
İyu lun 18-də Tür ki yə nin Bay burt şə hə rin-
də ənə nə vi “Bey nəl xalq Də də Qor qud 
Mə də niy yət və Sə nət Fes ti va lı baş la nıb. 
Fes ti val 26-cı də fə ke çi ri lir.

Əv vəl cə Bay burt da Gənc Os man mə həl-
lə si Ak şem set tin kü çə sin də yer lə şən Də də 
Qor qud mə zar-tür bə si zi ya rət edi lə rək önü-
nə ək lil qo yu lub. Son ra Tür ki yə Cüm hu riy-
yə ti nin qu ru cu su Mus ta fa Ka mal Ata tür kün 
abi də si önü nə ək lil qo yu lub. 

Təd bir Meh te ran or kest ri nin mü şa yiəti al-
tın da şə hə rin mər kə zi pros pek tin də kor tej 
yü rü şü ilə da vam edib. Ma sat yay la ğın da çı-
xış lar dan və bə dii his sə dən iba rət proq ram 
ger çək ləş di ri lib.

Fes ti va lın rəs mi açı lı şın da Bay burt Bə lə-
diy yə si nin baş qa nı Hük mü Pek mez ci, va li 
Cü neyt Ep cim, Bur sa Bö yük şə hər Bə lə diy-
yə si nin baş qa nı Ali nur Ak taş, Tür ki yə Bö-
yük Mil lət Məc li si nin üzv lə ri Sa dir Dur maz, 
Fe ta ni Bat tal, Gök han Zey bek, An ka ra Ha cı 
Bay ram Ve li Uni ver si te ti nin de ka nı Gül te kin 
Aken gi nin çı xış la rı din lə ni lib.

Sa dir Dur maz bil di rib ki, Bay burt mil li mə-
də niy yə tin can lı şə kil də qo run du ğu qə dim 
türk yur du dur: “Də də Qor qu dun Bay burt 
üçün xü su si ye ri var. Bay burt tək cə Də də 
Qor qud coğ ra fi  ya sı da xi lin də yer lə şən bir vi-
la yət de yil, mə kan mə na sın da Də də Qor qu-
du ya şa dan bir şə hər dir”.

Çı xış lar da diq qə tə çat dı rı lıb ki, Türk dün-
ya sı nın, xalq la rı mı zın or taq də yə ri olan Də də 
Qor qud ir si nin öy rə nil mə si gənc nəs lin düz gün 
tər bi yə olun ma sın da əvəz siz mə nə viy yat qay-
na ğı dır. Də də Qor qud şəx siy yə ti və bu möv zu-
da ya ra dı lan əsər lər əsr lə rə işıq sa lan mil li-mə-
nə vi gü cü mü zün, çox şa xə li mə də niy yə ti mi zin 
gös tə ri ci lə ri dir. Çı xış edən lər Də də Qor qu dun 
türk xalq la rı nın or taq də yə ri ol ma sı nı mə nə vi 
dün ya mı zın zən gin li yi ki mi xa rak te ri zə edib lər.

Ənə nə vi ola raq təş kil edi lən fes ti va lın 
məq sə di Türk dün ya sı nın or taq də yər lə rin-
dən olan Də də Qor qud ir si ilə bağ lı gö rü lən 
iş lə rə nə zər sal maq, bu sa hə də ya ra dı lan 
əsər lər lə bağ lı fi  kir mü ba di lə si apar maq, ta-
ri xi ir si miz lə bağ lı qar şı da du ran və zi fə lə ri 
müəy yən ləş dir mək dir.

Açı lış mə ra si mi xalq rəqs lə ri kol lek tiv lə ri nin 
çı xış la rı ilə ye kun la şıb.

davamı səh. 2-də
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davam edir
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Mədəniyyət naziri “ArtCamp Shusha”  
beynəlxalq layihəsində iştirak edən
rəssamların əsərləri ilə tanış olub

səh. 3

Natəvan 
haqqında
film
çəkilir

səh. 6

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

Türk dünyasının ortaq dəyəri – Bayburtda Dədə Qorqud Festivalı

Milli kulinariyamız “National Geographic 
Traveller” festivalında

Azər bay can Tu rizm Bü ro su və mil li aş paz lar dan iba rət nü-
ma yən də he yə ti Lon don da ke çi ri lən “Na tional Geog rap hic Tra-
vel ler” ku li na ri ya fes ti va lın da iş ti rak edib. Fes ti val çər çi və sin də 
mil li mət bə xi mi zin in ci lə ri nin nü ma yiş et di ril di yi xü su si us tad 
dər si ke çi ri lib. 

səh. 8

Anar Kərimov peşə bayramı ərəfəsində 
media nümayəndələri ilə görüşdü

22 iyul öl kə miz də Mil li Mət buat Gü nü – me dia iş çi lə ri nin pe şə 
bay ra mı dır. Bu mü na si bət lə iyu lun 19-da mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mo vun Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də me dia nü-
ma yən də lə ri ilə gö rü şü ke çi ril di.

Na zir bil dir di ki, müs tə qil li yi mi zi bər pa edən dən bə ri mət buatı-
mız öl kə miz də baş ve rən ha di sə lə ri ope ra tiv, düz gün və di na mik 
şə kil də işıq lan dı rır. Rə qəm sal plat for ma lar po pul yar laş dıq ca me-
dia da ha da güc alır və öl kə də baş ve rən ha di sə lə rə tə sir et mək 
im ka nı qa za nır.

səh. 3

Avropa İttifaqı Azərbaycanla
tərəfdaşlığa xüsusi önəm verir

Bu gün im za la nan me mo ran dum gə lə cək üçün bir növ yol 
xə ri tə si dir. Nə zə rə al saq ki, əv vəl cə plan laş dır dı ğı mız bü-
tün mə sə lə lər tə rə fi miz dən ic ra olu nub, əmi nəm, bun dan 
son ra da bö yük uğur la ra im za ata ca ğıq. Bu gün mü za ki rə 
et di yi miz di gər mə sə lə lər sı ra sın da şə bə kə lə rin qu rul ma sı 
mə sə lə si ol du. Azər bay ca nın coğ ra fi möv qe yi ni və müasir 
da şı ma lar inf rast ruk tu ru nu nə zə rə ala raq, biz po ten sialı-
mız ara sın da şə bə kə nin qu rul ma sı üzə rin də da ha fəal 
ça lış ma lı yıq.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri iyu lun 18-də Av ro pa Ko mis-
si ya sı nın Pre zi den ti Ur su la fon der Lya yen ilə gö rüş dən və Azər-
bay can la Av ro pa İt ti fa qı (Aİ) ara sın da ener ji sa hə sin də st ra te ji 
tə rəf daş lı ğa dair me mo ran du mun im za lan ma sın dan son ra mət-
buata bə ya na tın da de yib. 

davamı səh. 2-də

Serbiya ilə mədəni əməkdaşlıq
müzakirə olunub

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov iyu lun 19-da Ser bi ya Res pub-
li ka sı nın öl kə miz də ki föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi ri Dra qan 
Vla di savl ye viç lə gö rü şüb. 

Gö rüş za ma nı öl kə lə ri mi zin ta ri xi ir si ni gə lə cək nə sil lə rə ötür-
mə yin əhə miy yə tin dən bəhs olu nub. Ar xeolo gi ya və et noq ra fi  ya 
sa hə sin də bir gə la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nin müm kün lü yü 
də mü za ki rə edi lib.

səh. 2

İyu lun 19-da Azər bay ca nın iş-
ğal dan azad edil miş Zən gi lan 
ra yo nu nun Ağa lı kən di nə əha-
li nin kö çü rül mə si baş la nıb.

“Ağıl lı kənd” kon sep si ya sı əsa-
sın da ye ni dən sa lın mış Ağa lı 
kən di nə əha li nin kö çü rül mə si nin 
bi rin ci mər hə lə si nə həsr edil miş 
təd bir Ab şe ron ra yo nu nun Ma sa-
zır qə sə bə si əra zi sin də məc bu ri 
köç kün lə rin ya şa yış komp lek-
sin də ke çi ri lib. 10 ailə dən iba rət 
ilk qrup Ma sa zır qə sə bə sin də ki 
“Zən gi lan şə hər ci yi”ndən Da xi-
li İş lər Na zir li yi əmək daş la rı nın 
mü şa yiəti ilə öz doğ ma yurd-yu-

va la rı na yo la sa lı nıb. İlk mər hə-
lə də ümu mi lik də 41 ailə ye ni dən 
qu ru lan Ağa lı kən di nə kö çə cək.

Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko-
mi tə si nin səd ri Röv şən Rza yev, 
Şər qi Zən gə zur iq ti sa di ra yo nu-
na da xil olan Zən gi lan ra yo nun da 
Azər bay can Pre zi den ti nin xü su si 
nü ma yən də si Va hid Ha cı yev və 
Zən gi lan Rayоn İc ra Ha ki miy yə-
ti nin baş çı sı Ra miz Hə sə nov mə-
ra sim də iş ti rak edib lər.

Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi tə-
si Zən gi lan ra yo nu nun Ağa lı kən-
di nə köç lə bağ lı mə lu mat ya yıb.

Mə lu mat da vur ğu la nır ki, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər-
li yi ilə rə şa dət li Azər bay can Or du-
su nun 44 gün lük Və tən mü ha ri bə-
sin də qa zan dı ğı Zə fər 30 ilə ya xın 
doğ ma yur dun həs rə ti ni çə kən 
məc bu ri köç kün həm və tən lə ri mi-

zin doğ ma yur da qa yı dı şı na im kan 
ya ra dıb. Ağa lı kən di nə əha li nin 
kö çü rül mə si Bö yük Qa yı dı şın ilk 
qə dəm lə ri dir. İş ğa la qə dər bu in zi-
ba ti əra zi 3 kən di (1-ci, 2-ci və 3-cü 
Ağa lı kənd lə ri) bir ləş di rib.

davamı səh. 2-də

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
2019-cu il 26 iyul ta rix-
li sə rən ca mı na əsa sən, 
öl kə miz də in tel lek tual sə-

viy yə si və ida rə çi lik ba ca rıq la rı 
yük sək olan pers pek tiv rəh bər 
şəxs lə rin müəy yən edil mə si-
ni, dəs tək lən mə si ni və öl kə də 
kadr eh ti ya tı ban kı nın ya ra dıl-
ma sı nı tə min et mək məq-
sə di lə “Yük sə liş” mü sa bi qə si 
tə sis olu nub. Bu il mü sa bi qə 
ikin ci də fə ke çi ri lir.

İyu lun 15-17-də ikin ci “Yük sə-
liş” mü sa bi qə si nin fi  nal mər hə lə-
si təş kil edi lib. Ba kı Eks po Mər-
kə zin də baş tu tan mü sa bi qə nin 

fi  nal mər hə lə si çər çi və sin də 
“Müasir ça ğı rış lar və in san ka-
pi ta lı nın for ma laş ma sı” möv zu-
sun da ida rə çi rəh bər lə rin çı xış-
la rı olub.

Fi nal mər hə lə sin də mü sa bi-
qə nin Təş ki lat Ko mi tə si nin səd-
ri, Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı 
Hu ma ni tar si ya sət, dias por, mul-
ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə lər 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Əli ye va, 
di gər rəs mi lər, elə cə də bi rin ci 
“Yük sə liş” mü sa bi qə si nin qa lib-
lə ri iş ti rak edib lər.

davamı səh. 3-də

29 il əvvəl gələn köç
geri qayıdır...

“Yüksəliş”lə irəli gedənlər

“İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı” 
proqramı üzrə üçüncü təlim yekunlaşıb 

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət 
Na zir li yi nin si fa ri şi və dəs tə yi, Azər-
bay can Res pub li ka sı nın UNESCO 
ya nın da Daimi Nü ma yən də li yi və 
Azər bay can Ya ra dı cı Sə na ye lər Fe-
de ra si ya sı nın (AYSF) tə rəf daş lı ğı ilə 
“Qlo bal Kom mu ni ka si ya lar və İn no-
va si ya lar” şir kə ti tə rə fin dən 14-15 iyul 
ta rix lə rin də “İr sin ida rəedil mə si ba-
ca rıq la rı nın in ki şa fı” tə lim proq ra mı 
çər çi və sin də növ bə ti tre ninq ke çi ri lib.

Sö zü ge dən proq ram üz rə say ca 
üçün cü tə lim kur su UNES CO-nun “Mə-
də ni özü nüifa də müx tə lifl  i yi nin qo run-
ma sı və təş vi qi haq qın da” 2005-ci il 
Kon ven si ya sı na həsr olu nub.  

Tre nin qin ikin ci gü nü AYSF İda rə he-
yə ti nin səd ri, proq ra mın rəh bə ri Va sif 

Ey vaz za də möv zu lar və mə ru zə edə-
cək qo naq lar ba rə də mə lu mat ve rib.

Tür ki yə nin Ənə nə vi İn cə sə nət Dər-
nə yi nin (Ge le nek sel Sa nat lar Der ne ği) 
rəh bə ri Ah met Ak can fəaliy yət is ti qa-
mət lə ri, hə ya ta ke çir dik lə ri la yi hə lər, 
tə rəf daş lar, bey nəl xalq sə viy yə də ic ra 
olu nan tə şəb büs lər ba rə də iş ti rak çı la rı 
mə lu mat lan dı rıb. Mə ru zə çi Tür ki yə də 
mə də niy yət sa hə sin də ida rəet mə də 
döv lət-özəl, döv lət-və tən daş cə miy yə ti 
tə rəf daş lı ğı nü mu nə lə rin dən, ənə nə-
vi sə nət lə rin qo run ma sı və in ki şa fın da 
ak tiv fəaliy yət gös tə rən fond, dər nək, 
və tən daş cə miy yə ti və üst qu rum təş-
ki lat la rı nın fəaliy yə tin dən bəhs edib, bu 
is ti qa mət də Tür ki yə-Azər bay can əmək-
daş lı ğı nın əhə miy yə ti ni qeyd edib.

davamı səh. 7-də

Şuşa – bir teatr səhnəsi kimi...

XIX əs rin or ta la rın da Şu şa nın mə də ni hə ya tın da 
bir can lan ma du yul maq da idi. Be lə ki, 1848-ci il də 
ar tıq Şu şa da ta ma şa la rın oy na nıl ma sı üçün teatr 
və sirk səh nə lə ri var idi. Bu fakt döv rün gör kəm li 
elm, mə də niy yət və ədə biy yat xa dim lə ri nin xa ti-
rə lə rin də də öz ək si ni ta pıb. Mən bə lər dən mə lum 
olur ki, Şu şa zi ya lı la rı vax ta şı rı ta ma şa lar oy na yır, 
ədə bi məc lis lər qu rur, o za man lar Cə nu bi Qaf qa-
zın mə də ni mər kə zi olan Tif lis də ki mü tə rəq qi dü-
şün cə li maarif çi zi ya lı lar la sıx əla qə sax la yır dı lar. 

səh. 6
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Mədəniyyət Nazirliyində Serbiya səfiri ilə görüş
MədəniyyətnaziriAnarKərimoviyulun19-daSerbiyaRespub-
likasınınölkəmizdəkifövqəladəvəsəlahiyyətlisəfiriDraqan
Vladisavlyeviçləgörüşüb.

Qonağısalamlayannazirölkələrimizarasındamövcudmədəni
əməkdaşlığınbundansonradauğurladavametdiriləcəyinəina
mını ifadə edib.Kitabxana, kinematoqrafiya,muzeyşünaslıq və
digərhumanitarsahələrdətəcrübəmübadiləsinin,həmçininsər
gilərintəşkilininönəmivurğulanıb.
AnarKərimovMədəniyyətNazirliyitərəfindənötənilbəyanedi

lən“Mədəniyyətnaminəsülh”(PeaceforCulture)qlobalçağırışı
nınəhəmiyyətindəndəbəhsedib.Bildiribki,bukampaniyaçərçi
vəsindədəSerbiyaRespublikasıiləəməkdaşlığahazırıq.
Səfirqeydedibki,gerçəkləşdirilənbirgəlayihələrnəinkimədəniəla

qələrimizin,eləcədəxalqlarımızınyaxınmünasibətiningöstəricisidir.
Görüşzamanıölkələrimizin tarixi irsinigələcəknəsillərəötür

məyin əhəmiyyətindən bəhs edilib. Arxeologiya və etnoqrafiya
sahəsindəbirgəlayihələrinhəyatakeçirilməsininmümkünlüyüdə
müzakirəolunub.

əvvəli səh. 1-də
XanımUrsula fonderLyayen iləgö

rüşdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan
arasında gündəlikdə duran bütün mə
sələlərin əhatə edildiyini deyən dövlət
başçısı diqqətə çatdırıb ki, enerji sa
həsindəapardığımızfəaləməkdaşlığın
15ildənartıqtarixivar.2006cıildəbu
sahədəanlaşmamemorandumu,2011
ciildəCənubQazDəhliziiləbağlıbirgə
bəyannaməimzalanıb.
“Azərbaycanın başlatdığı və Avropa

İttifaqının, o cümlədən tərəfdaşlarımı
zın dəstəklədiyi enerji layihələri Avro
panınenerjixəritəsinitamamilədəyişir.
Biznefthasilatıiləbaşladıq.Sonraqaz
hasilatına keçdik. Xəzər dənizini Qara
dənizvəAralıqdəniziiləbirləşdirənneft
kəmərini çəkdik. Əlbəttə ki, 3500 kilo
metruzunluğuolanCənubQazDəhlizi
borukəmərisistemlərini inteqrasiyaet
di vəbununla təbii qazımızAvropaqi
təsinə çatdırılır. İki ildən az müddətdə
CənubQazDəhlizitamgücüiləişləyir.
Bütün seqmentlər istismar olunur. Biz
bu əməkdaşlığınmüsbət faydasını ar
tıq görürük. Enerji təhlükəsizliyiməsə
lələribugünheçzamanolmadığıqədər
vacibdir.Azərbaycan iləAvropa İttifaqı
arasında enerji sahəsində uzunmüd
dətli, proqnozlaşdırılan və çox etibarlı
əməkdaşlıq,təbiiki,böyüknailiyyətdir”,
–deyəİlhamƏliyevbildirib.
Prezident qeydedib ki,Azərbaycan

da bərpaolunan enerjinin istehsalı sa
həsində böyük potensial daAvropa İt
tifaqı tərəfindən yüksək dəyərləndirilir.
O cümlədənQarabağın vəŞərqi Zən
gəzurun azad olunmuş ərazilərində
günəş və külək enerjisinin potensialı
9200meqavatdır: “Birsözlə,bizimnə
həngresursehtiyatlarımızvar.Bundan
əlavə,əlbəttəki,gələnillərərzindəisti

fadəedəcəyimizyeniqazyataqlarımız
var. Bununla qazın hasilatını artıraca
ğıq.Bizbərpaolunanenerjidən istifadə
edərəkixracüçündahaçoxqazıtəmin
edəcəyik.Bu,səylərimizsayəsindəya
radılmışvəAvropa İttifaqınındəstəklə
diyiçoxüstünvəziyyətdir...”.
AvropaKomissiyasınınPrezidentiUr

sulafonderLyayenbəyanatındanöncə
Azərbaycanrəhbərinəqətiyyətgöstərə
rəkAvropa İttifaqınıdəstəklədiyinəgö
rəminnətdarlığınıifadəedib.Bildiribki,
Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən
əvvəl dəRusiyanınAvropaya qaz təc
hizatıetibarlıdeyildi: “BunagörəAvro
paİttifaqıRusiyadanyankeçərək,daha
etibarlı və etimad doğuran tərəfdaş
lara üz tutmaq qərarına gəldi və mən

Azərbaycanı onların sırasında hesab
etməkdən məmnunam. İmzaladığımız
anlaşmamemorandumubizimenerjitə
rəfdaşlığımızıdahadagücləndirir”.
Xanım Lyayen qeyd edib ki, imzala

nan memorandumla biz Cənub Qaz
Dəhlizinin genişləndirilməsi ilə bağlı
üzərimizə öhdəlik götürürük və Azər
baycandantəchizedilənqazınhəcmini
ikiqat artıracağıq: “Bu, artıqAvropa İt
tifaqı üçün çox vacib təchizat marşru
tudurvəonunvasitəsilə ildə8milyard
kubmetr qaznəql edilir.Bizbir neçə il
ərzində onun ötürücülük imkanını 20
milyard kubmetrə çatdıracağıq. Gələn
ildənbiz12milyardkubmetrgöstəriciyə
çatacağıq,Avropanın təchizat təhlükə
sizliyinəcidditöhfəverəcəyik...”.

Avropa Komissiyasının Prezidenti
Azərbaycanrəhbəriiləgörüşdəenerjidən
əlavə,əlaqələrinvəəməkdaşlığınbütün
aspektlərini müzakirə etdiklərini deyib.
Bildirib ki, ikitərəfi əməkdaşlığın inkişafı
bir gün sonra BrüsseldəAvropa İttifaqı
Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının icla
sındadamüzakirəediləcək:“Bizhazırda
yeni ikitərəfi saziş üzərində çalışırıq və
ümid edirik ki, iş tezliklə yekunlaşacaq.
Onun məqsədi iqtisadi sahədə mövcud
olangüclütərəfdaşlığıgenişləndirməkdir.
AvropaİttifaqıAzərbaycanınəniriticarət
tərəfdaşıvəəsasixracbazarıdır”.
Xanım fon der Lyayen qeyd edib ki,

Avropa İttifaqı Azərbaycanla birgə ça
lışaraqMərkəziAsiya və onun hüdud
larından kənarda da əlaqələr qurmaq
arzusundadır:“BizmühümTransXəzər
əlaqələrinə dair ideya və müzakirələri
böyükmaraqla izləyirik vəmüzakirələ
rin dərinləşdirilməsinə töhfə verəcəyik.
Nəhayət, biz vahid hava məkanı haq
qında sazişi yekunlaşdırmaq istəyirik.
Çünkibu,biznes, ticarət və turizm im
kanlarınaböyüktəkanverəcəkdir”.
“AvropaİttifaqıCənubiQafqazıntəh

lükəsiz,sabitvəfiravanolmasınasadiq
dir.Məsələn,bizbuölkədəminalardan
təmizləmə sahəsində ən böyük dono
ruq.Bizbuvacibmövzunudamüzakirə
etdik.Bizbuməqsədüçün4.25milyon
avroluqyeniyardımpaketinielanetdik.
Bununlayanaşı,bizbumühümsahədə
avadanlıqvə təcrübə təklifedirik...Av
ropa İttifaqı Sizin regionla sıx bağlıdır.
Biztərəfdaşlığımızadəyərveririkvəbu

tərəfdaşlıq zaman keçdikcə ardıcıl şə
kildədahadainkişafedəcəkvədərinlə
şəcək”, – deyəAvropaKomissiyasının
rəhbəribildirib.

***
Qeyd edək ki, iyulun 19daBrüssel

dəAzərbaycanRespublikasıxariciişlər
naziri Ceyhun Bayramovun vəAvropa
İttifaqınınXariciəlaqələrvətəhlükəsiz
liksiyasətiüzrəalinümayəndəsiCozep
Borrellin həmsədrliyi ilə Azərbaycan
Avropa İttifaqı Əməkdaşlıq Şurasının
18ciiclasıkeçirilib.
İclasdansonraCozepBorrellvəCey

hun Bayramov birgə mətbuata açıqla
maveriblər.
“BizhazırdaAzərbaycanlayenitərəf

daşlıqsazişiiləbağlıdanışıqlarınvacib
mərhələsindəyik. Bu yeni saziş bizim
əməkdaşlığımızıvəsiyasidialoqumuzu
dahadagücləndirəcək”,–deyəCozep
Borrellbildirib.
AzərbaycanAvropaİttifaqıvəregion

dakıntərəfdaşlarıiləŞərqTərəfdaşlığı
nınyenidəndizaynedilməsiüçünməs
ləhətləşmələrətöhfəverməyəhazırdır.
Bu fikri isə Azərbaycanın xarici işlər

naziri Ceyhun Bayramov bildirib. Nazir
əlavəedibki,AİvəAzərbaycanarasında
yeniikitərəfirazılaşmatəşkilatın9ölkə
siiləqurulmuşstratejitərəfdaşlıqəlaqə
lərimizin ruhunu təcəssüm etdirməlidir.
Razılaşma həm Azərbaycan, həm də
Aİüçünbirneçəüstünlüyünəzərdə tu
tur.Onagörədəhərikitərəfdanışıqların
sürətlişəkildəbaşaçatdırılmasındabə
rabərşəkildəmaraqlıolmalıdır.

Avropa İttifaqı Azərbaycanla tərəfdaşlığa xüsusi önəm verir
“Hazırda yeni ikitərəfli saziş üzərində çalışırıq və ümid edirik ki, iş tezliklə yekunlaşacaq”

əvvəli səh. 1-də
YeniAğalıkəndinəbirincimərhə

lədəköçürülən41ailəmüvəqqəti
məskunlaşma yerlərində ən ağır
şəraitdəyaşayanlararasındanse
çilibvəbuzamanköçürülməüçün
təqdim edilən yaşayış sahələrinin
həcminəzərəalınıb.Köçürülənlər
arasında 1ci, 2ci və 3cü Ağalı
kəndlərininhərbirininsakinlərivar.
Evlərin bölgüsü məcburi köç

künlərəyeniyaşayışsahələrinin
verilməsinin hazırda qüvvədə
olanqaydalarıəsasında,şəfafıq
vəədalətlilikprinsipləriəsasında
püşkatmailəaparılıb.Püşkatma
birmüddətbundanəvvəlDövlət
KomitəsininRepatriasiyadepar
tamentindəkeçirilib.
Köçürülən ailələrin hər bir üz

vünə iş təklif olunub və təklifər
qəbul edilib. Təklifi qəbul etmiş
şəxslər köçürülmədən sonra iş
yerlərində rəsmi şəkildə qeydiy
yata alınıb fəaliyyətə başlaya
caqlar.Ağalıya köçürülən ilk sa
kinlərarasındatəqaüdçü,tələbə,
evdar qadınlar olmaqla yanaşı,

mühəndis, satıcıkassir, gözətçi,
bağban, aqronom, müəllim, hə
kim,kiçiksahibkarlıqfəaliyyətiilə
məşğulolanşəxslərvəs.xidmət,
səhiyyəvətəhsilsahələriüzrəix
tisaslaşmışkadrlarvardır.
Mövcudqanunvericiliyəəsasən,

məcburi köçkünlər daimi yaşayış
yerlərinə qayıtdıqdan sonra üç il
müddətində dövlətin onlar üçün
müəyyənetdiyisosialmüdafiətəd
birlərindənyararlanabiləcəklər.
29 il sürən həsrətdən sonra

Ağalı sakinləri iyulun 19da gü
nün ikinci yarısında doğma tor
paqlarınaqovuşublar.
Prezidentin Şərqi Zəngəzur

iqtisadirayonunadaxilolanZən
gilan rayonunda xüsusi nüma
yəndəsiVahidHacıyevAğalısa
kinlərinisalamlayıb.
Sakinlərə“Azercell”dənhədiy

yələrvə“Rahat”marketdən100
manatlıqkuponlartəqdimedilib.
Daha sonraAğalı sakinlərinin

ailəbaşçılarınaevlərininaçarla
rıverilib.Kəndsakinlərievləriilə
tanışolublar.

 “Ağalı kəndi artıq öz doğ
masakinlərini qəbul edir.Evlər,
məktəb,uşaqbağçası–burada
yaşayış üçün lazım olan bütün
infrastruktur hazırdır. Sakinlər
üçünişyerlərimövcuddur.Bun
dansonradasakinlərəbütünzə
ruridəstəkgöstəriləcək”,–deyə
VahidHacıyevjurnalistlərəaçıq
lamasındabildirib.
Zəngilanın digər kəndlərinin

də layihələrinin hazırlandığını

deyənV.Hacıyevrayondahərtə
rəfibərpavəyenidənqurmaişlə
rininhəyatakeçirildiyinibildirib.
Böyük Qayıdışın ilk iştirakçı

ları olmaqdanqürur duyduğunu
bildirənAğalı kənd sakini Möh
tubbət Səmədov deyib ki, se
vincimizinhəddihüduduyoxdur.
Kəndcamaatıiləbirlikdədoğma
yurdumuzaqayıtmışıq.Buqayı
dışınardıgələcək,bütünməcbu
riköçkünlərimizintorpaqhəsrəti

sona yetəcək: “Otuz il idi sanki
yaşamırdım.Bugündənhəyatı
mı yenidən yaşamağabaşlamı
şam. Bu sevinci bizə yaşadan
lara–AliBaşKomandan İlham
ƏliyevbaşdaolmaqlaOrdumuza
minnətdaram.Allah şəhidlərimi
zə rəhmət eləsin, qazilərimizə
cansağlığıversin”.
Kənd sakini VəliyəddinPaşa

yev: “Zəngilan rayonunun Ağa
lı kəndində doğulub boyabaşa
çatmışam.Kəndimizi tərkedən
də32yaşımvar idi.ŞükürAlla
ha,2020ciilinpayızında44gün
ərzində rəşadətli Azərbaycan
Ordusu ərazi bütövlüyümüzü
bərpaetdi.Əhdetmişdimki,tor
paqlarımız alınanda bərpa işlə
rindəməndə iştirakedəcəyəm.

Əhdimə sadiq qaldım. Bir il üç
aydırki,Ağalıdaişləyirəm.Bura
nıilkdəfəgörəndədəhşətəgəl
dim.Ermənivandallarıkəndimizi
xarabalığaçevirmişdilər.İndiisə
Ağalıkəndigülüstanaçevrilib”.
AğalıkəndsakiniMinəMirzə

yeva bu günün ağalılılar üçün
əlamətdar gün olduğunu deyib:
“Neçəildirdoğmarayonumuzun,
kəndimizinhəsrətiniçəkir,ürəyi
mizin hər döyüntüsündə uzaq
lığın ağrısını hiss edirdik.Ağalı
kəndinin sakinləri çox şanslıdır
lar.Çünkiilkolaraqonlarınnisgi
linəsonqoyuldu”.
Xatırladaqki,builmayın27də

Zəngilan rayonunun Ağalı kən
dində “Ağıllı kənd” layihəsinin
birincimərhələsi üzrəaçılışmə
rasimiolub.AzərbaycanRespub
likasınınPrezidenti İlhamƏliyev
vəbirincixanımMehribanƏliye
vamərasimdəiştirakediblər.
Ağalı kəndində müasir şəhər

salmastandartları tətbiqolunub.
Küçələrin“ağıllı”işıqlandırılması,
istivəsoyuğadavamlıekolojiev
lərin inşası,məişət tullantılarının
idarəolunması,günəşpanelləri
ninquraşdırılmasıkimiamillərbu
konsepsiyanıntərkibhissələridir.
Kənddəailəsağlamlıqmərkə

zi,uşaqbağçası,tamortamək
təb də sakinlərin istifadəsində
olacaq.
Qeyd edək ki, 1993cü ilin

oktyabrında Zəngilan rayonu
işğal edilənə qədərBirinciAğa
lı kəndində 40 ailə (154 nəfər),
İkinci Ağalıda 60 ailə (245 nə
fər),ÜçüncüAğalıdaisə161ailə
(675nəfər)yaşayıb.Hazırdabu
kəndlərdənolanailələrinümumi
sayı352dir(1504nəfər).

29 il əvvəl gələn köç geri qayıdır...
Böyük Qayıdışın ilk maşın karvanı zəngilanlıları doğma yurda çatdırıb

əvvəli səh. 1-də

Beşgündavamedəcək26cı
Beynəlxalq Dədə Qorqud Mə
dəniyyət və Sənət Festivalının
proqramına Türk dünyası ilə
bağlımüxtəlifsərgilərdədaxildir.
İyulun 19da Bayburtun “Ço

ruh” Mədəniyyət Mərkəzində
kitab və rəsm sərgiləri açılıb.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatı (TÜRKSOY) tərəfin
dənqurulansərgilərinaçılışında
Bayburtunrəhbərşəxsləri,festi
val iştirakçıları,yerli ictimaiyyə
tin nümayəndələri iştirak edib
lər.

Azərbaycan Mədəniyyət Na
zirliyinin TÜRKSOYdakı nüma
yəndəsiElçinQafarlıTÜRKSOY
un fəaliyyəti, eləcə də Dədə

Qorqud mövzusunda həyata
keçirdiyi layihələr barədə geniş
məlumatverib.
Sonra TÜRKSOYun nəşri –

tanınmış yazıçı və tərcüməçi
KenanÇarboğanın “Qorqudna
mə” əsəri Bayburt Bələdiyyəsi
nin başqanı Hükmü Pekmezci,
valimüaviniGökselYüksel,elə
cə də millət vəkillərinə təqdim
olunub.

Azərbaycandadaxilolmaqla,
Türk dünyasının görkəmli rəs
samlarının Dədə Qorqud möv
zusundaçəkdikləriəsərlər,eləcə

dənəşrlər iyulun23dəknüma
yişolunacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan

Prezidenti Heydər Əliyevin im
zaladığı müvafiq fərmanla (20
aprel 1997ci il) “KitabiDədə
Qorqud”dastanının1300illikyu
bileyi2000ciildəBakıdatürkdilli
ölkələrinyüksəknümayəndəhe
yətlərininiştirakıilətəntənəlişə
kildəqeydedilib.

2018ci ildəAzərbaycan,Tür
kiyə vəQazaxıstanınbirgə təq
dim etdiyi “Dədə Qorqud irsi:
dastanmədəniyyəti, xalq nağıl

larıvəmusiqisi”nominasiyafaylı
çoxmillətlimədəniyyətnümunəsi
kimiUNESCOnunQeyrimaddi
mədəni irs siyahısına daxil edi
lib.
Bayburtda iyulun 23dək da

vam edəcək festival çərçivəsin
də təşkil olunacaqpanelmüza
kirələrdə Azərbaycanda Dədə
Qorqud irsinin öyrənilməsi, bu
mövzuda yaradılan ekran əsər

ləri,nəşrolunankitablarvəsair
barədədəməlumatveriləcək.

MehparəSultanova 
Ankara

Türk dünyasının ortaq dəyəri – 
Bayburtda Dədə Qorqud Festivalı
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22 iyul öl kə miz də Mil li Mət buat Gü nü 
– me dia iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı dır. 
Bu mü na si bət lə iyu lun 19-da mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun Bey-
nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də me dia 
nü ma yən də lə ri ilə gö rü şü ke çi ril di.

Mədəniyyət Nazirliyi Media və kom
munikasiya şöbəsinin müdiri Məryəm
Qafarzadə tədbiri giriş sözü ilə açaraq
iştirakçılarıqarşıdangələnMilliMətbuat
Günümünasibətilətəbriketdi.Bildirdiki,
MədəniyyətNazirliyimediailəəməkdaş
lığahərzamanxüsusiönəmverir.Təq
dirəlayiq haldır ki, ölkəmizin işğaldan
azad olunan ərazilərində mədəniyyətin
dirçəlməsi ilə bağlı nazirlik tərəfindən
həyata keçirilən layihələr də mətbuatı
mızdaişıqlandırılır:“Bulayihələrinəsas
məqsədiQarabağın tarixənmövcudol
muşzənginmədəni irsinibərpaetmək,
mədəniyyətimizi yenidən bu torpaqlara
qaytarmaqdır.Bugünkügörüşdəsizlərin
bumövzudafikirvətəklifərinidinləmək
istəyirik. Ümid edirik ki, gələcəkdə bu
əməkdaşlıqdahadagenişlənəcək”.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov çıxı

şındaəvvəlcəkütləvi informasiyavasitə
lərimənsublarınaMilliMətbuatGünümü
nasibətilə xoş diləklərini çatdırdı. Qeyd
etdi ki, media işçilərinin peşə bayramı
ölkəmizdəənəlamətdargünlərdənbiridir:
“Çünkihərinkişafetmişcəmiyyətingöstə
ricilərindənbirionunmətbuatınınfəalvə
cərəyanedənproseslərəobyektivmüna
sibətbildirməsiiləölçülür.Bizfəxrlədeyə
bilərikki,müstəqilliyimizibərpaedəndən
bəri mətbuatımız ölkəmizdə baş verən

hadisələri operativ, düzgün və dinamik
şəkildə işıqlandırır.Rəqəmsalplatforma
larpopulyarlaşdıqcamediadahadagüc
alırvəölkədəbaşverənhadisələrətəsir
etmək imkanı qazanır. Mətbuat hər za
man cəmiyyətin həm inkişafını, həm də
nöqsanlarınıortayaçıxarır,buvəyadigər
məsələnin həllində carçı rolunu oynayır.
Ölkə mediasının mədəniyyət sahəsinə
diqqətini,ocümlədənmövcudproblemlə
rəhəssasmünasibətinidətəqdiredirik”.

Nazir Vətən müharibəsindəki şan
lı Zəfərdən sonra informasiya müstə
visində savaşın, mübarizənin davam
etdiyinibildirdi:“Mediamızinformasiya
müharibəsində Azərbaycan həqiqət
lərini, həmçinin işğaldan azad edilmiş
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dövlə
timiz tərəfindən həyata keçirilən ge
nişmiqyaslıquruculuqişlərinidəgeniş
işıqlandırır,dünyaictimaiyyətinəçatdı
rır...”.

AnarKərimovMədəniyyətNazirliyinin
işğaldanazadolunmuşərazilərdəmə
dənimühitin öyrənilməsi, tariximədəni
mirasın inventarlaşdırılması, tədqiqi və
bərpası, bir sözlə, mədəniyyətimizin
azadolunmuşərazilərəqaytarılmasıis
tiqamətindədavamlıfəaliyyətgöstərdi
yinidiqqətəçatdırdı.Dediki,busahədə
dəmediaorqanlarıiləuğurluəməkdaş
lıqqurulub.
Mədəniyyət Nazirliyi olaraq hər za

man Vətən müharibəsi şəhidlərinin
ailələrinə və qazilərə həssaslıqla ya
naşdıqlarını deyən Anar Kərimov bu
sahədəmüxtəlif layihələrin həyata ke
çirildiyini söylədi: “Bu həssaslığı biz
layihələrimizlə göstərmişik. Nazirliyin
“Səhnədənsəngərə:şəhidlər”və“Səh
nədənsəngərə:qazilər”layihələriuğur
lareallaşdırılıb.Layihəüzrəmədəniyyət
sahəsindəçalışmışşəhidlərimizinhəyat
hekayələri, onların ailə üzvləri, dostla
rı, iş yoldaşlarının müsahiblərinin yer
aldığı geniş videoçarxlar hazırlanaraq
ictimaiyyətətəqdimedilib.Layihəçərçi
vəsindəeynizamandaqazilərimizhaq
qında da belə videoçarxlar hazırlanıb.
Mediaorqanlarımızsözügedənvədigər
layihələrimizidavamlıişıqlandırıblar.Bi
zimbundansonrada,xüsusiləQaraba

ğıntariximədəniirsi,ənənələriiləbağlı
çoxsaylı layihələrimiz olacaq. Məlum
olduğu kimi Mədəniyyət Nazirliyi tərə
findən “Qarabağın tarixi” adlı qısa vi
deoçarxlarmüsabiqəsielanedilib.Mən
media nümayəndələrindən, blogerlər
dənbumüsabiqədəfəallıqgözləyirəm.
Əminəm ki, bu müsabiqə Qarabağın
tarixini geniş ictimaiyyətə tanıtdırmaq
üçüngözəlbir fürsətolacaq. “Şuşanın
dördfəsli”,“ArtCampShusa”kimilayi
hələrdəmediadageniştəbliğediləcək”.
Nazirliyin“Azərbaycan–qədimsivili

zasiyalarməskəni”adlılayihəsihaqqın
daməlumatverənAnarKərimovlayihə
çərçivəsindəbirneçəvideoçarxınhazır
landığını bildirdi: “Bu videoçarxlardan
biridünyanınənqədim insanməskən
lərindən,Xocavəndrayonununişğaldan
azad edilmiş ərazisində yerləşənAzıx
mağarasıhaqqındadır.Bulayihəninte
leviziyavəmətbuatvasitəsilədahage
niş təbliğ olunmasını istərdik.Əminəm
ki, “Azərbaycan – qədim sivilizasiyalar
məskəni”layihəsihəmölkəmizdə,həm
də beynəlxalq səviyyədə qədim tarixi
mirasımızıntəbliğinətöhfəolacaq”.
Nazir çıxışının sonunda bir daha

media nümayəndələrini qarşıdan gə
lənpeşəbayramımünasibətilə təbrik
etdi,busahədəçalışanhərkəsəuğur
lararzuladı.
SondaAnar Kərimovmedia nüma

yəndələrininmüxtəlifməsələlərləbağ
lı  fikir və təklifərini dinlədi, bir sıra
mövzulara dair öz mülahizələrini bö
lüşdü.

Nurəddin Məmmədli

Qa za xıs ta nın Al ma tı şə hə rin də MDB-
yə üzv öl kə lə rin döv lət ar xiv xid mə ti 
rəh bər lə ri Məs lə hət Şu ra sı nın 18-ci 
ic la sı ke çi ri lib.

İclasdaölkəmiziMilliArxivİdarəsiSə
nədlərin nəşri və istifadəsi şöbəsinin
müdiri,İnformasiyatəminatıvəelektron
xidmətlərmərkəzininrəhbəriNatiqEmi
novtəmsiledib.
MilliArxivİdarəsindənbildirilibki,nü

mayəndəheyətləriəvvəlcəQazaxıstan
Respublikasıtarixininmüxtəlifmərhələ
ləriniözündəəksetdirənarxivsənədlə
rindənibarətsərgiilətanışolublar.

Rotasiya qaydasında Qazaxıstanın
sədrliyi ilə təşkil olunan iclasda 2021
ciilvə2022ciilinaltıayıərzindəMDB
ölkələri arxiv xidməti təşkilatlarının
fəaliyyətihaqqındaümumianalitiktəhlil
dinlənilib, sözügedən mövzu ətrafında
müvafiq ölkələrin arxiv xidməti rəhbər
ləri və nümayəndələri təmsil etdiklə
ri ölkələr üzrə arxiv xidməti sahəsində
görülmüş işlərbarədəməruzə iləçıxış
ediblər.
Arxiv işi sahəsində normativhüquqi

sənədlərinqəbuledilməsi,elektronxid
mətlərin tətbiqi, informasiya sistemləri
nin hazırlanması, beynəlxalq əlaqələr,

arxivlərin madditexniki təchizatı haq
qındamüzakirələraparılıb.
Gündəlikdə duran digər məsələlər

barədə də aidiyyəti üzrə fikir mübadi
ləsi aparılaraq müvafiq qərarlar qəbul
olunub.
MDByə üzv ölkələrin dövlət arxiv

xidmətirəhbərlərininMəsləhətŞurası
nanövbətibirillikmüddətəÖzbəkistan
Respublikasının “Uzarxiv” agentliyinin
rəhbəri Uluqbek Yusupov sədr seçi
lib. Şuranın 19cu iclasının 2023cü
ilin sentyabr ayındaÖzbəkistanınSə
mərqəndşəhərindəkeçirilməsi qərara
alınıb.

İclas iştirakçıları Qazaxıstan Dövlət
Arxivində,DövlətKinoFotovəFonoSə
nədləriArxivində,DövlətElmvəTexnika

SənədləriArxivində,ocümlədənQaza
xıstan Respublikası Prezidentinin Arxi
vindəyaradılmışşəraitlətanışolublar.

Medianın mədəniyyət sahəsinə diqqətini və 
həssas münasibətini təqdir edirik

Mədəniyyət naziri peşə bayramı ərəfəsində media nümayəndələri ilə görüşdü

Almatıda MDB ölkələri arxiv xidməti 
rəhbərlərinin iclası keçirilib

əvvəli səh. 1-də
Panel müzakirələrinin birinci

hissəsi Azərbaycan Respubli
kasınınDövlətİmtahanMərkəzi
DirektorlarŞurasının sədriMə
leykə Abbaszadə, Azərbaycan
İnvestisiya Holdinqinin baş ic
raçı direktoruRuslanƏlixanov,
Azərbaycan Respublikası Döv
lət Neft Şirkətinin birinci vitse
prezidentiRövşənNəcəf, ikinci
hissəsi isə, “PAŞA Holdinq”in
baş icraçı direktoru Cəlal Qa
sımov, Azərbaycan Respubli
kasının Kiçik və Orta Biznesin
İnkişafıAgentliyi (KOBİA) İdarə
HeyətininsədriOrxanMəmmə
dov,AzərbaycanDövlət İqtisad
Universitetinin rektoru Ədalət
Muradov və Şamaxı Rayon İc
ra Hakimiyyətinin başçısı Tahir
Məmmədovtərəfindənaparılıb.
İdarəçi rəhbərlər çıxışlarında

“Yüksəliş” müsabiqəsinin yeni
nəsil idarəçilərini, liderlik müs
təvisində proqressiv düşüncə,
çevik idarəçilik bacarıqlarına
malik peşəkarları aşkara çıxar
maqda, onların potensialını la
zımi sahələrə yönləndirməkdə,
eynizamandapeşəkarkadrların
dəyərləndirilməsi və dəstəklən
məsi baxımından ölkəmiz üçün
əhəmiyyətlilayihəolduğunuvur
ğulayıblar.
Qeyd edilib ki, “Müasir çağı

rışlarvəinsankapitalınınforma
laşması”mövzusunungündəmə
gətirilməsininəsasməqsədimü
sabiqənin finalçılarına peşəkar

idarəçilərin təcrübələrini dinlə
mək imkanı yaratmaq, idarəet
mə sistemində yeni yanaşma
ların, səmərəli insan kapitalının
yetişdirilməsinin əhəmiyyətini
diqqətəçatdırmaqdır.
Finala müsabiqənin əvvəlki

dörd mərhələsini uğurla başa
vuran116nəfəriştirakçıvəsiqə
qazanıb.İştirakçıların8səriştə
si (strateji düşünmək bacarığı,
nəticələrə yönəlmək bacarığı,
komandada işləmək bacarığı,
kommunikasiyabacarıqları,də
yişikliklərin və innovasiyaların
idarə edilməsi, liderlik, sosial
məsuliyyətvəefektivliyin idarə
edilməsi) ekspertlər tərəfindən

qiymətləndirilib.Keyslərmüasir
dünya təcrübəsi əsasında və
qabaqcılformatüzərindəhazır
lanıb, Azərbaycanın iqtisadiy
yatı, sosial, insan resursları və
yenidənqurmasahələriniehtiva
edir.
“Yüksəliş”müsabiqəsininfinal

mərhələsiiyulun17dəbaşaça
tıb.
İştirakçılar Təşkilat Komitəsi

ninüzvlərivəidarəçirəhbərlərin
müşahidəsiiləfərqlikeyslərüzrə
tapşırıqlarıyerinəyetiriblər. İda
rəçirəhbərlərinsuallarınacavab
verən iştirakçılarkeysüzrə təq
dimatdan sonra idarəçi rəhbər
lər tərəfindənqiymətləndiriliblər.

Hərmasaya təyin edilmişmen
tor komandada öz səriştəsi ilə
seçilən bir finalçıya qiymətlən
dirməbalıtəqdimedilib.Təqdim
edilən mentor balı iştirakçıların
ümumibalınaəlavəediləcək.
Final mərhələsinin sonuncu

günündə müsabiqənin Təşkilat
Komitəsininsədri,PrezidentAd
ministrasiyası Humanitar siya
sət,diaspor,multikulturalizmvə
diniməsələlər şöbəsininmüdiri
FərəhƏliyeva,xariciişlərnaziri
Ceyhun Bayramov, iqtisadiyyat
naziri Mikayıl Cabbarov, əmək
vəəhalininsosialmüdafiəsina
ziri Sahil Babayev, təhsil naziri
EminƏmrullayev, ekologiya və

təbiisərvətlərnaziriMuxtarBa
bayev, kənd təsərrüfatı naziri
İnam Kərimov, mədəniyyət na
ziri Anar Kərimov, Qaçqınların
və Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsinin səd
ri Rövşən Rzayev, DİM Direk
torlar Şurasının sədri Məleykə
Abbaszadə, Prezident yanında
Vətəndaşlara Xidmət və So
sial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin sədri Ülvi Mehdi
yev, Təşkilat Komitəsinin digər
üzvlərivə idarəçi rəhbərlər işti
rakediblər.
İyulun 19da ikinci “Yüksəliş”

müsabiqəsinin nəticələri elan
edilib. Bildirilib ki, müsabiqənin

üç gün sürən finalında iştirak
edən 116 namizəddən 22 nə
fəri qalib adını qazanıb. Onlar
müsabiqəyə müraciət edən 12
min 299 nəfər arasından bilik
ləri, idarəçilik bacarıqları və sə
riştələri ilə fərqlənən şəxslərdir.
Qaliblərdən5ixanımdır.10qa
lib birinci müsabiqənin müxtəlif
mərhələlərində iştirak edib. Ən
gəncqalibin23,ənyaşlıqalibin
isə37yaşıvar.
Müsabiqənin yarımfinal və fi

nal mərhələləri “qiymətləndirmə
konfransı” (assessment confe
rence) formatında keçirilib. Bu
təcrübə ABŞ, Rusiya, Avropa
ölkələrində geniş yayılıb və bö
yüksayda insanlarınpotensialı
nıqiymətləndirməküçünistifadə
olunur. Sözügedən mərhələlər
də strateji düşünmək bacarığı,
nəticələrə yönəlmək bacarığı,
komandada işləmək bacarığı,
kommunikasiya bacarığı, də
yişikliklərin və innovasiyaların
idarə edilməsi, liderlik, sosial
məsuliyyət və efektivliyin ida
rə edilməsi səriştələri əsasında
ekspertlər tərəfindən qiymətlən
dirməaparılıb.
Qaliblərin adları ictimaiyyətə

yaxıngünlərdəaçıqlanacaq.Qa
liblərinadıkadrehtiyatıbankına
daxil edilməklə yanaşı, onlar
idarəçirəhbərlərtərəfindən1illik
fərdi inkişafplanı(https://yukse
lish.az/mentors.html) və hər biri
20 min AZN məbləğində özü
nüinkişafmükafatıəldəedəcək.

“Yüksəliş”lə irəli gedənlər
İkinci dəfə təşkil olunan müsabiqənin finalında 22 nəfər qalib adını qazanıb

Nəşriyyat və kitabxana işini necə təşviq etməli?

Azər bay can Nəş riy yat la rı As so siasi ya sı 
İc ti mai Bir li yi (ANAİB) Mil li Mət buat Gü-
nü mü na si bə ti lə iyu lun 19-da me dia 
nü ma yən də lə ri ilə gö rüş ke çi rib.

TədbirigirişsözüiləaçanANAİBinsədriŞə
milSadiqbirliyinyarandığıvaxtdanötən2 ildə
fəaliyyəti barədəməlumat verib.Birliyin koordi
natoruFizzəMəmmədovailərzindəkeçirilənki
tabsərgiləri,oxugünlərivədigərtəşkilatifəaliy
yətlərinslaydınıtəqdimedib.
GörüşdəçıxışedənMədəniyyətNazirliyiKi

tabsənayesişöbəsininmüdiriAkifMarifinazir
liyinkitabsiyasətindənsözaçıb.Bildiribki,ötən
il nazirlik 105min, bu il isə 500minmanatlıq
kitabımüəllifvənaşirlərdənalıb.
Şöbəmüdirihəmçininqeydedibki,nazirAnar

Kərimovun təşəbbüsü iləmüvafiq ixtisaslımə
zunlar təyinatlaölkəkitabxanalarınagöndərilir.
BakıDövlətUniversitetinin,Mədəniyyətvəİncə
sənətUniversitetinin kitabxanaçılıq ixtisasıüz
rəməzunlarınıntəyinatlakitabxanalaragöndə
rilməsiölkədəhəmdəkitabaolanmünasibətə

yaxşımənadatəsiredir.
ANAİBin sədr müavini Nurman Tariq çıxışı

zamanıbirliyinoxuculararasındakeçirdiyista
tistikanıtəqdimedib.Statistikayaəsasən,oxu
cularınrusdillivətürkdilliədəbiyyatamaraqları
diqqətçəkib.
Dahasonragörüş iştirakçılarımüxtəlif təklif

lərləçıxışediblər.Sonramedianümayəndələri
ninsuallarıcavablandırılıb.

Nazir “ArtCamp Shusha” layihəsi iştirakçılarının əsərləri ilə tanış olub

Mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov “Şu şa İli” 
çər çi və sin də real-
la şan “Art Camp 

Shus ha”  bey nəl xalq la yi hə-
sin də iş ti rak edən xa ri ci və 
yer li rəs sam la rın çək dik lə ri 
əsər lər lə ta nış olub.

Layihə  Mədəniyyət Nazirliyi
nintəşkilatçılığıvəHeydərƏliyev
Fondunundəstəyiiləhəyatakeçi
rilir.Bununlaəlaqədar İtaliya,Al
maniya,Rumıniya,Danimarkavə
Türkiyədənolanxaricirəssamlar,
eləcə də onların azərbaycanlı
həmkarları Şuşa şəhərinə səfər
edib, burada mövcud olan tarixi
abidələrimizvəşəhərdəaparılan
bərpaquruculuq işləri ilə yaxın
dantanışolublar.
Bakıyaqayıdan rəssamlarŞu

şa barədə təəssüratlarını tərən

nümedənəsərlərçəkməyəbaş
layıblar.
Mədəniyyət naziri layihədə

iştirak edən rəssamların əl iş
lərinəbaxıb.RəssamlarınŞuşa

barədə təəssüratlarını dinləyən
Anar Kərimov rəsm əsərlərinin
nazirlik tərəfindən təşkil oluna
caqsərgidənümayişetdiriləcə
yinibildirib.
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Bölgələrdəkimədəniy
yətmüəssisələrində
ümummilliliderHeydər
ƏliyevinAzərbaycanda

siyasihakimiyyətəgəlişinin
(1969cuil14iyul)53cüildö
nümümünasibətiləmüxtəlif
tədbirlərkeçirilib.

Ağdaş Regional Mədəniyyət
İdarəsi (RMİ)Ağdaş rayonMər
kəziKitabxanasınınoxu zalında
“MüstəqilAzərbaycanıntəməlta
rixi”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə
“Yeni tarixin başlanğıcı” adlı vi
deoçarxnümayişolunub.

***

Masallı RMİ Masallı rayon
Mərkəzi Kitabxanasında “Dahi
və bənzərsiz lider” mövzusun
da tədbir keçirilib. Tədbirdə ki
tabxananın direktoru Əlhəddin
Nəzərov çıxış edib.Ulu öndərin
Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi
qarşısında misilsiz xidmətlərin
dəndanışıb.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzində
“1969cu ilin 14 iyulu:Azərbay
canın özünə qayıdışının, dirçə
liş və inkişaf yolunun başlanğı
cı” mövzusunda tədbir keçirilib.
Tədbirdə ulu öndərə həsr olun
muşfilmnümayişolunub.

***
İsmayıllı RMİ və Şamaxı ra

yon Heydər Əliyev Mərkəzinin

birgə təşkilatçılığı ilə “Azərbayca
nınHeydərƏliyevdövrü:qüdrətli
dövlət,güclüxalq,davamlıinkişaf”
adlıelmipraktikkonfranskeçirilib.
İlk olaraq Heydər Əliyevin həyat
vəsiyasifəaliyyətiniəksetdirənki
tablardanvəfotoşəkillərdənibarət
sərgiyəbaxışkeçirilib.Konfransda
İsmayıllıRMİninrəisiElçinNəcə
fov,Şamaxı rayonHeydərƏliyev

MərkəzinindirektoruKönülEyva
zova, AMEA Şərqşünaslıq İnsti
tutununaparıcıelmiişçisi,dosent
Sübhan Talıblı və digərləri çıxış
ediblər.

***
Şəki RMİ Balakən rayonHey

dər Əliyev Mərkəzi, rayon İcra
Hakimiyyəti və YAP Balakən ra
yontəşkilatınınbirgətəşkilatçılığı

ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə YAP
Balakən rayon təşkilatının sədri
Azad Balayev, rayon İcra Haki
miyyətininİctimaisiyasivəhuma
nitar məsələlər şöbəsinin müdiri
Nəzakət Rüstəmova və həmin
şöbəninmüdirmüaviniFarizNə
cəfov, Balakən Heydər Əliyev
Mərkəzinin direktoru Ləman Ba
layevaçıxışediblər.

Tariximizdə yeni dövrün başlanğıcı

AMEAnınArxeologiya,Et
noqrafiyavəAntropologiya
İnstitutuiləAlmaniyaArxeolo
giyaİnstitutuarasındabağ
lanmışmüqaviləyəəsasən,
AğdamvəAğcabədirayonları
ərazisindəbirgəekspedisiya
həyatakeçirilir.İnstitutunbaş
direktoru,tarixelmləridoktoru,
professorAbbasSeyidovbu
günlərdəarxeolojiqazıntıişləri
aparılansahəyəbaşçəkib.

İnstitutdan bildirilib ki, ekspe
disiyanın məqsədi Qarabağ dü
zənliyindəeramızdanəvvəlVIIV
minilliklərə aid yaşayışməskən
lərindəarxeolojitədqiqatlarınsə
mərəliliyinənailolmaqdır.
Baş direktor ilk olaraq Ağ

dam rayonunun Eyvazlı kəndi
ərazisində19841990cı illərdə
mərhum arxeoloq, AMEAnın
müxbir üzvü İdeal Nərimano
vuntədqiqetdiyiLeylatəpəabi
dəsindəbugünmüasirüsullar

laaparılanqazıntıişləriilətanış
olub.
Almaniyatərəfindənekspedisi

yanınrəhbəriMarkİserlisqazın
tılarhaqqındaməlumatverib.
Azərbaycan tərəfdənekspedi

siyanınrəhbəri,tarixüzrəfəlsəfə
doktoru, dosent XəqaniAlməm
mədov bu il eyni mədəniyyətə
aid13abidəyəbaxışkeçirildiyini,
dronla çəkilişlər, topoqrafik işlər
aparıldığını,3Dmodellərininha
zırlandığınıbildirib.
İkincibaxışyeriAğcabədirayo

nunun Sarıcalı kəndi ərazisində
yerləşən Canavartəpə arxeolo
ji abidəsi olub. Qazıntı işləri və
maddi mədəniyyət nümunələri
iləyaxındantanışolanbaşdirek
tor arxeoloqlarla fikirmübadiləsi
aparıbvəonlaraişlərindəuğurlar
arzulayıb.

***
Gədəbəyrayonuəra

zisindəki “Qız qalası”
və ya yerli əhali tərə
findən “Namərd qala”
adlanan abidədə də
arxeoloji qazıntı işlə
ri aparılır.Arxeologiya,
Etnoqrafiya və Ant
ropologiya İnstitutu
nun baş direktoru Ab
bas Seyidov institutun
əməkdaşı, dosent Tü
kəzbanAlıyevatərəfin
dənaparılanarxeolojitədqiqat
larlatanışolub.
Bildirilib ki, rayonun Söyüdlü

kəndi yaxınlığında yerləşənabi
də çətin çıxılan dağ üzərində,
ətrafı meşələrlə örtülü olan, fü
sunkar gözəlliyə malik ərazidə
yerləşir. İlkin araşdırmalara və

memarlıq xüsusiyyətlərinə görə
abidənintikintisiXIIəsrə–Azər
baycan Atabəyləri dövlətinin
mövcud olduğu dövrə aid edilir.
Qala divarları iri sal daşlar üzə
rində bişmiş kərpicdən istifadə
edilməklə, çox möhtəşəm quru
luşamalikdir.

Abidənin tədqiqatçısı
TükəzbanAlıyevaməlu
matveribki,qaladayer
ləşən otaqlardan birində
1,21,4 metr dərinlikdə
torpaq qatı təmizləndik
dən sonra otağın içəri
sindənbiribirinəəksisti
qamətdəikiyolunolduğu
müəyyən edilib. İndi bu
radaqazıntıişlərivəyol
ların təmizlənməsi işləri
aparılır.
Qeydedəkki,“Qızqa

lası”ndan təxminən 2,5 kilometr
məsafədə qədim Azərbaycan
dövləti–QafqazAlbaniyasıdöv
rünə aid “Mahrasa” (“mah” həm
qədimtürkcə,həmdəfarsca“ay”
deməkdir) məbədi yerləşir. Abi
dənin eramızın IVV əsrlərində
tikildiyiehtimaledilir.

“Yurdun sinəsində ürəkmiş Şuşa”
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin19saylıkitabxanafilialı“Şu
şaİli”iləbağlı“YurdunsinəsindəürəkmişŞuşa”adlışeirge
cəsikeçirib.ÇıxışedənlərhazırdaŞuşaşəhərindədövlətimiz
tərəfindənhəyatakeçiriləngenişmiqyaslıquruculuqabadlıq
işlərindəndanışıblar.

***
Lənkəran

RMİ Astara
rayonMədə
niyyət Mər
kəzinin təş
kilatçılığı ilə
Ha mo ş am
k ə n d i n d ə
“Şuşa İli”nə
həsr olun
muş təd
bir keçirilib.

Tədbirdəmərkəzininstrumentalansamblınınmüşayiətiiləuşaqların
ifasındamillirəqslərnümayişetdirilib.
AstaraDövlətRəsmQalereyasında“Şuşaİli”münasibətiləye

niyetmə vəgənclər arasında rəsmüzrə rayonmüsabiqəsi keçi
rilib. Rayonun ümumtəhsil məktəblərini vəAstara Dövlət Rəsm
Qalereyasınıtəmsiledən41gəncrəssamınqatıldığımüsabiqədə
SəncərədikəndtamortaməktəbininşagirdiFilizHəbibzadəqalib
olub.RəssamlardanƏmirƏliyevII,Şüvikəndtamortaməktəbinin
şagirdiAysunƏliyevaIIIyerəlayiqgörülüb.

“Mədəniyyət kəndlərdə” layihəsi davam edir
MasallıRMİnintəşəbbüsüvədəstəyiiləhəyatakeçirilən“Mədə
niyyətkəndlərdə”mədəniyyətyaradıcılıqlayihəsidavamedir.

LayihəüzrənövbətitədbirMasallırayonununŞərəfəkəndindətəş
kiledilib.ƏvvəlcəkənddəyerləşənŞəhidlərabidəkompleksininönü
nəgüldəstələriqoyulub,sonraBirinciQarabağvə44günlükVətən
müharibəsişəhidlərininəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadolunub.
TədbirdəçıxışedənMasallıRMİninrəisiBəxtiyarQılıncovlayi

həninməqsədlərindəndanışıb.KəndziyalısıFarizƏsgərovŞərə
fənintarixibarədəqısaarayışverib.
TədbirMasallırayonMədəniyyətMərkəziincəsənətustalarının

ifasındakonsertproqramıilədavamedib.“Halay”və“Həcər”folk
lorkollektivlərininçıxışlarıtədbirərəngqatıb.Eynizamandatəd
birdəməktəblilərvəməktəbəqədər təhsilmüəssisələrininbalaca
fidanları tərəfindənrəqslər ifaedilib,vətənpərvərlikmövzusunda
şeirlər səsləndirilib. Yeniyetmə idmançılar isə nümunəvi idman
nömrələrigöstəriblər.
Yekunda tədbirlərdə aktiv iştirak edən mədəniyyət işçiləri və

məktəblilərəregionalidarənintəşəkkürnaməsitəqdimedilib.

Gəncədə Türkiyənin Demokratiya və 
Milli Birlik Günü qeyd olunub

TürkiyəninGəncədəkiBaşKonsulluğunda15İyul–Demokrati
yavəMilliBirlikGünüiləəlaqədartədbirkeçirilib.

TədbirdəGəncəŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısıNiyaziBayramov,
GəncəRMİninrəisiVasifCənnətov,TürkiyəninGəncədəkibaşkon
suluZekiÖztürk,GürcüstanınGəncədəkibaşkonsuluNikolozİaşvili,
idarə,müəssisə,təşkilatrəhbərlərivəbaşqaqonaqlariştirakediblər.
NiyaziBayramov,ZekiÖztürk,DiniQurumlarla İşüzrəDövlət

KomitəsininGəncəbölgəsiüzrəşöbəsininmüdiriHəsənMəmmə
dovçıxışedərək2016cıilin15iyulundaTürkiyədədövlətçevrili
şinəediləncəhdvəxalqladövlətinbirliyisayəsindəbununqarşısı
nınalınmasındandanışıblar.
Çıxışlardansonraşəhidlərinxatirəsinədualaroxunub,Türkiyənin

DemokratiyavəMilliBirlikGünüiləbağlıvideoçarxnümayişolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Vətəni canından əziz bilənlər unudulmur

XaçmazrayonununŞərifobakəndin
dətorpaqlarımızınazadlığıuğrun
daşəhidlikzirvəsinəucalanRəvan
Şahmuradovunxatirəsinəabidə

bulaqkompleksiistifadəyəverilib.

Rəvan Dilşad oğlu Şahmuradov 1999cu
il iyulun 14də Şərifoba kəndində dünyaya
gözaçıb.Cəsur topçuVətənmüharibəsinin
ilkgünündəndöyüşlərəqatılıb.Füzuli,Cəb
rayılistiqamətindəkidöyüşmövqelərinindüş
məndənazadolunmasındafəal iştirakedib.
DöyüşlərinbirindəRəvandəqiqtopatəşi ilə
düşmənin canlı qüvvə və silahsursat daşı
yanavtomobilkarvanınıdarmadağınetməyi
bacarıb.Qəhrəmandöyüşçüsentyabrın29
daFüzuliistiqamətindədöyüşlərdəağıryara
lanıb,həkimlərinsəyinəbaxmayaraq,şəhid
lik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra 3cü
dərəcəli “Rəşadət”ordeni, “Vətənuğrunda”,
Füzuli,CəbrayılvəZəngilanınazadolunma
sınagörəmedallarıilətəltifolunub.

***

Tərtər rayonunun Ələsgərli kəndində Və
tən müharibəsi şəhidi Ruslan Şahbazovun
xatirəsinə hazırlanmış abidənin açılışı olub.
Ruslan sentyabrın 29daSuqovuşan istiqa
mətindəgedəndöyüşlərdəşəhidolub.Döv
lətbaşçısınınsərəncamıiləölümündənson
ra “Azərbaycan Bayrağı” ordeni və “Vətən
uğrunda”medalıilətəltifedilib.

***
AğdaşRMİGöyçayrayonMKSninMərkə

zi Kitabxanasında “Azərbaycan Ordusunun
qəhrəmanoğluVidadiXəlilov–40”adlı təd
bir keçirilib. Vətən müharibəsinin şəhid pol
kovnikleytenantıVidadiXəlilovunanımgünü
münasibətiləreallaşantədbirdəqəhrəmandö
yüşçüyəhəsrolunmuşsərginümayişetdirilib.

***

Bərdə RMİnin rəisi VəsiləMöhsümova və
regionalidarəninəməkdaşlarıIIQarabağmü
haribəsindəşəhidlikzirvəsinəucalmışXudayar
Yusifzadənindoğumgünündəxatirəsini anıb
lar. Tədbirdə çıxış edən Vəsilə Möhsümova

şəhidinailəsinəbaşsağlığıverərək,Xudayarın
keçdiyi döyüş yolundan, vətənpərvərliyindən,
özməlahətli ifası ilədillərdədastanadönmə
sindəndanışıb.

***

SumqayıtRMİninQubadlırayonnümayən
dəliyi tərəfindən Vətən müharibəsinin şəhid
mayoruElçinAlıyevinanımmərasimikeçirilib.
MərasimdəMədəniyyətevininhazırladığıkom
pozisiyanümayişolunub,şeirlərsöylənilib.
Xızırayonnümayəndəliyinintəşkilatçılığı ilə

Qarabağ müharibəsi şəhidlərinə həsr olunan
“Şəhidlərdoğulduki,yaşasınanaVətən!”adlı
tədbirkeçirilib.TədbirdəSumqayıtRMİninXızı
rayonnümayəndəliyininbaşməsləhətçisiMön
sümBağırov,VətənmüharibəsiqazisiKamran
Baxışzadəvədigərləriçıxışediblər.Xızırayon
MərkəziKitabxanasınınməktəblilərləbirgəha
zırladığı vətənpərvərlik ruhunda şeirlərdən və
şəhidlərhaqqındaməlumatlardanibarətədəbi
bədii kompozisiyamaraqla qarşılanıb.Sonda
tədbiriştirakçılarışəhidlərinşəxsiəşyaları,foto
vəmedallarındanibarətsərgiyəbaxıblar.

Eramızdan əvvəl VI-IV minilliklərdən üzü bu yana...
Ağdam, Ağcabədi və Gədəbəydə arxeoloji tədqiqatlar

Maarifləndirici tədbir, görüşlər, yubileylər...

SabirabadRMİyanındafəaliyyətgöstərən
şuranınnövbətiiclasıkeçirilib.İdarərəisi
FəridQurbanzadəçıxışındamədəniyyət
naziriAnarKərimovtərəfindənverilən
tapşırıqvətövsiyələridiqqətəçatdırıb.

Bildirib ki, informasiyaməkanında, eləcə də
sosialmediadaaktivliyinartırılması,dərnəklərin
fəaliyyətininbərpaolunması,uşaqmusiqimək
təblərindətədrisinkeyfiyyətininyaxşılaşdırılma
sı,kadrpotensialınıninkişafıvəəməkintizamı
nın gücləndirilməsi, sənədləşmə işinin düzgün
həyatakeçirilməsi,yaradıcıgənclərindəstəklən
məsi,yenilayihələrləregionunmədənimühitinin
canlandırılmasıdiqqətdəsaxlanılmalıdır.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər MKSnin

Uşaqşöbəsindəhəkim,yazıçı,ictimaixadim
TağıŞahbaziSimurqun(18921938)130illiyi
iləəlaqədartədbirkeçirilib.

***
ŞəmkirRMİDaşkəsənrayonMərkəziKitab

xanasınınUşaqşöbəsindəuşaqlarımütaliəyə
cəlbetmək,kitabamarağıartırmaqüçün“Uşaq
həyatındamütaliəninrolu”adlıtədbirkeçirilib.

***
GəncəRMİNaftalanşəhərHeydərƏliyev

Mərkəzində keçirilənXurşidbanuNatəvanın
190 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə şairənin
həyatındanbəhsedənfilmizlənilib.

***

Ağstafa RMİ Qazax Dövlət Rəsm Qalere
yasının dərnək üzvləri rəssam Yusif Əliyevin
rəhbərliyi ilə təbiətqoynundaetüdhazırlayıb
lar.Uşaqlaryaytətilinisəmərəlikeçirməsiüçün
“Mənimyaytətilim”adlısərgiyəhazırlıqməqsə
dilətəbiətingörməliyerlərindənetüdişləyiblər.

***

Biləsuvar RMİnin rəisi Əlisultan Sadıxov
Neftçala rayon Heydər Əliyev Mərkəzin
dəmədəniyyət işçiləri iləgörüşüb.Görüşdə
mədəniyyət sahəsində aparılan islahatlar,
qarşıdaduran vəzifələr, əmək intizamıqay
dalarına ciddi riayət olunması, tədbirlərin
keyfiyyətininartırılması,sosialşəbəkədəak
tivlik, nöqsanların aradan qaldırılması və s.
məsələlərmüzakirəedilib.

***
ŞəkiRMİŞəkirayonQudulakəndFolklor

klubunda görkəmli şairə, xeyriyyəçi Xurşid
banuNatəvanın(18321897)190illiyinəhəsr
olunmuş“Xanqızı”mövzusundaədəbibədii
kompozisiyatəşkiledilib.

***
Lənkəran RMİnin rəisi Şahin Şahbazov

“Vətəni tanı!” silsilə tədbirləri çərçivəsində
lənkəranlıgənclərləgörüşüb.Görüşzamanı
bu il şəhərdə mədəniyyət sahəsində görül
müş işlərdənvəqazanılmışuğurlardan,gə
ləcəkplanlardandanışılıb.
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Xəbərverdiyimizkimi,

HeydərƏliyevFondu,
MədəniyyətNazirliyi
vəAzərbaycanYazıçı

larBirliyinin(AYB)təşkilatçı
lığıilə1415iyultarixlərində
mədəniyyətpaytaxtımız
ŞuşadaVaqifPoeziyaGün
lərikeçirilib.40illiktarixi
olanpoeziya,sözsənət
bayramıŞuşaişğaldan
azadedildikdənsonraikinci
dəfəəzəliməkanındatəşkil
olunmuşdu.

Tədbirin ikinci günündə, iyu
lun 15də Molla Pənah Vaqifin
muzeyməqbərə kompleksinin
önündəəvvəlcətanınmışşairlər
Qarabağmövzusundaşeirlərini
səsləndiriblər.Sonragəncşair
lərin “Yeni nəfəs” layihəsi üzrə
çıxışlarıolub.
Qeyd edək ki, dövlət və hö

kumət rəsmiləri, mədəniyyət
və incəsənətxadimlərinin,AYB
üzvlərinin,gəncyazıçılar,şairlər
vəqazilərin iştiraketdiyipoezi
yabayramıiyulun14də“Qara
bağ” mehmanxanasının qarşı
sındakitabsərgisi iləbaşlayıb,
daha sonra şairlərin çıxışları
olub, rəngarəng konsert proq
ramı, ədəbibədii kompozisiya
lartəqdimedilib.Builkipoeziya

bayramı həm də “Şuşa İli”nə
möhtəşəmsözsənəttöhfəsiki
miyaddaşlarayazılıb.
Vaqif Poeziya Günləri çərçi

vəsində iyulun14dəCıdırdü
zündə konserttamaşa təqdim
olunub.

“Əsrlərin sədası” adlı kon
serttamaşada Nizami Gəncə
vi, İmadəddinNəsimi,Məhəm
mədFüzuli,ƏfzələddinXaqani,

Məhsəti Gəncəvi, Xurşidbanu
Natəvan, Molla Pənah Vaqif,
Molla Vəli Vidadi, Şah İsma
yıl Xətai, Mir Möhsün Nəvvab
kimi Azərbaycanın böyük söz
ustadlarınınobrazlarıcanlandı
rılıb,onlarınsözlərinəyazılmış

musiqilər səslənib, rəqs kom
pozisiyalarınümayişolunub.
Əməkdar artist, rejissor Ni

cat Kazımovun quruluş verdiyi

konserttamaşadaXalqartistləri
Gülyanaq və Gülyaz Məmmə
dovalar,SamirCəfərov,Əmək
darartistlərFərqanəQasımova,
Qoçaq Əsgərov, Nuriyyə Hü
seynovavədigərincəsənətxa
dimləriçıxışediblər.

Azad Şuşada gerçəkləşən
hər bir mədənikütləvi tədbir
270 yaşlı şəhərimizin keçmiş
şöhrətinin özünə qaytarılması,
ədəbimədənimühitinincanlan
ması baxımından böyük əhə
miyyətəmalikdir.
Xatırladaqki,uluöndərHey

dər Əliyevin iştirakı ilə 1982ci
ilyanvarın14dəŞuşadaMolla
PənahVaqifinməqbərəsininvə
Poeziya evinin təntənəli açılı
şı olub. Həmin səfər zamanı
ümummilli lider ədəbiyyat xa
dimlərinin də istəyini nəzərə
alaraq Şuşada Vaqif Poeziya
Günlərinin keçirilməsi ilə bağlı
göstərişverib.Bununladaənə
nəvi poeziya bayramının əsası
qoyulub.

Şuşada daha bir 
söz-sənət bayramı yekunlaşdı

Cıdır düzündə “Əsrlərin sədası” adlı konsert-tamaşa nümayiş olunub

Moskvada “Çingiz Aytmatov. Doğan günəş” 
adlı film çəkilib

Filmdə ünlü yazıçının Azərbaycana 
münasibətindən də bəhs edilir 

MoskvadaADMDJEKstudiyasındaYeltsinMərkəzinindəstəyi
ilə“ÇingizAytmatov.Doğangünəş”adlısənədlifilmçəkilib.
FilmdədünyaşöhrətliqırğızyazıçısınınAzərbaycanamünasi
bətindəndəbəhsedilir,ÇingizAytmatovunuluöndərHeydər
Əliyevhaqqındadediyisözlərdiqqətəçatdırılır.

EkranişininssenarimüəllifəriAlekseyŞipulinvəQriqoriNaxape
tovdur.Q.Naxapetovunrejissorluğuiləçəkilənfilmdədiktormətnini
AleksandrDrozdovoxuyub.
Qeyd edək ki, 2008ci il Qırğızıstanda “Çingiz Aytmatov İli”

elanolunmuşdu.HəminilÇingizAytmatovunyubileyiBakıdada
keçirilmişdi.Prezident İlhamƏliyevovaxtÇingizAytmatovuvə
ünlüyazıçınınölkəmizəsəfərinintəşkilatçısı,“Türkdillidövlətlə
rinsiyasətinədəstəkFondu”nunrəhbəriNüsrətMəmmədovuqə
buletmişdi.DövlətbaşçısıÇingizAytmatovu“Dostluq”ordeniilə
təltifetmişdi.
HəminilinmayındaToktoqulSatılqanovadınaQırğızıstanMilliFi

larmoniyasında “Türkdilli dövlətlərin siyasətinə dəstək Fondu”nun
təşkilatçılığıiləuluöndərHeydərƏliyevin85illikyubileyitəntənəli
şəkildəqeydedilmişdi.TədbirdəçıxışedənÇingizAytmatovümum
milli lider Heydər Əliyevin təkcəAzərbaycanda deyil, beynəlxalq
aləmdədəçoxböyüknüfuzamaliksiyasixadimolduğunuvurğu
lamışdı.
Dünyaşöhrətliyazıçı2008ciilin12dekabrındadünyasınıdəyişdi.
Qeydedəkki,“ÇingizAytmatov.Doğangünəş”filmində“Türkdilli

dövlətlərinsiyasətinədəstəkFondu”nunkeçirdiyihər iki tədbirdən
fraqmentləryeralıb.

İstanbulda “Rəsmin türkcəsi” sərgisi
Sərgiyə Xalq rəssamı Arif Əziz də qatılıb

AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetinin
(ADMİU)professoru,XalqrəssamıArifƏzizİstanbuldaMemar
SinanGözəlSənətlərUniversitetininTophaneAmireMədə
niyyətvəSənətMərkəzindətəşkilolunan“Rəsmintürkcəsi”
sərgisindəiştirakedib.

BubarədəADMİUdan
məlumat verilib. Bildirilib
ki,ArifƏzizinsərgidətəq
dim etdiyi “Səmavilər”,
“İstanbulun ruhu” və s.
əsərləriziyarətçilərinma
rağına səbəbolub.Rəs
samyerlibələdiyyətərə
findən “Xatirə” ordeni ilə
təltifedilib.
Sərginin əsasməqsə

di türk mədəniyyətinin
ortaqbədiidəyərlərininvəmədəniirsininrəngkarlıqdaəksolun
masıdır.Azərbaycan,Türkiyə,Qırğızıstan,Qazaxıstan,Türkmə
nistandan16rəssamınqatıldığısərgidə60dançoxəsərnüma
yiş etdirilib. Sərginin kuratoruXalq rəssamıSakitMəmmədov
qeyd edib ki, layihə uzunmüddətlidir və iştirakçı ölkələrdə də
keçirilməsinəzərdətutulub.

Bakıdakı Rus Evində “Oxuyan tar” 
İyulun21dəBakıdakıRusEvində(RİMM)Əməkdarartist,Azər
baycanMilliKonservatoriyasınındosenti,beynəlxalqfestival
vəmüsabiqələrlaureatıSahibPaşazadənin“Oxuyantar”adlı
solokonsertproqramıtəşkilolunacaq.

RİMMdənverilənmə
lumata görə, Azərbay
can və xarici bəstəkar
ların əsərlərindən ibarət
konsertdə Sahib Paşa
zadəni pianoda Əmək
darartistNərgizƏliyeva
müşayiətedəcək.
Qeyd edək ki, dünya

nın50dəkölkəsindəso
lokonsertproqramlarıilə
çıxışedənvirtuoztarzə
nin repertuarında Azər
baycan, Qərbi Avropa
vəLatınAmerikasıbəstəkarlarının500dənçoxəsəriyeralıb.
BusırayaAzərbaycanbəstəkarlarınınorkestrlətarüçünyazdığı
30dançoxkonsertdədaxildir.Bundanəlavə,bəstəkarlarməx
susiolaraqSahibPaşazadəninifasıməqsədilətarüçünəsərlər
yazıblar.Onlardanbirini braziliyalı bəstəkarBenjaminTaubkin
yazıb.

YARAT-ın “Müasir İncəsənət Məktəbi”nin 
birinci semestri başa çatıb

ƏməkdarrəssamSabinaŞıxlinskayanınrəhbərliyialtındabiril
likYARATMüasirİncəsənətMəktəbininilksemestribaşaçatıb.

Məktəbinilküçayı
ərzindətələbələryerlivə
xaricirəssamların,ku
ratorların,sənətşünas
ların,artmenecerlərin,
incəsənəttədqiqatçıla
rınınvəmüasirincəsə
nətsahəsindəçalışan
digərmütəxəssislərin
mühazirələrinidinləyib,
həmçininmüxtəlifmu
zeylərə,qalereyalaravə
sərgimərkəzlərinəsəfər
ediblər.
Tədbir çərçivəsində birinci semestrdə fərqlənmiş tələbələrin

müasirincəsənətədairtəqdimatlarıkeçirilib.
SabinaŞıxlinskayavəYARATMüasir İncəsənətMəkanının

başkuratoruFərəhƏləkbərlikursunfəaliyyətiiləbağlıiştirak
çılaraməlumatveriblər.Sonratələbələrsəhnəyədəvətolunub
lar.
Qeydedəkki,eksperimental layihəninməqsədigənclərara

sında peşəkar kadrların yetişdirilməsi və gənclərin peşəkar
məşğulluğununtəşviqedilməsidir.Məktəbintəhsilproqramının
əsashissəsinimədəniyyətvəincəsənətsahəsindətarixiənənə
lərləcarihadisələrinkəsişməsininməzmunuəsasındaformala
şanmüəllifkonsepsiyasıtəşkiledir.

BuilAzərbaycanlaYaponiya
arasındadiplomatikmüna
sibətlərinqurulmasının(7
sentyabr1992ciil)30illiyi
tamamolur.Bumünasibət
ləiyulun18dəYaponiyanın
məşhurpianoçuvəbəstəkarı
NakamuraTempeyinBakıda,
BeynəlxalqMuğamMərkə
zində(BMM)konsertikeçirilib.

Konsert Yaponiyanın Azər
baycandakı Səfirliyinin təşkilat
çılığıiləgerçəkləşib.
Konsertdən əvvəl jurnalistlərə

müsahibə verən Yaponiyanın öl
kəmizdəki səfiri Cuniçi Vada bu
ili həm də YaponiyaAzərbaycan
arasındadostluqilikimixarakteri
zəedib.O,ilərzindəbirsıratəd
birlərin keçiriləcəyini bildirib: “Bu
həftəsonuDənizkənarıMilliPark
da “Çərpələng festivalı”,qarşıda
kıaylarda“Budo”–yapondöyüş
sənətlərifestivalınəzərdətutulub.
Diplomatbildiribki,Nakamura

TempeiAvropa turuçərçivəsin
dəCənubiQafqazregionunailk
dəfəolaraqgəlib.Vurğulayıbki,
ifaçı Yaponiyanın UNESCOya
daxilolanbütünirsməkanlarını
gəzərəkdəfələrləxeyriyyəkon
sertiverib.

Qeyd olunub ki, yaxın gələ
cəkdə səfirlik yapon musiqisi
nimuğamlasintezetməküçün
ölkəsinin tanınmış ifaçılarını
Azərbaycanadəvətedəcək.
Sonra konsert proqramı təq

dimolunub.
Nakamura Tempei konsertdə

Yaponiya və dünyanın aktual
məsələlərini əks etdirən unikal
musiqiparçalarınısəsləndirib.

İfaçı“Şansıqaçırma”,“Əjdaha
nın göz yaşları”, “Montmartredə
sevgi hekayəsi”, “Sevginin ölü
mü”, “Şanlı şeypur” və COVID
19a həsr etdiyi “Pandemiyanın
əlaməti”,“Qəmginkarantingünlə
ri”,“Təcrid”əsərlərinitəqdimedib.
Konsertin sonunda yapon

musiqiçininAzərbaycanın Döv
lətHimnini ifaetməsi isəmusi
qiaxşamınaxüsusi rəngqatıb.

Tamaşaçılar ayağa qalxaraq
pianoçuiləbirlikdəhimnimiziif
tixarlasəsləndiriblər.
Qeydedəkki,BMMvəYapo

niyanın Azərbaycandakı Səfirli
yiarasında imzalanmışmədəni
əməkdaşlıq haqqında memo
randumaəsasən,qarşıdasəfir
liklə birlikdə yeni layihələr nə
zərdətutulur.

Lalə

“AzərbaycanXəzərDənizGəmiçiliyi”QSCnin“Suraxanı”gə
mimuzeyininvə“ChaghArtPlatform”untəşkilatçılığıilə“Dənizə
doğru”adlıqrupsərgisikeçirilib.İyulun16dabaştutansərgidə
iştirakçılarüçməfhumu–səma,dənizvəgəmilərinlövbərsaldığı
limanıtəsviredənrəssamlarınəsərləriilətanışolublar.

Sərginin mövzusu hər kəsin
müxtəlif səbəblərdənüz tutdu
ğu Xəzər dənizidir. Kimi neft
buruqlarına çalışmağa, kimi
sadəcə, istirahətə,kimiucsuz
bucaqsızmavisəmavədənizin
seyrinədalmaqüçünXəzərizi
yarətedir.
Sərginin ziyarətçiləri tanın

mışrəssamlarEldarQurbanov,
İntiqam Ağayev, Rafail Əliyev,
VüqarƏli,RəşadCabarov,Mir
AzərAbdullayev,AnarHüseyn
zadə, Elşən Karaca, Leyla Al
tunay, Milena Nəbiyeva, Emin
Qəhrəmanov, Elçin Hüseyn,

MəmmədRəşidov,GünelRavi
lova,AbbasMəmmədov,Diana
Əliyeva, Səbinə Səfərova,Aqil
Həşimov,RəşadRzayev,Sahib
Yaqubov və digər rəssamların
marina janrında təsvir etdikləri
əsərlərənəzəryetirmək imkanı
qazanıblar.Qeydedəkki, “ma
rinistika” (italyanca “marina” –
su), dəniz görünüşü, dənizdə
döyüş səhnəsi və digər dəniz
hadisələrinitəsviredənjanrdır.
Sərginin açılışında dünyada

ilk tankermuzeyolan “Suraxa
nı” gəmimuzeyinin direktoru
Tural İbrahimov, sənətşünaslıq

üzrə fəlsəfə doktoruQalib Qa
sımov,muzeyşünasAzadəHü
seynovaiştirakediblər.
Sərgininəhəmiyyətiniyüksək

qiymətləndirən Qalib Qasımov
rəssamlar üçün belə bir plat
formanı və imkanı yaratdıqları
üçün“AzərbaycanXəzərDəniz
Gəmiçiliyi”QSCyəvə“Suraxa
nı”gəmimuzeyinətəşəkkürünü
bildirib.

İki gün davam edən sərgidə
40ayaxınrəsməsərinümayiş
olunub.Nümayişolunanəsərlər
tamaşaçılar tərəfindənmaraqla
qarşılanıb.

Xatırladaq ki, Azərbaycan Xə
zər Dəniz Gəmiçiliyi mədəniyyə
timizin inkişafı, təbliği, eləcə də
yaradıcı gənclərin dəstəklənmə
si məqsədilə müxtəlif layihələr
gerçəkləşdirir. 2018ci ildə şirkət
yaranmasının 160 illik yubileyi
münasibətiləgəncrəssamlarara
sındatəsviriincəsənətmüsabiqə
si təşkil etmişdi. Daha sonra isə
həminmüsabiqəyətəqdimolunan

100dən çox əsərinMuzeyMər
kəzinin sərgi qalereyasında sər
gisi keçirilmişdi. Bu cür layihələr
gələcəkdədədavametdiriləcək.

L.Azəri

“Dənizə doğru”
“Suraxanı” gəmi-muzeyində qrup sərgisi

Yapon pianoçu Beynəlxalq Muğam 
Mərkəzində çıxış edib

Diplomatik əlaqələrin 30 illiyi münasibətilə
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III yazı
“Şuşaİli”münasibətiləqa
laşəhərimizinAzərbaycanın
musiqimədəniyyətinəbəxş
etdiyisənətkarlarhaqqında
silsiləmizidavametdiririk.“Şu
şalıbəstəkarlar”rubrikasında
budəfəƏşrəfAbbasovvəZa
kirBağırovuyadasalacağıq.

Xalq ar tis ti, pro fes sor Əş rəf 
Cə lal oğ lu Ab ba sov 1920-ci il 
mar tın 23-də Şu şa da ana dan 
olub. İlk or ta və tar ix ti sa sı üz-
rə mu si qi təh si li ni bu şə hər də 
alıb. Təh sil müd də tin də mu si qi 
mək tə bin də nə zə ri fən lər müəl-
li mi – Üze yir Ha cı bəy li nin tə lə-
bə si ol muş Fat ma Zey na lo va 
onu dün ya bəs tə kar la rı nın ya-
ra dı cı lıq la rı ilə ta nış edir. Mu-
si qi yə ma ra ğı Əş rəf Ab ba so vu 
tar üçün ki çik həcm li pyes lər 
yaz ma ğa hə vəs lən di rir. Tez-tez 
Şu şa ya gə lən Üze yir Ha cı bəy li 
bu gən cin is te da dı nı du yur və 
Ba kı ya təh sil al ma ğa də vət edir. 
Be lə lik lə, 1936-cı il dən Əş rəf 
Ab ba so vun hə ya tın da ma raq-
lı dövr baş la yır, sə nət və kar-
ye ra sı ilə bağ lı ilk ad dım la rı nı 
atır. O, 1948-ci il də Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı nı (in di-
ki BMA), 1952-ci il də isə Mosk-
va Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 
as pi ran tu ra sı nı bi ti rir. Öm rü 
bo yu Şu şa mu si qi mü hi ti nin və 

Ü.Ha cı bəy li nin əsa sı nı qoy du ğu 
pe şə kar bəs tə kar lıq mək tə bi nin 
ənə nə lə ri ni ya ra dı cı şə kil də da-
vam et di rir.

Azər bay can mu si qi mə də niy-
yə ti nin in ki şa fın da Əş rəf Ab ba-
so vun xü su si xid mət lə ri var. O, 
xalq mu si qi si nə ya ra dı cı lıq la ya-
na şa raq özü nün ye ni əla və lə ri ilə 
ori ji nal əsər lər ya zıb. Bəs tə ka rın 
ya ra dı cı lı ğın da sim fo nik mu si qi 
xü su si yer tu tur. Bu sa hə yə bəs-
tə kar bü tün ya ra dı cı lı ğı bo yu mü-
ra ciət edib. Onun sim fo nik or kestr 
üçün ilk əsə ri tə lə bə ikən yaz dı ğı 
“Rəqs süita sı” olub. Əş rəf Ab ba-
so vun for te piano ilə or kestr üçün 
“Kon sert”, sim fo nik or kestr üçün 
“Kon ser ti no”, “Şu şa”, “Gə lə cək 
gün”, “Dra ma tik poema”sı bəs-
tə ka rın ən ka mil sim fo nik əsər-
lə rin dən sa yı lır. “Sən dən mə nə 
yar ol maz”, “Dağ lar qoy nun da” 
ope ret ta la rı da müəl li fi nə bö yük 
şöh rət gə ti rib.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lıq zir və-
si ni isə, söz süz ki, “Qa ra ca qız” 
ba le ti (1965) təş kil edir. Bu əsər 
həm də uşaq lar üçün ya zıl mış 
ilk mil li ba let nü mu nə si dir. 1968-
ci il də Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Ope ra və Ba let Teat rın da 
ta ma şa ya qo yul muş ba let şu şa-
lı ya zı çı-dra ma turq, maarif çi Sü-
ley man Sa ni Axun do vun “Qor-
xu lu na ğıl lar” sil si lə si nə da xil 
olan ey niad lı he ka yə əsa sın da 
ha zır la nıb. Lib ret to nun müəl li fi 
də əs lən Şu şa dan olan Xalq ar-
tis ti Əf ra si yab Bə dəl bəy li dir.

Əsər hə yat da bir çox çə tin lik 
və əda lət siz lik lər lə qar şı la şan 
ba la ca Tu tu nun – Qa ra ca qı zın 
bəd bəxt ta le yin dən bəhs edir. 
Qa ra ca qız hər şe yə rəğ mən in-
san la ra olan son suz mə həb bə-
ti ni, sə da qət və xe yir xah lıq ki mi 
hiss lə ri öm rü nün so nu na dək 
qo ru yub sax la yır...

Zən gin ya ra dı cı lı ğa ma lik Əş-
rəf Ab ba so vun mah nı və ro-
mans la rı şeir lə rin mət ni ilə poetik 
vəh dət ya ra dıb. Onun M.Fü zu li, 
M.P.Va qif, M.Müş fiq, A.Şaiq və 
baş qa şair lə rin söz lə ri nə yaz dı ğı 
mu si qi lər hə zin li yi, emo sional lı ğı 
ilə din lə yi ci nin ru hu nu ox şa yır. 
Bəs tə ka rın ta ma şa la ra yaz dı ğı 
mu si qi lər ifa də li yi, coş qun lu ğu, 
li riz mi ilə se çi lir. O, ta ma şa müəl-
lif ə ri nin ide ya la rı nı, ob raz la rın 
xa rak te ri ni mu si qi nin di li ilə mü-
vəf ə qiy yət lə əks et di rib.  

Əş rəf Ab ba sov müx tə lif il lər də 
Asəf Zey nal lı adı na Mu si qi Tex-
ni ku mu nun di rek to ru, Azər bay-
can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 
rek to ru, ka fed ra mü di ri və zi fə lə-
rin də ça lı şıb. Gör kəm li bəs tə kar, 
mu si qi şü nas, pe da qoq və ic ti mai 
xa dim 1992-ci il də Ba kı da dün ya-
sı nı də yi şib.

***
Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 

bəs tə kar, pe da qoq, ic ti mai xa-
dim, pro fes sor Za kir Ca vad oğ-
lu Ba ğı rov 16 mart 1916-cı il də 
Şu şa da ana dan olub. İlk mu si qi 
təh si li ni 1932-ci il də Azər bay-
can Döv lət Kon ser va to ri ya sı 

nəz din də ki fəh lə fa kül tə sin də 
alıb, 1935-ci il də Mosk va Döv-
lət Kon ser va to ri ya sı nəz din də 
Mu si qi Tex ni ku mu na gön də ri lib. 
O, tex ni ku mu bi tir dik dən son-
ra kö nül lü ola raq İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə sin də iş ti rak edib. Mü-
ha ri bə dən son ra or du dan tər xis 
olu na raq Mosk va Döv lət Kon-
ser va to ri ya sı na  da xil olub və 
1949-cu il də hə min kon ser va to-
ri ya nı mü vəf ə qiy yət lə bi ti rib. 

Üze yir Ha cı bəy li dən dərs 
alan Za kir Ba ğı rov özü nü hə-
mi şə da hi mu si qi çi nin ye tir mə-
si he sab edib. O, Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da  
müəl lim, Mu si qi nə zə riy yə si ka-
fed ra sı nın mü di ri iş lə yib. Ey ni 
za man da mu si qi folk lo ru mu zun 
top la nıl ma sı və no ta sa lın ma sı 
is ti qa mə tin də də xid mət gös-
tə rib. Bəs tə kar 1935-ci il də ilk 
də fə ola raq bəs tə kar To fiq Qu-
li yev lə bir lik də tar zən Man sur 
Man su ro vun ifa sın da “Rast”, 
“Dü gah” və “Se gah-za bul” mu-
ğam la rı nı no ta ya za raq çap et-
di rib. Za kir Ba ğı rov həm çi nin 
“Azər bay can xalq rəqs lə ri” məc-
muəsi nin müəl lif ə rin dən dir.

“Ay gün” və “Qo ca Xat ta bıç” 
ope ra la rı, “Qa yı na na” və “Kən-
di mi zin sə si” ope ret ta la rı, ha-
be lə for te piano ilə sim fo nik 
or kestr üçün, tar ilə sim fo nik or-
kestr üçün ka me ra-inst ru men tal 
əsər lər, mah nı və ro mans lar, 
bə dii və sə nəd li film lə rə, dram 
ta ma şa la rı na ya zıl mış mu si qi lər 
bəs tə ka rın ya ra dı cı lıq diapa zo-
nu nun ge niş li yin dən xə bər ve rir. 

Za kir Ba ğı rov 1950-ci il dən 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa-
qı nın üz vü, son ra dan təş ki la tın 
İda rə he yə ti nin üz vü olub. Müx-
tə lif il lər də M.Ma qo ma yev adı na 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni-
ya sı nın bə dii rəh bə ri, Te le vi zi ya 
və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin 
bə dii rəh bə ri, Azər bay can Mu-
si qi Fon du İda rə he yə ti nin səd ri 
və zi fə lə rin də ça lı şıb. 8 yan var 
1996-cı il də Ba kı da və fat edib. 

Lalə Azəri

I yazı

Təsadüfideyilki,ŞuşayaQarabağın
döyünənürəyi,şeir,sənətbeşiyi
deyirlər.“Qafqazınkonservatoriya
sı”daadlandırılanqalaşəhərimiz

birçoxmillisənətnümunələrində
intişartapdığıilkünvanlardan,sənət
alovununçatıldığıilkocaqlardandır.
Azərbaycanteatrsənətinintəşəkkül
vəinkişafındadaŞuşasənətmühiti
önplandaolub.

Ta ri xən öl kə mi zin bir çox böl gə lə-
rin də ge niş ya yı lan mil li xalq ayin və 
oyun la rı, elə cə də di ni ta ma şa lar Şu şa-
da bir ay rı ov qat da təş kil edi lib. Bu nun-
la bağ lı ma raq lı araş dır ma lar, za man-
za man Şu şa da ol muş xa ri ci səy yah və 
sə nət kar la rın xa ti rə lə ri də var.

XIX əs rin or ta la rın dan eti ba rən Şu-
şa da teatr ta ma şa la rı ye ni ic ti mai məz-
mun və for ma kəsb et mək də idi. Bu nun 
da çox sa də sə bə bi var idi: Şu şa nın zi-
ya lı züm rə si. 

Azər bay ca nın, Şu şa nın teatr ta ri xi-
ni təd qiq edən bir sı ra mü tə xəs sis lə rin 
də qeyd et di yi ki mi, ilk vaxt lar da yer li 
və baş qa mil lət lə rin nü ma yən də lə ri ilə 
bir lik də Şu şa da teatr və sirk ta ma şa la rı 
gös tə ril mə yə baş la yır və bu pro ses elə 
də rə van get mir.

XIX əs rin 40-cı il lə rin də şu şa lı la-
rın mə də ni hə ya tı haq qın da mər hum 
teatr şü nas İn qi lab Kə ri mov ya zır: “Mə-
lum olur ki, yer li əha li yal nız xalq teatr-
la rı nın ta ma şa la rı, xa nən də və aşıq la-
rın çı xış la rı ilə ki fa yət lən mə yib, müasir 
teatr ta ma şa la rı na da ba xır mış lar. Şu-
şa da yer li kən dir baz la rın və səy yar sirk 
ar tist lə ri nin də çı xış la rı olur du”. 

Ümu miy yət lə, XIX əs rin or ta la rın da 
Şu şa nın mə də ni hə ya tın da bir can lan-
ma du yul maq da idi. Be lə ki, 1848-ci il də 
ar tıq Şu şa da ta ma şa la rın oy na nıl ma sı 
üçün teatr və sirk səh nə lə ri var idi. Bu 
fakt döv rün gör kəm li elm, mə də niy yət və 
ədə biy yat xa dim lə ri nin xa ti rə lə rin də də 
öz ək si ni ta pıb. Mən bə lər dən mə lum olur 
ki, Şu şa zi ya lı la rı vax ta şı rı ta ma şa lar oy-
na yır, ədə bi məc lis lər qu rur, o za man lar 
Cə nu bi Qaf qa zın mə də ni mər kə zi olan 
Tif is də ki mü tə rəq qi dü şün cə li maarif çi 
zi ya lı lar la sıx əla qə sax la yır dı lar. 

Ye ri gəl miş kən, de yək ki, XIX əs rin 
50-ci il lə rin dən eti ba rən bö yük dra ma-
turq, mü tə fək kir Mir zə Fə tə li Axund za-
də nin əsər lə ri Tif is də çap olun ma ğa, 
ta ma şa ya qo yul ma ğa baş la yır. Təəs-
süf ki, müəl li fin və tə ni Azər bay can dan 
baş qa. Söz süz ki, bu fakt mü tə fək ki ri 
na ra hat edir və əsər lə ri nin öl kə miz də 
də ça pı na can atır dı. Bu məq səd lə o, 
Tif is dən və tə nə gə lir. Özü də Ba kı ya 
yox, məhz Şu şa ya. 1852-ci il də Şu şa-

da xalq ara sın da ya yıl ma sı üçün Qa-
ra bağ xan za də lə ri nin keç miş müəl li mi, 
Xoş nə vis Mir zə Əb dül lə tif Mol la Kəl bə li 
oğ lu nu ya nı na də vət edir və qı sa müd-
dət də əsər lər kö çü rü lə rək ya yı lır.

Xal qı maarif ən dir mə yin yo lu nu həm 
də teatr da gö rən yer li zi ya lı lar yan ğı ilə 
onun tə şək kü lü nə, da ha ge niş audi to ri-
ya nın is ti fa də si nə ve ril mə si nə can atır-
dı lar. La kin ca maatın teatr ta ma şa la rı na 
güc lü axı nı heç də bir mə na lı qar şı lan-
mır, da ha doğ ru su, bu na ümu mi ma raq 
gös tə ril mir di. Bir çox hal lar da ma ne də 
olu nur du. Söz süz ki, teatr, ye ni lik çi fi kir-
lə rin mey da nı olan səh nə ək sər din xa-
dim lə ri nin və ca hil lə rin xo şu na gəl mir di. 
Bu mə na da müx tə lif yol lar la in san la rın 
teat ra olan ma ra ğı nın qar şı sı nı al maq 
is tə yən lər, ca hil lər teatr ta ma şa la rı və 
şe ir-sə nət məc lis lə ri ke çir mək üçün Şu-
şa zi ya lı la rı nın ya rat dıq la rı teatr sa lo-
nun dan baş qa məq səd lər üçün is ti fa də 
et mək is tə yir di lər. Maari fə, təh si lə xor 
ba xan la rın təh qir və tə qib lə ri nə mə ruz 
qa lan teatr hə vəs kar la rı bə zən öz hə-
yat la rı ba ha sı na ol sa be lə, ta ma şa oy-
na maq dan çə kin mir di lər.

Şu şa teat rı nın araş dı rı cı la rın dan Ya-
qub Əlioğ lu şə hə rin ilk teatr fə dailə rin-
dən olan müəl lim, şair təb li akt yor Mir zə 
Mux ta rın ma raq lı bir xa ti rə si ni diq qə tə 
çat dı rır: “45 il bun dan qa baq (1874-cü 
il də  – Y.Əlioğ lu) Şu şa da mər hum Mir zə 
Fə tə li Axun do vun əsə ri “Ha cı Qa ra”nı 
ta ma şa ya qoy duq. O vaxt da mət bəə-
fi lan ol ma dı ğın dan qə ləm ilə 35 elan 
yaz dım və pay la dım ca maata. Ax şam 
ta ma şa çı la rın bə zi lə ri “şə riətə zidd bir 
şey ol sa, vay ha lı na” de yib mə ni hə də-
lə di lər. Al la ha şü kür ki, di nə mü xa lif bir 
şey tap ma yıb ra zı qal dı lar”.

Təəs süf ki, son ra lar teatr ta ma şa la-
rın da kı çı xış la rı na gö rə Mir zə Mux tar 
tə qib lə rə dö zə bil mə yib doğ ma şə hə ri-
ni tərk et mə li ol muş du. 

Döv rün qa baq cıl in san la rı, maarif və 
mə də niy yət xa dim lə ri bü tün qüv və lə ri-
ni top la ya raq teatr ta ma şa la rı nın mün-
tə zəm gös tə ril mə si nə ça lı şır dı lar. Xü-
su si lə şə hə rin mü tə rəq qi zi ya lı la rı hər 
yay tə ti lin də bir lik də ye ni-ye ni ta ma şa-
lar gös tə rir di lər. Bu ta ma şa lar əsa sən 
Axund za də nin ko me di ya la rın dan iba rət 
olur du. Elə iş ti rak çı la rı da təx mi nən ey ni 
adam lar, son ra dan hər bi ri bö yük şöh rət 
tap mış elm, sə nət fə dailə ri idi. Si ya hı-
ya nə zər sa laq: Yu sif bəy Mə lik haq nə-
zə rov, Ha şım bəy Və zi rov, Bə dəl bəy 
Bə dəl bə yov, Əbül fət Və li, Fi ri dun bəy 
Kö çər li, Mir zə Mux tar Məm mə dov, Hə-
sə nə li bəy Sa rı ca linski, İs ma yıl Şə fi bə-
yov, Cab bar Qar yağ dıoğ lu və baş qa la rı.

Onu da qeyd edək ki, bu ta ma şa lar da 
iş ti rak et mək üçün xü su si mu si qi çi lər də 
də vət olu nur du. Bu ba rə də Qu lam Məm-
məd li nin “Azər bay can teat rı nın sal na mə-
si” ki ta bın da oxu yu ruq: “Ümu miy yət lə, 
Şu şa mu si qi çi lə ri nə, xa nən də lə ri nə teatr 
səh nə si doğ ma idi. Be lə ki, on la rın ək sə-
riy yə ti Tif is də ke çi ri lən teatr ta ma şa la rı nın 
ant rak tı (fa si lə si) za ma nı ça lıb-oxu yur du-
lar. Gö rü nür, elə bu ami lin özü, xa nən də-
lə rin teatr ta ma şa la rın da çı xı şı, gə lə cək də 
mu si qi ilə oxu nan (ope ra nın) teatr ta ma-
şa la rı nın mey da na gəl mə si nə müəy yən 
mə na da öz tə si ri ni gös tə rə bil miş dir”. 

Teat ra hə vəs gös tə rən zi ya lı la rın sa yı 
art dıq ca on la rın ara sın da səh nə əsə ri 
yaz ma ğa hə vəs gös tə rən lər də ta pı lır dı. 
Uşaq lıq da Şu şa da teatr sə nə ti nə vur-
ğun lu ğu nun ne cə baş ver di yi ni Ə.Haq-
ver di yev öz xa ti rə ya zı sın da be lə açıq-
la yır: “1884-cü il də 14 ya şım da ikən bir 
də fə teat ra get dim. Mir zə Fə tə li nin “Xırs-
qul dur ba san” pye si ni oy na yır dı lar. Teatr-
da pər də açı lan da mən bu əqi də də idim 
ki, fo kus gös tə rə cək lər. Pər də açıl dı, bir 
də bax dım ki, müəl li mim Yu sif bəy əy nin-
də çu xa, ba şın da bu xa ra pa paq, be lin də 
xən cər, əlin də tü fəng səh nə də da ya nıb 
igid lik dən dəm vu rur. Get-ge də ta nı dı-
ğım müəl lim lə ri min bi ri ni ar vad li ba sın da 
gö rüb teat rın və ko me di ya nın nə ol du ğu-
nu an la dım”.

***
Şu şa da teat ra ma raq, ta ma şa çı la rın 

sa yı sü rət lə ar tır dı. Tək cə 1885-ci ilin 
av qus tun da Şu şa da kı teatr hə vəs kar-
la rı M.F.Axund za də nin “Müs yö Jor dan 
və dər viş Məs tə li şah”, “Ha cı Qa ra”, 
“Və zi ri-xa ni-Lən kə ran” ko me di ya la rı 
uğur la oy na nı lır. Nü ma yiş lər dən əl də 
edi lən və sait isə xey riy yə məq sə di lə 
şə hər də ki sə nət mək tə bi nə ve ri lir. 

Ye ri gəl miş kən, Şu şa da XIX əs rin 
40-cı il lə rin dən rus di lin də də ta ma şa-
lar gös tə ri lir di. Əs rin son la rın da teatr da 
rus trup pa sı da fəaliy yə tə baş la yır. Bu 
trup pa nın re per tuarın da da ha çox dün-
ya dra ma tur gi ya sın dan nü mu nə lər oy-
na nı lır dı. De mə li, yer li teatr hə vəs kar-
la rı həm də əc nə bi müəl lif ə rin əsər lə ri 
ilə ta nış ol maq im ka nı qa za nır dı lar.

Get dik cə Şu şa nın mə də ni hə ya tın da 
teatr qay nar bir mə ka na çev ri lir di. Am-
ma yer li zi ya lı gənc lə rin teat ra da ha çox 
diq qət ye tir mə si ru ha ni lə ri bərk na ra hat 
edir di. Ona gö rə teatr çı xar dan lar tez-
tez on la rın qə zə bi nə tuş gə lir di lər. Bə-
zən də zi ya lı lar ilə din xa dim lə ri üz-üzə 
gəl mə li olur du lar. Bu nun la bağ lı “No voe 
oboz re nie”də ki bir baş qa mə lu mat diq-
qə ti çə kir: “Bu gün lər də hə vəs kar la rın 
iş ti ra kı ilə iki pyes səh nə ləş di ril miş dir. 

Bu pyes lər dən bi ri, hə lə in di yə dək heç 
yer də oy nan ma mış dır. Bi ri “Ev lən mək 
su iç mək de yil”, o bi ri si isə bir pər də li 
“Qo ca lıq da yor ğa lıq” əsə ri dir. Ta ma şa-
nın sa ba hı şə hə rə səs ya yıl dı ki, onun 
müəl li fi (Ha şım bəy Və zi rov – Y.Əlioğ lu) 
bu əsə ri nə gö rə öl dü rü lə cək di. Xü su si-
lə, ru ha ni lər bərk qə zəb lən miş di lər. Zi-
ya lı lar isə müəl li fə ha va dar çıx mış dı lar”.

Ümu miy yət lə, Şu şa da teatr ta ma şa sı 
qur maq, oy na maq heç də hə mi şə asan 
ol ma yıb. Xü su si lə, bu iş lə bö yük ar zu 
və is tək lə məş ğul olan Ə.Haq ver di ye-
vin ba şı çox bə la lar çə kib. Gör kəm li 
ya zı çı mız Ab dul la Şaiq öz xa ti rə lə rin də 
ya zır: “Ə.Haq ver di ye və Şu şa da “Şə bih-
gər dan” adı qo yul muş dur. 1896-cı il də 
Şu şa şə hə ri müəl lim lə ri nin və Ni ko la-
yevs ki mək tə bi tə lə bə lə ri nin iş ti ra kı ilə 
“Da ğı lan ti faq” fa ciəsi ta ma şa ya qo yu-
lur. Ta ma şa nın re jis sor lu ğu nu Ə.Haq-
ver di yey özü edir miş. Rol lar müəl-
lim lər lə tə lə bə lər ara sın da pay la nır. 
Üçün cü bə yin ro lu nu - S.S.Axun dov, 
qu mar da udu zan bə yin ar va dı nın ro lu-
nu tə lə bə lər dən Rza Mir zə yev oy na yır. 
Mək təb li lər nəğ mə si ni Ü.Ha cı bə yov 
və baş qa la rı oxu yur lar mış. Ta ma şa nın 
sa ba hı ar vad ro lu nu oy na yan R.Mir zə-
ye vin ana sı mək tə bə gə lib hay-küy qo-
pa ra raq “Ha nı o Şə bih gər dan? Mə nim 
oğ lu ma ar vad pal ta rı ge yin di rib xal qın 
qa ba ğı na çı xar dan o Əb dür rə him har-
da dır? Onun ba şı na bir oyun açım ki...” 
de yə Haq ver di ye vi hə də lə yir miş”.

Hə min döv rə nə zər sa lar kən ən çox 
səh nə yə qo yu lan müəl lif ər sı ra sın da, 
tə bii ki, M.F.Axund za də baş da gə lir. 
Onun “Ha cı Qa ra” ko me di ya sı ikin ci də-
fə 1897-ci il də Şu şa da ta ma şa ya qo yu-
lub. Hə min il lər də ta ma şa la rın təş ki li və 
re jis sor lu ğu N.Və zi rov və Ə.Haq ver di-
ye vin üzə ri nə dü şür dü. Qa dın rol la rı nın 
ifa çı la rı da təx mi nən ey ni adam lar idi: 
Rə sul Ta hi rov və Sa lah bəy Zöh rab bə-
yov. Ha cı Qa ra ro lu nu H.Sa rı ca lins ki, 
Əs gər bəy ro lu nu Ca vad bəy Və zi rov, 
Sə fər bəy ro lu nu F.Kö çər li, Kə rə mə li 
ro lu nu isə H.Və zi rov ifa edir di. 

Ar tıq Şu şa da teatr mü tə rəq qi ide ya-
la rın təb li ğat çı sı ki mi xal qın şüuru na 
tə sir et mək də və da ha ge niş müs tə-
vi də ya yıl maq da idi. Bu nu Şu şa teat-
rı nın 1903-1910-cu il lər re per tuarı na 
nə zər sa lar kən ay dın gö rü rük. Janr 
müx tə lif i yi və müəl lif rən ga rəng li yi otu-
ruş muş re per tuar si ya sə ti nin for ma laş-
dı ğı na işa rə idi. Nü mu nə lər sı ra sın da 
Axund za də nin “Ha cı Qa ra”, V.Şeks pi-
rin “Otel lo”, Ə.Haq ver di ye vin “Da ğı lan 
ti faq”, “Ha cı Daş də mir”, “Ac hə rif ər”, 
N.Və zi ro vun “Ha cı Qəm bər”, “Dad ya-

rım çıq əlin dən”, “Dal dan atı lan daş to-
pu ğa də yər”, S.Qə ni za də nin “Xor-xor”, 
“Ax şam səb ri xe yir olar”, N.Nə ri ma no-
vun “Na dir şah”, Z.Ha cı bə yo vun “Ev-
liy kən su bay”, “Əl li ya şın da ca van”, 
Y.Kə na nın “Ev lən mək” və baş qa müəl-
lif ə rin əsər lə ri Şu şa nın teatr hə vəs kar-
la rı Y.Mə lik haq nə zə rov, H.Və zi rov, Zül-
fü qar Se yid bə yov, Məm mə də li Oru cov, 
Z.Ha cı bə yov, Hə mid Axun dov, Mu sa 
Şu şins ki, Sur xay Ab dul la yev, Mir zə 
Ələk bər Axun dov, Xos rov və Hü sü Ma-
ma yev lər tə rə fin dən uğur la oy na nı lır, 
ta ma şa çı lar tə rə fin dən al qış la nır dı. 

***
Şu şa nın teatr mü hi ti nə Ba kı ar tist lə-

ri də öz sə nət töh fə si ni bəxş edir, yer li 
hə vəs kar lar və ta ma şa çı lar da teatr ta-
ma şa la rı na ma ra ğı da ha da ar tı rır dı-
lar. Hə min dövr lər də ar tıq xalq ara sın-
da məş hur ar tist ki mi ta nı nan Hü seyn 
Ərəb lins ki və Sid qi Ru hul la tez-tez 
şu şa lı teatr se vər lə rin qar şı sın da çı xış 
edir di lər. 

Teatr şü nas Y.Əlioğ lu Şu şa və onun 
teatr mü hi ti ni təs vir edər kən ma raq lı bir 
pa ra lel apa rır: “XIX əsr dən fərq li ola-
raq XX əs rin əv vəl lə rin də ar tıq Şu şa da 
teatr ta ma şa la rı na və akt yor la ra mü-
na si bət də yi şə rək ye ni müs bət fi kir lər 
for ma laş ma ğa baş la mış dır. Tə bii, bu 
müs bət fi kir, hər cür təz yiq və tə qib lə rə 
bax ma ya raq, Şu şa teat rı nın ta ma şa la rı 
sa yə sin də müm kün ol muş dur”. 

Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq Cə lil 
Məm məd qu lu za də nin də ya ra dı cı-
lıq ta le yin də Şu şa nın öz əhə miy yət li 
izi var. Onun şu şa lı zi ya lı lar la sıx ün-
siy yə ti olub. Bu nun nü mu nə si ola raq 
1916-cı ilin 17 av qus tun da Mir zə Cə-
li lin “Ölü lər” tra gi ko me di ya sı Şu şa da, 
Xur şid ba nu Na tə va nın qı zı Xan bi kə nin 
evin də yer lə şən mək təb də ta ma şa ya 
qo yu lub. Bu ta ma şa dan son ra Mir zə 
Cə lil də bir sı ra din xa dim lə ri nin qə-
zə bi nə tuş gə lib. Am ma Şu şa da ha mı 
mol la lar ki mi dü şün mür dü. Şu şa da, 
ümu miy yət lə, sə nə tə və sə nət ka ra bü-
tün dövr lər də hör mət və eh ti ram olub...

XX əs rin əv vəl lə rin də Şu şa da otu-
ruş muş teatr mü hi ti so vet ləş mə za ma-
nın da da, sə nə tin ideolo gi ya ma şı nı na 
çev ril mə si dö nə min də də özü nə məx-
sus lu ğu nu, be lə de mək müm kün sə, 
müs tə qil li yi ni, mil li xü su siy yət lə ri ni qo-
ru yub sax la ya bil miş dir. Bu nu müs tə qil, 
mil li zi ya lı la rın ya rat dı ğı Şu şa teat rı nın 
sü tun la rı üzə rin də qu ru lan “Şu şa kol xoz-
sov xoz teat rı”nın, son ra kı mər hə lə də 
Ü.Ha cı bəy li adı na Şu şa Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı nın, elə cə də Şu şa Mu si qi-
li Xalq Teat rı nın, elə in di ki Şu şa Döv lət 
Mu si qi li Dram Teat rı nın da ana ide ya sı 
ki mi gö rə bi li rik.

Həmidə Nizamiqızı

Xalq artisti, bəstəkar 
Sevda İbrahimova vəfat edib

Azərbaycanınmusiqiictimaiyyətinəitkiüzverib.Görkəmli
bəstəkar,Xalqartisti,professorSevdaİbrahimovaiyulun17
də,ömrünün83cüilindəvəfatedib.

Sev da İb ra hi mo va 1939-cu 
il no yab rın 28-də Xalq ya zı çı-
sı Mir zə İb ra hi mo vun ailə sin də 
ana dan olub. Azər bay can Döv-
lət Kon ser va to ri ya sı nın Piano 
(M.Bren ne rin sin fi) və Bəs tə kar-
lıq (Q.Qa ra ye vin sin fi) fa kül tə lə-
rin də təh sil alıb.

Sev da İb ra hi mo va iki ope ra nın 
(“Nə nə min na ğıl la rı”, “Bi ri var-
dı...”), beş for te piano kon ser ti nin, 
or qan, tar və or kestr üçün kon-
sert lə rin, kan ta ta la rın, ka me ra-
inst ru men tal və vo kal kom po zi-
si ya la rı nın, for te piano so lo üçün 

çox say lı sil si lə lə rin, uşaq lar üçün müx tə lif janr lı əsər lə rin, film lər və 
ta ma şa lar üçün mu si qi lə rin müəl li fi dir. Əsər lə ri ABŞ, Fran sa, İs veç, 
Al ma ni ya və di gər öl kə lə rin kon sert sa lon la rın da ifa edi lib.

Bəs tə ka rın or qan və sim li or kestr üçün kon sert (1990), qo boy 
və piano üçün “Qəm gin lik” pyes lər sil si lə si (1991), sk rip ka və 
ka me ra or kest ri üçün mu si qi (1992), 2 piano üçün “Azər bay-
can tə ra nə lə ri” pyes lər sil si lə si (1994), tar və sim li or kestr üçün 
“Sə nin üçün da rı xı ram, Şu şam” (1999), səs, tar və sim li or kestr 
üçün “Qur ban sız qa lan ta rım” (ele gi ya-xa ti rə, 2000), sim li or-
kestr üçün “Və tən dü şün cə lə ri” (2001) və di gər əsər lə ri mu si qi 
mə də niy yə ti mi zin diq qə tə la yiq nü mu nə lə rin dən dir.

O, N.Gən cə vi, M.Şəh ri yar, S.Vur ğun, B.Va hab za də, M.Araz, 
H.Zi ya, R.Zə ka, M.Dil ba zi, H.Bül lu ri və baş qa şair lə rin söz lə ri nə 
qəl bə ya tan mah nı və ro mans lar bəs tə lə yib. Nəğ mə lə ri ta nın mış 
mü ğən ni lə rin ifa la rın da ürək lə rə yol ta pıb.

Unu dul maz bəs tə kar, gö zəl in san Sev da İb ra hi mo va nın xa ti-
rə si onu ta nı yan la rın qəl bin də əbə di ya şa ya caq.

Al lah rəh mət elə sin.

Şuşa  –  bir  teatr  səhnəsi  kimi...

“Şuşalı bəstəkarlar”

Natəvan haqqında film çəkilir

Builgörkəmlişairə,xeyriyyəçiXurşibanu
Natəvanın(18321897)anadanolması
nın190illiyiqeydedilir.Dövlətbaşçısısöz
ustadınınyubileyihaqqındasərəncam

imzalayıb.Xanqızınınyubileyiiləbağlıölkə
mizdəmüxtəliftədbirlərkeçirilir.

İc ti mai Te le vi zi ya tə rə fin dən Na tə van haq-
qın da film çə ki lir. Fil min re dak to ru Bə növ şə 
Məm mə do va qə ze ti mi zə bil dir di ki, film-ta ma şa 
şək lin də olan “Xan qı zı” ad lı ek ran əsə ri İl yas 
Əfən di ye vin “Xur şid ba nu Na tə van” pye si əsa-
sın da ər sə yə gə lir. 45 də qi qə nə zər də tu tu lan fil-
min ide ya sı Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın ha zır la dı ğı 
“Xan qı zı” ta ma şa sın dan ya ra nıb. 

Film də aka de mik Tey mur Kə rim li, Xalq ya zı çı sı 
El çin, Xalq ar tis ti Mə ra him Fər zə li bə yov, Əmək-

dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas Zi yad xan Əli-
yev, ya zı çı-pub li sist Mus ta fa Çə mən li, Na tə va nın 
kö tü cə si Se vil Hü sey no va və baş qa la rı nın Xan 
qı zı nın ir si ilə bağ lı dü şün cə lə ri əks olu na caq. 

Çə ki liş lə ri Ba kı da və Şu şa da real la şan film də 
Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın akt yor la rı rol alıb. Na-
tə va nı Ül viy yə Rza, Xa say bə yi Tu ral Əh məd, 
Alek sandr Dü ma nı Ay dın Əli yev can lan dı rır. 

Bə dii-sə nəd li janr da len tə alı nan ek ran əsə ri-
nin qu ru luş çu re jis so ru El çin Məm mə dov, re dak-
to ru Bə növ şə Məm mə do va, ope ra tor la rı Ta leh 
Hə sən za də, Tər lan Məm mə dov, səs re jis so ru 
Fuad Al lah ver di yev, re jis sor as sis ten ti Qur ban 
Şi rə li yev, işıq üz rə rəs sa mı Fə rid Cə fə rov, pro-
dü se ri İb ra him Ağa za də dir. Film ilin so nun da ek-
ran la ra çı xa caq.

La lə Azə ri
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19 iyul 1915 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si (ba ri ton) Ağa-
ba ba Ba la ğa oğ lu Bün yad za də (1915 – 17.12.1974) Ba kı nın 
Kür də xa nı kən din də do ğu lub. 1938-ci il dən Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

20 iyul 1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Bəx şi Hə sən oğ-
lu Qə lən dər li (1903 – 14.9.1985) Xan kən di də do ğu lub. C.Cab-
bar lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rın da baş re jis-
sor, C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rın da re jis sor iş lə yib.

20 iyul 1933 – Əmək dar rəs sam Məm mə də li Na ma zə li oğ lu 
İs ma yı lov (1933 – 21.8.2010) Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da qu ru luş çu rəs sam iş-
lə yib.

20 iyul 1936 – Ta rix çi, ar xeoloq, AMEA-nın müx bir üz vü Və-
li Hü seyn oğ lu Əli yev (1936–2020) Şə ki ra yo nu nun Daş bu laq 
kən din də ana dan olub.

20 iyul 1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor Ra fi q Ağa-
hü seyn oğ lu Da da şov (1946-2017) Ba kı da ana dan olub. Bir sı ra 
fi lm lə rin (“Yol əh va la tı”, “Qətl gü nü” və s.) ikin ci re jis so ru olub, 
sə nəd li fi lm lər çə kib.

20 iyul 1948 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor Ra miz Ha cı Ağa 
oğ lu Əziz bəy li (1948 – 9.6.2021) Ba kı da ana dan olub. Film lər-
də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı rol lar oy na yıb, “Pir ver di nin 
xo ru zu”, “Bəxt üzü yü”, “Ya lan” bə dii fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. Bir 
çox fi lm lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib.

20 iyul 2021 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr və ki no xa di-
mi Zem fi  ra Ba ba qı zı Ba ba ye va (17.11.1954 – 2021) və fat edib.

21 iyul 1928 – Azər bay can SSR Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si 
və Xalq Ko mis sar la rı So ve ti “Ye ni türk əlif ba sı nın ic ba ri və qə ti 
ola raq tət biq olun ma sı” haq qın da qə rar qə bul edib. 1929-cu il 
yan va rın 1-dən Azər bay can SSR-də la tın qra fi  ka lı əlif ba ya ke-
çid baş lan dı.

21 iyul 1950 – Xalq ar tis ti Məm məd ba ğır Ba ğır za də (1950 
– 30.10.2005) Ba kı nın Nar da ran kən din də do ğu lub. Xalq və 
bəs tə kar mah nı la rı nın unu dul maz ifa çı sı, po pul yar mah nı la rın 
(“Kim lə rə qal dı dün ya?”, “Ya dı ma düş dü”) müəl li fi  olub.

21 iyul 1964 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nairə Ha fi z qı zı 
Sa dı xo va (1964 – 4.9.2021) Ba kı da do ğu lub. Mu zey Sər vət lə ri 
və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər kə zi nin di rek tor müavi ni 
olub.

21 iyul 1981 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi 
Ko mi tə si gör kəm li şair, dra ma turq Hü seyn Ca vi din ana dan ol-
ma sı nın 100 il li yi haq qın da qə rar qə bul edib. Qə rar da Ba kı və 
Nax çı van şə hər lə rin də Hü seyn Ca vi din xa ti rə mu zey lə ri nin ya-
ra dıl ma sı, ədi bin adı nın əbə di ləş di ril mə si ilə bağ lı di gər təd bir lər 
nə zər də tu tul muş du.

Dün ya
19 iyul 1834 – Fran sız rəs sa mı və hey kəl tə ra şı Ed qar De qa 

(Ed gar De gas – Hi laire Ger main de Gas; 1834-1917) ana dan 
olub.

19 iyul 1893 – Rus şairi Vla di mir Ma ya kovs ki (1893 - 
14.4.1930) Gür cüs ta nın Ku taisi böl gə si nin Baq da di kən din də 
do ğu lub. 1906-cı il də ailə si Mosk va ya kö çüb. Poema la rı: “Şal-
var lı du man”, “150 000 000”, “Vla di mir İliç Le nin” və s. Sa ti rik 
pyes lə ri: “Mis te ri ya Buff ”, “Ha mam” və s.

20 iyul 1304 – İta li ya in ti ba hı nın gör kəm li nü ma yən də si, şair 
Fran çes ko Pet rar ka (Fran ces co Pet rar ca; 1304-1374) ana dan 
olub.

20 iyul 1864 – İs veç şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1931) Erik Karl feldt (Erik Axel Karl feldt; 1864-1931) 
ana dan olub.

20 iyul 1882 – Al man fi  lo so fu Ni ko lay Hart man (Ni ko lai Hart-
mann; 1882-1950) ana dan olub. Fəl sə fə də ye ni (tən qi di) on to-
lo gi ya nın ba ni si sa yı lır.

20 iyul 1895 – Ma car və ame ri kan rəs sa mı, fo toq raf və bəs tə-
kar, konst ruk ti vizm cə rə ya nı nın nü ma yən də si Las lo Mo hoy-Nad 
(Lasz lo Mo holy-Nagy; 1895-1946) ana dan olub.

20 iyul 1924 - Gör kəm li rus re jis so ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Tat-
ya na Mi xay lov na Lioz no va (1924-2011) ana dan olub. Film lə ri: 
“Ba ha rın on yed di anı” te le se rialı, “Kar na val” və s.

21 iyul 1893 – Al man ya zı çı sı Hans Fal la da (əsl adı Ru dolf 
Wil helm Fried rich Dit zen; 1893-1947) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“An ton və Her da”, “Son ra nə, ba la ca adam?”, “Ca na var lar için-
də ca na var” və s.

21 iyul 1899 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1954) Er nest He min quey (Er nest Mil ler He ming-
way; 1899 – 2.7.1961) ana dan olub. Əsər lə ri: “Ki şi siz qa dın lar”, 
“Əl vi da, si lah”, “Əcəl zən gi ki min üçün ça lı nır” (ro man lar), “Qo ca 
və də niz” (po vest) və s.

21 iyul 1910 – Rus rəs sa mı Vla di mir Se rov (1910-1968) ana-
dan olub. SS Rİ Rəs sam lar İt ti fa qı nın pre zi den ti (1962-1968) 
olub, ta ri xi möv zu da mo nu men tal əsər lə ri ilə ta nı nıb.

21 iyul 1933 – Ame ri ka ya zı çı sı Con Qard ner (John Champ lin 
Gard ner; 1933-1982) ana dan olub. “Qren del” ro ma nı ilə məş-
hur la şıb, ya zı çı lıq pe şə si ni öy rə nən lər üçün “Ədə biy yat sə nə ti” 
əsə ri nin müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

19–21 iyulXatirə təqvimi

“İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı” 
proqramı üzrə üçüncü təlim yekunlaşıb

əvvəli səh. 1-də
ADA Uni ver si te ti nin müəl li mi La lə Ki şi ye va 

ya ra dı cı sə na ye nin əsas an la yış la rı, ta ri xi in-
ki şaf mər hə lə lə ri, qlo bal kon tekst də sta tis tik 
rə qəm lə ri təq dim edib. O, əsas tə mə li in san 
ya ra dı cı dü şün cə si nə da ya nan bu sə na ye 
nö vü nün ye ni rə qəm sal dövr də aç dı ğı im kan-
lar dan da nı şıb. İn te rak tiv sual-ca vab şək lin də 
apa rı lan ses si ya da iş ti rak çı la rın fəaliy yət sa-
hə lə rin də tət biq edi lən rə qəm sal tex no lo gi ya-
lar haq qın da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb və real 
keys lə rin üs tün lük lə ri mü za ki rə edi lib. Təq di-
mat da həm çi nin blok çeyn tex no lo gi ya la rın-
dan ya ra dı cı sə na ye məh sul la rı nın da ya nıq lı 
mar ke tin qi və mo ne ti za si ya sı üçün əsas va-
cib tət biq is ti qa mət lə ri və tə ləb lə ri izah edi lib. 

Təd bir də fərq li öl kə lər dən mə də ni fəaliy-
yət sa hə lə rin də uğur lu la yi hə lər dən də bəhs 
edi lib. Kreativ sa hib kar ki mi də vət edil miş 
“Nin ka Cards&Gifts” şir kə ti nin rəh bə ri Nər giz 
İb ra hi mo va tə lim iş ti rak çı la rı ilə öz uğur he-
ka yə si ni bö lü şüb.

“Arts Coun cil” Azər bay can təş ki la tı nın rəh-
bə ri Da daş Məm mə dov mil li mə də ni ir sin və 
sə nət ənə nə lə ri nin xa ri ci öl kə lər də təb li ği nə 
dair real laş dı rı lan tə şəb büs lər haq qın da ət-
rafl  ı mə lu mat ve rib. 

Mə də niy yət və in cə sə nət sa hə si üz rə bey-
nəl xalq eks pert Ca han gir Sə lim xa nov mə də-
ni la yi hə lə rin ər sə yə gəl mə sin də kreativ ya-
naş ma lar, həl lər, in no va si ya lar möv zu sun da 

təq di ma tın da müx tə lif la yi hə və proq ram lar 
üzə rin dən kreativ me to di ka, uz laş dır ma qa bi-
liy yət lə ri, kreativ eks pe ri ment lə rin dən da nı şıb.

Mə də niy yət Na zir li yi nin Ya ra dı cı sə na ye lər 
və rə qəm sal in ki şaf şö bə si nin mü di ri Ra mil 
Ab bə ki rov na zir li yin ya ra dı cı sə na ye lə rin in-
ki şa fı sa hə sin də st ra te ji fəaliy yət is ti qa mət-
lə ri və Mil li Priori tet lər çər çi və sin də nə zər də 
tu tu lan fəaliy yət lər ba rə də təq di mat edib.

Tə lim kur sun da Mə də niy yət Na zir li yi və 
onun ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən müəs si sə-
lə rin, Döv lət Tu rizm Agent li yi, Döv lət Şə hər sal-
ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si, “İçə ri şə hər” Döv lət 
Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si, Şu şa Şə hə ri 

Döv lət Qo ruq İda rə si, AMEA-nın mü va fi q ins-
ti tut la rı, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti, 
Ba kı Bey nəl xalq Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi və 
di gər qu rum la rın, ya ra dı cı təş ki lat la rın nü ma-
yən də lə ri iş ti rak edib lər. Kur sun so nun da iş ti-
rak çı la ra ser ti fi  kat lar təq dim edi lib.

Xa tır la daq ki, “İr sin ida rəedil mə si ba ca rıq-
la rı nın in ki şa fı” proq ra mı üz rə iyun ayın da 
ke çi ril miş iki tə lim kur su UNES CO-nun “Dün-
ya mə də ni və tə bii ir si nin qo run ma sı haq-
qın da” 1972-ci il Kon ven si ya sı na və “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 olun muş du.

O, pay taxt Ba kı da və ra yon-
la rı mız da ucal dıl mış bir çox 
mo nu men tal hey kəl tə raş lıq 
əsər lə ri nin və çox say lı dəz gah 
hey kəl tə raş lı ğı nü mu nə lə ri-
nin müəl li fi ki mi ta nı nır. Uzun 
müd dət pe da qo ji fəaliy yət lə 
məş ğul olub, hey kəl tə raş lıq 
sə nə ti nin sir lə ri ni gənc lə rə 
öy rə dib. 

Bu ya zı da Xalq rəs sa mı İb-
ra him İs ma yıl oğ lu Zey na lov 
(1934-2003) haq qın da söz aça-
ca ğıq. 

İb ra him Zey na lov Ba kı da ana-
dan olub. Ə.Əzim za də adı na 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Tex ni ku mu nu (1956) və Xar kov 
Döv lət Rəs sam lıq İns ti tu tu nu 
(1962) bi ti rib. Mü sa hi bə lə rin dən 
bi rin də de yir di: “Hə lə uşaq yaş-
la rın dan plas ti lin dən, ağac dan 
hey van fi  qur la rı dü zəlt mə yi çox 
se vir dim. Bu hə vəs son ra dan 
ar zu ya çev ri lə rək qəl bim də kök 
sal dı... İlk müəl li mim Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi, hey kəl tə raş 
Hə yat Ab dul la ye va olub. Mən 
on dan çox şey öy rən mi şəm...”. 

İ.Zey na lov Azər bay ca nın ta-
nın mış döv lət, elm, sə nət adam-
la rı nın bə dii- es te tik tə sir gü cü nə 
ma lik ob raz la rı nı ər sə yə gə ti rib. 
Sə nət ka rın fər di şə kil də və həm-
kar la rı ilə bir gə ha zır la dı ğı mo-
nu men tal hey kəl tə raş lıq  nü mu-
nə lə rin dən “İma dəd din Nə si mi” 
(Xalq rəs sa mı To kay Məm mə-

dov la bir gə, tunc, qra nit, 1978, 
Ba kı), “Mir zə Ələk bər Sa bir” 
(tunc, qra nit, 1989, Şa ma xı), 
“Şah İs ma yıl Xə tai” (Əmək dar 
rəs sam, hey kəl tə raş Za kir Meh-
di yev lə bir gə, tunc, qra nit, 1990, 
Ba kı), “Mü ci rəd din Bey lə qa ni” 
(Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş 
Za kir Meh di yev lə bir gə, tunc, 
qra nit, 1991, Bey lə qan), “İs ma yıl 
bəy Qut qa şın lı” (Əmək dar rəs-
sam, hey kəl tə raş Za kir Meh di-
yev lə bir gə, tunc, 1992, Qə bə lə), 
“Ni za mi Gən cə vi” (tunc, qra nit, 
1993, Ba kı), “Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı yev” (tunc, qra nit, 1994, Ba-
kı) və baş qa əsər lə ri qeyd et mək 
olar. 

Hey kəl tə ra şın ob raz ya ra dı cı-
lı ğı, mo nu men tal lı ğı və es te tik 
tə sir qüv və si ilə diq qət çə kən 
əsər lə ri seyr çi də xoş duy ğu lar 
ya rat maq la ya na şı, mə nə vi ir-
si mi zin zən gin li yi ni nü ma yiş et-
di rir. Məş hur şair M.Bey lə qa ni, 
sa ti rik poezi ya mı zın bö yük us-
ta dı M.Ə.Sa bir və ya zı çı İ.Qut-
qa şın lı nın doğ ma yurd la rın da 
ucal dı lan abi də lə ri öz bə dii ifa-
də və iş lə nil mə xü su siy yət lə ri-
nin dol ğun lu ğu ilə nə zə ri cəlb 
edir. 

Bu yer də qeyd et mək ye-
ri nə dü şər ki, hey kəl tə raş lar 
İ.Zey na lov la Z.Meh di ye vi ya-
xın dost luq və ya ra dı cı lıq tel lə ri 
bağ la yır dı. Sə nət şü nas lıq dok-
to ru, pro fes sor Cə mi lə Nov ru-
zo va hey kəl tə ra şın ya ra dı cı lı ğı 
haq qın da ya zır: “İb ra him Zey na-
lo vun abi də lə ri və la yi hə lə ri bir-
bi rin dən for ma müx tə lifl  i yi, əl də 
olun muş qu ru luş la rın tək rar lan-
ma ma sı cəh di ilə fərq lə nir. Onun 
abi də lə ri nin tə sir eff  ek ti ta ma şa-
çı ya ya xın lıq, fi  qur və pos ta ment 
öl çü lə ri nin dü şü nül müş uz laş-
dı rıl ma sın da dır. Çox vaxt abi də 
ha zır lan maz dan ön cə port ret 
üzə rin də iş ge dir, hey kəl tə raş 

məhz bur da gə lə cək mo nu men-
tal ob ra zın ciz gi lə ri ni müəy yən-
ləş di rir. Be lə lik lə, hey kəl tə ra şın 
ya rat dı ğı abi də lər yük sək idealı, 
ya ra dı cı şəx siy yə tin möh tə şəm-
li yi ni və gö zəl li yi ni təs diq lə yən 
mo nu men tal ob ra zın ya ra dı cı lıq 
ax ta rış la rı ənə nə lə ri ni iz lə mə yə 
im kan ve rir. Bu ənə nə lə rin ide ya 
zə mi nin dən onun for mal əla mət-
lə ri də ya ra nır...” (“Hey kəl tə raş 
İb ra him Zey na lov”. Al bom-mo-
noq ra fi  ya. Ba kı, 1998).

İ.Zey na lo vun büst-port ret 
əsər lə ri su rət lə rin fər di psi xo lo-
ji xü su siy yət lə ri nin pro fes sional 
iş lə nil mə si ba xı mın dan se çi lir və 
ob raz la rın da xi li- mə nə vi dün ya-
la rı nı də qiq lik lə tə cəs süm et di rir. 

“Mir zə Fə tə li Axun dov” (mər mər, 
1963), “Xə yal. Gənc qız port re ti” 
(mər mər, 1979), “Rə şid Beh bu-
dov” (tunc, 1986), “Mir zə Ələk-
bər Sa bir” (tunc, 1989) “Ha bil 
Əli yev” (tunc, 1990) büst lə ri bu 
qə bil dən dir. 

Hey kəl tə raş həm çi nin “Me mar 
Əcə mi” (tunc, 1976), “M.L.Rost-
ro po viç” (tunc, 1997) ba rel yefl  ə ri-
nin və H.Z.Ta ğı ye vin xa ti rə löv hə-

si (Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş 
Za kir Meh di yev lə bir gə, tunc, 
1996, Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu-
ze yi nin bi na sı), Məm məd Səid 
Or du ba di nin qə bi rüs tü abi də si 
(qra nit, 1973) və baş qa me mo rial 
xa ti rə nü mu nə lə ri nin müəl li fi  dir. 

Gör kəm li ya zı çı M.S.Or du ba-
di nin Fəx ri xi ya ban da kı qə bi rüs-
tü abi də si ori ji nal kom po zi si ya 
qu ru lu şu na ma lik dir və us ta lıq la 
həll edi lib. Ya zı çı nın mə na lı su-
rə ti mo no lit qra nit üzə rin də əks 
olu nub. Di gər qa ya laş mış qra nit 
daş lar da isə onun ta ri xi ro man la-
rı nın ad la rı – “Qı lınc və qə ləm”, 
“Giz li Ba kı”, “Du man lı Təb riz”, 
“Dö yü şən şə hər” – həkk olu nub.  

İ.Zey na lo vun hey kəl tə raş lıq 
əsər lə ri ori ji nal kom po zi si ya 
qu ru lu şu, pro fes sional iş lə nil-
mə xü su siy yət lə ri nə ma lik dir və 
ay rı-ay rı lıq da bə dii təh lil pred-
me ti ol ma ğa la yiq sə nət nü mu-
nə lə ri dir. 

Sə nət kar məh sul dar ya ra dı-
cı lıq fəaliy yə ti ilə ya na şı iyir mi 
il Azər bay can Döv lət Pe da qo ji 
İns ti tu tun da müəl lim, baş müəl-
lim, do sent, pro fes sor, ka fed-
ra mü di ri (1973-1993) iş lə yib, 
Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu-
ze yi nin di rek to ru (1994-2003) 
və zi fə sin də ça lı şıb. Əsər lə rin-
dən iba rət sər gi lər təş kil olu-
nub. Bə dii ya ra dı cı lıq nü mu nə-
lə ri müx tə lif mu zey, qa le re ya və 
şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lır.

İ.Zey na lo vun ya ra dı cı lı ğı və 
fəaliy yə ti döv lə ti miz tə rə fi n dən 
yük sək qiy mət lən di ri lib. O, res-
pub li ka nın “Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi” (1977), “Xalq rəs sa mı” 
(1988) fəx ri ad la rı na la yiq gö rü-
lüb,  SS Rİ (1972) və Azər bay can 
SSR (1976) Döv lət mü ka fat la rı nın 
laureatı olub.  

Əsəd Qu li yev
sə nət şü nas, Rəs sam lar 

İttifaqının üz vü

Ağac fiqurlardan monumental abidələrə
Heykəltəraş İbrahim Zeynalovun yaradıcılığına qısa nəzər

Avan qard rəs sam Ucal Haq-
ver di yev ötən əs rin 80-ci 
il lə rin də rəng kar lıq sə nə tin də 
öz dəst-xət ti ilə ta nın ma ğa 

baş la yıb. Gənc yaş la rın dan Ra sim 
Ba ba yev, Sə nan Qur ba nov və 
Ka mal Əh məd ki mi rəs sam lar la 
apar dı ğı mü za ki rə lər onun sə nət 
ax ta rış la rı nın tə mə li idi... 

Rəs sam-il lüst ra tor Ucal Haq ver di yev 9 
iyun 1960-cı il Ba kı da gör kəm li rəs sam 
Hə sən Haq ver di ye vin ailə sin də ana dan 
ol muş du. 1975-1979-cu il lər də Əzim 

Əzim za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bin-
də oxu muş, son ra Tal lin də İn cə sə nət 
İns ti tu tu na da xil ol sa da, 1984-cü il də 
Azər bay can Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu-
nun Bə dii qra fi  ka fa kül tə sin də ali təh si li-
ni ta mam la mış dı. Ucal rəs sam lı ğa san ki 
din sə viy yə sin də eti qad edər di. Ya ra dı cı-
lı ğı nın mü hüm xa rak te rik cə hət lə ri bun-
lar dır: kul tu ro lo ji de tal lar; An tik Yu nan və 
Ro ma sə nə ti; “İn cil” he ka yət lə ri; bi zans 
fres ka la rı; rus iko na sə nə ti; fran sız imp-
res sioniz mi; eksp res sionizm. 

Rəs sa mın müəl li fi  ol du ğu port ret-
lər dən bəhs et sək, de mə li yik ki, onun 
üçün ənə nə vi ob raz hə yat yol da şı Ye le-
na Haq ver di ye va dır. Bə zi port ret lə rin də 
İta li ya İn ti ba hı ənə nə lə rin dən – Sand-
ro Bot ti cel li, Leonar do da Vin çi, Ra fael 
sə nə ti nin de ko ra tiv lik və mo nu men tal-
lıq cə hət lə rin dən il ham lan dı ğı özü nü 
gös tə rir.  “Ana mın port re ti”, “Bu tu na yın 
port re ti”, “Ne ma nın port re ti”, “Bəx ti ya rın 
port re ti”, “Ay tə nin port re ti” və di gər lə ri 
bu na nü mu nə dir. Də rin dü şün cə lər alə-
mi nə qərq olan bu in san lar çox za man 
li ri ka və hü zur la do lu dur. 

Ucal Haq ver di ye vin ya ra dı cı lı ğın-
da önəm li mər hə lə din möv zu su dur. 
“Xe yir-dua”, “Mü qəd dəs Var fo lo mey”, 
“Mü nəc cim lə rin səc də qıl ma sı”, “Kil sə 
hə yə tin də”, “Çar mı xa çə kil mə”, “Adəm 

və Həv va”, “Ma don na kör pə-
si ilə”, “İuda nın öpü şü”, “Mü-
qəd dəs İero nim”, “Cən nət dən 
qo vul ma” və s. əsər lə ri “İn cil” 
he ka yət lə rin də ki ob raz və mo-
tiv lə rin rəs sam tə xəy yül lün də 
ək si dir.

O, hə lə uşaq yaş la rın da is-
te da dı nı “Azər bay can tə biəti” 
jur na lın da dərc olu nan il lüst-
ra si ya lar la sü bu ta ye tir miş di. 
90-cı il lər də “Dün ya xalq la rı-
nın na ğıl la rı” sil si lə sin dən 6 
ki ta ba il lüst ra si ya lar çək miş di. 
Bu əsər lər də san ki ki çik na ğıl-
ta ma şa nı seyr edir sən. “Qa ra 
qo yun” (Şot lan di ya), “Ma ra lın 
seh ri” (Mek si ka), “Leon mir va ri si” (Ka-
na da) ki mi na ğıl la ra çək di yi il lüst ra si ya-
lar da fərq li lik nə zə rə çar pır. 

Ümu miy yət lə, dün ya ədə biy ya tı, 
poezi ya dün ya sı rəs sam üçün əhə miy-
yət li dir. O,  ya şa dı ğı dün ya ya daima 
gö zəl lik və har mo ni ya priz ma sın dan 
ba xıb. Bu emo sional duy ğu la rı nı şeir lə-
rin də də əks et dir miş di.

Am ma mən si zin üçün
 Sə ma nı çə kə cə yəm,
Və o gö zəl rəq si ni gül lə rin, yar paq la rın, 
Ul duz la rın odu nu sön mə yə qoy ma ya cam,
Hə qi qət nu ru ol sun qoy bü tün na ğıl la rın.

Ucal Haq ver di ye vin çox şa xə li fəaliy-
yə ti nin növ bə ti is ti qa mə ti Şərq fəl sə fə-
si dir. Bu möv zu da “Şərq gö zə li”, “Şah-
za də”, “Rəqs”, “Şə ki” və s. ki mi ecaz kar 
əsər lər ər sə yə gə tir miş di. Bu əsər lər də 
onun “Qa car üs lu bu” sə nət mək tə bin-
dən il ham lan dı ğı ay dın nə zə rə çar pır. 
Rəs sa mın mo der nizm cə rə yan la rın dan 
fo vizm, ku bizm, fu tu riz mə xas port ret və 
kom po zi si ya la rı da var.  

1996-cı il dən “La bi rint”  ya ra dı cı qru-
pu nun üz vü ola raq müx tə lif land-art 
la yi hə lə rin də fəal iş ti rak edən rəs sam 
çağ daş Azər bay can in cə sə nə tin də fərq-
li iz qoy muş dur.

O, öm rü nün son beş ili ni Ba-
kı da yer lə şən Mi xail Ar xan gel 
apos tol kil sə si nin di var rəsm lə ri-
ni in ter yer tər ti ba tı na, fres ka və 
iko na nü mu nə lə ri çək mə yə həsr 
et miş di. Kil sə mo nu men tal di var 
rəng kar lı ğı mü rək kəb bir pro ses 
ol du ğu üçün Ucal ar tıq azad ya-
ra dı cı lıq dan de mək olar ki, im ti-
na et miş di. Ya ra dı cı lıq ema lat xa-
na sın da ye ni tab lo lar ya rat ma ğa 
za ma nı yox idi. 2004-cü il də Ucal 
Haq ver di yev və fat et dik dən son-
ra kil sə rəsm lə ri ni hə yat yol da şı 
Ye le na da vam et dir di.

Və fa tın dan son ra rəs sa mın 
əsər lə ri müx tə lif bey nəl xalq sər-
gi lər də təq dim edil miş dir. 

Bu gün lər də isə Ucal Haq ver-
di ye vin əsər lə ri Ya rat Müasir İn cə sə nət 
Mə ka nın da nü ma yiş olu nur.

2022-ci ilin 26 ma yın da açı lan “Möv-
cud luq da ün siy yət” ad lı sər gi də rəs sa mın 
ilk də fə ola raq ge niş miq yas lı ret ros pek tiv 
sər gi si ta ma şa çı la ra və sə nət se vər lə rə 
təq dim edi lir. Be lə lik lə, rəs sam bu dün ya-
da ol ma sa da, ta ma şa çı la ra fərq li duy ğu-
lar ya şa dan tab lo lar la dün ya ilə ün siy yə ti-
ni da vam et di rir. Sər gi 16 okt yabr ta ri xi nə 
qə dər sə nət se vər lə ri bu fərq li duy ğu la rı 
ya şa ma ğa də vət edir...

Dilarə Əsədli
Azərbaycan Dövlət Rəsm 
Qalereyasının əməkdaşı

Rəngkarlıq sənətində ucalan rəssam



Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti, professor Firəngiz 
Əlizadə, ittifaqın idarə heyəti və üzvləri görkəmli bəstəkar, Xalq artisti  

Sevda İbrahimovanın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə, yaxınlarına 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Allah rəhmət eləsin.

***
Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin direktoru, Xalq artisti Sərdar Fərəcov 

millət vəkili Aqil Abbasa bacısı  
Ədibə xanımın

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.
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Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

569 il əv vəl...
17 iyul 1453-cü il də Av ro pa ta ri xin də ən uzun sa vaş – Fran sa ilə 

İn gil tə rə ara sın da kı “Yü zil lik mü ha ri bə” (1337-1453, fa si lə lər lə) ba-
şa ça tıb. Mü ha ri bə də son dö yüş Bor do ya xın lı ğın da olub və Fran sa 
qüv və lə ri in gi lis qo şun la rı nı məğ lub edib. Ma raq lı dır ki, mü ha ri bə nin 
ye kun la rı na dair for mal sülh ra zı laş ma sı im za lan ma dı. Bu nun la be-
lə, İn gil tə rə Fran sa da ələ ke çir di yi əra zi lər dən məh rum ol du.

196 il əv vəl...
19 iyul 1826-cı il də İran qo şun la rı Araz ça yı nı ke çə rək Ru si ya nın 

nə za rə tin də olan Şi ma li Azər bay can tor paq la rı na da xil olub, ikin ci Ru si-
ya-İran mü ha ri bə si (1826-1828) baş la nıb. İran Ru si ya ilə 1804-1813-cü 
il lər mü ha ri bə sin də ki məğ lu biy yə tin əvə zi ni çıx ma ğa ça lış sa da, ye nə 
məğ lub ol du. Türk mən çay mü qa vi lə si nə əsa sən (10 fev ral 1828), rus-
lar İra nın nə za rə tin də ki İrə van və Nax çı van xan lıq la rı nı da ələ ke çir di lər. 
Bu nun la da Araz ça yın dan şi mal da bü tün Azər bay can tor paq la rı nın Ru-
si ya ya il ha qı ba şa çat dı rıl dı.

152 il əv vəl...
19 iyul 1870-ci il də Fran sa və Prus si ya ara sın da mü ha ri bə baş-

la yıb. Sa vaş da tə rəf ər bir-bi ri ilə ta ri xi haqq-he sab çək mək is tə yir di. 
Mü ha ri bə dən Ot to Bis mar kın rəh bər lik et di yi al man lar qa lib çıx dı lar. 
1871-ci il də Fran sa El zas və Lot rin gi ya böl gə lə ri ni itir di. Fran sa nın 
üzə ri nə ağır təz mi nat qo yul du, or du su tərk- si lah edil di. 1918-ci il də, I 
Dün ya mü ha ri bə si nin ye ku nun da ey ni aqi bət Al ma ni ya nı göz lə yir di.

115 il əv vəl...
17 iyul 1907-ci il də Pe ter burq da Ru si ya və Ya po ni ya ara sın da sülh 

sa zi şi (1904-1905-ci il mü ha ri bə si nin ye kun la rı na dair) im za la nıb. Sa-
zi şə əsa sən, Man cu ri ya (in di ki Çi nin şi mal-şərq əra zi si) iki öl kə ara sın-
da bö lüş dü rül dü. Tə rəf ər Çi nin müs tə qil li yi ni ta nı dıq la rı nı təs bit lə di lər. 
Bun dan əla və, Ko re ya Ya po ni ya nın, Mon qo lus tan isə Ru si ya nın nə za-
rə ti nə keç di.

114 il əv vəl...
18 iyul 1908-ci il də Sət-

tar xa nın baş çı lıq et di yi in qi-
lab (Məş ru tə in qi la bı) Təb-
riz də qə lə bə ça lıb. Təb riz 
İran in qi la bı nın (1905-1911) 
mər kə zi nə çev ri lib. 1909-cu 
il də Cə nu bi Azər bay can da 
yer li ha ki miy yət or qan la rı 
qu rul ma ğa baş lan dı. 1910-
cu ilin mar tın da Sət tər xa-
nın fə dailə ri Teh ra na yü rü şə 
baş la dı lar, la kin İran mo nar xi ya sı nın çar Ru si ya sı nı kö mə yə ça ğır ma-
sı ilə in qi lab sü qut et di.

102 il əv vəl...
17 iyul 1920-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin keç miş 

da xi li iş lər na zi ri (iyun-de kabr 1918) Beh bud ağa Ca van şir İs tan-
bul da er mə ni ter ror çu su Mi sak Tor lak yan tə rə fin dən qət lə ye ti ri lib. 

19 iyul 1920-ci il də Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan bi ri, 1918-
1920-ci il lər də Azər bay can Par la men ti nin sədr müavi ni ol muş Hə sən 
bəy Ağa yev Tif is də er mə ni ter ror çu la rı tə rə fin dən qət lə ye ti ri lib.

77 il əv vəl...
17 iyul 1945-ci il də Ber lin ya xın lı ğın da kı Pots dam şə hə rin də fa şist 

Al ma ni ya sı üzə rin də qə lə bə nin və II Dün ya mü ha ri bə si nin nə ti cə lə ri nə 
dair bey nəl xalq konf rans işə baş la yıb. Pots dam konf ran sın da üç qa lib 
döv lə tin – SS Rİ, ABŞ və Bri ta ni ya nın li der lə ri İosif Sta lin, Har ri Tru men 
və Uins ton Çör çill iş ti rak edir di. Konf rans da Al ma ni ya nın sek tor la ra bö-
lüş dü rül mə si ra zı laş dı rıl dı. Konf ran sın qə ra rı na əsa sən, Ya po ni ya ilə 
haqq-he sab çə kil mə si SS Rİ-nin üzə ri nə (ABŞ-ın dəs tə yi ilə) qo yul du.

73 il əv vəl...
19 iyul 1949-cu il də Fran sa nın Cə nub-Şər qi Asi ya da kı müs təm-

lə kə si olan Laos müs tə qil li yi ni elan edib. Laos II Dün ya mü ha ri bə-
sin dən son ra, 1945-ci ilin okt yab rın da müs tə qil li yi ni bə yan et sə də, 
ye ni dən fran sız lar tə rə fin dən iş ğal edil miş di. Fran sa keç miş müs-
təm lə kə si ni müs tə qil döv lət ola raq  yal nız 1953-cü il də ta nı dı.

49 il əv vəl...
17 iyul 1973-cü il də Əf qa nıs tan da mo nar xi ya dev ri lib, öl kə res pub li ka 

elan olu nub. Mə həm məd Za hir şah taxt-tac dan əl çə kib və mü ha ci rə tə 
(İta li ya ya) ge dib. Son ra kı il lər də Əf qa nıs tan da fərq li tə ma yül lü si ya si re-
jim lər (o cüm lə dən 10 il dən ar tıq SS Rİ-nin yö nəlt di yi re jim) bir-bi ri ni əvəz 
et sə də, öl kə də sa bit lik in di yə dək bər qə rar ol ma yıb.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Kanadada Azərbaycandakı dinlər və 
multikulturalizm haqqında film hazırlanıb

Kanadadafəaliyyətgöstərən
ELTVingilisdilində“Azər
baycandaqədimdinlərvə
multikulturalizm”adlısənədli

filmyayımlayıb.FilmDiasporlaİş
üzrəDövlətKomitəsinindəstəyi
vəKanadadakı“Vətən”Azər
baycanİncəsənətvəMədəniy
yətMərkəzinintəşkilatçılığıilə
“HistoryofAzerbaijan”layihəsi
çərçivəsindəərsəyəgəlib.

Döv lət Ko mi tə sin dən bil di ri lib ki, film-
də müx tə lif din lə rin Azər bay can da ta ri-
xi, məs cid lə rin, kil sə lə rin, si na qoq la rın 
fəaliy yət gös tər di yi, qə dim mə bəd lə rin 
qo ru nub sax la nıl dı ğı, öl kə mi zin zən gin 
mul ti kul tu ral də yər lə rə ma lik ol du ğu ba-
rə də ət raf ı mə lu mat ve ri lir. Qeyd edi-
lir ki, Azər bay can xal qı hə mi şə baş qa 
mil lət lə rin adət-ənə nə lə ri nə, inanc la rı-
na hör mət lə ya na şıb, öl kə miz isə di ni 
ba xış la rı na gö rə tə qib edi lən in san lar 
üçün sı ğı na caq mə ka nı na çev ri lib.

Anna Netrebkonun “qara makiyaj”ı 
qalmaqal doğurub

Rusiyalı vokalçı İtaliya teatrında orijinal Aida obrazında 
İtaliyanınVeronaşəhərində–məşhur
“ArenadiVerona”amfiteatrındaCüzep
peVerdinin“Aida”operasınıntamaşaya
qoyulmasısiyasirəngqatılanqalmaqalla
müşayiətolunur.

Ope ra da baş qəh rə ma nı – hə bəş qul Aida 
ob ra zı nı oy na yan ru si ya lı vo kal çı An na Net-
reb ko nun “qa ra ma ki yaj”ı la yi hə yə də vət 
alan bir sı ra sə nət çi lər tə rə fin dən na ra zı lıq-
la qar şı la nıb. Ame ri ka lı sop ra no En cel Bl yu 
(An gel Blue) bə yan edib ki, bu, irq çi lik əla-
mə ti dir və o, eti raz ola raq ta ma şa da oy na-
maq dan im ti na edir.

Son il lər ABŞ-da və bir sı ra Av ro pa öl kə lə-
rin də neq roid ir qi rən gin də ma ki yaj – “blek-
feys” sü rək li qal ma qal möv zu su olur. Ye ri 
gəl miş kən, ame ri ka lı vo kal çı özü qa ra də ri li-
dir. “İs tə ni lən hal da, o cüm lə dən bə dii əsər-
lər lə bağ lı “blek feys”dən is ti fa də ar xaik teatr 

tə fək kü rü dür və ona müasir cə miy yət də yer 
ol ma ma lı dır”, – de yə E.Bl yu bil di rib.

Öz növ bə sin də “Are na di Ve ro na” teat rı-
nın nü ma yən də si bə yan edib ki, on lar ta-
ri xi səh nə ləş dir mə edir lər və bu ra da nə yi-
sə də yiş mək çə tin dir. O bil di rib ki, ha zır kı 
səh nə ver si ya sı “Aida” ope ra sı nın 1913-cü 
il də ki prem ye ra sı üzə rin də qu ru lub və o 
vaxt qa ra ma ki yaj heç bir mü ba hi sə do ğur-
mur du. Bu də fə də qu ru luş çu lar ope ra nı 
ori ji na la – ilk ta ma şa ya mak si mum ya xın 
et mək is tə yir lər.

Mə sə lə nin si ya si tə rə fi nə gə lin cə. Bir ay 
əv vəl – iyu nun 18-də “Are na di Ve ro na”da 
Aida ob ra zın da uk ray na lı vo kal çı Lyud mi-
la Mo nast ris ka səh nə yə çıx mış dı, özü də 
“qa ra də ri li” ma ki yaj da. Qal ma qal isə ru si-
ya lı sop ra no nun ey ni gör kəm də şə kil lə ri ni 
so sial şə bə kə də pay laş ma sı ilə mey da na 
gəl di. 

Xa tır la daq ki, bu ilin fev ra lın da Ru si ya 
Uk ray na da hər bi əmə liy ya ta baş la yan dan 
son ra Qər bin bir sı ra teatr la rı və kon sert sa-
lon la rı ru si ya lı sə nət çi lər lə əmək daş lıq dan 
im ti na edib lər. “Qa ra si ya hı”ya dü şən lər 
ara sın da ope ra ul du zu A.Netb re ko da var dı. 
Ru si ya lı sop ra no in di yə dək Aida ob ra zın da 
dün ya nın bir çox ope ra teatr la rın da səh nə-
yə çı xıb, o cüm lə dən hə yat yol da şı – azər-
bay can lı vo kal çı Yu sif Ey va zov la tə rəf-mü-
qa bil (Ra da mes) ola raq.

V.Kamal

Milli kulinariyamız “National 
Geographic Traveller” festivalında

DövlətTurizmAgentliyinin(DTA)dəstəyivəMilliKulinariya
MərkəzinintəşkilatçılığıiləAzərbaycanTurizmBürosuvə
milliaşpazlardanibarətnümayəndəheyətiLondonda
keçirilən“NationalGeographicTraveller”kulinariyafestiva

lındaiştirakedib.

DTA-dan bil di ri lib ki, fes ti val da 
mil li mət bəx nü mu nə lə ri, Azər-
bay can da çay mə də niy yə ti, Qa-

ra bağ kə tə si, şə kər bu ra, pax la va, 
qo ğal ki mi mil li şir niy yat lar, Azər-
bay can şə rab la rı təq dim edi lib.

Mil li aş paz la rı mız Ca vid Hə sə-
nov, Rus lan Əli za də və Sa mi rə 
Əm ra ho va dan iba rət ko man da 
tə rə fin dən fes ti val iş ti rak çı la rı na, o 
cüm lə dən təd bi ri zi ya rət edən me-
dia nü ma yən də lə ri nə Azər bay can 
mət bə xi nin ən se vi lən təam la rın-
dan olan qu tab, yar paq dol ma sı, 
kə ləm dol ma sı, müx tə lif növ plov-
lar, həm çi nin kü kü nün bir sı ra növ-
lə ri ha zır la na raq təq dim edi lib.

Fes ti val çər çi və sin də mil li mət-
bə xi mi zin in ci lə ri nin nü ma yiş et di-
ril di yi xü su si us tad dər si ke çi ri lib.

Us tad dərs lə rin də aş paz-
la rı mız tə rə fin dən 2017-ci il-
də UNES CO-nun Qey ri-mad di 
mə də ni irs üz rə Rep re zen ta tiv 
Si ya hı sı na da xil edi lən mil li ye-
mə yi miz – dol ma ha zır la nıb. 
Dol ma nın ha zır lan ma qay da sı 
ilə ya na şı, audi to ri ya ya Azər bay-
ca nın mət bəx mə də niy yə ti, onun 
ta ri xi, fəl sə fə si, mət bə xin for ma-
laş ma sı na tə sir edən əsas amil-
lər ba rə də də mə lu mat ve ri lib.

Öl kə mi zin sten di ni zi ya rət 
edən qo naq la rın bö yük ma ra ğı-
na sə bəb olan ye mək lər dən bi ri 
də “Cə nub çə lən gi” olub. 6 növ 
plov, lə vən gi növ lə ri və tur şu qo-
vur ma nın vəh də tin dən for ma la-
şan bu özü nə məx sus təq di mat 
üsu lu mil li mət bə xi mi zin müasir 
təq di ma tı is ti qa mə tin də atı lan 
mü hüm ad dım dır. Bu nun la ya-
na şı, bu ye mək də öl kə nin əsas 
tu rizm marş rut la rın dan bi ri olan 
cə nub is ti qa mə ti nin biomüx tə lif-
li yi də təm sil olu nub.

Təd bir də iş ti rak edən Azər-
bay can Tu rizm Bü ro sun İda rə 
he yə ti nin səd ri Flo rian Zenqstş-
mid hər bir öl kə nin qast ro no mi-
ya sı nın onun mə də niy yə ti nin 
güz gü sü ol du ğu nu qeyd edib. 
Bil di rib ki, əl ve riş li coğ ra fi ya və 
fərq li iq lim zo na la rı nın tə si ri ilə 
ya ra nan biomüx tə lif i yi, həm çi-
nin ta ri xi İpək Yo lu nun bir par-
ça sı ki mi müx tə lif xalq la rın və 
mə də niy yət lə rin qo vuş ma mər-
kə zi ki mi çı xış et mə si Azər bay-
can mət bə xi nin dün ya nın ən 
zən gin və lə ziz mət bəx lə rin dən 
bi ri ki mi for ma laş ma sı na tə sir 
gös tə rib.

Xəbərverdiyimizkimi,“Şuşaİli”çərçivəsin
dəMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıvə
HeydərƏliyevFondunundəstəyiiləyerlivə
əcnəbirəssamlarüçün“ArtCampShusha”
adlıbeynəlxalqlayihəhəyatakeçirilir.

La yi hə də  iş ti rak üçün İta li ya, Al ma ni ya, 
Ru mı ni ya, Da ni mar ka və Tür ki yə dən də vət 
edi lən rəs sam lar, elə cə də on la rın azər-
bay can lı həm kar la rı Rə şad Meh di yev, Anar 
Hü seyn za də, Bu tu nay Haq ver di yev, Gü nel 
Ra vi lo va və Vü sa lə Ağa ra zı ye va 12-13 iyul 
ta rix lə rin də Şu şa şə hə rin də olub lar.

Rəs sam lar şə hər də ki ta ri xi-mə də ni abi də-
lər və bu ra da apa rı lan bər pa-qu ru cu luq iş-
lə ri ilə ya xın dan ta nış olub, gə lə cək əsər lə ri 
üçün es kiz lər edib lər.

Ba kı ya qa yı dan rəs sam lar Şu şa təəs sü-
rat la rı nı rəsm əsər lə rin də əks et di rə cək lər. 
Yer li və əc nə bi rəs sam la rın ər sə yə gə ti rə cə-
yi əsər lər “Art Camp Shus ha” la yi hə si nin ye-
kun sər gi sin də nü ma yiş olu na caq.

“ArtCamp Shusha” layihəsinə 
qatılan rəssamlar Şuşada olublar

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondunda italiyalı naşirlə görüş

BeynəlxalqTürk
Mədəniyyətivəİrsi
Fondununprezi
dentiGünayƏfən
diyevaRomada
yerləşən“Sandro
Teti”nəşriyyatının
təsisçisiSandro
Tetivəbirqrup
nümayəndəhe
yətiiləgörüşüb.

Fond  dan bil  di  ri  lib ki, gö  rüş  də “Sand  ro Te  ti” nəş  riy  ya  tı ilə möv  cud 
tə  rəf  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si mü  za  ki  rə olu  nub. Fond tə  rə  fin  dən İta -
li  ya  da “Sand  ro Te  ti” nəş  riy  yat evi ilə əmək  daş  lıq çər  çi  və  sin  də çap 
olu  nan “Azər  bay  can qa  dın şair  lə  ri  nin poezi  ya an  to  lo  gi  ya  sı” və “Nə -
si  mi poezi  ya  sı” ki  tab  la  rı ümum  türk ir  si  nin təb  li  ğin  də mü  hüm ad  dım 
ki  mi də  yər  lən  di  ri  lib. Təş  ki  lat tə  rə  fin  dən bu is  ti  qa  mət  də gö  rü  lən iş  lə  rin 
Av  ro  pa  da da ma  raq  la qar  şı  lan  dı  ğı vur  ğu  la  nıb.

Gö  rüş  də Türk dün  ya  sı  nın da  hi şəx  siy  yət  lə  ri  nin ir  si  nin ta  nı  dıl  ma  sı yö  nün -
də ki  tab  la  rın nəş  ri  nin da  vam et  di  ril  mə  si ilə bağ  lı fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb.

Ukraynalı estrada ulduzu Bakıda çıxış edəcək

Sentyab
rın9da
Ukrayna
nınXalq

artisti,“Avrovi
ziya–2006”nın
iştirakçısıTina
KarolHeydər
ƏliyevSara
yındakonsert
verəcək.

Est ra da ul du zu Ti na Ka ro lun in di yə dək 3 al bo mu işıq üzü gö-
rüb. Onun 2006-cı il də bu ra xı lan “Show me your lo ve” (“Mə nə 
sev gi ni gös tər”) al bo mu uğur qa za nıb və Uk ray na mü ğən ni ni “Av-
ro vi zi ya-2006” mah nı mü sa bi qə si nə gön dər mə yi qə ra ra alıb. Yu-
na nıs ta nın pay tax tı Afi na da ke çi ril miş mü sa bi qə də T.Ka rol “Show 
me your lo ve” mah nı sı nı ifa edə rək yed din ci ye rə la yiq gö rü lüb.

1985-ci il də Ru si ya nın Ma qa dan vi la yə ti nin Oro tu kan qə sə bə-
sin də ana dan olan Ti na (Tat ya na) Ka rol (qız lıq so ya dı Li ber man) 
1992-ci il də ailə si ilə bir lik də Uk ray na ya kö çüb. 2004-cü il də Ki-
yev Ali Mu si qi Mək tə bi ni bi ti rib. “Ye ni dal ğa – 2005” mü sa bi qə sin-
də iş ti rak et dik dən son ra Uk ray na da po pul yar lıq qa za nıb.
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