlərimyazılıb:“Dəmiryumruq”
yerindədir,bunuheçkimunutmasın”.
“Biz 1993cü ilin aprelində itirdiyimiz

KəlbəcərdəbugünOrduGününüqeyd
edirik, qürurla qeyd edirik. Biz bütün
dünyaya sübut etmişik ki, biz böyük
xalqıq”deyəndövlətbaşçısıqeydedib
ki, bizmüharibə istəmirik, heç vaxt is
təməmişik.Ammabiz istəyirikki,bizim
maraqlarımıztəminolunsun.Bizistəyi
rikki,müharibənəticəsindəyaradılmış
reallıqlarhamıtərəfindənqəbuledilsin.

Deyəbilərəmki,dünyanınaparıcıqüv
vələri postmüharibə reallıqlarını artıq
qəbulediblərvəözfəaliyyətinibureal
lıqlarəsasındaqururlar:“Ermənistanda
bureallığıqəbuletməlidir.Müharibədən
cəmi bir il yarım keçibdir. Bu mühari
bəniunutmasınlar–nəonlar,nədəki,
sonrakı nəsillər. Bilsinlər ki, Azərbay
cangüclüdövlətdir,Azərbaycanıngüclü
Ordusu var, Azərbaycan əsgəri, zabiti
dövlətimizi qorumaq üçün canını fəda
etməyəhazırdır,necəki,İkinciQarabağ
müharibəsindəcanlarınıfədaetdilər...”.
Prezident İlham Əliyev Kəlbəcər ra

yonuna səfərinin sonunda yeni “İstisu”
sanatoriyasının təməlqoyma mərasi
mindəiştirakedib.
Prezidentin İşlərmüdiriRaminQulu

zadə görüləcək işlərlə bağlı məlumat
verib.Bildirilibki,34hektarərazidəsa
lınması nəzərdə tutulan “İstisu” istira
hətmüalicəkompleksigündəlik300nə
fərqəbuletməkimkanınamalikolacaq.
Kompleksdə sağlamlıqbərpa mərkəzi
iləyanaşı,10kottecintikilməsidəplan
laşdırılır.Diqqətəçatdırılıbki,Kəlbəcə
rinİstisukəndininməşhurmineralsuyu
olan “İstisu” bulağı ətrafında 1928ci
ildəeyniadlı sanatoriyayaradılıb. İşğal
dövründəyararsızhalasalınansanato
riyayenisimadatambərpaolunacaqvə
əvvəlkişöhrətiqaytarılacaq.
Mərasimdə çıxış edən Prezident

İlham Əliyev “İstisu” sanatoriyasının,
eləcədə“İstisu”mineralsuzavodunun
təməlinin qoyulmasının Kəlbəcər ra
yonunun gələcək inkişafı baxımından
əhəmiyyətinivurğulayıb.

“Əli miz dən alın mış bütün 
sərvət lə ri özü mü zə qay tar mı şıq”
“Vaxtilə məşhur olan İstisu suyu ye

nidən istehsal olunacaq,Azərbaycanda
istehlakolunacaqvəixracediləcək.Ey
nizamanda,arxadagördüyünüz“İstisu”
sanatoriyasının dağıntılarıdır. Keçən il
burada bu dağıntılarla tanış oldum və
göstərişverdimki,buyerdə–İstisuqə
səbəsindəyenimehmanxana inşaedil
sinvəmüalicəmərkəziyaradılsın.Çün
kivaxtiləsovetdövründəminlərləinsan
gəlib burada dincəlib, öz sağlamlığını
bərpaedib,bugözəltəbiətdənzövqalıb.
Bu dağıntılar erməni faşizminin tə

zahürüdür. Onlar binalarımızı, məs
cidlərimizi, məktəblərimizi, şəhər və
kəndlərimizi dağıdıblar. Bu sanatori
yanıdadağıdıblar.Ammabirmüddət
dənsonraburadayenigözəlmehman
xanavəmüalicəmərkəziyaradılacaq.

Mənhesab edirəm ki, bu, çox vacib
dir. Çünki “İstisu” sanatoriyası və İs
tisu suyu bu bölgənin rəmzi, Kəlbə
cərintəbiisərvətiidi.Bugünbiz–bu
torpaqlarınsahiblərivaxtiləəlimizdən
alınmışbütünsərvətləriözümüzəqay
tarmışıq.Bütünşəhərvəkəndlərimizi
yenidən,sıfırdanbərpaedirikvəedə
cəyik...”,–deyəİlhamƏliyevbildirib.

Prezidentqeydedibki,Kəlbəcərvə
Laçın rayonlarında 10dan çox tunel
inşaedilir.Onlarınarasındaənböyük
tunelinuzunluğutəxminən12kilometr
dir:“BizbutuneliMurovdağınınaltın
dançəkirikki,burayagedişgəlişrahat
olsun.Bu,həmmülkiəhaliüçün,həm
hərbçilər üçün, həm dəmüdafiə nöq
teyinəzərdənlazımdır.Hazırdabütöv
lükdə 10dan çox tunel tikilir və gələ
cəkdə bu tunellərin sayı daha da çox
ola bilər.Çünki burada hər tərəf dağ
lardır, meşələrdir. Qarabağ bölgəsin
dəisəindi10dançoxtunel,9viaduk,
onlarla körpü inşa edilir. Görün, həm
Zəngəzurda, həm də Qarabağda an
caq yol təsərrüfatına aid olan nə qə
dər genişmiqyaslı işlər görülür. Çünki
bunlar–elektrikenerjisivəyoləsasdır.
Bunlarolmadanheçbirinkişafdansöh
bətgedəbilməz...”.
DövlətbaşçısıKəlbəcərşəhərininBaş

planıiləbağlıfikirlərinidəbildirib.Qeyd
edib ki, planı hazırlayan şirkət Zəngi
lanşəhərininBaşplanınıdahazırlayıb:
“Mənovaxtdemişdimki,Zəngilanşə
həri təbiətə sıx inteqrasiya olunmalı
dır, parkşəhər olmalıdır, Kəlbəcər də
həmçinin.Kəlbəcərindəözünəməxsus
füsunkartəbiətivar.Kəlbəcərşəhərinin
Baş planının təsdiq olunması, əlbəttə

ki,butəbiigözəlliyiehtivaedir.Artıqilin
sonunaqədərmüfəssəl layihələndirmə
gedəcəkvəondansonrayaşayışbina
ları, məktəb, xəstəxana inşa ediləcək
dir. Hərbi hissələr, ictimai yerlər artıq
fəaliyyətgöstərir.Göstərişvermişəmki,
Kəlbəcərdəmütləqaşıqmərkəzivəla
zımolandigər tikililər inşaedilsin.Bu,
ancaqKəlbəcərşəhərininBaşplanıdır.

Kəlbəcərrayonununinkişafıiləbağlıisə
bizdə konsepsiya artıq hazırdır. Kənd
lərinyenidənqurulmasıkonsepsiyamız
hazırdırvəbizbunuicraedəcəyik”.
Laçın rayonunda yeni aeroportun in

şasınındabölgəüçünəhəmiyyətinivur
ğulayanİlhamƏliyevqeydedibki,hava
limanı 2024cü ildə açılacaq və bu, bu
bölgədəturizmzonasınıninkişafınamü
hüm zəmin olacaq. “Yəni, biz hərtərəfi
işgörürük–həminfrastrukturişləri,xəs
təxanalar, məktəblər, yaşayış binaları,
mədəniyyət obyektləri, məscidlərimizin
bərpası,muzeylər,havalimanları,dəmir
yolları,tunellər.Cəmibirilyarımərzində
görülənbütünişlərisadalamaqmümkün
deyil.Bu,onugöstərirki,bizbutorpaq
ların sahibləriyik. Bu torpaqlar 30 il er
mənilərinəlində idi.Nəqoyubgetdilər?
Xarabaxana, viran qoyulmuş şəhərlər,
kəndlər...Biz isəqurubyaradanxalqıq.
Bizgəlmişik, tamamilədağılmış10min
kvadratkilometrərazidəyenihəyatqu
ruruq...”,–deyəİlhamƏliyevəlavəedib.
Prezidentvurğulayıbki,bütünbuişlə

rinmiqyasıbirdahaxalqımızınböyük
lüyünügöstərir:“Onugöstərirki,birda
hademək istəyirəm,bizbutorpaqların
sahibiyik,burayaqayıtmışıqvəburada
əbədi yaşayacağıq.QarabağAzərbay
candır!”.

İslam ölkələri Azərbaycanın azad olunan torpaqlarında 
infrastruktur layihələrinə dəstək verəcək

İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı(İƏT)
TurizmNazirləriKonfransınınXI
sessiyasınabuilAzərbaycan
evsahibliyiedir.2729iyunta
rixiniəhatəedənsessiya“Yerli
icmalarınturizmininkişafında
rolu”mövzusunahəsrolunub.

İyunun 28dəBakıda sessiya
nınəsastoplantısı–yüksəkvəzi
fəlişəxsləriniclasıkeçirilib.İclas
datəşkilataüzvdövlətlərinturizm
üzrəməsulşəxsləri,nazirlər,na
zir müavinləri, səfirlər – ümumi
likdə 39 ölkədən 160dan artıq
nümayəndəiştirakedib.
İclasda Dövlət Turizm Agentli

yinin (DTA) sədri Fuad Nağıyev
tərəfindən Prezident İlham Əliye
vinmüraciəti oxunub.Müraciətdə
İƏTin Azərbaycanın müstəqilliyi
nin bərpasından sonra üzv oldu
ğuilkbeynəlxalqtəşkilatlardanbiri
olması,Azərbaycanın hər zaman
İƏTinfəaliyyətinidəstəklədiyi,üzv
dövlətlər arasında həmrəyliyin,
birliyinmöhkəmləndirilməsi yolun
dasəylər göstərdiyi qeydolunub.
Həmçinin 2017ci ilin ölkəmizdə
“İslamHəmrəyliyiİli”elanolunma
sı,AzərbaycanınIVİslamHəmrəy
liyiOyunlarınaevsahibliyietməsi
vurğulanıb. Pandemiyadan əvvəl
ki üç il ərzində İƏTə üzv dövlət
lərdən ölkəmizə 3milyondan çox
turistgəldiyiqeydolunaraq,qarşı
dakı illərdəüzvdövlətlərdən turist
axınınınsürətlənəcəyinəvəturizm
əlaqələrinindahadagenişlənəcə
yinəinamifadəolunub.
İclasda çıxış edən DTA səd

ri Fuad Nağıyev Azərbaycanın
İƏTəüzvolandövlətlərləqarşılıq
lıturizməlaqələrinininkişafetdiyi
ni, Azərbaycana İslam ölkələrin
dəngələnturistlərinsaynisbətinin
ümumi turistlərin 55 faizini təşkil
etdiyini diqqətə çatdırıb.Agentlik
sədriAzərbaycandaturizmsəna
yesininpostpandemiyadövründə
sürətlə bərpa olunmağa başladı
ğını,artıqilinilk5ayıərzindəöl
kəmizəgələnxaricivətəndaşların

sayının keçən illə müqayisədə
118faizartdığınıqeydedib.
Fuad Nağıyev Azərbaycanın

azadedilmiştorpaqlarındaişğal
müddətindədiniəhəmiyyətlitari
xi abidələrin, irs nümunələrinin,
məscidvə türbələrinməhvedil
diyi,dövlətimiztərəfindənQara
bağın və işğaldan azad olunan
digər ərazilərin bərpası istiqa
mətində irimiqyaslı işləringörül
düyühaqqındaməlumatverib.
İƏTinBaşkatibiHisseinBra

him Taha yüksək təşkilatçılığa
görəAzərbaycantərəfinətəşək
kür edərək, təşkilat üzvləri ara
sında turizm əlaqələrinin geniş
lənməsinin İslam həmrəyliyinə
töhfəverdiyiniqeydedib.

İclasda “İƏTə üzv dövlətlər
dəİslamturizminin inkişafıüzrə
Strateji Yol Xəritəsi”nin həyata
keçirilməsi, üzv ölkələrdə tu
rizm infrastruktur layihələri, bir
gəturizmtədqiqatlarıvətəbliğat
tədbirləri, turizm sərgiləri üzrə
əməkdaşlıq, İslam mədəniyyəti
və irsi üzrə turizmin inkişafı ki
mi məsələlər müzakirə olunub,
müxtəlif ölkələrin turizm təcrü
bəsihaqqındatəqdimatlaredilib.
Sondayekunqətnaməvə“Ba

kıBəyannaməsi”qəbuledilib.
QətnamədəAzərbaycanınazad

olunmuştorpaqlardaişğalzamanı
təbiiresurslarınqeyriqanuniistis
marı,ekosistemvəşəhər infrast
rukturunun, xüsusilə mədəni və

tarixi irsin məhv edilməsi, eləcə
də Ermənistan ərazisində İslam
mədəni və tarixi abidələrinin da
ğıdılması pislənilib. Azad olunan
torpaqlardainfrastrukturuninkişaf
layihələrininicrasınaüzvdövlətlə
rinözəlsektorununcəlbedilməsi
ninvacibliyivurğulanıb.
“Bakı Bəyannaməsi”ndə qarşı

lıqlımaraqlarəsasındaüzvölkələr
arasında sağlamlıq, eko,mədəni
və kənd turizminin inkişafı, birgə
təşəbbüslərindəstəklənməsi,sər
gilərdə iştirak üzrə əməkdaşlıq,
dayanıqlı turizmin inkişafı istiqa
mətindəmüştərək tədbirlərin hə
yatakeçirilməsi,İslammədənivə
tarixi irsininqorunmasıvə təbliği,
turizminİslamhaqqındatəsəvvür
lərin təkmilləşməsində oynaya
cağı rol,maliyyə institutlarınınvə
özəlsektorunüzvdövlətlərdə tu
rizməinvestisiyaqoyuluşunacəlbi
kimiməsələlərözəksinitapıb.
İƏT üzvləri turizm nazirlərinin

növbəti, 12ci görüşününMəra
keşKrallığındakeçirilməsiqəra
raalınıb.
Həmçinin 2023cü il üçün

Türkiyənin Şanlıurfa şəhəri və
2024cü il üçün isə Özbəkista
nınXivəşəhəriİslamdünyasının
paytaxtıseçilib.
Konfrans iştirakçılarının iyu

nun29daŞuşaşəhərinəsəfəri
nəzərdətutulur.

Azərbaycan kitabları “Kitab sənəti” müsabiqəsində qalib olub
əvvəli səh. 1-də
IIyeriqazanankitablar:“Qələbə”nominasiya

sı – “Azərbaycan Böyük Vətənmüharibəsi illə
rində:19411945:Biblioqrafiya”.İkicilddə(tərtib
edənKərimTahirov;elmired.A.İsmayılova.Bakı,
“ZərdabiNəşr”,2020);“Birlikdənəşrolunub”no
minasiyası – “Hophopnamə” rənglərin işığında”
(Ziyadxan Əliyev;  Bakı, “Təhsil”, 2022); “İncə
sənət kitabı” nominasiyası – “Yaşar Səmədov.
Rənglərinsimfoniyası”(Fotoalbom,Bakı, “Təh
sil”, 2020); “Birlik” nominasiyası – “Azərbaycan
İpəkYolunda”(ideyamüəllifi:G.Əfəndiyeva,layi
hərəhbəri:Ş.MustafayevBakı,2020).

III yeri qazanan kitablar: “Mədəniyyətlərin
dialoqu”nominasiyası–“NizamiGəncəvinin“İs
kəndərnamə” poemasının mədəniyyətlərarası
dialoqdarolu”(EvangelosVenetisvəNəsibGö
yüşov;MədəniyyətNazirliyi,AzərbaycanMilliKi
tabxanası,NizamiGəncəviFondu–Bakı,2021);
“Uşaq və gənclər üçün kitab” nominasiyası –
“Xəmsə”ninxilası” (G.Əsgərova;Bakı, “Aspoliq
raf”,2022).
Qeyd edək ki, “Kitab sənəti” müsabiqəsi

ninmükafatları ənənəvi olaraq sentyabr ayında
Moskva Beynəlxalq Kitab SərgiYarmarkasında
təqdimolunacaq.

“Biz bu torpaqların sahibiyik, 
burada əbədi yaşayacağıq”

“Tamamilə dağıdılmış 10 min kvadrat kilometr ərazidə yeni həyat qururuq...”
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sərvətlərin qorunması müzakirə olunub
MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətininrəisiAzadCəfərlininrəh
bərliketdiyinümayəndəheyətiUNESCOnunSilahlımünaqişə
zamanımədənisərvətlərinqorunmasıüzrə“adhoc”altkomi
təsininiclasındaiştiraketməkməqsədiləParisəsəfəredib.

DövlətXidmətindənverilənməlumatagörə,UNESCO-nunqə-
rargahındakeçiriləniclasda“Silahlımünaqişəzamanımədənisər-
vətlərinqorunmasıhaqqında”1954-cü ilHaaqaKonvensiyasının
İkinci Protokolunun implementasiyasının monitorinq və nəzarət
mexanizmləriningücləndirilməsi,eləcədəsözügedənmexanizm-
ləringələcəkdəefektivtətbiqiistiqamətindəmüzakirələraparılıb.
İclasda

Azərbaycan
Respublikası-
nınUNESCO
yanındadaimi
nümayəndəsi
ElmanAbdul-
layevdəiştirak
edib.
Nümayəndə

heyəti tərəfin-
dən ölkəmizin
mövqeyi iclas
iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb. Gündəlikdə müzakirə edilən
mövzuiləbağlımüvafiqşərhlərverilibvətəklifərirəlisürülüb.
Qeydedəkki,AzərbaycanRespublikasıUNESCO-nunSilahlı

münaqişəzamanımədənisərvətlərinqorunmasıüzrəKomitəsinə
2021-ciilindekabrayındaüzvseçilib.

İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı 
Növbəti təlim kursu 1954-cü il tarixli 
Haaqa Konvensiyasına həsr olunub

əvvəli səh. 1-də
Ermənistan tərəfindənərazilərimizin işğalı zamanımədəni irs

nümunələrinindağıdılmasındanbəhsedənVasifEyvazzadəqeyd
edibki, bukonvensiyaçərçivəsində Azərbaycan tərəfiuzun il-
lər çox ciddi işlər aparıb, bu gün isə bu sahədəmütəxəssislə-
rin yetişdirilməsinə ciddi ehtiyac duyulur. O, həmçinin 2016-cı
ildəAzərbaycanındəstəyi iləSanRemoBeynəlxalqHumanitar
Hüquq İnstitutu tərəfindənHaaqaKonvensiyasının implementa-
siyasınayardımçıvəsaitolan“Silahlımünaqişəzamanımədəni
sərvətlərinqorunmasıüzrəHərbiTəlimat”ınhazırlandığıbarədə
məlumatverib.
Konvensiya üzrə təlimçi, Britaniyanın Esseks Universitetinin

(EssexUniversity)hüquqüzrəfəlsəfədoktoruMarinaLostalçı-
xışedərək təlimplanı,mövzuları,metodologiyasıbarədəməlu-
matverib.Tarixikontekstdəmədənimülkiyyətinqorunmasıbarə-
dədanışanxanımM.Lostabumövzudaqəbuledilmişbeynəlxalq
normativsənədlərdənsözaçıb.Yerlikontekstdəmillimədəniirs
nümunələri,əsasənmədənimülkiyyətobyektlərininzərərgörmə-
sivəbunagörəhüquqikontekstdəbeynəlxalqtribunallardatətbiq
ediləncavab tədbirləri praktikasındannümunələrdiqqətəçatdı-
rılıb.
İnteraktivmetodlarlaicraolunantəlimkursukeyslərüzərindən

praktikiçalışmalarvəsual-cavabviktorinalarıilədavamedib.
TəlimkursundaAzərbaycanRespublikasıXariciİşlərNazirliyi,

MüdafiəNazirliyi,BaşProkurorluq,MədəniyyətNazirliyi,Dövlət
TurizmAgentliyi,DövlətŞəhərsalmavəArxitekturaKomitəsi,Şu-
şaŞəhəriDövlətQoruğu İdarəsi,AMEA-nınmüvafiq institutları,
MemarlıqvəİnşaatUniversiteti,ADAUniversitetivədigərqurum-
larınnümayəndələriiştirakedir.
Qeydedəkki,“İrsinidarəedilməsibacarıqlarınıninkişafı”proqra-

mıüzrəilktreninqUNESCO-nun1972-ciil“Dünyamədənivətəbii
irsininqorunmasıhaqqındaKonvensiyası”nahəsrolunmuşdu.

Respublika Uşaq Kitabxanası 
Bursada nağıl festivalında iştirak edib

BursaBöyükşəhərBələdiyyəsinintəşkilatçılığı,Türkiyənin
UNESCOüzrəMilliKomissiyasıvəTÜRKSOYundəstəyiilə
1726iyuntarixindəBursaşəhərində“Əvvəlzamanı”adlınağıl
festivalıkeçirilib.

Festivalda
F.Köçərliadına
Respublika
UşaqKitabxa-
nasınındirek-
toru,Əməkdar
mədəniyyət
işçisiŞəhla
Qəmbərovavə
kitabxananın
elmiişlərüzrə
direktormüavi-
ni,Əməkdar
mədəniyyətişçisiZahirəDadaşovaiştirakediblər.
Festivalınməqsədi uşaqlara əyləncəli və özünəməxsus üsul-

da müxtəlif məkanlarda nağılçılar tərəfindən nağılların təqdim
edilməsidir.Qazaxıstandan,İrandan,eləcədəTürkiyəninmüxtə-
lifbölgələrindənqonaqlarınqatıldığı festivalçərçivəsindəqədim
Bursaşəhərinin10fərqliməkanında(parklarda,muzeylərdə,açıq
havada)32nağılçıtərəfindənümumilikdə100nağıltəqdimedilib.
F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxanasıtərəfindəntəqdim

olunannağıl,dastanvəəfsanələrizləyicilərtərəfindənmaraqla
qarşılanıb.ŞəhlaQəmbərovavəZahirəDadaşovayaTÜRKSOY-
unxüsusitəşəkkürlövhəsitəqdimedilib.
Festival  günlərində Respublika Uşaq Kitabxanasının heyəti

BursaşəhəriGazzeliAhmedEfendiMədəniyyətMərkəzi,Alipaşa
OyuncaqKitabxanasıvəLalaŞahinPaşaUşaqKitabxanası ilə
tanışolub.KitabxanayaAzərbaycanxalqnağıllarıkitabıvə“Göy-
qurşağı”uşaqjurnalıhədiyyəedilib.

İyunun26daAzərbaycanDövlətAkade
mikFilarmoniyasınınsəhnəsində“Qara
bağgecəsi”adlıxeyriyyəkonsertikeçirilib.

Tədbirdə Prezident Administrasiyası Hu-
manitarsiyasət,diaspor,multikulturalizmvə
diniməsələlərşöbəsininmüdiriFərəhƏliye-
va,mədəniyyətnaziriAnarKərimov,ekologi-
yavətəbiisərvətlərnaziriMuxtarBabayev,
digərhökumətrəsmiləriiştirakediblər.

Əvvəlcəölkəmizinərazibütövlüyüuğrun-
dacanındankeçmişVətənövladlarınınxati-
rəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.
Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət nazi-

riAnarKərimov “Qarabağ gecəsi” xeyriyyə
konsertininəhəmiyyətinivurğulayıb.
Bildirib ki,AzərbaycanOrdusu44günlük

Vətən müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıq
göstərərəkdüşmən işğalındaolanəraziləri-
miziazadetdi.HazırdaəsasamalımızQa-

rabağda quruculuq işlərinə birlikdə dəstək
olmaqdır.
Daha sonra çıxış edənQarabağ Dirçəliş

Fondu İdarə heyətinin sədri Rəhman Ha-
cıyevbildiribki,bukonsertdənəldəolunan
gəlirQarabağın dirçəlməsinə sərf ediləcək.
Məlumatverilibki,yaxınzamandaAğdamın
İmarət kompleksininbərpaedilməsinəbaş-
lanılacaq.
Sonrakonsertproqramıtəqdimedilib.

“Qarabağ gecəsi” – xeyriyyə konserti

əvvəli səh. 1-də
Vurğulandıki,təqdimolunankitab44gün-

lük Vətən müharibəsində Zəfərimizə həsr
edilib: “Azərbaycan bu Zəfəri 30 ildir göz-
ləyirdi. Bu müddət ərzində dövlətimiz də,
xalqımız da bu ədalətsizliklə ba-
rışmadı. Gün gəldi, Ali Baş Ko-
mandanın rəhbərliyi ilə Ordumuz
torpaqlarımızı işğaldanazadetdi.
Azərbaycan Ordusunun, qəhrə-
man oğullarımızın göstərdikləri
şücaətdastanlarasığmayacaqbir
salnamədir.OnlarınVətən yolun-
daqəhrəmanlığıAzərbaycandöv-
lətitərəfindənhərzamandiqqətdə
saxlanılır”.
Dövlət tərəfindən şəhid ailələ-

rinəgöstərilənqayğıdandanışan
Anar Kərimov bildirdi ki, Prezi-
dent İlham Əliyevin tapşırığına
əsasən, nazirliyin mədəniyyət
müəssisələrində100-əyaxınşə-
hid ailəsinin üzvü işlə təmin edilib. Qeyd
olundu ki, Vətənmüharibəsinin qəhrəman
şəhidləri sırasında mədəniyyət sahəsində
çalışmış8nəfərdəvar: “Onlarınxatirəsini
əbədi yaşadacağıq.TarixiQələbəmizi yeni
nəsillərin yaddaşına həkk etdirmək bizim
borcumuzdur.Nazirlik tərəfindən şəhidləri-
mizəhəsrolunanbirneçəlayihəhəyatake-

çirilib.Onlardanbiridə“Səhnədənsəngərə”
layihəsidir. Qələbəmizə həsr edilən filmlə-
rin çəkilməsi, həmçininbumövzudaədəbi
əsərlərinyazılmasınıntəşviqedilməsiüçün
müvafiqaddımlaratılır”.

İşğaldan azad edilən Qarabağ və Şərqi
Zəngəzurda dövlətimiz tərəfindən aparılan
genişyenidənqurmavəbərpaişlərindənsöz
açannazirbildirdiki,Qarabağaruhumuzun,
millikimliyimizinqayıdışıdatəminediləcək:
“Xalqımız tarixi yurd yerlərimizə böyük qa-
yıdışınbaşlanğıcındadır.Bubaşlanğıchəm
də mədəniyyətlə bağlıdır. Bu dirçəlişdə də

xalqımızbirləşərəkböyükçiçəklənməyənail
olacaq.BugünQarabağdaböyükquruculuq
işləri reallaşır, buyoldabizimdəüzərimizə
böyükməsuliyyətdüşür”.
Anar Kərimov çıxışının sonunda 26 İyun

–SilahlıQüvvələrGünümünasibətilətədbir
iştirakçılarınatəbrikləriniçatdırdı.
Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyasının

rəhbəri Nəzakət Məmmədova çıxış edərək
fəaliyyətlərihaqqındaməlumatverdi.Bildirdi
ki, redaksiya vaxtilə Azərbaycan Sovet En-
siklopediyası nəzdində bir şöbə kimi fəaliy-
yətgöstərib,ümummilliliderHeydərƏliyevin
xüsusi tapşırığı əsasında Nazirlər Kabineti-
ninimzaladığı1may1997-ciiltarixliqərarla
müstəqilqurumaçevrilib.2016-cıildənMədə-
niyyətNazirliyininnəzdindəfəaliyyətgöstərir.
NəzakətMəmmədovadiqqətəçatdırdıki,

redaksiyaAzərbaycanınMilli Qəhrəmanları
haqqındadakitablarnəşredib,“Vətəndaşı
vəya44günündastanı”layihəsiçərçivəsin-
də8filmistehsaledilib.
Çıxışlardan sonra Respublika Xatirə Kita-

bı Redaksiyasının hazırladığı “Vətən daşı”
sənədlifilminümayişolundu.Film
Şuşanın azad edilməsi uğrunda
şəhadətəyüksələn18yaşlıəsgər
Ömər Rəhimli (Ağcabədi rayonu)
haqqındadır.
Ekranişininnümayişindənson-

raşəhidinatasıRəşidRəhimliçı-
xış edərək şəhidlərin xatirəsinə
göstərilən ehtirama görə minnət-
darlığınıbildirdi.
Tədbirin bədii hissəsində

BMM-insolistlərivə“Muğam”te-
leviziya müsabiqəsinin qalibləri
Gülzar Fərəcova, Aytən Məhər-
rəmova və Pərviz Qasımovun
ifasında şəhidlərə həsr edilən
mahnılar təqdim edildi. Xanən-
dələri tarda Rövşən Qurbanov,

kamançada  Ceyhun Muradov müşayiət
edirdi.Həmçininsənətşünaslıqüzrə fəlsəfə
doktoru,bədiiqiraətustasıZülfiyyəEldarqızı
vətənpərvərlikmövzusunda,qazişairlərHə-
sənKür,OğuzAlparslanvəNicatAğayevisə
müəllifəriolduqlarışeirlərisöylədilər.

Lalə

AzərbaycanRespubli
kasınınAlmaniyadakı
Səfirliyitərəfindən
“Şuşaİli”çərçivə

sindəBerlindəmuğam
konserti,sərgivəziyafət
təşkilolunub.TədbirAzər
baycanınAlmaniyadakı
Səfirliyinintabeliyindəki
MədəniyyətMərkəzində
gerçəkləşib.

Tədbiri giriş sözü ilə açan
AzərbaycanınAlmaniyadakı sə-
firiRaminHəsənovŞuşaşəhəri
vəonunxalqımızıntarixvəmə-
dəniyyətindəxüsusiyeribarədə
məlumatverib.Bildiribki,1752-
ci ildə Qarabağ xanı Pənahə-
li xan tərəfindən əsası qoyulan
şəhər zəngin tarixi inkişaf yolu
keçərək nəinki ölkəmizin, eləcə
dəregionunmühümmədəniyyət
mərkəzinəçevrilib.
1992-ci ildən 2020-ci ilədək

Ermənistanişğalıaltındaqalmış
Şuşanınmədəni irsabidələrinin
vəhşicəsinə dağıdıldığını deyən
diplomat  44 günlükVətənmü-
haribəsində  işğaldanazadolu-
nanşəhərinbərpasıiləbağlıgö-
rülən genişmiqyaslı işlərdən də
söz açıb. Prezident tərəfindən
7may2021-ciildəŞuşaşəhəri-
nin Azərbaycan mədəniyyətinin
paytaxtıelanedilməsihaqqında
sərəncam imzalandığıvə2022-

ci ilin “Şuşa İli” elan olunduğu
diqqətəçatdırılıb.
Diplomat çıxışında həmçinin

Şuşanın Azərbaycan mədəniy-
yətivəmusiqisininmərkəzi,Mir
MöhsünNəvvab,SeyidŞuşins-
ki, Cabbar Qaryağdıoğlu, Hacı
Hüsü, Üzeyir Hacıbəyli, Zülfü-
qar Hacıbəyov, Niyazi, Rəşid
Behbudov kimi məşhur musi-
qiçilərin vətəni olduğunu qeyd
edib. Bildirib ki, şəhərin azad
edilməsindən 6 ay sonra Cıdır
düzündə “Xarıbülbül” festivalı-
nın keçirilməsi ənənəsi bərpa
olunubvəbununladaAzərbay-
can musiqisinin ölkənin mə-

dəniyyət paytaxtına qayıtması
gerçəkləşib.
Konsert proqramında Əmək-

dar artistlər Sahib Paşazadə
(tar), Toğrul Əsədullayev (ka-
mança), Kamran Kərimovun
(nağara) müşayiəti ilə xanən-
dələrGüllüMuradovavəBabək
Niftəliyev Azərbaycan muğam-
larındannümunələrsəsləndirib-
lər. Berlində fəaliyyət göstərən
azərbaycanlı pianoçu Nərmin
Nəcəfi Azərbaycan və dünya
bəstəkarlarının musiqilərini ifa
edib.
Tədbirçərçivəsindəhəmçinin

səfirlik və “Arts Council Azer-

baijan”təşkilatınınbirgəlayihə-
si üzrə “Qəlbim Qarabağdadır”
adlı sərgi açılıb. Sərgidə 8-15
yaşlı uşaqların Şuşa şəhəri ilə
bağlırəsməsərlərinümayişolu-
nub.
Azərbaycan mətbəxi nümu-

nələrinin təqdim olunduğu ziya-
fət zamanı ölkəmizlə bağlı vi-
deoçarxlarnümayişetdirilib.
Tədbirdə Almaniyanın dövlət

qurumlarının, ictimai, siyasi, el-
mi,mədənidairələrinin,buölkə-
dəakkreditəolunmuşdiplomatik
korpusun və azərbaycanlı dias-
porunun təmsilçiləri iştirakedib-
lər.

Qəhrəman oğullarımızın şücaəti dastanlara 
sığmayacaq salnamədir

“44 gün – tarixi Zəfər” çoxcildliyinin birinci kitabının təqdimatı keçirildi

Berlində “Şuşa İli” çərçivəsində 
muğam konserti və sərgi
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26 İyun – Si lah lı Qüv və lər Gü nü bu il ye nə qa li biy yə tə ru hu ilə 
röv nəq lən di. Ar tıq ikin ci il dir xal qı mız bu gü nü xü su si coş qu ilə 
qeyd edir. Əra zi bü töv lü yü mü zü bər pa edən, xal qı mı za əbə di 
Zə fər qü ru ru ya şa dan Azər bay can Or du su if ti xar mən bə yi miz dir. 
Re gional mə də niy yət ida rə lə ri nin əha tə et di yi müəs si sə lər də Or
du mu zun bay ra mı mü na si bə ti lə müx tə lif təd bir lər ke çi ri lib. 

Kürdəmir Regional Mədəniy
yətİdarəsinin(RMİ)təşkilatçılığı
iləNsaylıhərbihissədə“Salam,
əsgər!” adlı tədbir keçirilib. Ra
yonictimaiyyətinin,şəhidailələri
üzvlərinin iştirak etdiyi tədbirdə
incəsənət ustalarının ifasında
vətənsevərlik ruhlu musiqilər
səsləndirilib.
RMİninBeyləqanrayonnüma

yəndəliyi N saylı hərbi hissədə
“Qalib xalqın müzəfər Ordusu”
adlı tədbir keçirib. İncəsənət us
talarının ifasındasəslənənmusi
qilərhərbçilərinkönlünüoxşayıb.

***
SumqayıtRMİnintabeliyindəki

Xızı rayonUşaqmusiqiməktəbi
tərəfindən N saylı hərbi hissədə
“Vətənin özəyidir vüqarlı Azər
baycan əsgəri” adlı bayram təd
biri təşkil edilib. Məktəbin müəl
limlərindən ibarət “Xızı dağları”
ansamblı vəmüğənnilərin ifasın
da vətənpərvər mahnılar, təbrik
çıxışları əsgərlər tərəfindən ma
raqlavəalqışlarlaqarşılanıb.
Sumqayıt şəhərNərimanNəri

manovadınaMədəniyyətMərkə
zində“Ordumvarsa,yurdumvar!”
adlımusiqiligecəkeçirilib.Tədbir
də rəsmkursuüzvlərininəl işləri
sərgilənib. Musiqi nömrələri ifa
olunub, şeirlər səsləndirilib. Mə
dəniyyətMərkəziYaşmadayerlə
şənNsaylıhərbihissədə“Vətən
mənəoğuldeyir”adlıbayramkon
serti keçirib. Mədəniyyət evinin
əməkdaşları – müğənnilər Zaur
Yusifi, Elvin Məmmədli, Əlipaşa
Paşayev,ƏvəzSəlimov,“Veteran
lar” xalq xoru vətənpərvər ruhlu
mahnılar,SvetaAslanovaisəhind
mahnısı ilə hərbçilər qarşısında
çıxış ediblər. Mədəniyyət evinin
rəhbəri və kollektivin üzvləri hər
bi hissə komandanlığı tərəfindən
fəxrifərmanlatəltifolunub.
SumqayıtşəhərS.Vurğunadına

MərkəziKitabxananınUşaqşöbə
sində “Biz əsgəriz, həqiqətə qur
banız”adlıpoeziyasaatıkeçirilib.

***
Fövqəlada Hallar Nazirliyinin

(FHN)MülküMüdafiəQoşunları
nınLənkərandayerləşənNsaylı
hərbihissəsindəSilahlıQüvvələr
Günümünasibətiləkonsertproq
ramıtəşkiledilib.TədbirdəFHN
nin hərbi hissəsinin komandiri,
polkovnikTalehƏlipaşayev,Lən
kəranRMİninrəisiŞahinŞahba
zov,mədəniyyətmüəssisələrinin
əməkdaşları iştirakediblər.Bay
ram tədbirində  şeirlər səsləndi
rilib,musiqinömrələriifaolunub.
Sonda hərbi hissənin komandi
ri tərəfindən mədəniyyət işçiləri
fəxrifərmanlatəltifediliblər.

***
Gəncə RMİ Gəncə şəhər

MKSnin24saylıkitabxanafilialı
Ticarət və Xidmət üzrə Gəncə
Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzi ilə
birgə “Vətən varlığımdır, Vətən
kimliyim”başlıqlıədəbibədiige
cə keçiriblər. Çıxışlardan sonra
rəngarəng musiqilərdən ibarət
konsertproqramıtəqdimolunub.
MKSnin 15 saylı kitabxana fi

lialı isə “Vətənəsgəri”başlığıal
tında ədəbibədii kompozisiya
keçirib.FilialınmüdirəvəziŞəhla
İlyasovaçıxışedərəkOrdumuzun
yaranmatarixindənbəhsedib.

***
Sabirabad Rayon İcra Haki

miyyəti, YAP Sabirabad rayon
təşkilatı, Sabirabad RMİ və ra
yonGənclərvəİdmanİdarəsinin
birgə təşkilatçılığı iləSabirabad
dakı N saylı hərbi hissədə bay
ram konserti keçirilib. Təşkilatçı
qurumların və digər qonaqların
çıxılarından sonra rayon Mə
dəniyyət Mərkəzinin kollektivi
tərəfindən hazırlanmış musiqi
nömrələrisəsləndirilib.Mərkəzin
nəzdində fəaliyyət göstərən əlil
lərdən ibarət “Mübarizlər” teatrı
tərəfindən“BuraAzərbaycandır!”
adlıədəbibədiikompozisiyanü
mayişolunub.

ŞirvanŞəhərTarixDiyarşünas
lıq Muzeyi “Mənə ordu gərəkdir
sarsılmaz cahan kimi” adlı təd
bir təşkiledib.AzərbaycanSilahlı
Qüvvələrinin yaranma tarixi, son
illərdəorduquruculuğusahəsində
əldə olunmuş uğurlar və 44 gün
davam edən Vətənmüharibəsin
də torpaqlarımızın işğaldan azad
olunmasından söz açılıb. Sonda
konsertproqramıtəqdimolunub.
SabirabadRMİnin təşəbbüsü

ilə həyata keçirilən “Həftənin ki
tabı”layihəsiçərçivəsindəŞirvan
şəhərMKSninUşaq şöbəsi tə
rəfindən İlqarMəmmədağaoğlu
nun “Qəhrəman Mübariz, şəhid
Mübariz” adlı kitabı bu həftənin
kitabı seçilib. Kitab Milli Qəhrə
manMübariz İbrahimovhaqqın
dadır.

***

ŞəkiRMİM.F.Axundzadəadı
naŞəkiMədəniyyətMərkəzində
“Azərbaycan Ordusu dövlətin
dayağıdır” mövzusunda bayram
konsertikeçirilib.KonsertdəMə
dəniyyət Mərkəzinin “Səbuhi”
instrumentalansambılıüzvlərinin
müşayəti ilə vətənpərvər ruhda
musiqilər tamaşaçılara xoş təsir
bağışlayıb.
RMİnin əhatə etdiyi Zaqata

la rayonHeydərƏliyevMərkəzi
vərayonMərkəziKitabxanasının
birgətəşkilatçılığıilə“Vətənsizə
oğul deyir!” adlı tədbir keçirilib.
HeydərƏliyevMərkəzinindirek
toruFamilRəhimov,MKSnindi
rektor əvəzi Leyla Məmmədova
tədbirdəçıxışediblər.Çıxışlarda
vurğulanıbki,26 iyun təkcəOr
dumuzundeyil,bütövlükdəAzər
baycanxalqınınbayramıdır.

***
Biləsuvar RMİ Salyan rayon

MədəniyyətMərkəzinin Kürqara
qaşlıDiyarşünaslıqevi,Ərəbqar
daşbəylivəBeşdəlikəndklubları
və kitabxanalarının əməkdaşları
Vətənmüharibəsiiştirakçısı,qazi
RaufSəfərovlagörüşüblər.Mədə
niyyətMərkəzinin1,2saylışəhər
klublarıvəÇuxanlıFolkloreviisə
SilahlıQüvvələrGünümünasibə
tiləNsaylıhərbihissədəkonsert
proqramıtəşkilediblər.

RMİnin əhatə etdiyi X.Məm
mədovadınaNeftçalarayonMə
dəniyyətMərkəzininəməkdaşları
tərəfindən Ordumuzun bayramı
iləəlaqədarkeçirilib.

***
İsmayıllı şəhərinin mərkə

zi meydanında Silahlı Qüvvə

lərGününəhəsrolunankonsert
proqramıkeçirilib.Rayonrəhbər
liyi, İsmayıllı RMİnin rəisi Elçin
Nəcəfov, şəhid ailələri və qazi
lərin iştiraketdiyi tədbirdəOrdu
muzun yaranmasından və tarixi
Qarabağ Zəfərindən söz açılıb.

Konsert proqramında “Niyal”
instrumental ansamblının solist
ləri,“İsmayıllıinciləri”rəqsqrupu,
müğənniSevincMusayevaçıxış
ediblər.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon

Heydər Əliyev Mərkəzində “Cə
miyyətdə hərbivətənpərvərlik”
mövzusundaelmipraktikkonfrans
keçirilib. Azərbaycan Əfqanıstan
Veteranları İctimai Birliyi Ağstafa
rayonfilialınınsədriMirzahidHacı
yev44günlükVətənmüharibəsin

də orduxalq birliyindən danışıb,
gənclərin vətənpərvər ruhunda
tərbiyə olunmasının əhəmiyyətini
vurğulayıb. Fəal gənclər, qazilər
fəxrifərmanlatəltifediliblər.
Ağstafa şəhər Uşaq Musiqi

Məktəbininmüəllimlərdən ibarət
ansamblı26 İyun–SilahlıQüv
vələr Günü münasibətilə rayon

dayerləşənNsaylıhərbihissədə
konsertproqramıiləçıxışedib.
TovuzrayonQovlarşəhərUşaq

musiqi məktəbində “Yaşasın
Azərbaycan Ordusu!” adlı tədbir
təşkilolunub.Təqdimedilənkon
sertproqramımaraqlaqarşılanıb.

Tovuz rayonAzərbaycanAşıq
Sənəti Dövlət Muzeyində isə
“Qalib Ordumuz” mövzusunda
tədbirkeçirilib.

***
XaçmazRMİQusarrayonMədə

niyyətMərkəzininqarşısındaSilahlı
Qüvvələr Gününə həsr olunmuş
bayramkonsertikeçirilib.Konsertdə
RafiqPaşayevinrəhbərliyiilə“Ritm”
instrumental ansamblının solistləri
vəQusarUşaqincəsənətməktəbi
ninqızlardanibarətrəqsqrupunun
ifalarıalqışlarlaqarşılanıb.

Xaçmaz TarixDiyarşünaslıq
Muzeyi, Xalça Muzeyi, Döyüş
ŞöhrətiMuzeyifiliallarınınəmək
daşları Vətən müharibəsi vete
ranlarıvəŞəhidailələrininiştirakı
ilə Xaçmaz Şəhidlər xiyabanını
ziyarətediblər.
Şabran rayon Heydər Əliyev

MərkəzindəSilahlıQüvvələrGü
nü ilə bağlı tədbir keçirilib. Çı
xışlarda qeyd olunub ki, əsası
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
dövründəqoyulmuşAzərbaycan
Ordusuzəngininkişafyolukeçib.

***
Masallı RMİ Cəlilabad rayon

MədəniyyətMərkəzininincəsənət
ustalarıGöytəpəşəhərindəyerlə
şənNsaylıhərbihissədəkonsert
proqramıiləçıxışedib.
Solistlərininifasıhərbçilərinru

hunuoxşayıb.
Masallı TarixDiyarşünaslıq Mu

zeyi, Masallı Dövlət Rəsm Qale
reyasıvə“Ümidimsənsən”İctimai
Birliyininbirgə təşkilatçılığı iləger
çəkləşən “Vətənin ölməz oğulları”
layihəsinin növbəti tədbiri keçirilib.
Tədbirigirişsözüiləaçanmuzeyin

direktoruƏntiqəTağıyevalayihənin
əhəmiyyətindən danışıb.Tədbirdə
iştirak edən şəhid ailəsi üzvlərinə
layihənintəşkilatçılarıtərəfindəntə
şəkkürnamələrtəqdimolunub.
Yardımlı rayonMərkəzi Kitab

xanasındaSilahlıQüvvələrGünü
münasibətilədəyirmimasakeçi
rilib. Kitabxananın şöbə müdiri
Vahid Kərimov əlamətdar gün
münasibətilə məruzə ilə çıxış
edib.Sonda“Tarixqəhrəmanları
unutmur”və“QüdrətliOrdumuz”
adlısərgilərəbaxışolub.

Dövlətçiliyimizin dayağı – Azərbaycan Ordusu
Silahlı Qüvvələr Günü Zəfər ruhu ilə qeyd olundu

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

Lən kə ran RMİnin əha tə et di yi As ta ra 
ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı “Hər ki ta bı 
ün va nı na” ad lı la yi hə yə baş la yıb.

Layihənin məqsədi insanların kitaba,
mütaliəyə olan marağını artırmaq, kitab
xanalara daha çox oxucu cəlb etmək, ki
tabxanamütəxəssislərininpeşəkarvəya
radıcı potensialının inkişaf etdirilməsidir.
İlkgörüşAstaraRayonMərkəziXəstəxa
nasındagerçəkləşib.Kitabxananınəmək
daşları tibb işçilərinə müvafiq sahə üzrə
kitabları təqdim ediblər. Layihə üzrə növ
bətigörüşAstaraRayonProkurorluğunda
keçirilib.Prokurorluqişçilərinəhüquqadair
ədəbiyyatlartəqdimedilib.

***
BiləsuvarRMİninəhatəetdiyiCəbrayıl

rayon Hacılı kənd klubu görkəmli şairə,
xeyriyyəçi Xurşidbanu Natəvanın (1832
1897)190illikyubleyiiləəlaqədar“Ürəyini
xalqyolundaməşəledənşairə”başlığıal
tındatədbirkeçirib.

***
SumqayıtRMİSumqayıtşəhərSəidRüs

təmov adına 3 nömrəli Uşaq incəsənət
məktəbindəxoreoqrafiyasənətiüzrəustad
dərsi keçirilib. Ustad dərsində 3 nömrə
liUşaq incəsənətməktəbi,Bülbüladına2
nömrəliUşaqincəsənətməktəbi,Ə.Bakıxa
novadına1nömrəliUşaqincəsənətməktə
bi,N.NərimanovadınaMədəniyyətMərkə
zi,“Dostluq”MədəniyyətevivəC.Cabbarlı
adınaMədəniyyətevininmüəllimvəşagird
ləriiştirakediblər.BakıXoreoqrafiyaAkade

miyasınınmüəllimləri,ƏməkdarartistElçin
AllahverdiyevvəPrezidenttəqaüdçüsüÇi
narəQuliyevanınapardığıustaddərsima
raqlaqarşılanıb.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSninMər

kəziKitabxanasınınoxuzalındamillimət
buatımızınbanisi,təbiətşünasalim,mütə

fəkkir Həsən bəy Zərdabinin 185 illiyi ilə
əlaqədar “Zaqafqaziya müsəlmanlarının
millioyanışınınilkbələdçisi”adlıtədbirke
çirilib.TədbiriaçanböyükkitabxanaçıƏf
sanəBağırovaH.Zərdabininhəyatvəya
radıcılığındanbəhsedib.
GəncəRMİnintəşəbbüsüiləGəncəvə

Naftalanşəhər,Samux,Goranboy,Kəlbə
cərvəXocalırayonlarınınuşaqmusiqivə
incəsənət məktəbləri direktorlarının he
sabat konserti təşkil edilib.ÖncəGəncə
şəhər Uşaq Rəssamlıq Məktəbi direkto
runun əl işlərindən ibarət sərgi nümayiş
olunub. Gəncə RMİnin rəisi Vasif Cən
nətovçıxışedərək ifaçılarauğurlararzu
layıb.KonsertdəFikrətƏmirov,Cahangir
Cahangirov,VasifAdıgözəlov,TofiqQuli
yev, Fərhad Bədəlbəyli, Emin Sabitoğlu
nunəsərləri,Azərbaycanmuğamları,aşıq
musiqilərindən ibarət proqram maraqla
qarşılanıb.

Qax Dövlət Kukla Teatrına yeni direktor təyin olunub
Qax Döv lət Kuk la Teat rı na di rek tor tə yi na tı olub. Mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mo vun mü va fiq əm ri ilə Sey mur Na ma zə li oğ lu Və li yev (Sey
mur El se vər) teat ra ye ni rəh bər tə yin edi lib. 

İyunun 24də nazirliyin
İncəsənət və qeyrimaddi
mədəniirsşöbəsiTeatrsek
torununmüdiri KönülCəfə
rovavəsektorunməsləhət
çisi Günay Hümbətovanın
iştirakı ilə Seymur Vəliyev
kollektivətəqdimedilib.
SeymurElsevər1970ciil

dəBərdərayonundaanadan
olub. 1992ci ildə Bakı Mə

dəniMaarifTexnikumunurejissor,1998ciildəAzərbaycanDövlətMədəniy
yətvəİncəsənətUniversitetini(ADMİU)teatrşünaslıqixtisaslarıüzrəbitirib.
AzərbaycanDövlətGəncTamaşaçılarvəAkademikMilliDramteatrla

rında,habeləAzərbaycanMilliElmlərAkademiyasıvəMədəniyyətNazirli
yisistemindəmüxtəlifvəzifələrdəçalışıb.

“Mübariz” və “Komandir” filmlərinin 
təqdimatı keçirilib

Sa bi ra bad RMİ Sa bi ra bad 
ra yon Mə də niy yət Mər
kə zin də Azər bay ca nın 
Mil li Qəh rə man la rı Mü ba riz 
Əh mə dov (19631992) və 
pol kov nikley te nant Mu rad 
Mir zə ye və (19762016) həsr 
olun muş “Mü ba riz” və “Ko
man dir” film lə ri nin təq di
mat mə ra si mi ke çi ri lib. 

Hər ikiekranəsəriMədəniyyətNazirliyinin“AzərbaycanınMilliQəhrə
manları”sənədlifilmlər layihəsiçərçivəsində“Salnaməfilm”studiyasında
lentəalınıb.
TəqdimatSabirabadRayonİcraHakimiyyəti,SabirabadRMİvərayon

Gənclərvəİdmanİdarəsininbirgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşib.
RayonicrabaşçısınınbirincimüaviniHəsənHəsənov,RMİninrəisiFə

ridQurbanzadə,millətvəkiliRaminMəmmədov,filmlərinrejissoruMurad
Muradov,hərikiqəhrəmanınailəüzvləriçıxışedərəkdöyüşçülərhaqqın
daözxatirələrinibölüşüb,onlarınVətənuğrundagöstərdikləri igidlikdən
söhbətaçıblar.
Sonra“Mübariz”və“Komandir”filmlərinümayişolunub.

Musiqi və incəsənət məktəblərinin kollektivləri üçün ustad dərsləri
Mə də niy yət Na zir li yi, Gən cə Re gional 
Mə də niy yət İda rə si (RMİ) və Ü.Ha cı
bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı
nın (BMA) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Gən cə 
RMİnin ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən 
uşaq mu si qi və in cə sə nət mək təb lə ri
nin müəl lim və şa gird lə ri üçün us tad 
dərs lə ri təş kil olu nub.

BMAnın müəllimi, Azərbaycan Dövlət
XorKapellasınınrəhbəri,Xalqartisti,pro

fessor Gülbacı İmanova, Əməkdar müəl
lim, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru,
professor Hökümə Alıyeva, akademiya
nın müəllimi, dosent Aliyə Məmmədova
vəNərgizSalmanlıtərəfindənxormeyster,
fortepiano, musiqi nəzəriyyəsi və skripka
ixtisaslarıüzrəustaddərslərikeçirilib.
Dərslərdəxorsənətininsirləri,xormeyster

vərdişləri barədə Gülbacı İmanova öz təc
rübəsinibölüşüb.Fortepianosinfində təhsil
alan şagirdlərin ifaları dinlənildikdən sonra

müəyyənmüzakirələraparılıb.Skripkadərs
lərindətexnikiçətinliklərinaradanqaldırılma
sı yolları öyrədilib.Elementarmusiqi nəzə
riyyəsi, ladlar,Azərbaycan xalqmusiqisinin
əsaslarınıntədrisiiləbağlımüəyyəntövsiyə
lərmüəllimlərindiqqətinəçatdırılıb.
SondaGülbacı İmanovaşagirdlərin ifa

çılıqqabiliyyətlərinininkişafetdirilməsində
və yaradıcılıq bacarıqlarının formalaşma
sında ustad dərslərinin əhəmiyyətindən
bəhsedib.
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Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyi“Şuşaİli”mü

nasibətiləmartayından“Şuşasöhbətləri”(Shushatalks)
layihəsinihəyatakeçirir.İyunun24dəBeynəlxalqMuğam
Mərkəzindəlayihəüzrə“MusiqininŞuşayaqayıdışı”möv

zusunahəsrolunmuşikincigörüştəşkilolundu.

TədbiriaçıqelanedənMədə
niyyət Nazirliyi Media və kom
munikasiya şöbəsinin müdiri
MəryəmQafarzadə layihəhaq
qındaməlumatverdi.Bildirdiki,
Prezident İlham Əliyev tərəfin
dən Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərinin 270 il
liyimünasibətiləölkəmizdə“Şu
şa İli” elan edilib: “Mədəniyyət
NazirliyiolaraqməqsədimizŞu
şamədəniyyətinindirçəlişiüçün
bir sıra istiqamətlərdə layihələr
həyata keçirməkdir. Layihənin
əsasməqsədiQarabağın,onun
tacı Şuşanın dirçəlişi ilə bağlı
mədəniyyətsahəsindətanınmış
şəxslərin fikirlərini öyrənmək
dən ibarətdir. İlk görüşdə bir
neçə təşəbbüs irəli sürülüb və
uğurla reallaşdırılıb. Bugünkü
görüşdəməhzbuideyayaxid
mət edir. Layihə çərçivəsində
ictimaiyyətnümayəndələri,mə
dəniyyətvəincəsənətxadimləri,
blogerlərvəyaradıcısənayenin
nümayəndələrinin “Şuşa İli” ilə
bağlı nazirliklə əməkdaşlığını
genişləndirmək məqsədilə gö

rüşlər keçiriləcək, fikir mübadi
ləsiaparılacaq”.
Məryəm Qafarzadə dedi ki,

nazirliyinbütünlayihələrindəŞu
şanın tariximədəni zənginlikləri
həmAzərbaycanda,həmdəbey
nəlxalq aləmdə təbliğ olunacaq:
“Dövlətbaşçısıtərəfindənimzala
nan2022ciilinölkəmizdə“Şuşa
İli”elanolunmasıvəXurşidbanu
Natəvanın190illiyininkeçirilmə
sinədairsərəncamlarınicrasıilə
əlaqədarMədəniyyətNazirliyinin
üzərinə böyük vəzifələr düşür.
“Şuşasöhbətləri”layihəsindəbiz
sizlərin bu sərəncamların icrası
iləbağlılayihələrdəvəproseslər
dəmüvafiqtövsiyəvətəklifərinizi
nəzərəalacağıq”.
Dahasonraşöbəmüdiri“Şuşa

söhbətləri” layihəsi ilə bağlı təq
dimat etdi. Layihədə Qarabağın
zəngin mədəni irsi, tarixi, ədəbi
mühiti, memarlığı, musiqisi və
digərsahələriəhatəetdiyinidiq
qətəçatdırdı.Qeydetdiki,layihə
çərçivəsində“Vətəninözütarixin
gözüilə”,“Şuşaqalası”bölmələri
dəictimaiyyətətəqdimolunacaq.

M.Qafarzadəhəmçinin“Şuşaİli”
iləbağlıNazirlərKabinetitərəfin
dəntəsdiqolunanTədbirlərPlanı
haqqındadaməlumatverdi.
Təqdimatdan sonra “Şuşa

söhbətləri”nin qonaqları səhnə
yə dəvət olundu. Mədəniyyət
Nazirliyi Media və kommunika
siya şöbəsinin əməkdaşı Leyla
Sarabininmoderatorluğu ilə ke
çən tədbirdə Xalq artisti, “Cən
gi” estrada folklor ansamblının

rəhbəriMircavadCəfərov,Azər
baycan Dövlət RəqsAnsamblı
nınbədiirəhbəriRüfətXəlilzadə,
Əməkdar artistlər Aybəniz Ha
şımova vəNuriyyəHüseynova,
tarzən Arslan Növrəsli Şuşada
“Xarıbülbül” festivalında iştirak
ları və yaşadıqları təəssüratı
bölüşdülər. Natiqlər xalqımıza
Qələbə qüruru yaşatdığı üçün
AliBaşKomandanavəşanlıOr
dumuzatəşəkküretdilər.

Əcdadları Şuşadan olanArs
lan Növrəsli bildirdi ki, Şuşa
şəhərinə səfəri zamanı baba
sı, görkəmli şairMirzəƏləsgər
Növrəsinməzarınıziyarətedib.
Nuriyyə Hüseynova Vətən mü
haribəsindəoğluvəkürəkəninin,
bacısı oğlunun döyüşdüyünü
qeyd edib. Aybəniz Haşımova
ömür yolunda bir Qarabağ im
zası olduğunu və bir vətəndaş
olaraqbundanqürurduyduğunu

vurğuladı.MircavadCəfərovvə
Rüfət Xəlilzadə çıxışları zama
nımilli ruhun,milli kimliyinQa
rabağa, Şuşaya qayıdışından
söz açdılar.Vurğulandı ki, “Şu
şasöhbətləri”layihəsiiləqədim
şəhərimizin dəyərlərini təbliğ
edərək musiqimizin, mədəniy
yətimizin ruhu doğma məkana
qaytarıldığınagörəbütünsənət
adamlarıfəxrduyur.

L.Azəri

Gənclərdəklassikmu
siqiyəmaraqvəsevgi
yaratmaq,buistiqa
mətdədinləyiciaudito

riyasıformalaşdırmaqüçün
müxtəliftəbliğattədbirləri
artıqsistemlihalalıb.

Mədəniyyət Nazirliyinin “Ye
ni adlar” layihəsi də gənclər
arasında Azərbaycan musiqi
mədəniyyətinin təbliği, onla
rınmusiqivəestetikzövqünün
formalaşdırılmasıməqsədi da
şıyırvəistedadlıgənclərinüzə
çıxarılması, geniş auditoriya
tərəfindən tanınmasına kömə
yi hədəfəyir. Gənc ifaçıların
tanınmış dirijorların rəhbərliyi

altında simfonik, kamera və
xalqçalğıalətləriorkestrləri ilə
Azərbaycanınmötəbərkonsert
zallarında ifası üçün imkanla
rın yaradılması onların inkişafı
üçünböyükstimuldur.
Layihə çərçivəsində növbəti

konsertiyunun24dəM.Maqo
mayevadınaAzərbaycanDöv
lətAkademikFilarmoniyasında
gerçəkləşdi.İstedadlıtarzənlər
İsmayıl Zülfüqarov və Mirca
vidCəfərovAzərbaycanDövlət
Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin
(bədii rəhbər və baş dirijor –
Xalq artistiAğaverdi Paşayev)
müşayiətində tarın sehr və in
cəliklərini tamaşaçılara çatdır
dılar.

Tofiq Bakıxanovun və Hacı
Xanməmmədovun tar və orkestr
üçünkonsertləriözünəməxsusifa
emosionallığı olan musiqiçilərin
təqdimatındafərqlibirovqatyarat
dı,dinləyicilərinkönlünüoxşadı.
1995ci ildə anadan olan İs

mayıl Zülfüqarov 2013cü ildə
paytaxtdakı Bülbül adına Orta
İxtisasMusiqiMəktəbini tar ix
tisası üzrə bitirib. Azərbaycan
Milli Konservatoriyasının baka
lavr və magistr pillələrini mü
vəfəqiyyətləbaşavurub.Gənc
ifaçıların IIRespublikamüsabi
qəsində (2013)Qranprimüka
fatınalayiqgörülüb.2017ciildə
Litvanın Vilnüs şəhərində keçi
rilən“Skambaskambakankliai”

45ci Beynəlxalq Folklor Festi
valında“Şuşa”muğamtriosuilə
səhnəyə çıxıb. Müxtəlif illərdə
ölkəmizi Çin, Rusiya, Fransa,
Türkiyə,Şimali Kipr və Litvada
təmsiledib.
Mircavid Cəfərov 1996cı il

dəBakıdatarvəudifaçısı,Xalq
artistiMircavadCəfərovunailə
sindəanadanolub.2013cüildə
G.Şaroyevadına35nömrəlion
birillikMusiqiməktəbinitarüzrə
bitirib,AzərbaycanMilliKonser
vatoriyasının bakalavr və ma
gistr pillələrini fərqlənmə diplo
muiləbaşavurub.2010cuildə
keçirilənuşaqmusiqivəincəsə
nətməktəblərişagirdlərininxalq
çalğıalətləriüzrə IIRespublika
müsabiqəsində və 2011ci ildə
milli musiqi alətləri ifaçılarının
Respublika festivalında Qran
pri mükafatına layiq görülüb.
2013cü ildə adıAzərbaycanın
gənc istedadlarının  “Qızıl ki
tabı”nayazılıbvəPrezident tə
qaüdünəlayiqgörülüb.
C.Cəfərov2016cıildəNorveç

də keçirilən “Azərbaycan cazı”
layihəsinin,eləhəminildəQaza
xıstanınAstana şəhərində təşkil
olunan “Astana Keşteri” Bey
nəlxalq Caz Festivalının, 2019
cu ildə Rusiya Federasiyasının
SanktPeterburqşəhərindəkeçi
rilənbeynəlxalqetnocazfestiva
lınıniştirakçısıolub.

Həmidə

“Musiqinin  Şuşaya  qayıdışı”
“Şuşa söhbətləri” layihəsində növbəti görüş keçirildi

Gənc tarzənlər “Yeni adlar”da

Timur Bədəlbəyli Bakıda tamaşa qoymaq istəyir

Xəbərverdiyimizkimi,Mədə
niyyətNazirliyininvəYARAT
MüasirİncəsənətMəkanının
birgəlayihəsiolan“Mədə

niyenilənmə”layihəsininnövbəti
qonağıAzərbaycanınvəRusiyanın
Əməkdarartisti,teatrvəkinoakt
yoru,rejissorTimurBədəlbəyliolub.
1617iyuntarixlərindəYARATda
həmkarları,sənətşünaslar,eləcə
dəmediamənsublarıiləgörüşən
TimurBədəlbəylitəcrübəsindən,
keçdiyisənətyolundansöhbətaçıb,
yaradıcılıqplanlarındanbəhsedib.

İyunun23dəsənətçiiləMədəniyyətNa
zirliyindədəgörüşkeçirilib.Nazirliyinİncə
sənətvəqeyrimaddimədəni irsşöbəsinin
müdiri FərəhAcalovanınTimur Bədəlbəyli
ilə görüşündə müasir teatrın inkişaf pers
pektivləri, mümkün birgə layihələr barədə
fikirmübadiləsiaparılıb.
TimurBədəlbəyli ilədahabirgörüşBakı

KitabMərkəzindəkeçirilib. “Uzaqyaxınbi
zimkilər” layihəsiçərçivəsindəgerçəkləşən
görüşdən əvvəlTimurBədəlbəyli jurnalist
lərə müsahibəsində Rusiyada yaradıcılıq
fəaliyyətindən danışıb və Bakı səfərinin
məqsədiniaçıqlayıb.

Rusiyada boyabaşa çatan aktyor qeyd
edib ki, həyatının bir hissəsiBakı ilə bağ
lıdır.Rusiyadafəaliyyətgöstərməsinəbax
mayaraq bir neçə dəfə filmlərə çəkilmək
üçünBakıyadəvətedilib.2006cıildəRüs
təmİbrahimbəyovunssenarisiəsasındaçə
kilən“Əlvida,cənubşəhəri”filmindəkirolu
nagörəmükafatlaradalayiqgörülüb.
Rusiyada bir sıra filmlərdə və seraillar

da rol alan aktyorAzərbaycanda filmlərin
nisbətən az çəkildiyini deyib. O, ümidvar
olduğunubildiribki,KinoAgentliyininyara
dılmasındansonraölkədəkinematoqrafiya
inkişafedəcək.

20 ildən artıq Moskva Taqanka
Teatrında çalışanaktyor özünü teatr
rejissorluğunda sınamaq istədiyini
bildirib.Qeydedibki,teatrlartransfor
masiyadövrünüyaşayır,repertuarını
nazirliyin tərtib etdiyi proqrama əsa
sənqurur.
Timur Bədəlbəyli bildirib ki,Azər

baycan Mədəniyyət Nazirliyi ilə
əməkdaşlığa başlamaq niyyətində
dir: “Mən daha çox klassik əsərlə
rə quruluş vermək istərdim. Müasir
müəllifər məni o qədər də cəlb et
mir.TaqankaTeatrındahəmişəklas
sik tamaşalarda rol almışam,Şeks

pir, Dostoyevski kimi dahilərin əsərlərini
səhnələşdirmişik. Mədəniyyət Nazirliyinə
quruluşverdiyimizəsərlərdənbirneçəsini
təklifetdim.Ümidedirəmki,birrazılığagə
ləcəyik...”.
Görüşdə Timur Bədəlbəyli gitarada Ru

siyanın görkəmli aktyoru, şair və bəstəkar
VladimirVısotskininrepertuarındanmahnı
laroxuyub,həmçininözününyazdığı şeir
ləri səsləndirib. Sonra Mixail Bulqakovun
“MastervəMarqarita”əsəriəsasındatama
şadanKorovyevobrazınınmonoloqunu ifa
edib.SondaTimurBədəlbəyligörüşiştirak
çılarınınsuallarınıcavablandırıb.

Braziliyanın “Choronas” qrupu 
Şərqi Avropada ilk konsertini Bakıda verdi

Xəbərverildiyikimi,BeynəlxalqMuğamMərkəzi(BMM)ilə
BraziliyaFederativRespublikasınınölkəmizdəkisəfirliyiara
sındamədəniəməkdaşlığadairanlaşmamemorandumu
imzalanıb.

Memorandumçərçivəsində iyunun27dəBMMdəBraziliya
nınməşhur“Choronas” instrumentalmusiqiqrupununkonserti
keçirildi.
Konsertproqramını izləyənlərsırasında incəsənətxadimləri,

diplomatikkorpusunnümayəndələrivəMədəniyyətNazirliyinin
şöbəmüdiriFərəhAcalovadavaridi.
KonsertdənəvvəlBraziliyanınölkəmizdəkisəfiriManuelMon

teneqro “Choronas” qrupu haqqında tamaşaçılara məlumat
verdi. Bildirdi ki, Braziliyanın çoxsaylı dostları ilə Beynəlxalq
MuğamMərkəzindəolmaqbizimüçünəslzövqdür:“Buaxşam
qrupun unikalmusiqiçilərini təqdim etməkdən qürur duyuram.
Braziliyanınmusiqisinibilənhərkəsbugecədənhəzzalacaq.
Azərbaycandamuğam,Argentinadatanqo,ABŞdacaz,Brazili
yadaisəşoromusiqisimillikimliyinmərkəzindədurur.Şorojan
rınınmənşəyiBraziliyanınənənələrindəözünü tapır.Bugünkü
musiqiaxşamıBraziliyanınmüstəqilliyinin200illiyinəhəsrolu
nurvəqrupunŞərqiAvropadailkçıxışıdır”.
Proqramda“Tikotikonofubu”,“Donodabola”,“Delicado”,“Eu

quero e sossego”, “Choro de domingo” və digərmahnılar ifa
olundu. “Carinhoso” və “Edgar foi a feira”mahnıları azərbay
canlıtarzənİsmayılZülfüqarovunifasındasintezolaraqtəqdim
edildi.
Ümumilikdəgecədə18 instrumentalmusiqisəsləndirildi.Çı

xışlartamaşaçılartərəfindənalqışlarlaqarşılandı.
Qeydedəkki,“Choronas”qrupuilkdəfədirBakıdaçıxışedir.
1994cü ildəSanPaulomusiqiçiləri tərəfindənyaradılanan

sambldünyanınbirçoxsəhnələrindəkonsertproqramıiləçıxış
edib.“Choronas”ınrepertuarındaBraziliyapopulyarmusiqisinin
klassikörnəklərivəmüasirbəstəkarlarınəsərləriyeralır.

Lalə

Milli Dram Teatrı “Zəfər yolu” ilə 
mövsümü başa vurub 

AzərbaycanDövlətAkademikMilliDramTeatrıiyunun26da
“Zəfəryolu”tamaşasınınnövbətinümayişiiləmövsümübaşa
vurub.

Azərbaycanın
44 günlük Vətən
müha r i bə s in də
qazandığı tari
xi Qələbəyə həsr
olunan səhnə
əsəri Mədəniyyət
Nazirliyininsifarişi
iləhazırlanıb.
Müəllifi və qu

ruluşçu rejissoru
Xalq artisti Azər
Paşa Nemətov
olan tamaşada Xalq artistləri Nurəddin Mehdixanlı, Əli Nur,
ƏməkdarartistlərHicranNəsirova,ElxanQuliyev,MətanətAta
kişiyeva,MirzəAğabəyli,ElnarQarayev,AnarHeybətov,Ayşad
Məmmədov,MətləbAbdullayev,ElşənRüstəmov,RəşadBəxti
yarovvəbaşqalarıçıxışedirlər.
TamaşanınsəhnətərtibatınıAzərPaşaNemətovvəƏməkdar

mədəniyyət işçisi İlhamElxanoğlu verib, bəstəkarıXalq artisti
SiyavuşKərimi,rejissoruEmilƏsgərov,rejissorassistentiNər
minHəsənovadır.

Akademik Musiqili Teatrda balet-tamaşanın premyerası olacaq

İ
yulun5dəAzərbaycanDövlətAkade
mikMusiqiliTeatrında“Məchulpillə
kən”balettamaşasınınpremyerası
olacaq.

Bəşəriyyətinənqorxulubəlasıolannar
komaniya,eynizamandazərərlivərdişlərə
qarşıtəbliğatvasitəsikiminəzərdətutulan
səhnəəsərininquruluşçubaletmeysterivə
solopartiyanınifaçısıgəncbaletartistiMə
həmməd Abdullayev, quruluşçu rejissoru
Samir Qulamov, quruluşçu rəssamı Vüsal
Rəhimdir.Tamaşanın ideyamüəllifi teatrın
direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi Əli
qismətLalayevdir.

Gənclərəismarışxarakteridaşıyanbalet
tamaşanınsüjetxəttindəpisvərdişlərədü
çarolmuşbirgəncinbütünmaneələrəbax
mayaraq ağ ölümlə mübarizəsi və sonda
xeyirvəşərqüvvələrinçəkişməsi fonunda
iradəsinintəntənəsinümayişolunur.
TamaşadaəsasroluƏməkdarartistViktori

yaŞahmuradova,solopartiyalarıMəhəmməd
Abdullayevləyanaşı,baletartistiRomanKras
nov oynayır. Kütləvi səhnələrdə teatrın balet
truppasınındigərüzvləri–AynurəƏsgərova,
Rəbiyyə Əliyeva, Röya Mehrəlizadə, Elvira
Əzizova,AnnaCabbarova,İlonaSementsova,
AygülHəsənova,İranəKərimova,KamranHə
sənovvəYaqubBəhramovçıxışedirlər.

Səhnəəsərində xarici bəstəkarlarınmu
siqilərindən,eləcədəƏməkdarartistSev
daƏləkbərzadəninifasında“Getməgetmə”
mahnısından istifadə edilib. Samir Qula
movunifasındaXalqşairiRamizRövşənin
şeirlərindənibarətkompozisiyasəsləndirilir.
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Fuad Qə  rib oğ  lu Əsə  dov 
(25.11.1972 – 28.6.1992). Bi  rin  ci 
Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si şə  hi  di, tə  lə 
bəme  mar, rəs  sam, şair...

Onun haq qın da 15 il əv vəl – xa ti rə
si nə həsr olu nan “Fuad dün ya sı” ki ta
bı nın işıq üzü gör mə si mü na si bə ti lə 
yaz mış dım. Hə min ya zı nı çox çə tin lik
lə qə lə mə al mış dım. Tək cə ona gö rə 
yox ki, ki ta bın üz qa bı ğın dan ba xan 
gənc mə nim uşaq lıq dos tum idi və 
il lər öt sə də, onun ba rə sin də keç miş 
za man da yaz maq ağır gə lir di. Həm 
də ona gö rə ki, ki tab da onun şeir lə
ri ni, pub li sis tik qeyd lə ri ni, gün də li yi
ni oxu duq ca o vax ta dək is ti qan lı bir 
dost, sa diq yol daş ki mi ya dım da qal
mış Fuadın, əs lin də, ya şın dan xey li 
bö yük, mü tə fək kir bir gənc ol du ğu nun 
fər qi nə var mış dım. Am ma çox gec...

Bu, is te dad lı, ya ra dı cı, am ma on dan 
da ha ötə si, və tən pər vər, doğ ma tor pa
ğı nı ca nın dan ar tıq is tə yən bir gən cin 
hə yat ki ta bı idi. Nə bö yük təəs süf ki, 
biz çox vaxt bu ger çə yi be lə in san lar 
hə yat dan, ara mız dan ge dən dən son ra 
dərk edi rik. Fuad la bir kənd də, bir mə
həl lə də ya şa yan, bir mək təb də oxu
yan, bir yer də de yibgü lən, top qo van 
biz lər də tə səv vür edə bil mir dik ki, za
hi rən biz dən se çil mə yən bu ye ni yet mə 
gün gə lə cək, özü nün mə nə vi dün ya sı, 
hə yat tə pə ri, mü ba riz ener ji si 
və son da ucal dı ğı şə hid lik zir
və si ilə nə sil lə rə ör nək qəh rə
man ola caq... 

O, 1972ci il no yab rın 25də 
Cəb ra yıl ra yo nu nun Quy caq 
kən din də ana dan ol muş, 8ci 
sin fə dək kənd mək tə bin də 
oxu muş, son ra or ta təh si li ni 
ra yon mər kə zin də da vam et
dir miş di. 1989cu il də İn şaat 
Mü hən dis lə ri İns ti tu tu nun 
Me mar lıq fa kül tə si nə da xil 
ol muş du. Qar şı da beş il ali 
təh sil, son ra pe şə kar me mar 
ki mi ye ni bir hə ya tı ola caq dı... 
“Hə rə bir ar zu ilə ya şa yır. Nə 
qə dər ki, ta le sə ni öz ix ti ya rı na bu ra xıb, 
gə lə cə yi ni özün qur. Gənc li yin bü tün 
ener ji si ni bu yol da sərf et mək la zım dır”, 
– gün də li yin də bu söz lə ri ya zar kən o da 
gə lə cək hə ya tı nı dü şü nür dü…

1992ci ilin fev ra lı, Xo ca lı da ya şa nan 
qət liam onun hə ya tı nı, mü ba riz gənc lik 
ener ji si nin is ti qa mə ti ni də büs bü tün də
yiş di.  Bun dan son ra ali mək təb par ta sı 
ar xa sın da əy lə şib rəsm lər çək mək ona 
ar tıq ağır gə lir di. Cəb hə yə get mək üçün 
pay taxt da hər bi ko mis sar lı ğa əri zə ve
rir, la kin rədd ca va bı alır. Son ra doğ ma 
ra yo nu na ge dir və Cəb ra yıl əra zi mü
da fiə ba tal yo nu na kö nül lü ya zıl maq 
üçün mü ra ciət edir. Bu ra da da ona ali 

təh si li ni da vam et dir mə yi məs lə hət 
gö rür lər. Am ma o, ina dın dan dön mür. 
Uzun is rar dan son ra, 1992ci ilin 28 
mar tın da özü nü mü da fiə ba tal yo nu na 
qə bul olu nur. 

Fuadın dö yüş yo lu cə mi si üç ay sü
rür. Ancaq bu müd dət də o, hər də fə 
pos ta ge dən də ko man dir dən ən təh lü
kə li nöq tə yə gön də ril mə si ni xa hiş edir. 
O, ölü mü gö zə ala raq bu yo lu seç miş
di. 1992ci il ma yın 8də Şu şa iş ğal olu
nan da ora ya, cəb hə nin ən qay nar böl
gə si nə can atır:

Qaçaram Şuşaya payi-piyada,
Bilsəm ki, vaxtında çataram dada.
Çata bilməsəm də, rahat ölərəm,
Deyərlər, şəhiddir Fuad Şuşada…

Ona Şu şa da şə hid ol maq qis mət ol
ma dı. Şə hid lik zir və si nə 1992ci il iyu
nun 28də Cəb ra yıl da yük səl di...

Beş ay son ra 20 ya şı ta mam ola
caq dı. On dan il ya rım son ra ali mək
tə bi bi ti rə cək di. Gənc me mar ki mi 
qu rubya ra da caq, şair qə lə mi ilə bə dii 
əsər lər ya za caq dı...

Fuad hə yat dan na kam, doğ ma yur
du, eloba sı sa rı dan na ra hat get di. 
Şə ha də tin dən təx mi
nən bir il son ra (av qust 
1993) Cəb ra yıl şə hə ri, 
son ra (okt yabr 1993) 
doğ ma Quy caq kən di 
iş ğal olun du.

Bu il lər ər zin də, Bi rin
ci Qa ra bağ mü ha ri bə si
nin min lər lə şə hi di ki mi, 
Fuadın da ru hu doğ ma 
yur dun sə ma sın da na
ra hat, sər gər dan idi...

Nə ha yət, gün gəl di, 
za man ye tiş di. Mü zəf ər 
Azər bay can Or du su nun 

44 gün lük  Və tən sa va
şın da qa zan dı ğı ta ri xi qa
li biy yət lə bu tor paq uğ run da ca nı nı ve
rən cə mi şə hid lə rin qi sa sı alın dı. Bu gün 

on la rın ruh la rı ar tıq doğ
ma yur dun azad sə ma
sın da ra hat və asu də dir.

Fuadın ana sı Sol maz 
müəl li mə nin de di yi ki mi, 
Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri
bə si şə hid lə ri nin yo lu nu 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri
bə sin də da vam et di rən 
oğul lar il lər ön cə tor pa ğa 
düş müş igid lik, rə şa dət 
to xum la rı nı cü cər də rək 
Zə fər ta ğı na çe vir di lər.

Fuad Əsə dov Quy caq 
kən di nin Bi rin ci Qa ra
bağ mü ha ri bə sin də dörd 
şə hi din dən il ki, kən din 

ən gənc şə hi di idi. Şə ha də tin dən son ra 
kənd mək tə bi nə onun adı ve ril miş, önün
də büs tü qo yul muş du. İş ğal dan son ra 
Ba kı da, Xə zər ra yo nu nun Şü və lan qə
sə bə sin də fəaliy yə ti ni da vam et di rən 
Fuad Əsə dov adı na mək təb də in di doğ
ma yur da qa yı dı şı göz lə yir. Azad edil miş 
tor paq lar da ye ni dən qu ru la caq kənd və 
qə sə bə lə ri miz tez lik lə ye ni növ ra ğı na qo
vu şa caq. Şə hid lə ri mi zin adı bu yer lər də 
ye ni kü çə və mey dan la ra ve ri lə cək, təh
sil, mə də niy yət ocaq la rın da əbə di lə şə
cək, xa ti rə si ta rix də əbə di ya şa ya caq.

Fuad Əsə do vun adı nı, xa ti rə si ni ya
şa da caq bir də poetik dün ya sı, şeir lə
ri var. On lar dan bi ri ni doğ ma kən di nə 

həsr edib. Əli ad lı tə lə bə dos tu ilə mü
ha ri bə nin, qanqa da nın hə lə baş la ma
dı ğı, fi ra van bir za man da Ba kı dan kən
də gə lən Fuad uşaq lıq, ye ni yet mə lik 
il lə ri ke çən doğ ma yur du nu, onun in
san la rı nı, tor pa ğı nı, su yu nu şi rin bir dil
də poetik löv hə lər lə tə rən nüm edir.

Gəlmişik Quycağa, əzizim Əli,
Valeh olacaqsan kəndi görəli.
Qonum-qonşulara bir salam deyək,
Nənəm göy qutabı bişirsin – yeyək.
İsmayıl dayıdan hal-əhval tutaq,
Odundan həyətdə bir tonqal çataq...
Gələr görüşməyə Mükafat müəllim, 
Nə etsək çay içməz, adəti deyil. 
Yığışar dost-tanış, eşidən-bilən, 
Heç zaman darıxmaz bu kəndə gələn... 

Bu şeirin bir ne çə bən di ni oxu yan 
həm ka rım Fa riz Yu nis li “Quy caq na
mə”dir” de di... Doğ ru təs bit idi. Və
tən pər vər gən cin ar zu la rı nın baş alıb 
get di yi, qay ğı sız bir za man da qəl bin
dən qə lə mi nə sü zü lən bu mis ra lar, 
sa də cə, doğ ma kən din, eloba nın tə
rən nü mü de yil, gə lə cək nə sil lə rə po
etik is ma rı şı, na mə si dir. Be lə bir kənd 
var dı...

Bu Quzey kəhrizdir, bu onun gölü, 
Suyu canlandırar çəməni, çölü.
Onların yanında “Talıbın bağı”, 
Qoruqçu yanında qurub çardağı.

Bu, kəndin girişi, bura Baş kəhriz, 
Suyu can dərmanı, saxlama pəhriz. 
Bu Sofu kəhrizi, bu qoşa çinar, 
Başına tərlanlar, qartallar qonar...

Zoğalı “Şəkərin bağı”nda axtar, 
Amma çox ləngimə, qoruqçu tutar... 
Qozun yeməlisi “Otay bağ”dadır, 
Sındırmaq istəsən, daş çaylaqdadır... 

İn di nə o kənd var, nə də onun vəsf 
olu nan mən zə rə si. Otuz ilə ya xın mi
sil siz bir bar bar lı ğın – er mə ni van da liz
mi nin şa hi di olan yurd yer lə ri miz yer lə 
yek san edi lib. Kəh riz lə ri nin gö zü qu ru
muş, bağme şə lə ri qı rıl mış, ev lə ri da ğı
dı lıb xa ra ba lı ğa çev ril miş, qə bi ris tan lı ğı 

be lə go re şən li yə mə ruz qal
mış Quy caq kən di də on lar
dan bi ri dir.

Əl bət tə, yurd yer lə ri miz ye
ni dən qu ru la caq, da ha abad 
kəndqə sə bə lər sa lı na caq, 
işıq lı kü çə lə ri, as falt yol la rı, 
par kı, bağba ğa tı ola caq... 
Am ma bun lar ha mı sı ye ni 
ola caq, bi zim do ğu lubbö yü
dü yü müz kənd lər, əy riüy rü 
yol la rı olan o mə həl lə lər ar tıq 
keç miş də qa lıb. 

Am ma nə yax şı ki, bi zə o 
keç mi şi xa tır la da caq, biz dən 
son ra kı nə sil lə rə də çat dı ra
caq be lə mis ra lar var.

Doğmadır bu kəndin hər bir bucağı, 
Zəmisi, xırmanı, piri, ocağı. 
Doğmadır bu kəndin yalı, yamacı, 
Çəməni, tarlası, kolu, ağacı.
Burda hər addımda mənim izim var,
Gördüyün hər səhnə qəlbimdə yaşar...

Fuadın ya şıd la rı in di 50nin için də
dir, onun la taytuş olub, bir mə həl lə də 
bö yü yən lər 50ni də çox dan ad la yıb. 
Ad la rı nı mis ra la rı na düz dü yü kənd sa
kin lə ri nin ço xu ar tıq dün ya dan kö çüb. 
Am ma o ye nə o ya şın da dır, hə lə 20si 
ta mam ol ma mış növ ca van.  Yad daş lar
da da əbə diy yən be lə qa la caq. Bir də 
üç nöq tə ilə bi tir di yi mis ra la rı ilə...

“Bur da hər ad dım da mə nim izim 
var...” 15 il əv vəl “Fuad dün ya sı” ki ta
bın da nəşr olu nan, on dan ön cə və son
ra ay rıay rı mət bu sə hi fə lər də ya yım
la nan şeir bu gün lər də audiofor mat da 
– Xalq ar tis ti Məm məd Sə fa nın ko lo rit li 
sə sin də ye ni bir hə yat qa za nıb. Fuadın 
şə ha də ti nin 30cu il dö nü mün də bu 
şeiri qi raət edən hör mət li akt yo ru mu za, 
audioya zı nın ər sə yə gəl mə sin də zəh
mə ti olan hər kə sə də rin tə şək kür lər.

Otu zil lik iş ğal la üs tü ör tü lən ta ri xin o 
bi ri üzün də qa lan bir za man la rın abad 
kən di nin tə rən nü mü nü bir şə hid növ ca
va nın mis ra la rın dan siz də din lə yin. 

Şeirin audioya zı sı nın vi deoçarx mü şa
yiətin də lin ki bu ra da: www.youtu be.com/
watch?v=LJh CaTfkgqM

Vüqar Əliyev

“Burda  hər  addımda  mənim  izim  var...”
20 yaşlı Fuad Əsədovun şəhadətinin 30 illiyinə

Şu şa haq qın da ya zı la rım dan bi ri ni də ona – ahıl ya şın da Şu şa
da şə hid edi lən, özü də öm rü bo yu çö rək ver di yi, sə nət, hə yat 
dər si keç di yi, öm rü nü bir lik də ke çir di yi, la kin xis lət lə ri ni bil mə
di yi (bəl kə də bil mək is tə mə di yi) er mə ni lər tə rə fin dən pus qu ya 

sa lı na raq öl dü rü lən Mür səl ki şi yə – həsr edi rəm. Dü şü nü rəm ki, 
Qa ra bağ, Şu şa, mu ğam, mil li mu si qi sə nə ti miz və onun fə dailə
rin dən, us tad la rın dan da nı şı rıq sa, gə rək ona da yer ve rək.

Əs lin də, mə nim Mür səl ki şi 
haq qın da mə lu mat la rı mı zən
gin ləş di rən, hər Şu şa nı, şu şa lı 
gün lə ri ni, xü su sən də İsa bu la ğı 
və ora da kı unu dul maz mu ğam 
ge cə lə ri ni xa tır la yan qon şum 
Ni ya zi da yı və Hə qi qət xa la nın 
tim sa lın da Əmi rov lar ailə si ol du. 

Meh ri ban cüt lük Şu şa nı xa tır
la dıq ca İsa bu la ğın da dəf ça la
ça la mu ğam oxu yan, yal nız ka
man ça nın mü şa yiəti ilə müx tə lif 
mu ğam və xalq mah nı la rı mı zı 
mə ha rət lə ifa edən, bir çox yer
lər dən məhz Mür səl ki şi ni din lə
mək üçün ora axın edən in san 
se lin dən da nış dı lar. Xa ti rə lər çö
zə lən dik cə uşaq ki mi köv rə lən, 
mə sum tə bəs sü mü üzgö zü nə 
sə pə lə nən Ni ya zi da yı bir dən
bi rə hid dət lə nə rək qə hər li səs
lə “Əc laf ar, o qo ca, ya şı 100ü 
keç miş, heç ki mə zi ya nı dəy mə
yən nur üz lü ağ saq qa lı da pus
qu ya sa la raq öl dür dü lər. Ada mı 
yan dı ran bi lir sən nə dir, qı zım? 
Onu pus qu ya sa lan da, qət li nə 
fər man ve rən də elə çö rək ver
dik lə ri, çö rə yi di zi nin üs tün də 
olan yanyö rə sin də ki er mə ni
lər idi” de yib du rux du. Söh bə tə 
qo şu lan Hə qi qət xa la “Ni ya zi, 
ya dın da dır, ha di sə lər baş la yan

da ne çə də fə ona de di lər ki, “Ay 
Mür səl ba ba, da ha İsa bu la ğı na 
tə rəf en mə, get sən də, bu qə dər 
gec qa yıt ma”. Am ma o, mə həl 
qoy ma dı, hət ta “De yir siz il lər
lə çö rək kəs di yim adam lar dan 
eh ti yat edim? Er mə ni lər mə nə 
nə sə et mək is tə sə lər də, yan
yö rəm qoy maz” de yə on la rı mə
zəm mət də edir di. Am ma nə bi
ləy di ki...” de yib qə ri bə bir hüzn 
ilə nə zər lə ri ni açıq pən cə rə dən 
çö lə dik di.

Özü nə məx sus təm ki ni ilə hər 
za man diq qə ti mi cəlb edən Ni
ya zi da yı nın (Bu adı ona məş
hur maest ro mu zun şə rə fi nə ve
rib lər) “Ba la, biz, əs lin də, on la rın 
düş mən çi li yi ni hə mi şə hiss et mi
şik. Am ma həm də dü şün mü şük 
ki, öz tor pa ğı mız da yıq, on la rı 
biz qa na dı mı zın al tı na al mı şıq. 
Du rub bi zə dil uza da sı de yil di
lər ki. Am ma ba şı mı za aç dıq la rı 
oyu na dün ya ta ma şa elə di. Çox 
qır ğın lar gör düm, eveşi yi miz 
da ğıl dı, doğ ma la rı mı qır dı lar. 
Am ma heç bi ri mə ni Mür səl ki
şi nin ha di sə si qə dər sar sıt ma dı. 
Adam nə qə dər vic dan sız olar 
ki, çə lim siz, öm rü bit mək də olan 
qo ca ki şi ni pus qu ya sa lıb iş gən
cə ilə öl dü rə. Bax, er mə ni bu dur, 

qı zım” yan ğı ilə de di yi söz lər 
ve rə cə yim bü tün sual la rın üs
tün dən xətt çək di.

Ağqa ra şə kil lə ri se çib İsa 
bu la ğın da çək dir dik lə ri ni birbir 
mə nə gös tə rən Hə qi qət xa
la məğ rur tə bəs süm lə “Ni ya
zi, qo cal sa da, nə sə si, nə də 
ifa sı də yiş mə miş di. Elə bil 25 
ya şın da oğ lan idi. Bax elə zən
gu lə lər vu rub, də fi əlin də elə 
mə ha rət lə oy na dır dı ki, adam 
mat qa lır dı. Özü də is tiso yuq, 
qışyay bil məz, yu xa rı mə həl
lə də ki evin dən İsa bu la ğı na – o 
xey li mə sa fə ni hər gün pi ya da 
ge dibgə lər di” de di.

Ma raq mə ni gö tür dü və baş
la dım Mür səl ki şi haq qın da 
mə lu mat ax tar ma ğa.

Ru hu şad ol sun, de mək, öm
rü nü bo şa ya şa ma mış, in san
la rın yad da şın da özü nə məx
sus izi ni qo ya bil miş dir. Be lə ki, 
vax ti lə İsa bu la ğın da məc lis təş
kil edən yaş lı nəs lin nü ma yən
də lə ri bu is ti ra hət mə ka nın dan 
söz dü şən də xa nən də Mür səl 
Ha cı ye vi də müt ləq eh ti ram la 
xa tır la yır lar. 

Bə li, o, uzun il lər İsa bu la ğı na 
din cəl mə yə gə lən lə ri öz ifa la rı 
ilə əy lən di rib. Hət ta o za man lar 
– 80ci il lər də be lə bir de yim var
mış: İsa bu la ğı na gə lib Mür səl 
ki şi nin sə si nə qu laq as ma maq 
gü nah sa yı lar...

Xa tır la yan lar de yir ki, əsa sən 
ka man ça nın mü şa yiəti ilə ifa 
edən Mür səl Ha cı yev qa va lı elə 
şövq lə ça lıb, elə şi rin səs lə oxu
yar mış ki, din lə yən lər ey ni mah
nı nı ona bir ne çə də fə si fa riş 
edər miş lər. Ya şı 100ü haq la sa 
da, çe vik hə rə kət lə ri qo ca lı ğı na, 
zəif vü cu du na əs la uy ğun gəl
mir miş. Qo ca man xa nən də nin 
sə sin də dün ya ya göz açıb bö yü
dü yü Şu şa ya, Şu şa nın dağ la rı
na son suz mə həb bət, vur ğun luq 
du yu lur muş.

De yir lər, onun ifa et di yi “Şu şa
nın dağ la rı” mah nı sı bir baş qa 
avaz da olub. Sə sin də, ava zın
da, tə biətin də do ğul du ğu ye rin 
əzə mə ti ni da şı yan Mür səl ki şi 
həm də ne çəne çə mu ğam ifa çı
sı na bu sə nə tin sir lə ri ni öy rə dib, 
on la rın şaq raq sə si nə yön ve rib.

Ya zı çıpub li sist Mus ta fa Çə
mən li “Bir sə fə rin təəs sü ra tı” mə
qa lə sin də Mür səl ki şi haq qın da 
mə lu mat ve rib: “…1984cü ilin 
iyun ayı idi. Bir sə hər 30 nə fər 

yı ğı şıb Şu şa ya yol al dıq... İsa 
bu la ğı ba şın da məc lis qur duq. 
İsa bu la ğın da diq qə ti mi zi cəlb 
elə yən qə ri bə adam lar dan bi ri 
100 yaş lı xa nən də Mür səl Mə
şə di Sü ley man oğ lu idi. 1885ci 
il də ana dan ol muş Mür səl ki şi 
Ni ko la yı taxt da, Le nin ba ba nı 
qun daq da gör müş dü. Haq qın da 
da nı şır dı lar ki, hər gün şə hər dən 
78 km mə sa fə ni pi ya da İsa bu
la ğı na gə lir, gün ba tıb, İsa bu la
ğı nın  ba şın dan əlayaq yı ğı şan
dan son ra ye nə pi ya da Şu şa ya 
– mən zi li nə qa yı dır. Mür səl ki şi
nin 100 ya şı ol ma sı na bax ma ya
raq, sə si ye rin dəy di və nə mə rə  
oxu yur du. Ara da Mür səl ki şi yə 
ya xın la şıb köh nə bir el ha va sı 
oxu ma sı nı xa hiş et dim. Mür səl 
ki şi “Narnar” mah nı sı nı ya şı na 
ya raş ma yan bir səs lə oxu ma ğa 
baş la dı... Mür səl ki şi mah nı sı nı 
bi tir dik dən son ra qa va lı nın pər

də si bo şal ma sın de yə (İsa bu la ğı, 
me şə rü tu bət li ol du ğun dan qa va
lı nı bu yol la qo ru ma ğa ça lı şır mış 
yə qin) pla şı nın al tın dan kü rə yi nə 
yer ləş dir di. Onun du ru şu, ba xı şı, 
çu buq çək mə yi tab lo ya kö çü rü
lə si mən zə rəy di. O, keç mi şi nin 
şə lə si ni hə lə də kü rə yin dən ye rə 
qoy ma mış dı... Bu qey riadi in san 
mən zə rə si o vaxt nəş riy ya tı mız da 
rəs sam iş lə yən Əliağa Məm mə
do vun nə zə rin dən ya yın ma dı, kü

rə yin də gü nə ver di yi qa va la gö rə 
əy ri qəd di ni bir az da əy miş qo ca 
xa nən də nin es ki zi ni çək di...”. 

Ax ta rış za ma nı qar şı ma çı xan 
bir fo to – Mür səl ki şi ni çiy ni nə 
alan qa dın şək li diq qə ti mi cəlb 
et di. Şə kil haq qın da mə lu mat
da 1986cı il də İsa bu la ğın da 
çə kil di yi və Mür səl ki şi ni çiy ni nə 
alan qa dı nın Ana hit ad lı er mə ni 
ol ma sı öz ək si ni ta pır (ka man
ça ça la nı və nə mər yı ğa nı nın er
mə ni lər ol du ğu da de yi lir).  

Za manza man İsa bu la ğın da 
din cə lən lər, həm çi nin yer li şu
şa lı lar təs diq edir lər ki, göz dən 
əlil er mə ni qa dın Mür səl ki şi ilə 
bir gə İsa bu la ğı na din cəl mə yə 
gə lən lər üçün Azər bay can mah
nı la rı ifa edir, çö rək pu lu qa za nır
mış. O, Mür səl ki şi ni özü nə us
tad he sab edib, onun va si tə si lə 
əli çö rə yə ça tıb...

Xoş za man lar ötür və mən fur 
qon şu la rı mız tor paq la rı mı za, 
əzə mət li Şu şa mı za göz dik mə
yə baş la yır lar. Ar tıq hər gün xo
şa gəl məz xə bər lər ar tır, İsa bu
la ğın da kı xoş gö rüş lər də kə si lir. 
Am ma nə ol sun ki, bun la rın heç 
bi ri 110 yaş lı Mür səl ki şi nin hər 
gün İsa bu la ğı na en mək vər di şi
nə ma ne ol mur. Elə qor xu lan lar 
da ba şa gə lir. 1989cu il də şər 
qa rı şan vax tı bu laq dan ge ri qa
yı dan qo ca xa nən də pus qu ya 
sa lı nır və qət lə ye ti ri lir...

Bu gün Şu şa azad, şu şa lı xa ti
rə lər təp tə zə, Cı dır dü zü, İsa bu
la ğı, Top xa na me şə si əl ça tan dır. 
Yə qin Şu şa ki mi Mür səl ki şi nin 
də ru hu xoş bəxt, azad və nəğ
mə li dir...

Həmidə Nizamiqızı

İsa  bulağının  səsi...
Ömrü bir əsri haqlamış xanəndə Mürsəl kişi 

bu əsrarəngiz məkana gələnlərin könlünü xoş eləyirmiş...

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında Qarabağ mövzusu
AMEAnın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat 
İns ti tu tu nun baş el mi iş çi si, fi lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru Sa li də Şə ri fo va nın “Müs tə qil lik döv rü 
Azər bay can ədə biy ya tın da Qa ra bağ möv
zu su nu əks et di rən əsər lə rin janr xü su siy yə ti, 
prob le ma ti ka sı, ob raz la rı və bə dii di li” mo
noq ra fi ya sı çap olu nub.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, mo noq ra fi ya nın el mi re
dak to ru və ön sö zün müəl li fi aka de mik İsa Hə
bib bəy li, rəy çi lə ri pro fes sor Qə zən fər Pa şa yev 
və fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru El çin Meh rə li yev dir.

Mo noq ra fi ya da XX əs rin 90cı il lə rin dən bu 
gü nə qə dər Qa ra bağ mü ba ri zə si ni əks et di rən 
bə dii ədə biy yat Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si və 
Və tən mü ha ri bə si (2020) dövr lə ri nin ədə biy ya tı 
ki mi təd qiq edi lir. Ap rel (2016) dö yüş lə ri nin bu iki 
mü ha ri bə ara sın da ke çid ro lu nu oy na ma sı xü su
si ola raq vur ğu la nır.

Dörd fə sil dən iba rət ki tab da Qa ra bağ möv zu su nu 
əks et di rən pub li sis tik əsər lər, nəzm, nəsr və dram 
nü mu nə lə ri, sse na ri lər və film lər təd qiq olu nub.

Mo noq ra fi ya da yer li təd qi qat çı lar la ya na şı, xa
ri ci mü tə xəs sis lə rin də el mi ya naş ma la rı yer alıb.
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29 iyun 1958 – Əmək dar ar tist El çin Qə zən fər oğ lu Hə mi dov 
(1958 – 4.3.2011) Ba kı da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt-
yo ru olub.   

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

29 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 A.Re fa tov 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da təh sil al mış, 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 et di, 1937-ci il də rep res si ya olun du.

1 iyul 1893 – Ta nın mış hey kəl tə raş, Azər bay ca nın Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi, SS Rİ Xalq rəs sa mı Pin xos (Pyotr) Vla di mi ro viç Sab-
say (1893-1980) Odes sa da do ğu lub. 1926-cı il dən Ba kı da ya şa yıb. 
Ə.Əzim za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bin də dərs de yib. M.F.Axund-
za də nin, əmək qəh rə man la rı və mə də niy yət xa dim lə ri nin hey kəl və 
büst lə ri nin müəl li fi  dir.

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”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.

Dünya
29 iyun 1798 – İtal yan şairi, fi  lo sof Ca ko mo (Giaco mo) Leopar di 

(1798-1837) ana dan olub.
29 iyun 1900 – Fran sız ya zı çı sı, şair An tuan de Sent-Ek zü pe ri 

(An toine Ma rie Ro ger Vi com te de Saint-Exu pery; 1900-1944) ana-
dan olub. Pe şə kar təy ya rə çi olub. “Ge cə uçu şu”, “Ba la ca şah za də”, 
“Qəsr” ro man la rı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

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.

Hazırladı: Vüqar Orxan

29 iyun – 1 iyulXatirə təqvimi

“Kommunikasiya meneceri” layihəsi üzrə
təlim kursuna yekun vurulub

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
20-24 iyun ta ri xin də 
Mə də niy yət Na zir li-
yi nin “Kom mu ni ka-

si ya me ne ce ri” la yi hə si 
çər çi və sin də ADA Uni ver-
si te tin də “İc ti mai əla qə lər 
və me dianın əsas la rı” 
möv zu sun da tə lim kur su 
ke çi ri lib. Tre ninq na zir li yin 
re gional mə də niy yət ida-
rə lə ri üz rə me dia me ne-
cer lə ri nin PR, me dia və 
kom mu ni ka si ya fəaliy yə-
ti nin hə ya ta ke çi ril mə si nə 
dair bi lik və ba ca rıq la rı nın 
ar tı rıl ma sı məq sə di lə təş-
kil edi lib.

Kur sun bağ la nış mə ra si min də 
ADA Uni ver si te tin də ix ti sa sar tır-
ma proq ram la rı nın rəh bə ri Nər-
giz İs ma yı lo va çı xış edə rək beş 
gün da vam edən tə li min əhə-
miy yə ti ba rə də da nı şıb, bü tün 
tə lim iş ti rak çı la rı nı təb rik edib.

ADA Uni ver si te ti İn ki şaf və 
Dip lo ma ti ya İns ti tu tu nun di rek-
tor müavi ni Ay gün Ha cı ye va 
təd ris oca ğı haq qın da mə lu-
mat ve rə rək bil di rib ki, bu ra da 
tre ninq məq səd li ilk la yi hə lər 
dip lo mat lar üçün təş kil edi lib. 
Son ra dan uni ver si te tin fəaliy yə-
ti ge niş lə nə rək di gər döv lət qu-
rum la rı ilə əla qə lər qu ru lub. Bu 
qə bil dən tə lim proq ram la rı nın 

fay da sın dan bəhs edən A.Ha-
cı ye va de yib ki, tre nin qə qa tı lan 
in san lar müx tə lif təş ki lat lar da 
ça lı şır lar, müəy yən təc rü bə lə ri 
var. Bu na bax ma ya raq nə lə ri sə 
öy rən mək hər za man fay da lı dır: 
“Dü şü nü rəm ki, Mə də niy yət Na-
zir li yi ilə bir gə təş kil et di yi miz bu 
tre ninq kur su da bü tün iş ti rak çı-
lar üçün fay da lı ola caq”.

Mə də niy yət Na zir li yi nin Me-
dia və kom mu ni ka si ya şö bə si-
nin əmək da şı, la yi hə nin koor di-
na to ru Mə həm məd Həm zə yev 
diq qə tə çat dı rıb ki, ke çi ri lən tə-
lim lər “Ün siy yət və net vör kinq 
ba ca rıq la rı”, “Ənə nə vi və so sial 
me dia ilə iş lə mək ba ca rıq la rı”, 

“Kom mu ni ka si ya pla nı nın qu rul-
ma sı”, “Me dia iş çi lə ri üçün əsas 
nitq və ya zı ba ca rıq la rı”, “İc ti-
maiy yət lə əla qə lər fəaliy yə tin də 
iş böl gü sü” möv zu la rı nı əha tə 
edib. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin Me-
dia və kom mu ni ka si ya şö bə si-
nin mü di ri Mər yəm Qa far za də 
ADA Uni ver si te ti ilə bir gə ic ra 
olu nan la yi hə nin uğur la ye kun-
laş dı ğı nı vur ğu la yıb: “Bu bi zim 
pi lot la yi hə miz dir. La yi hə Mə də-
niy yət Na zir li yi nin st ra te ji kom-
mu ni ka si ya si ya sə ti nin st ruk tur 
qu rum la rı, ta be müəs si sə və 
təş ki lat la rın da eff  ek tiv şə kil də 
hə ya ta ke çi ril mə si, o cüm lə dən 

ic ti maiy yət lə, me dia sub yekt lə-
ri və nü ma yən də lə ri ilə mü na-
si bət lə rin möh kəm lən di ril mə si, 
elə cə də əla qə lə rin ge niş lən di-
ril mə si, həm çi nin so sial me dia 
fəaliy yə ti nin tək mil ləş di ril mə si 
məq sə di da şı yır. Biz çox is-
tə yər dik ki, re gional ida rə lər 
kom mu ni ka si ya sa hə sin də 
sə mə rə li fəaliy yət gös tə rə rək 
me dia ilə müş tə rək və həm çi-
nin müs tə qil şə kil də bu işi qu ra 
bil sin lər”.

ADA Uni ver si te ti İc ti mai və 
Bey nəl xalq Mü na si bət lər Mək-
tə bin də “Kom mu ni ka si ya və 
rə qəm sal me dia” proq ra mı nın 
rəh bə ri, la yi hə nin tə lim çi si Şə-
fəq Meh rə li ye va Azər bay ca nın 

ümum bə şə ri mə də ni irs də ye-
rin dən söz açıb, la yi hə ba rə də 
təəs sü rat la rı nı bö lü şüb.

Son da tə lim iş ti rak çı la rı na 
ser ti fi  kat lar təq dim olu nub.

Qeyd edək ki, beş gün sü rən 
tə lim lə ri ADA Uni ver si te ti İn ki-
şaf və Dip lo ma ti ya İns ti tu tu nun 
di rek tor müavi ni Ay gün Ha cı ye-
va, ADA Uni ver si te ti Fon du nun 
pre zi den ti Na tiq Ha cı yev, ADA 
Uni ver si te ti nin İc ti mai və Bey-
nəl xalq Mü na si bət lər Mək tə-
bin də “Kom mu ni ka si ya və me-
dia” proq ra mı nın rəh bə ri Şə fəq 
Meh rə li ye va apa rıb lar, həm çi nin 
mü ha zi rə çi ki mi yer li və xa ri ci 
mü tə xəs sis lər cəlb olu nub.

Ö
tən əs rin əv vəl lə rin də 
Azər bay can da “Mol la 
Nəs rəd din” jur na lı nın 
nəş ri ilə ye ni bir ədə bi 

mək tə bin əsa sı qo yu lur. 
Ye ni ədə bi nə sil for ma la şır. 
Hə min dövr də ye ti şən ədə bi 
nəs lin ta nın mış nü ma yən də-
lə rin dən bi ri də ya zı çı, şair, 
teatr şü nas, pub li sist, pe da-
qoq Məm mə dəli Ma naf za-
də Sa bit olub. 

Məm mə də li Ma naf za də Sa-
bit 1888-ci il də Təb riz şə hə rin-
də dün ya ya göz açıb. İlk təh si li-
ni mol la mək tə bin də alır. Son ra 
fran sız la rın Təb riz də aç dı ğı Pe-
da qo ji İns ti tut da təh si li ni da vam 
et di rir. Er kən çağ lar dan poezi-
ya ya, ya zı çı lı ğa ma raq gös tə rir. 
Hə lə tə lə bə ikən döv ri mət buat da 
ar dı cıl ola raq pub li sis tik ya zı lar 
dərc et di rir. 1908-ci il də Təb riz-
də “Şə kər” ad lı qə ze tin nəş ri nə 
ica zə alır. İlk gün dən mil li bir lik, 
bə ra bər lik və azad lıq ide ya la rı ilə 
bağ lı pub li sis tik mə qa lə lə rə ge niş 
yer ayı rır. Bu nun la da o, Məş ru-
tə in qi la bı na – Sət tar xan hə rə-
ka tı na dəs tək ve rir. Bir müd dət 
son ra təh did lər lə üz lə şir. Mür tə ce 
re ji min tə qib lə rin dən xi las ol maq 
üçün  Ba kı ya gə lir. Bu ra da da bə-
dii ya ra dı cı lıq la mün tə zəm məş-
ğul olur. Xü su si lə “Mol la Nəs rəd-
din”, “Bə si rət”, “Hə qi qə ti-əf kar”, 
“Ye ni ir şad”, “Mə zə li”, “Fü qə ra 
fü yu za tı”, “Sə da yi-həqq”, “Sə-
da yi-və tən”, “İq bal”, “Ye ni iq bal”, 
“Ye ni yol” ki mi mət buat or qan la-

rın da mə qa lə lər lə çı xış edir, şeir-
lə ri dərc olu nur.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 
Şi ma li Azər bay ca na gə li şin dən 
son ra və tən se vər lik möv zu su 
M.Ma naf za də nin ya ra dı cı lı ğın-
da da ha ge niş yer tut ma ğa baş-
la yır. Müəl lif “Və tə nim”, “Və tən”, 
“Ar ka daş lar”, “Tü lul-sülh” və 
di gər şeir lə rin də və tən lə bağ lı 
na ra hat lı ğı nı kə dər li bir dil lə qə-
lə mə alıb. Xü su si lə “Nə va yi-hic-
ran” şeiri və tə nin dən uzaq dü-
şən bir şairin duy ğu la rı nı ifa də 
et mə si ba xı mın dan tə sir li bə dii 
nü mu nə dir. “Ey və tən dən gə lən 
el aşi na sı...” mis ra sı ilə baş la-
yan şeir xalq ara sın da ge niş ya-
yı lır. El şən lik lə rin də xa nən də lər 
tə rə fi n dən mu ğam üs tə oxu nur. 

M.M.Sa bit qə lə mi ni sa ti rik 
möv zu da da sı na yıb. “Mol la 
Nəs rəd din”, “Mə zə li” jur nal la-
rın da dərc et dir di yi şeir lə rin də 
döv rün əh val-ru hiy yə si öz ək si ni 
ta pır. Şair bə zən ti pik ob ra zı öz 
di li ilə da nış dı rır və tən qid hə də-
fi  nə çe vi rir. Şairin “Hər dəm xə-
ya la töh fə”, “Çar şafl  ı-çar şafl  ı”, 
“Şey xin min bər də ki son moizə-
si nə it haf”, “Din in qi lab çı sı”, 
“Də yi şik lik”, “Ya Rəbb”, “Ul ti ma-
tum”, “Mə nə dəy mə”, “Gim na-
zist”, “Ay ha ray” ki mi şeir lər də 
sa ti rik ruh çox qa bar dır. Şairin 

bu qə bil dən şeir lə rin də bö yük 
söz us ta dı Mir zə Ələk bər Sa bi-
rin ya ra dı cı lıq ru hu açıq-aş kar 
du yu lur. Müəl li fi n “Ul ti ma tum” 
şeiri Sa bi rin də diq qə ti ni çə kir. 
Şeir də və tə nin, mil lə tin qey rə ti ni 
çək mə yən, gün lə ri ni kef məc lis-
lə rin də ke çi rən, “Son ya tək dil-
bə ri tərk ey lə mək in saf de yil” 
de yə rək Azər bay can gö zə li nə 
xor ba xan na dan la rı tən qid atə-
şi nə tu tur. M.M.Sa bit təx mis dən 
də ya ra dı cı şə kil də is ti fa də edib. 
Klas sik ədə biy yat da kı aşi qa nə 
qə zəl lə rin hər bey ti nin əv və li nə 
möv zu ya uy ğun üç mis ra ar tı rıb. 

Ədib he ka yə və fel ye ton la-
rın da fəh lə hə ya tı nın çə tin li yi-
ni can lı və tə sir li bir dil lə ifa də 
edib. Onun qəh rə man la rı Təb-
riz, Xoy, Mə rənd və s. şə hər lər-
dən Ba kı ya xoş gü zə ran ümi di 
ilə gə lən, an caq bu ra da da qu ru 
çö rə yi güc lə qa za nan həm və-
tən lə ri dir. Müəl lif “Təb riz “ümu-
miy yə ti”, “Pas port mə sə lə si”, 
“Vla di qaf qaz mü səl man la rı”, 
“Fər ma ni-qə zai-cə rə yan”, “Ey 
in qi lab, ey na ci yi-mi ləl”, “İn qi lab 
və ədə biy yat”, “İran Azər bay-
ca nı haq qın da yer siz çı xış lar”, 
“Son tər pə niş lər” ki mi fel ye ton-
la rın da Cə nu bi Azər bay can da kı 
İran zül mü nə öz mü na si bə ti-
ni bil di rib. Ədi bin “Mol la Nəs-

rəd din” jur na lın da dərc olu nan 
fel ye ton la rı nın, de mək olar ki, 
ha mı sı di ni möv zu da dır. Onun 
“Zü hur əla mət lə ri”, “Na maz üs-
tə”, “Uzun dər ya”, “Mi na cat”, 
“Ha cı Xə lil ağa nın qa pı sın da” 
ki mi fel ye ton la rı ilk ba xış da di ni 
təb liğ edən in for ma si ya xa rak-
ter li ya zı lar ki mi təq dim edi lib. 
An caq fel ye ton lar kəs kin tən qi di 
ruh lu sə ti ral tı mə na ifa də edir.

M.M.Sa bit Ba kı da çox qa la 
bil mir. Bir müd dət son ra Türk-
mə nis ta na üz tu tan ədib Aş qa-
bad şə hə rin də məs kun la şır və 
“Mü zəff  ə ri” mək tə bin də müəl lim 
iş lə yir. Teatr la ya xın dan ma raq-
la nır. Bir müd dət son ra teatr qru-
pu ya ra dır. Ey ni za man da bir ne-
çə dram əsə ri də qə lə mə alır və 
səh nə ləş di ri lir. İş lə ri nin qay da ya 
düş dü yü bir vax ta – 1924-cü il-
də Azər bay ca na qa yı dır. “İt ti had” 
mək tə bin də ədə biy yat müəl li mi 
ki mi fəaliy yət gös tə rir. 1925-ci il də 
Ta ci kis ta na də vət olu nur. Ora da  
Pe da qo ji Uni ver si tet də dərs de yir.

Hə ya tı nın bö yük bir döv rü nü 
mət buata, maarif çi lik ide ya la rı nı 
yay ma ğa sərf edən, ya ra dı cı lı-
ğın da döv rün prob lem lə ri nə işıq 
tu tan Məm mə də li Ma naf za də 
Sa bit  1940-cı il də Aş qa bad da 
və fat edib. 

Savalan Fərəcov

“Qarabağın tarixi” mövzusunda
qısa videoçarxlar müsabiqəsi 

Mə də niy yət Na zir li yi “Qa ra-
ba ğın ta ri xi” möv zu sun da 
qı sa vi deoçarx lar mü sa bi qə si 
elan edib.

Mü sa bi qə nin məq sə di Qa-
ra ba ğın qə dim ta ri xi ni təb liğ 
et mək, ya ra dı cı gənc lə rə dəs-
tək ola raq on la rın fəaliy yə ti ni 
sti mul laş dır maq, ye ni ya ra dı cı 
qüv və lə ri pro se sə cəlb et mək-
dir.

Hər iş ti rak çı bir vi deoçarx ilə mü sa bi qə yə qo şu la bi lər. Yaş 
məh du diy yə ti yox dur. Vi deoçarx lar MP4 və ya MOV for ma tın da 
(1920X1080 öl çü də) qə bul edi lir.

Xro no met raj 30 sa ni yə – 5 də qi qə həc min də ol ma lı dır. İs ti-
fa də edi lən ma te rial la rın müəl lif hü quq la rı mə sə lə lə ri ilə bağ lı 
vi deoçar xın müəl li fi  mə su liy yət da şı yır.

Sə nəd lə rin qə bu lu 1 iyul – 31 okt yabr 2022-ci il ta rix lə rin də 
elekt ron şə kil də möv zu nun adı qeyd edil mək lə (“Qa ra ba ğın ta ri-
xi”) mu sa bi qe@azer baijan fi lm.az  poçt ün va nı va si tə si lə apa rı lır.

Qa lib lə ri C.Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı nın 
nəz din də ya ra dıl mış Eks pert şu ra sı müəy yən edə cək.

Qa lib müəl lifl  ər mü va fi q ola raq 1000, 800 və 500 ma nat məb-
lə ğin də pul mü ka fa tı və dip lom la təl tif olu na caq.

Mü sa bi qə nin nə ti cə lə ri 2022-ci il 7 no yabr ta ri xi nə dək Mə də-
niy yət Na zir li yi nin (cul tu re.gov.az), “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sı nın (www.azer ba jan fi lm.az) sayt la rın da və “Mə də niy yət” qə-
ze tin də elan olu na caq.

Əla və mə lu mat üçün (012) 430-87-84 / 85 te le fon nöm rə si ilə 
əla qə sax la maq olar.

“Məni evinə apar”
Tarix Muzeyində sərgi açılacaq

İyu lun 1-də “Min cə sə nət” in cə sə nət qa le re ya sı nın təş ki lat çı-
lı ğı ilə Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də “Mə ni evi nə apar” 
la yi hə si nin təq di ma tı ke çi ri lə cək. La yi hə çər çi və sin də 8 azər-
bay can lı rəs sam və ka na da lı Kris tian Fre de rik se nin Qa ra bağ 
sə fə rin dən son ra çək dik lə ri əsər lə rin sər gi si açı la caq.

Qa le re ya nın rəh bə ri Fi dan Bə də lo va nın söz lə ri nə gö rə, “Mə ni 
evi nə apar” ad lı sər gi mə də niy yət lə ra ra sı təc rü bə mü ba di lə si nin 
bir gə məh su lu dur. Otuz ilə ya xın sü rən er mə ni iş ğa lın dan son ra 
Azər bay can öz əra zi lə ri ni azad et di. Tez lik lə bu tor paq la rın sa kin lə ri 
də də-ba ba yurd la rı na qa yı da caq lar. Dün ya ic ti maiy yə tə bu Zə fə ri 
və ta ri xi qa yı dı şı sə nət əsər lə ri ilə gös tər mək, ta nıt maq la zım dır.

Bu məq səd lə sək kiz azər bay can lı rəs sam – Ra miz Ab ba sov, 
Rey han As la no va, Fi dan Hüm bət li, Vü sa lə Ağa ra zi ye va, Vü sal 
Ra him, Yu sif Mir zə, Şa fi q Os ma nov, Tu ral Mo yu fov ka na da lı həm-
kar la rı ilə Ağ dam, Şu şa, La çın və Qa ra ba ğın di gər böl gə lə ri nə sə-
fər edib lər. Azər bay can və Ka na da rəs sam la rı nın əsər lə rin də ailə, 
mə kan, adət-ənə nə və tə bii ki, Qə lə bə və qa yı dış möv zu la rı ək si 
olu nur. Sər gi də zi ya rət çi lər rəs sam la rın möv zu ya və qar şı laş dı ğı 
mən zə rə yə mü na si bə ti ni gö rüb mü qa yi sə edə bi lə cək.

Ta rix Mu ze yin də “Mə ni evi nə apar” sər gi si iyu lun 8-dək da vam 
edə cək.

“İntibah günləri” – gənc rəssamlara dəstək 

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin nəz din də fəaliy yət gös-
tə rən Mə də ni Təd bir lə rin Təş ki li və Ya ra dı cı Gənc lər lə İş üz rə 
Mər kə zin təş ki lat çı lı ğı ilə gənc rəs sam la ra dəs tək la yi hə si 
çər çi və sin də Av ro pa mə də niy yə ti nə həsr olun muş “İn ti bah 

gün lə ri” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də Azər bay can Döv lət İq ti sad Uni ver si te ti nin (UNEC) di-
zayn mək tə bi gənc rəs sam la rı nın İn ti bah mə də niy yə ti nə aid çək-
dik lə ri rəsm əsər lə ri nü ma yiş olu nub. İn ti bah döv rü nə məx sus olan 
kü bar mu si qi və rəqs nü mu nə lə ri təq dim edi lib.

Baş ida rə nin rəisi İb ra him Əli yev çı xı şın da mə də niy yət lə rin təb li ği 
və ənə nə lə rin ya şa dıl ma sı nın əhə miy yə ti ni və la yi hə nin maarifl  ən-
di ri ci xü su siy yə ti ni vur ğu la ya raq təş ki lat çı la ra və gənc lə rə uğur lar 
ar zu la yıb.

UNEC-in di zayn mək tə bi nin di rek to ru La lə Məm mə do va təd bi rin 
yük sək sə viy yə də təş ki li nə və gənc rəs sam la rı dəs tək lə yən la yi hə-
ni ger çək ləş dir dik lə ri nə gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rib. 

Mə də ni Təd bir lə rin Təş ki li və Ya ra dı cı Gənc lər lə İş üz rə Mər kə-
zin əmək da şı Əli sey fəl Qu li yev çı xış edə rək XIV əs rin əv vəl lə ri – 
XVI əs rin son la rın da Qər bi və Mər kə zi Av ro pa nı əha tə edən İn ti bah 
döv rü nün fərq lən di ri ci xü su siy yə ti – mə də niy yə tin ye ni, ma hiy yət cə 
kü bar xa rak ter al ma sı və in sa nı ön pla na çı xar ma sı haq qın da da-
nı şıb.

Gənclər Kitabxanasında Vətən müharibəsi 
qazisi ilə görüş

Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sın da 26 
İyun – Si lah lı Qüv və lər Gü nü ilə əla qə dar qa zi Ab bas Qa sı-
mov la gö rüş ke çi ri lib.

Təd bi ri ki tab xa na nın di rek to ru As lan Cə fə rov aça raq Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Azər bay can Si lah lı Qüv-
və lə ri nin Və tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı ta ri xi Zə fər dən, qa zi 
Ab bas Qa sı mo vun Fü zu li, Cəb ra yıl, Xo ca vənd, La çın is ti qa mət lə-
rin də ge dən dö yüş lər də qəh rə man lıq gös tər mə sin dən bəhs edib.

Fi lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Şə rəf Cə lil li, po li to loq, pol kov nik 
El şad Hə sə nov, “Əziz Şu şa, biz qa yıt mı şıq!” fi l mi nin sse na ri müəl li-
fi  və re dak to ru Ra sim İs ma yı lov, “Mə də niy yət” ka na lı nın əmək da şı 
Tə ra nə Ba kir qı zı və baş qa çı xış edən lər müs tə qil li yin ilk döv rün də 
pə ra kən də li yin hökm sür dü yü Or du mu zun son ra kı il lər də keç di yi 
in ki şaf yo lun dan, Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri nin də mir yum ru ğa 
çev ri lə rək ta ri xi mi zə şan lı Zə fər yaz ma sın dan söz açıb lar. Ba kı Me-
dia Mər kə zi nin re jis so ru Ca vi dan Şə ri fov “Əziz Şu şa, biz qa yıt mı-
şıq!” fi l mi nin ər sə yə gəl mə sin dən, əs gər lər lə gö rü şün dən bəhs edib. 

Qa zi Ab bas Qa sı mov gö rü şün təş ki li nə gö rə ki tab xa na ya tə-
şək kü rü nü bil di rib, dö yüş xa ti rə lə rin dən, onun la bir yer də dö yü-
şən və şə hid olan si lah daş la rı nın qəh rə man lı ğın dan da nı şıb.

Onun da yaradıcılıq yolu
“Molla Nəsrəddin”dən keçmişdi...
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Dünyanınəntanınmış
konservatoriyaları
sırasındaöncülyeri
olanVyanaMusiqivə

SəhnəSənətləriUniversite
tiDirijorluqfakültəsininilk
azərbaycanlıməzunuadını
qazananAbuzərManafza
dəiyunun23dəAvropa
nınklassikmusiqibeşiyi
sayılanbuşəhərdədiplom
konsertiiləçıxışedib.

VyanaMusiqiCəmiyyətiMə
dəniyyət evinin “Qızıl zalı”nda
keçirilən konsertdə gənc diri
jor ifa üçün Azərbaycan sim
fonik musiqisinə üstünlük ve
rib.Onun dirijorluğu ilə Vyana
RadioSimfonikOrkestridünya
şöhrətli bəstəkar Fikrət Əmi
rovun “Kürd ovşarı” simfonik
muğamı və “Azərbaycan kap
riççiosu”əsəriniifaedib.
Dahi bəstəkarın1948ci ildə

yazdığı “Kürd ovşarı” simfonik
muğamıilkdəfəavstriyalıdinlə
yicilərə təqdimolunub və alqış
larlaqarşılanıb.FikrətƏmirovun
“Azərbaycan kapriççiosu“ sim

fonikəsəri(1961)dəböyükma
raq doğurub. Azərbaycan xalq
musiqisinin çalarları ilə zəngin,
ekzotik və ritmik melodiyaları
ilə sonsuz fantaziya vəmüsbət

emosiyalara yol açan əsər xü
susi maraq və alqışlara səbəb
olub.
Xatırladaqki,AzərbaycanPre

zidentininmüvafiqsərəncamıilə

bu il Fikrət Əmirovun anadan
olmasının 100 illiyi dünyanın
müxtəlif ölkələrində təntənəli
şəkildə qeyd olunur. Bəstəka
rın100 illikyubileyiUNESCO
nun 20222023cü illər üzrə
görkəmli şəxsiyyətlərinvəəla
mətdar hadisələrin yubileyləri
proqramınadadaxiledilib.
DiplomkonsertindəAzərbay

canklassikmusiqisinitanıtmaq
kimi vətənpərvər bir missiyanı
qarşısına qoyan Abuzər Ma
nafzadəəsərseçimiiləklassik
musiqi məbədlərindən sayılan
“Qızıl zal”da dahi bəstəkarın
yubileyinəöztöhfəsiniverib.
Digər məzunların dirijorlu

ğu ilə konsertdə bəstəkarlar
Rixard Ştraus, Rixard Vaqner
vəAnton Vebernin əsərləri də
səslənib.

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

397 il əv vəl...
30 iyun 1625-ci il dənövbətiSəfəviOsmanlımüharibəsi(1623

1639)gedişindəŞahAbbasınqoşunlarıgürcüçarlıqlarınınbirləş
miş qüvvələrinə qalib gəlib, bölgəni yenidən nəzarətə götürüb.
Gürcüstan uğrunda mübarizə aparan türk (Osmanlı) qoşunları
bölgəni tərketməyəməcburolub.1639cu ildə imzalananQəs
riŞirinsülhmüqaviləsinəgörə,OsmanlıdövlətiCənubiQafqazın
Səfəvilərinhökmranlığınakeçməsiniqəbuletdi.

108 il əv vəl...
28 iyun 1914-cü 

il də Sarayevoda
(Bosniyanınpaytaxtı)
Avstriya taxttacının
vəliəhdi Frans Fer
dinand serb millətçi
ləri tərəfindən qətlə
yetirilib. Terror aktı
“MladoBosna”qrupu
tərəfindənhəyatake
çirilmişdi. Təşkilatın
başçılarıDanilaİliçvəQavrilaPrinsiptutularaqedamedildilər.Bu
qətl IDünyamüharibəsininbaşlanmasınabəhanəkimitarixədü
şüb.1914cüilavqustun1dəAvstriyaMacarıstanSerbiyaüzərinə
hücumetdi,RusiyaSerbiyanınmüdafiəsinəqalxdı,bununardınca
AlmaniyaAvstriyaMacarıstanıntərəfindəmüharibəyəqoşuldu.

103 il əv vəl...
28 iyun 1919-cu il dəIDünyamüharibəsinə(19141918)rəs

mən son qoyan Versal (Fransa) sülhü imzalanıb. Bu, əslində,
Almaniyanınkapitulyasiyasınadairsaziş idi.Sazişəəsasən,Al
maniyaElzasLotaringiyanıFransaya(almanlaronu1870ciildə
ələkeçirmişdi),EypenMalmedibölgəsiniBelçikaya,Poznanıvə
Qərbi Prussiyanın bir hissəsini Polşaya qaytardı. Bundan əla
və,AlmaniyaDansiq(Qdansk)vəMemel(Klaypeda)şəhərlərinə
müstəqilidarəçilikverməlioldu(sonradanbiriPolşaya,digəriLit
vayabirləşdirildi).ŞlezviqvəSileziyanınbirhissəsiDanimarkavə
Çexoslovakiyayakeçdi.BütövlükdəAlmaniya1914cüilədəkolan
ərazisinin13faiziniitirdi,hərbidonanmasıəlindənalındı.Tarixçi
lərəgörə,məhzhəddənartıqədalətsizolanVersalsülhüAlmani
yadarevanşizmvəfaşizmimeydanagətirdi.

66 il əv vəl...
30 iyun 1956-cı il dəSov.İKPMKnın“Şəxsiyyətəpərəstişvə

onun nəticələrinin aradan qaldırılması haqqında” xüsusi qərarı
dərcolunub.Partiyanın20ciqurultayının (1425 fevral1956cı
il) nəticələrinə əsasən qəbul edilən qərar 19221953cü illərdə
SSRİyərəhbərliketmişİ.Stalininyeritdiyişəxsiyyətəpərəstişsi
yasətiniifşaedirdi.

62 il əv vəl...
30 iyun 1960-cı il də BelçikanınAfrikadakımüstəmləkəsi olan

Konqomüstəqilliyinielanedib.CozefKasavubuölkəninpreziden
ti,PatrisLumumbabaşnaziroldu.SSRİnindəstəkverdiyiKonqo
sosialistinkişafyolunututdu.Lakintezlikləölkədəqiyambaşlandı,
Lumumbaqətləyetirildi.

31 il əv vəl...
28 iyun 1991-ci il dəDağlıqQarabağdakıermənisilahlıbirləş

mələri Martuni (Xocavənd) rayonunun azərbaycanlılar yaşayan
Qaradağlıkəndinəhücumediblər,kəndin6sakiniqətləyetirilib.
Bu,DağlıqQarabağdaermənilərinhəyatakeçirdiyiilkböyükqır
ğınidi.HadisəiləbağlıAzərbaycanAliSovetiSSRİrəhbərliyinə
müraciətetsədə,konkretreaksiyaolmadı.

29 il əv vəl...
30 iyun 1993-cü il dəMilliMəclisPrezidentsəlahiyyətləriniicra

edənHeydərƏliyevintəqdimatıəsasındaSurətHüseynovunbaş
nazirtəyinolunmasınıtəsdiqləyib.Butəyinat4iyunGəncəhadi
sələrindənsonraölkədəyaranmışböhranıqismənaradanqaldır
maq,SurətHüseynovunarxasındakı qiyamçı hərbi birləşmələri
neytrallaşdırmaqüçünzəruriaddımidi.SurətHüseynov1il3ay
başnazir oldu.1994cü ilin34oktyabrındaölkədəhakimiyyəti
tamələkeçirməküçüncəhdetdiyidövlətçevrilişininbaştutma
masındansonravəzifəsindənkənarlaşdırıldı.

22 il əv vəl...
28 iyun 2000-ci 

il də Avropa Şurası
Parlament Assamb
leyasının(AŞPA)yay
sessiyasında Azər
baycanın təşkilata
üzvlüyü barədə töv
siyəqərarıqəbuledi
lib. Azərbaycan Av
ropaŞurasınadəvət
almaq üçün 1992ci
ildəmüraciətetmişdi.1996cıildəAŞPABürosuölkəmizə“xüsusi
dəvətedilmişqonaq”statusuvermişdi.Azərbaycan2001ciilyan
varın25dərəsmənAvropaŞurasınaüzvqəbulolundu.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“Midsommar” – yay gündönümü
İsveçdə bütpərəstlikdən qalan bayram 

pandemiyadan sonra yenidən qeyd olunub 

İsveçdəilinəsasbayramlarındanbiri“Midsommar”–yaygün
dönümügünüdür.Bütpərəstlikdövründənqalanbayramtəqvim
üzrəyayfəslininbaşlamasındansonrakıcüməşənbəgünlərində
(ocümlədənilinənqısagecələri)keçirilir.

Ənənəvi bayram pandemi
ya ilə bağlı ikiillik aradan son

ra2425iyuntarixlərindəqeyd
edilib.

İsveçlilər üçün “Midsommar”
Miladbayramıqədərböyükmə
na daşıyır. Bütpərəstlik kökləri
olan bayram münasibətilə öl
kədə qeyriiş günləri elan edilir.
İsveçlilər bu günləri adətən ailə
üzvləri ilə birlikdə şəhərdən kə
narda və ya parklarda bayram
tədbirlərindəkeçirirlər.
BuilbayramStokholmdaaçıq

səma altında “Skansen” etnoq
rafikmuzeyindəbaştutub.Ənə

nəyəgörə,tədbirbayramınəsas
rəmzinin–uzunbayramşüvülü
nün insanlar tərəfindən çiçəklər
vəotlarlabəzədilməsi iləbaşla
nıb.Sonraböyükləronuqaldırıb
larvəaçıqərazidəyerləşdiriblər.
Tədbir bayram yarmarkası, ha
beləxalqmahnılarıvərəqslərlə
davamedib.
Qeydedəkki,yaygündönümü

günləri Şimali Avropa ölkələrin
dəmüxtəlifadlarlaqeydedilir.

Gənc azərbaycanlı dirijorun Avropanın 
musiqi beşiyində diplom konserti

Vyana Radio Simfonik Orkestri Fikrət Əmirovun əsərlərini ifa edib

2023-cü il Türk dünyası üçün 
əlamətdar hadisələrlə zəngin olacaq

Xəbərverildiyikimi,iyu
nun24dəQırğızıstanın
ÇolponAtaşəhərin
dəTürkdilliÖlkələrin

ParlamentAssambleyasının
(TÜRKPA)XIplenariclası
keçirilib.

“Parlament diplomatiyası –
etimad və tərəfdaşlığın əsası”
mövzulu iclasda TÜRKPAnın
təsisçisi olan dörd dövlətin par
lament rəhbərləri –TBMMbaş
qanı Mustafa Şentop,Azərbay
canMilliMəclisininsədriSahibə
Qafarova, Qırğız Respublikası
Joqorku Keneşinin sədri Talant
Mamıtov,QazaxıstanParlament
MəclisininsədriYerlanKoşanov,
eləcə dəÖzbəkistanAliMəclisi
Senatının sədri Tənzilə Narba
yeva,TürkmənistanMilli Şurası
XalqMəsləhətinin sədrmüavini
KasımqulıBabayev,Macarıstan
Milli Assambleyası nümayəndə
heyətinin rəhbəri Şandor Lejak,
həmçininTürkMədəniyyətiTəş

kilatı – TÜRKSOY, Beynəlxalq
TürkMədəniyyətivəİrsiFondu,
TürkDövlətləriTəşkilatı,Beynəl
xalq Türk Akademiyasının rəh
bərləriiştirakediblər.
İclasda bir sıra təşkilati mə

sələlərə baxılıb və müvafiq qə
rarlar qəbul olunub. Təşkilatın
adınınTürkDövlətləriParlament
Assambleyasına dəyişdirilmə
si haqqında protokol imzalanıb.
TÜRKPAnın 20232028ci illər
üçün Strateji Yol Xəritəsi qə
buledilibvəXII iclasın29aprel
2023cü ildə İstanbulda keçiril
məsiqəraraalınıb.TÜRKPAnın
XI iclası ÇolponAta bəyanna
məsininqəbuluiləbaşaçatıb.
Tədbirdə çıxış edən

TÜRKSOYun Baş katibi Sul
tan Raev qarşıdakı illərdə Türk
dünyasında əməkdaşlığın inki
şafı  baxımından 20232028ci
illərüçünStratejiYolXəritəsinin
əhəmiyyətini vurğulayıb. Diqqə
təçatdırıbki,gələn ilTürkdün
yasında mədəniyyət sahəsində

əməkdaşlıqvəqarşılıqlıfəaliyyət
üzrə ilk beynəlxalq təşkilat olan
TÜRKSOYun 30cu ildönümü
qeyd ediləcək: “Eyni zamanda,
2023cü il türk ölkələrinin qa
nunvericilik orqanları arasında
ilk əməkdaşlıq platforması olan
TÜRKPAnın 15 illiyi qeyd olu
nacaq. Bu kontekstdə BMT və
UNESCO kimi dünyanın aparı
cı təşkilatlarında, eləcə də türk
ölkələrinin mühüm mədəniyyət
mərkəzlərindəyubiley tədbirləri
nindüzənlənməsiiləbağlıhazır
lıqlarabaşlamışıq”.

SultanRaevgələnilTürkdün
yası üçün önəmli tarixi hadisə
lərin qeyd olunacağını da vur
ğulayıb: “Azərbaycanın təklifi
iləŞuşa şəhəri 2023cü il üçün
“Türk Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı” elan edilib. 2023cü il
həmdəTÜRKSOYaevsahibli
yiedənTürkiyəCümhuriyyətinin
100 illik yubileyi ilə əlamətdar
olacaq. Bundan başqa, gələn il
dünyatürkologiyasıüçünönəm

libirtarixi–qədimtürkyazıları
nınoxunmasının130illiyiniqeyd
edəcəyik...”.
Başkatibinsözlərinəgörə,bu

mühüm yubileylərTürk dünyası
mədəniyyətinin beynəlxalq sə
viyyədəinkişafınıvətəbliğinidə
sürətləndirəcək. O, bu xüsusda
TÜRKSOYun Türk dünyasının
digərtəşkilatlarıiləəməkdaşlığa
hazırolduğunudeyib.
İclasda çıxış edən Beynəl

xalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyeva da Türk dünyası
təşkilatları arasında sıx əmək
daşlığın vacibliyini vurğulayıb.
GünayƏfəndiyevatürkxalqları
nınqədimirsininqorunmasıvə
gənc nəsillərə ötürülməsindən

sözaçaraqbirgəlayihələrləbu
əlaqələri möhkəmləndirməyə
hər zaman hazır olduqlarını
bildirib. Fond tərəfindən təşkil
olunan tədbirlərlə Türk dünya
sının tarixi, mədəniyyəti, incə
sənəti, türk xalqlarının ədəbiy
yatı,folkloru,adətənənələrinin
daimdiqqətdəsaxlanıldığıvur
ğulanıb.

MehparəSultanova 
Ankara

Türk kinosunun daha bir ulduzu söndü...
Cüneyt Arkın 85 yaşında dünyadan köçdü

Türkiyəningəlibkeçmiş
ənməşhuraktyorların
danbiri,“Yeşilçam”ın
unudulmazsimasıCü

neytArkıniyunun28də,
ömrünün85ciilindəvəfat
edib.Sənətkarınürəktut
masındandünyasınıdəyiş
diyibildirilir.

Əsl adı (şəxsiyyət vəsiqəsin
də) Fahrettin Cüreklibatur olan
CüneytArkın8sentyabr1937ci
ildə Əskişəhərdə doğulub. Ki
noya gəlməzdən öncə incəsə
nətdən uzaq bir ixtisas üzrə ali
təhsil alıb, 1961ci ildə İstanbul
Universitetinin Tibb fakültəsi
ni bitirib. 1963cü ildə “Taleyin
məhkumları”adlı ilkfilməçəkilir

və dərhal məşhurlaşır. Sonrakı
ikiildə30dançoxfilmdərolalan
CüneytArkın türkkinosununul
duzlarındanbirinəçevrilir.
Müxtəlif janrlardafilmlərədə

vət alan aktyorun ömür yolu,
demək olar ki, çəkilişmeydan
çalarında keçib. Ümumilikdə
300dək filmdə çəkilən Cüneyt
Arkın “Qürbət quşları”, “Hə
rəmxanada dörd qadın”, “İnti
qam atəşi”, “Dodaqdan qəlbə”,
“Arım, balım, pətəyim” melod
ramlarında, eləcə də “Malko
çoğlu”,“KaraMurat”kimisilsilə
filmlərdərollarıiləxüsusiləşöh
rətqazanmışdı.
Dəfələrlə Türkiyənin müxtəlif

kinofestivallarındamükafatlaral
mışsənətkarhəmdəgözəlşeir

lər yazırdı. İki dəfə ailə həyatı
qursada,övladlarıolsada,özü
nü daim tənha hiss etdiyini de
yərdi.Buna rəğmən,həyatı çox
sevirvəşeirlərindədəbusevgini
tərənnümedirdi.
Aktyor uşaqlıq illərini də da

xili tənhalıq içində xatırlayırdı:
“Tarlada çalışan qadınları seyr

edərdim. Axşamlar sərin külək
lər vızıldayardı qulaqlarımda.
Hərgünucsuzbucaqsızdüzən
liklərdəngələnqatarlarınyolunu
səbirsizlikləoturubgözləyərdim.
Bu mənim ilk tənhalıq duyğu
larımdır. Həmişə özümü tənha
hissetmişəm...”.

V.Kamal
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