
2 av qust Azər bay can da ki no iş çi lə ri üçün 
əla mət dar ta rix, pe şə bay ra mı dır. 1898-ci 
il av qus tun 2-də fran sız fo toq raf Alek sandr 
Mi şon len tə al dı ğı “Bi bi hey bət də neft fon-
ta nı yan ğı nı”, “Əla həz rət Bu xa ra əmi ri nin 
yo la sal ma mə ra si mi”, “Qaf qaz rəq si” xro-
ni kal sə nəd li və “İliş din” ad lı bə dii sü jet lə rin 
müs tə qil nü ma yi şi ni təş kil edib. 

Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 18 de kabr 
2000-ci il ta rix li sə rən ca mı ilə av qus tun 2-si 
öl kə miz də ki no iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı – 
Azər bay can Ki no su Gü nü elan olu nub. 

Bəs buil ki ki no bay ra mı mız han sı təd bir-
lər lə əla mət dar ola caq?

Cə fər Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” Ki-
nos tu di ya sı av qus tun 1-də “Azər bay can Ki no-
su Gü nü” ad lı təd bir təş kil edə cək. Hə min gün 
ki nos tu di ya nın ye ni lo qo və say tı nın təq di ma tı 
ke çi ri lə cək. Ey ni za man da ki nos tu di ya sı nın 100 
il li yi (2023) mü na si bə ti lə elan olu nan Qa ra bağ 
möv zu sun da sse na ri mü sa bi qə si qa lib lə ri nin 
ad la rı açıq la na caq, mü ka fat lan dır ma mə ra si mi 
ola caq. Bun dan əla və, təd bir də “Azər bay can-
fi lm”in rəh bər li yi tə rə fi n dən qar şı dan gə lən 100 
il lik yu bi ley lə bağ lı təd bir lər pla nı haq qın da da 

ic ti maiy yə tə mə lu mat ve ri lə cək. 
Av qus tun 1-də həm çi nin Azər bay can Döv-

lət Film Fon du nun hə yə tin də Mil li Ki no Gü nü 
mü na si bə ti lə sər gi ke çi ri lə cək. Sər gi Cə fər 

Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sı və Döv lət Film Fon du nun bir gə təş ki lat-
çı lı ğı ilə real la şa caq. 

davamı səh. 2-də

MƏDƏNİYYƏT
29 iyul 2022   №56 (1929)                 www.medeniyyet.az

“Kino
rəssamı 
filmi fəzada 
görməlidir...”

səh. 5

Sentyabrda Bakıda
V “Animafilm” Beynəlxalq Animasiya 

Festivalı keçiriləcək

səh. 2

Çexovun 
“Təklif”i 
DOST-un
inklüziv 
səhnəsində

səh. 5

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

Bu kino ki var... – həm qəliz işdir, həm də vacib
Azərbaycan kinosunun builki bayramı nə ilə yadda qalacaq?

Ana dilimizin və əlifbamızın bayramı

1 av qust Azər bay can Əlif ba sı və Azər bay can Di li Gü nü dür. Pre zi-
dent Hey dər Əli ye vin 18 iyun 2001-ci il ta rix də im za la dı ğı fər ma-
na əsa sən, hə min il av qus tun 1-də öl kə əra zi sin də bü tün ida rə 
və təş ki lat lar, Azər bay can di lin də nəşr lər la tın qra fi ka lı əlif ba ya 
ke çib. Öl kə miz müs tə qil li yi ni bər pa edən dən son ra, 1991-ci ilin 
de kab rın da Azər bay can da la tın qra fi ka lı əlif ba ya ke çid ba rə də 
qə rar qə bul edil sə də, onun fak ti ki ic ra sı il lər lə uzan mış dı.

On ilə ya xın da vam edən la tın qra fi  ka lı Azər bay can əlif ba sı na 
ke çid 2001-ci ilin 1 av qus tun da ba şa çat dı. Bu, Azər bay ca nın ic-
ti mai-si ya si hə ya tın da, ya zı mə də niy yə ti mi zin ta ri xin də mü hüm 
ha di sə idi. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin 2001-ci il 9 av qust ta rix li 
fər ma nı ilə 1 av qust “Azər bay can Əlif ba sı və Azər bay can Di li Gü-
nü” elan edil di.

Elm və Təhsil Nazirliyi yaradılıb
AMEA-nın 30-dan çox elmi müəssisəsi

yeni nazirliyin, 3 muzeyi isə
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 28-də “Azər bay can Res pub li ka-
sın da elm və təh sil sa hə sin də ida rəet mə nin tək mil ləş di ril mə si 
ilə bağ lı bə zi təd bir lər haq qın da” Fər man im za la yıb.

Fər ma na əsa sən, Təh sil Na zir li yi bun dan son ra Elm və Təh-
sil Na zir li yi ad lan dı rı la caq. Elm sa hə sin də döv lət si ya sə ti nin və 
tən zim lən mə nin hə ya ta ke çi ril mə si, el mi müəs si sə və təş ki lat la-
rın el mi fəaliy yə ti nin əla qə lən di ril mə si və is ti qa mət lən di ril mə si ilə 
bağ lı sə la hiy yət lər Elm və Təh sil Na zir li yi nə hə va lə edi lir.

Na zir li yin ya nın da Elm və Ali Təh sil üz rə Döv lət Agent li yi və 
Mək tə bə qə dər və Ümu mi Təh sil üz rə Döv lət Agent li yi ya ra dı lır.

Fər ma na əsa sən, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Elm və Təh sil Na zir li yi nin ta be li yi nə 
ve ri lən el mi müəs si sə və təş ki lat la rı nın, ha be lə di gər qu rum la rı-
nın si ya hı sı təs diq edi lib. Si ya hı ya AMEA-nın Fi zi ka-Ri ya ziy yat 
və Tex ni ka Elm lə ri Böl mə si, Kim ya Elm lə ri Böl mə si, Yer Elm lə ri 
Böl mə si və Biolo gi ya və Tibb Elm lə ri Böl mə si, ha be lə aka de mi-
ya nın Nax çı van və Gən cə böl mə lə ri üz rə ümu mi lik də 30-dan çox 
el mi müəs si sə si – ins ti tut lar, el mi is teh sa lat bir lik lə ri və s. da xil dir.

davamı səh. 2-də

Mədəniyyət Nazirliyində
məşhur kinorejissorla görüş

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov iyu lun 27-də dün ya şöh rət li 
re jis sor Ti mur Bek mam be to vu qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can ki no sə na ye si nin in ki şa fı və pers pek tiv-
lə ri, müm kün bir gə la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si, o cüm lə dən 
Azər bay can da ani ma si ya fi lm lə ri mək tə bi nin ya ra dıl ma sı ət ra fın-
da fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

səh. 2

CNN-lə gələcək əməkdaşlıq
nəzərdən keçirilib

Mə də niy yət Na zir li yi nin əmək daş la rı ABŞ-ın dün ya ca məş hur 
CNN te le ka na lı nın Lon don bü ro sun da qo naq olub, ka na lın 
fəaliy yə ti ilə ta nış lıq im ka nı qa za nıb lar.

səh. 3

Vətən fədailəri unudulmur
Lən kə ran şə-
hə ri nin Şağ la-
kü çə kən din də 
Və tən mü ha-
ri bə si şə hi di 
Ay xan Qur-
ban za də nin 
xa ti rə si nə in şa 
edi lən bu laq 
komp lek si nin 
açı lı şı olub.

Lən kə ran Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ta leh Qa ra şo vun çı-
xı şın dan son ra mək təb li lə rin ifa sın da şə hid lə ri mi zə həsr edi lən şeir-
lər səs lən di ri lib, mu si qi lər ifa olu nub.

Qeyd edək ki, Ay xan Qur ban za də ölü mün dən son ra öl kə baş-
çı sı nın mü va fi q sə rən cam la rı ilə “Və tən uğ run da”, “Cə sur dö yüş-
çü”, “Fü zu li nin azad olun ma sı na gö rə” və “Şu şa nın azad olun ma-
sı na gö rə” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

davamı səh. 4-də

Sankt-Pe ter bur qun Ma riinski 
Teat rı nın ye ni səh nə sin də 
(Ma riins ki-2) dün ya şöh rət li 
Azər bay can bəs tə ka rı, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Fik rət Əmi ro vun 
“Min bir ge cə” ba le ti nü ma yiş 
olu na caq. 

Bu il 100 il lik yu bi le yi qeyd olu-
nan da hi bəs tə ka rın dün ya nın 
məş hur səh nə lə ri nin bə zə yi nə 
çev ri lən “Min bir ge cə” ba le ti 30 və 
31 iyul ta rix lə rin də, gün də iki se-
ans ol maq la təq dim edi lə cək. Nü-
ma yiş lər Pri mors ki səh nə si (Vla-
di vos tok şə hə ri) ba let trup pa sı nın 
Sankt-Pe ter bur qa qast rol sə fə ri 
çər çi və sin də ger çək lə şə cək. 

Ta ma şa nın qu ru luş çu rəs sa mı 
Ma riins ki Teat rı Pri mors ki səh-
nə si nin baş xo reoq ra fı, Ru si ya-
nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
həm yer li miz El dar Əli yev dir.

Ta ma şa nın mu si qi rəh bə ri 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın baş 
di ri jo ru, Əmək dar ar tist, bey nəl-
xalq mü sa bi qə lər laureatı Əy-
yub Qu li yev dir. Səh nə əsə ri ni 
Ma riins ki Teat rı nın Sim fo nik Or-
kest ri mü şa yiət edə cək. 

Xa tır la daq ki, bu ilin 17-18 və 
22-23 yan var ta rix lə rin də Ma-
riins ki Teat rı nın ye ni səh nə sin də 
“Min bir ge cə” ba le ti nin nü ma yi şi 
ger çək ləş miş di. Ma yın 31-də isə 
məş hur sə nət nü mu nə si ye nə də 
El dar Əli ye vin qu ru lu şun da So fi -
ya Ope ra və Ba let Teat rın da (Bol-
qa rıs tan) nü ma yiş olun muş du.

Əh məd Ca vad öm rü nü, 
ca nı nı, bü tün var lı ğı nı 
türk çü lük və tu ran çı-
lıq ide ya la rı na həsr 

edib. Düş mən lə ri ide ya və 
tə fək kü rün dən daim tə laş 
ke çir dik lə ri üçün onun mə-
za rı nın ol ma sı na be lə im kan 
ver mə yib lər. Bü tün bun la ra 
bax ma ya raq, Tür ki yə və 
Azər bay ca nın müs tə qil li yi 
yo lun da yo rul maz fəaliy yət 
gös tə rən is tiq lal şairi mi zin 
əziz xa ti rə si on mil yon lar la 
in sa nın qəl bin də ya şa yır. 
Əh məd Ca vad və tə nə, tor-
pa ğa, Azər bay can-Tür ki yə 
qar daş lı ğı na, bay raq la rı-
mı za ən çox şeir həsr edən 
poezi ya sər ra fı ki mi əbə di 
hə yat qa za nıb.

Bu fi  kir lər iyu lun 27-də An ka-
ra da kı Azər bay can Evi nin “Şu-
şa” konf rans sa lo nun da “Əh məd 

Ca vad – türk ru hu nun söz bay-
ra ğı” ad lı ki ta bın təq di ma tın da 
vur ğu la nıb.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi-
tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va və 
fəl sə fə üz rə fəl sə fə dok to ru Faiq 
Ələk bər li nin həm müəl lifl  yi ilə Tür-
ki yə türk cə sin də nəşr olu nan ki-
tab da bö yük is tiq lal şairi nin hə yat 
və fəaliy yə ti ba rə də türk dil li ic ti-
maiy yə tə mü fəs səl mə lu mat ve ri lir.

Təq di mat mə ra si mi Mil li Məc-
li sin Mə də niy yət ko mi tə si, Azər-
bay ca nın Tür ki yə də ki Sə fi r li yi, 
Azər bay can Mə də niy yət Na zir li yi, 
Türk Əmək daş lıq və Koor di na-
si ya Agent li yi (Tİ KA) və Tür ki-
yə-Azər bay can Dost luq, Əmək-
daş lıq və Həm rəy lik Fon du nun 
(TA DƏHF) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lib.

davamı səh. 2-də

“Min bir gecə” yenidən
Sankt-Peterburq səhnəsində

Türk ruhunun söz bayrağı

Keçmiş və gələcək bəşəriyyətin şahidi
Təb riz də dün ya ya 
göz açan Re za ilk 
də fə ata sı na məx sus 
fo to ka me ra nı əli nə 
gö tü rən də hə lə 14 
ya şı ta mam ol ma-
mış dı. 1979-cu il də 
İran da baş ve rən 
xalq hə rə ka tı nı öz 
fo to ka me ra sı nın 
yad da şı na kö çür mək 
is tə yib. Hə min vaxt-
dan o, fo to jur na list ki mi ta nın ma ğa baş la yıb. 1981-ci il də Fran-
sa ya kö çüb. Dün ya nın mə də niy yət mər kəz lə rin dən olan Pa ris 
Şərq mü hi tin də bö yü müş fo toq raf üçün ye ni bir aləm açıb...

İyu lun 26-da Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı, Hey dər Əli yev 
Fon du və Hey dər Əli yev Mər kə zi nin dəs tə yi ilə dün ya şöh rət li fo toq raf 
Re za De qa ti nin 70 il lik yu bi le yi nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib.

səh. 3
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Elm və Təhsil Nazirliyi yaradılıb
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AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi, Ni za mi Gən cə vi adı-
na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi və Hü seyn Ca vi din Ev-
Mu ze yi əm lak la rı ilə bir lik də Mə də niy yət Na zir li yi nin ta be li yi nə 
ve ri lib.

Fər ma na əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi-
ne ti üç ay müd də tin də Elm və Təh sil Na zir li yi nin ye ni əsas na mə-
si nin və st ruk tu ru nun, ha be lə ye ni ya ra dı lan Agent lik lə rin əsas-
na mə lə ri nin la yi hə si ni ha zır la yıb Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti nə təq dim et mə li, Elm və Təh sil Na zir li yi nin Apa ra tı nın 
və st ruk tu ru na da xil olan qu rum la rın iş çi lə ri nin ümu mi say həd di-
ni, ha be lə na zir li yin st ruk tu ru na da xil ol ma yan ta be li yin də ki qu-
rum la rın si ya hı sı nı təs diq edə rək bu ba rə də Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti nə mə lu mat ver mə li dir.

Elm və Təh sil Na zir li yi ta be li yi nə ve ri lən qu rum la rın sa yı nın op-
ti mal laş dı rıl ma sı və fəaliy yə ti nin sə mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də tək lif ə ri ni al tı ay müd də tin də ha zır la yıb Na zir lər Ka bi ne-
ti nə təq dim et mə li dir.

Fər ma na əsa sən, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Ümu mi 
Yı ğın ca ğın da qə bul edil miş ye ni ni zam na mə si ni üç ay müd də tin-
də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə təq dim et mə li dir.

Həm çi nin Mə də niy yət Na zir li yi nə fər man dan irə li gə lən mə sə lə-
lə rin həl li üçün zə ru ri təd bir lər gör mək tap şı rı lıb.

AMEA-nın tabeliyində hansı müəssisə və 
təşkilatlar qalacaq?

PrezidentİlhamƏliyeviniyulun28-dəimzaladığısərən-
camlaAzərbaycanMilliElmlərAkademiyasının(AMEA)Fizi-
ka-RiyaziyyatvəTexnikaElmləri,KimyaElmləri,YerElmləri,
BiologiyavəTibbElmləribölmələri,habeləNaxçıvanvə
Gəncəbölmələriüzrə37müəssisə-institutlar,elmiisteh-
salatbirlilərivəs.yeniyaradılanElmvəTəhsilNazirliyinin
tabeliyinəverilib.

Bu si ya hı ya AMEA Hu ma ni tar Elm lər Böl mə si (Ni za mi Gən-
cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu, Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu, 
Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu, Me mar lıq və İn-
cə sə nət İns ti tu tu, Folk lor İns ti tu tu)  və İc ti mai Elm lər Böl mə si 
(Ar xeolo gi ya, Et noq ra fi ya və Ant ro po lo gi ya İns ti tu tu, Aka de mik 
Zi ya Bün ya dov adı na Şərq şü nas lıq İns ti tu tu, Ab bas qu lu Ağa Ba-
kı xa nov adı na Ta rix İns ti tu tu, Fəl sə fə və So siolo gi ya İns ti tu tu, 
Qaf qaz şü nas lıq İns ti tu tu, Elm Ta ri xi İns ti tu tu) üz rə ins ti tut lar da-
xil de yil.

Bun dan əla və, Mər kə zi El mi Ki tab xa na, “Azər bay can Mil-
li En sik lo pe di ya sı” El mi Mər kə zi, Res pub li ka Seys mo lo ji Xid mət 
Mər kə zi, elə cə də AMEA-nın Nax çı van və  Gən cə böl mə lə ri üz-
rə hu ma ni tar və ic ti mai elm lər is ti qa mət lə rin də ins ti tut və di gər 
müəs si sə lər, Şə ki Re gional El mi Mər kə zi AMEA-nın ta be li yin də 
qa lıb.

Şuşada “Diaspor Gənclərinin Yay Düşərgəsi” 
Pənahəli xanın nəslindən gənc də iştirak edəcək

DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsivəHeydərƏliyevFondunun
birgətəşkilatçılığıilə2022-ciilin2-8avqusttarixindəŞuşada
“DiasporGənclərininIIIYayDüşərgəsi”təşkilediləcək.Layihənin
tərəfdaşlarıGənclərvəİdmanNazirliyi,GənclərFondu,Dövlət
TurizmAgentliyivəŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsidir.

Şu şa da ke çi-
ri lə cək Dias por 
Gənc lə ri nin III 
Yay Dü şər gə-
sin də Qa ra-
bağ xan lı ğı nın 
qu ru cu su Pə-
na hə li xa nın 
nəs lin dən olan 
gənc də iş ti rak 
edə cək. Bu ba-
rə də Dias por la 
İş üz rə Döv lət 

Ko mi tə sin dən mə lu mat ve ri lib. 
İs pa ni ya da do ğu lub bö yü yən Mə həm mə də li Ək bə rov iş ti rak et-

mək üçün və tə nə gə lib. O, “Dias por TV”-nin “Və tən uzaq da de yil” 
proq ra mı nın qo na ğı olub, ulu ba ba la rı və mən sub ol du ğu nəs lin 
şə cə rə si, ey ni za man da ailə lə rin də hə min şə cə rə ni əks et di rən 
sə nəd lə rin ol ma sı ba rə də da nı şıb. 

Qeyd edək ki, Pre zi dent İl ham Əli yev hər za man xa ric də ya şa-
yan azər bay can lı la rı ta ri xi Və tən lə əla qə lə ri ni kəs mə mə yə, vax t-
aşı rı Azər bay ca na sə fər et mə yə ça ğı rıb. 2022-ci il ap re lin 22-23-
də Şu şa da ke çi ri lən Dün ya Azər bay can lı la rı nın V Qu rul ta yın da 
da döv lət baş çı sı dün ya azər bay can lı la rı nı ana di li ni unut ma ma-
ğa, Azər bay can ta ri xi ni və mə də niy yə ti ni öy rən mə yə, Azər bay can 
hə qi qət lə ri ni dost xalq la rın dias por la rı ilə bir lik də təb liğ et mə yə 
ça ğı rıb. “Dias por Gənc lə ri nin Yay Dü şər gə si” la yi hə si də bu mə-
ra ma xid mət edir.

Azərbaycan və İsrail kinematoqrafçıları 
birgə film çəkir

Oğuzrayonundayaşayandağyəhudiləriiləbağlıyenisənədli
filmçəkilir.Azərbaycanvəİsrailkinematoqrafçılarınınbirgəişi
olan“Oğuzyəhudiləri”adlıfilminssenarimüəllifivərejissoru
RüfətƏsədov,İsrailtərəfdənprodüseriəslənAzərbaycandan
olandiasporfəalıvəşairŞaulSiman-Tovdur.

Fil min çə ki-
liş lə ri Azər-
bay can da və 
İs rail də apa rı-
la caq. Ek ran 
əsə ri nin qəh rə-
ma nı İs rail də 
ya şa yan, əs lən 
Oğuz ra yo-
nun dan olan 
həm və tə ni miz 
rav vin Şmuel 
Si man tov dur. 

Film də Oğuz ra yo nun da məs kun laş mış dağ yə hu di lə ri nin ta ri xi, 
hə yat tər zi Şmuel Si man to vun di lin dən nəql edi lir.

Re jis sor Rü fət Əsə dov dağ yə hu di lə ri ilə bağ lı in di yə dək beş 
sə nəd li film çə kib.

əvvəli səh. 1-də
Əv vəl cə şə hid lə ri mi zin əziz 

xa ti rə si eh ti ram la yad edi lib. 
Son ra Azər bay ca nın və Tür ki-
yə nin döv lət himn lə ri səs lən di-
ri lib.

Mə ra sim də Azər bay ca nın 
Tür ki yə də ki sə fi ri Rə şad Məm-
mə dov, Mil li Məc li sin Mə də niy-
yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə 
Pa şa ye va, TA DƏHF rəh bə ri 
Ay gün At tar, An ka ra Uni ver si-
te ti nin rek to ru Nec det Ünü var, 

İğ dır Uni ver si te ti nin rek to ru 
Meh met Hak kı Al ma, Azər bay-
can da fəaliy yət gös tə rən “Unity 
Com pany” şir kə ti nin tə sis çi si 
Fik rət Əli yev və baş qa la rı çı xış 
edib lər.

Türk dün ya sı nın bir li yi, ta ri-
xi şəx siy yət lə ri mi zin ta nın ma sı, 
or taq türk bə dii ədə biy ya tı nın 
və poezi ya alə mi nin ya ran ma-
sı is ti qa mə tin də ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin at dı ğı ad dım-
lar dan bəhs edən çı xış çı lar bil-

di rib lər ki, Pre zi dent İl ham Əli-
yev bu məq səd yön lü si ya sə ti 
uğur la da vam et di rir. Bö yük is-
tiq lal şairi Əh məd Ca va dın 130 
il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da 
döv lət baş çı sı nın sə rən ca mı da 

bu is ti qa mət də atı lan ad dım lar-
dan bi ri dir.

Çı xış lar da Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
Azər bay can Or du su nun qa zan-
dı ğı qa li biy yət dən də söz açı lıb. 
Əmin lik lə ifa də olu nub ki, Qa-

ra bağ Zə fə ri öm rü nü Azər bay-
can və Tür ki yə nin müs tə qil li yi, 
azad lı ğı, bü töv lü yü yo lun da fə da 
edən Əh məd Ca vad ki mi bö yük 
in san la rın şəx siy yə ti nə ən bö yük 
ər mə ğan dır.

Çı xış çı lar təq dim olu nan ki tab 
ba rə də fi kir lə ri ni də bö lü şüb lər.

Pro fes sor Ne ca ti De mir “Də də 
Qor qud das ta nı” ki ta bın dan bir 
ne çə nüs xə ni sə fir Rə şad Məm-
mə do va təq dim edib.

Qə ni rə Pa şa ye va Xalq rəs-
sa mı Sa kit Məm mə do vun “Türk 
dün ya sı qa dın la rı” sil si lə sin dən 
“Azər bay can xa nı mı” tab lo su nu 
Azər bay can Evi nə hə diy yə edib.

Mə ra sim TA DƏHF-nin mu si qi 
qru pu nun ifa sın da bə dii his sə ilə 
da vam edib.

Türk ruhunun söz bayrağı
Ankarada Əhməd Cavad haqqında kitabın təqdimatı keçirilib

Bu kino ki var... – həm 
qəliz işdir, həm də vacib

əvvəli səh. 1-də
Sər gi də ki no mu zun səs siz 

mər hə lə sin dən baş la mış so vet lər 
dö nə mi bi tə nə qə dər film çə ki liş-
lə rin də is ti fa də edil miş tex ni ka və 
ava dan lıq lar nü ma yiş olu na caq. 
Təq dim edi lə cək eks po nat lar 
“Azər bay can film” və Film Fon-
dun da qo ru nan ava dan lıq lar dır. 

Azər bay can Res pub li ka sı Ki-
ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı (AR Kİ) 
da Mil li Ki no Gü nü nə xü su si 
ha zır la şıb. Av qus tun 2-də təş kil 
edi lə cək bay ram təd bi rin də Mil li 
Ki no Mü ka fa tı təq dim edi lə cək. 
Həm gənc, həm də yaş lı nə sil 
ki ne ma toq raf çı la ra mü ka fat lar 
təq dim olu na caq. Yu bi le yi olan 
ki no xa dim lə ri, il ər zin də bu sa-
hə də uğur qa za nan lar da diq qət-
dən kə nar da qal ma ya caq. Qeyd 
edək ki, buil ki Mil li Ki no Mü ka fa-
tı na 75 il lik yu bi le yi ni qeyd edən 
Xalq rəs sa mı Ra fiq Nə si rov  la-
yiq gö rü lüb.

Əv vəl ki il lər dən fərq li ola raq 
AR Kİ bu il me dia nü ma yən də lə-
ri ni də yad dan çı xar ma yıb. Qu-
ru mun mət buat xid mə tin dən bil-
di ri lib ki, hə min gün jur na list lər 
də mü ka fat lan dı rı la caq. 

Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qı (AKİ) isə Mil li Ki no Gü-
nün də ənə nə vi ola raq özü nün 

üç no mi na si ya da ki no mü ka fa-
tı nı sa hib lə ri nə təq dim edə cək. 
İyu lun 28-də AKİ 2022-ci il üçün 
mü ka fat çı la rı elan edib. 

“Mən qəh rə man ax ta rı ram” sə-
nəd li fil mi nin uğur lu re jis sor həl-
li nə gö rə” İl kin Yu sif, “Azər bay-
can ani ma si ya sı nın bey nəl xalq 
əla qə lə ri nin in ki şa fın da xid mət-
lə ri nə gö rə” Rə şid Ağa ma lı yev, 
“Müs tə qil ki no nun in ki şa fın da və 
böl gə lər də ki no mü hi ti nin can-
lan dı rıl ma sın da xid mət lə ri nə gö-
rə” İn ti qam Ha cı lı dip lom və pul 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb lər.  

Av qus tun 1-də AKİ-nin bu ilin 
fev ra lın da elan et di yi “Mən qa dı-
nam” qı sa met raj lı sse na ri mü sa-

bi qə si nin qa lib lə ri də elan olu na-
caq. 

Lalə Azəri 

Ankarada Əli Kərimin 
“Seçilmiş şeirlər”i təqdim olunub

Türkiyədəfəaliyyətgöstə-
rənAvrasiyaYazarlarBirli-
yitərəfindənAzərbaycan
poeziyasınıngörkəmli

nümayəndəsiƏliKərimin
“Seçilmişşeirlər”kitabınəşr
edilib.İyulun28-dəAnka-
radakıAzərbaycanEvinin
“Şuşa”konfranssalonunda
kitabıntəqdimatıkeçirilib.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye-
va nın ön söz yaz dı ğı ki tab “Ben-
gü” nəş riy ya tın da çap edi lib.

Təq di mat da Tür ki yə-Azər bay-
can Dost luq, Əmək daş lıq və 
Həm rəy lik Fon du nun (TA DƏHF) 
rəh bə ri Ay gün At tar, mil lət və-
ki li Qə ni rə Pa şa ye va, Av ra si ya 

Ya zar lar Bir li yi nin səd ri, ya zı-
çı-pub li sist Ya qub Ömə roğ lu və 
baş qa la rı ki tab ba rə də fi kir lə ri ni 

bö lü şüb lər. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 
nəş rin ha zır lan ma sın da məq səd 
Azər bay can poezi ya sın da xü su-

si ya ra dı cı lıq xət ti ilə se çi lən şair 
Əli Kə ri mi Tür ki yə ic ti maiy yə ti nə 
da ha ya xın dan ta nıt maq dır.

Ay gün At tar qeyd edib ki, “Şu-
şa” konf rans sa lo nun da da vam lı 
ola raq be lə təq di mat la rın ke çi ril-
mə si Azər bay can ədə biy ya tı nın 
təb li ği de mək dir.

Qə ni rə Pa şa ye va çı xı şın da 
Türk dün ya sı nın gör kəm li şəx-
siy yət lə ri nin ta nı dıl ma sı is ti qa-
mə tin də gö rü lən iş lə rin əhə miy-
yə tin dən bəhs edə rək bil di rib ki, 
türk xalq la rı nın  qə ləm sa hib lə ri 
bir-bi ri nin ta ri xin dən, mə də niy-
yə tin dən yaz dıq ca bu iş lə rin tə si-
ri və fay da sı da ha da ço xa la caq.

Əli Kə ri min “Se çil miş şeir-
lər”inin nəş ri ni Azər bay can poezi-
ya sı nın Tür ki yə də da ha ge niş 
ta nın ma sı üçün ye ni ad dım ki mi 
də yər lən di rən çı xış çı lar ki ta ba 
gö rə Av ra si ya Ya zar lar Bir li yi nin 
rəh bə ri Ya qub Ömə roğ lu na min-
nət dar lıq la rı nı ifa də edib lər.

AzərbaycanRespublika-
sınınmədəniyyətnaziri
AnarKərimoviyulun
27-dədünyaşöhrətli

rejissorTimurBekmambeto-
vuqəbuledib.

Gö rüş də Azər bay can ki no sə-
na ye si nin in ki şa fı və pers pek-
tiv lə ri, müm kün bir gə la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si, o cüm lə dən 
Azər bay can da ani ma si ya film lə ri 
mək tə bi nin ya ra dıl ma sı ət ra fın-
da fi kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Ti mur Bek mam be tov na zir 
Anar Kə ri mo va sə mi mi qə bu la 
gö rə tə şək kü rü nü bil di rib.

Qeyd edək ki, qa zax əsil li Ti mur 
Bek mam be tov Ru si ya da, elə cə 
də Hol li vud da bir sı ra məş hur film-
lə rin re jis so ru və pro dü se ri dir.

Ona Ru si ya da şöh rət gə ti rən 
ilk ek ran işi 2004-cü il də çək di-
yi “Ge cə gö zət çi lə ri“ (“Ночной 
дозор”) fil mi olub. 2006-cı il də 

onun da va mı ki mi “Gün düz gö-
zət çi lə ri“ ek ran la ra çı xıb və hə-
min il Ru si ya da kas sa yı ğı mı na 
gö rə bi rin ci film olub.

2005-ci il də Hol li vu da də vət 
alan Ti mur Bek mam be tov “Fox” 
Ki nos tu di ya sın da, “Uni ver sal 
Pic tu res”də bir sı ra la yi hə lər 
hə ya ta ke çi rib. Hol li vud da “Xü-
su si lə təh lü kə li dir”, “Pre zi dent 
Lin koln: vam pir lər ov çu su”, “Ben 
Qur” və s. film lə ri çə kib. Son il-
lər özü nün la yi hə si sk rin layf 
(sc reen li fe) for ma tın da film lər 
(bü tün ha di sə lər kom pü ter və 
ya smart fon ek ra nın da cə rə yan 
edir) ha zır la yır.

Mədəniyyət Nazirliyində 
məşhur kinorejissorla görüş

Azərbaycan kino sənayesinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb

V “Animafilm” festivalına 75 film qəbul edilib
Sentyabrın7-dən11-dək
BakıdaV“Animafilm”Bey-
nəlxalqAnimasiyaFestivalı
keçiriləcək.

Fes ti va lın se çim ko mis si ya sı 
mü sa bi qə proq ra mı na da xil edil-
miş film lə rin si ya hı sı nı elan edib. 
Si ya hı fes ti va lın www.ani ma film.
az say tın da dərc olu nub.

Buil ki fes ti va la 50 öl kə dən 230 
film da xil olub. Se çim ko mis si-
ya sı mü sa bi qə yə 29 öl kə dən 75 
film qə bul edib. Film lər 1 yer li və 6 bey nəl xalq ka-
te qo ri ya üz rə ya rı şa caq. Bun dan baş qa, bu il “Ta-
ma şa çı se çi mi” mü sa bi qə si də elan olu nur. “Ta-

ma şa çı se çi mi”nin qa li bi film 
nü ma yiş lə ri za ma nı ta ma şa çı 
səs ver mə si nin nə ti cə lə ri üz rə 
müəy yən ləş di ri lə cək.

Xa tır la daq ki, Mə də niy yət 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə ke çi-
ri lə cək buil ki fes ti val “İq lim 
də yi şik li yi” möv zu su na həsr 
olu nub. Fes ti val çər çi və sin də 
iq lim də yi şik li yi möv zu sun da 
film lə rin nü ma yi şi və mü za ki-
rə si ilə ya na şı, ge niş xey riy yə 
ak si ya sı da ke çi ri lə cək. Fes ti-

va lın bi let sa tı şın dan əl də olu nan və sait öl kə əra-
zi sin də ağac əkil mə si nə sərf edi lə cək.
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Xəbərverdiyimizkimi,dünya
şöhrətlifotoqrafRezaDeqa
ti70illikyubileyiərəfəsində
PrezidentİlhamƏliyevin
müvafiqsərəncamınaəsasən
“Dostluq”ordeniilətəltifedi
lib.Azərbaycanəsilliməşhur
fotoreportyorölkəmizləbağlı
həqiqətlərindünyaictimaiy
yətinəçatdırılmasındaçoxillik
səmərəlifəaliyyətinəgörə
təltifedilib.

İyulun26-daMədəniyyətNa-
zirliyinin təşkilatçılığı, Heydər
ƏliyevFonduvəHeydərƏliyev
Mərkəzinin dəstəyi ilə dünya
şöhrətlifotoqrafRezaDeqatinin
70illikyubileyinəhəsrolunmuş
“Keçmiş və gələcək bəşəriyyə-
tinşahidi”adlıtədbirkeçirilib.
Heydər Əliyev Mərkəzində

keçiriləntədbirdəəvvəlcəReza
Deqatininhəyatvəyaradıcılığı-
nahəsrolunmuşvideoçarxnü-
mayişolunub.
Yubiley tədbirində Reza De-

qatinin fəaliyyətindən, Azər-
baycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması üçün gördüyü iş-
lərdən, o cümlədən xaricdə və
Azərbaycandatəşkiledilənsər-
gilərindənsöhbətaçılıb.
MədəniyyətnaziriAnarKərimov

çıxış edərək Reza Deqatinin 70
illik yubileyinin qeyd olunmasını
əlamətdarhadisəkimidəyərləndi-
rib.Nazirdeyibki,RezaDeqatinin
fotoqraf kimi fəaliyyət göstərdiyi
55ilərzindədünyanınmüxtəliföl-
kələrindəyüzlərləsərgisikeçirilib.
Onun ən böyük əsəri isə elə öz
həyatıdır. Reza Deqati dünyanın
ən qaynar nöqtələrində olan in-
sandırvəgördüyühadisələrifoto-
larındiliiləinsanlaraçatdırır.
AnarKərimovunsözlərinəgö-

rə, Reza Deqatinin əsərlərinin
üçmesajı var: sülh,humanizm
vəyaddaş.

Mədəniyyət naziri Azərbay-
can dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra torpaqlarımızın
işğalı, xalqımıza qarşı qırğınlar
törədilənzamanRezaDeqatinin
xaricdəişiniburaxaraqölkəmizə
gəldiyini vurğulayıb. Bildirib ki,
Qarabağhəqiqətlərinindünyaya
çatdırılmasındaRezaDeqatinin
xüsusixidmətlərivar.O,20Yan-
var hadisələrini, Xocalı soyqırı-
mının şahidlərini, eləcə də şə-
hidlərini fotolara köçürüb.Onun
çəkdiyi fotolarda işğaldövründə
Qarabağdaermənilərtərəfindən
məhv edilmiş evlər, abidələr və
tarixibinalardaəksini tapıb.44
günlükVətənmüharibəsizama-
nıdaRezaDeqatiAzərbaycanın
haqq səsini dünyaya çatdırmaq
üçün fədakarlıq göstərib: “Bildi-
yiniz kimi, Reza Deqati bir çox
beynəlxalqmükafatlaralayiqgö-
rülüb. Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamına əsasən
RezaDeqati“Dostluq”ordeniilə
təltifedilib.Buəlamətdarhadisə

iləbağlımənRezaDeqatinitəb-
rikedirəm”.
Tədbirdə çıxış edən Beynəl-

xalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyeva Reza Deqatinin öz
sahəsindəsözünüdeyənpeşə-
kar fotojurnalist olduğunu vur-
ğulayıb:“O,dünyanınənqaynar
nöqtələrindən fotolar çəkərək
həqiqətləridünyaictimaiyyətinə

çatdırıb.Qarabağhadisələrində
Azərbaycangerçəklərinidünya-
ya cəsurluqla nümayiş etdirib,
Vətən borcunu vicdanla yerinə
yetirib.Onunfotoşəkillərinəba-
xarkən insanlar həm təsirlənir,
həmdəheyranlıqduyur”.
Heydər Əliyev Fondu tərəfin-

dənmüxtəlifölkələrdəkeçirilmiş
bir çox tədbirlərdə, Heydər Əli-
yev Fondunun vitse-prezidenti

Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası-
nınlayihələrindəRezaDeqatinin
yaxından iştirak etdiyini deyən
GünayƏfəndiyevabildiribki,o,
Azərbaycanhəqiqətləriiləyana-
şı, tariximizi, mədəniyyətimizi,
adət-ənənələrimizi beynəlxalq
müstəvidənümayişetdirir.
Sonra Günay Əfəndiyeva

Xalq rəssamıArif Hüseynovun
“Xarıbülbül”adlıtablosunu,elə-
cə də Beynəlxalq Türk Mədə-
niyyəti və İrsi Fondu adından
təbrikməktubunuRezaDeqati-
yətəqdimedib.
Azərbaycan Rəssamlar İt-

tifaqının sədri, Xalq rəssamı
Fərhad Xəlilov, “Azərbaycan
Televiziya və Radio Verilişləri”
QSC-ninəməkdaşıElnarMəm-
mədli, Alban-udi xristian dini
icmasının sədr müavini Rafik
Danakariçıxışedərəkyubilyara
təbrikləriniçatdırıblar.
Qeyd olunub ki, Təbrizdə

dünyayagözaçanRezailkdə-
fəatasınaməxsusfotokamera-

nıəlinəgötürəndəhələ14yaşı
tamamolmamışdı.1979-cuildə
İranda baş verən xalq hərəka-
tını öz fotokamerasının yadda-
şına köçürmək istəyib. Həmin
vaxtdano, fotojurnalist kimi ta-
nınmağa başlayıb. 1981-ci ildə
Fransayaköçüb.Dünyanınmə-
dəniyyət mərkəzlərindən olan
ParisŞərqmühitindəböyümüş
fotoqrafüçünyenibiraləmaçıb.
FransadabirmüddətBMT-nin

humanitarproqramüzrəməslə-
hətçisi vəzifəsində çalışan Re-
zaDeqati1990-cıildənhəyatını
Amerikada nəşr edilənməşhur
“NationalGeographic”jurnalıilə
bağlayıb. Jurnalın sifarişlərini
yerinəyetirərəkmüxtəlifölkələr-
də olub. Onun səyahət coğra-
fiyasının xəritəsi geniş və zən-
gindir. Bosfordan Çin səddinə,
Filippindən Mərkəzi Asiyaya,
Livandan Əfqanıstana, Ruan-
dadanSarayevoya,Yəməndən
Bosniyaya,AnqoladanQafqaza
səfərmarşrutları,müxtəlifölkə-
lərlə,müxtəlifinsanlarlatanışlıq
onunhəyattarixçəsinəyeni-ye-
ni səhifələr yazıb.115-dənçox
ölkədəolanRezadünyanın ta-
nınmışfotojurnalistikimiçoxdan
şöhrətqazanıb.
Çıxışlarda Reza Deqatinin

yorulmadan Azərbaycan həqi-
qətlərinidünyayaçatdırdığı, fə-
dakarlığıvurğulanıb.
Tədbirdə fransız sənət ku-

ratoru və yazıçısı Pierre Bon-
Giovanninin videomüraciəti ya-
yımlanıb.
SondaçıxışedənRezaDeqati

“Dostluq”ordeniilətəltifolunma-
sınagörəAzərbaycanPreziden-
tinə minnətdarlığını bildirib. O,
yubileytədbirinihəyatınınunudul-
maz günü kimi dəyərləndirib və
mərasimin təşkilində əməyi olan
hərkəsətəşəkkürünübildirib.
Tədbirbədiiproqramladavam

edib.

Keçmiş və gələcək bəşəriyyətin şahidi
Dünya şöhrətli fotoqraf Reza Deqatinin 70 illik yubileyi qeyd edilib

Vətən müharibəsi haqqında serial 
“Bozdağ film” ilə birgə çəkiləcək

Xəbərverildiyikimi,AzərbaycanvəTürkiyəkinematoqrafçı
ları44günlükVətənmüharibəsiiləbağlıbirgəseriallayihəsi
üzərindəişləyirlər.SerialTürkiyənintanınmış“Bozdağfilm”
studiyasıiləbirgəçəkiləcək.

BubarədəmədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyev
jurnalistlərəaçıqlamasındadeyib.
ElnurƏliyev qeydedibki,ekranəsərində türkiyəlivəazər-

baycanlıaktyorlarrolalacaq.Serialınilkinolaraqsəkkizbölüm-
dənibarətolmasınəzərdətutulub.“Hazırlıqişləritamamlanmaq
üzrədir.Hadisələriqabaqlamaqistəmirəm,ammaonudeyimki,
birincibölümünbu il təqdimatıgözlənilir”,–deyəElnurƏliyev
bildirib.
Qeyd edək ki, “Bozdağ film” Türkiyənin “Kuruluş Osman”,

“Destan”, “Mehmetçik” və s. tariximövzudaməşhur serialları-
nınistehsalçısıdır.StudiyanınqurucusuMehmetBozdağ“Diriliş
Ertuğrul”ve“KuruluşOsman”seriallarınınrejissorudur.Hazırda
“Bozdağfilm”təxminən30hektarərazidəinşaedilənTürkiyənin
ənböyükfilmplatolarındanbirinəmalikdir.

2022ciilinyarısınıgeridə
qoyduq.Ötəndövrdəteatrvə
konsertmüəssisələri,muzey
lərvəqalereyalarpandemiya
məhdudiyyətlərininaradan
qaldırılmasıilənormalfəaliy
yətinibərpaetməyəçalışdılar.

COVID19-danəvvəlmuzey-
lərin ziyarətçiləri arasında əc-
nəbi qonaqlar da bəlli bir yerə
sahib olurdular. Lakin hələ də
ölkələrin quru sərhədləri bağlı
olduğundan turist axınında da
müəyyəndurğunluqhissolunur.
Bunu Mədəniyyət Nazirliyinin
tabeliyində fəaliyyət göstərən
bir neçə muzeydən aldığımız
statistikməlumatdatəsdiqlədi.
Ölkəmizinaparıcımuzeylərin-

dənolanAzərbaycanMilliXalça
MuzeyininmətbuatkatibiÜlvinə
Fərzəliyevanın sözlərinə görə,
ilinbirinciyarısında30minəya-
xın ziyarətçiləri olub. Onlardan
12 mindən çoxu xarici ölkələr-
dəngələnqonaqlardır.

***
İlin I yarısında Azərbaycan

MusiqiMədəniyyətiDövlətMu-
zeyinəvəonunfiliallarına5668

ziyarətçigəlib.Muzeyinəsasbi-
nasınıziyarətedənlərdən3253
nəfərdən 3116-sı yerli, 137-si
isəxariciqonaqolub.
Muzeyin filialları – Niyazinin

Mənzil-Muzeyi,QaraQarayevin
Ev-Muzeyi, Vaqif Mustafaza-
dənin Ev-Muzeyi vəXalq çalğı
alətləridaimisərgisinə2415zi-
yarətçibaşçəkib.Onlardan72-
sixariciqonaqdır.
MusiqiMədəniyyətiDövlətMu-

zeyindənilinikinciyarısındakeçi-
riləcəktədbirlərhaqqındadamə-
lumat aldıq. Direktor, Əməkdar
mədəniyyət işçisiAlla Bayramo-

vaqeydetdi ki, avqustun17-də
görkəmli müğənni və bəstəkar,
SSRİ Xalq artisti Müslüm Ma-
qomayevin80,birgünsonraisə
böyük dirijor və bəstəkar, SSRİ
Xalq artisti Niyazinin 110 illiyinə
həsr olunmuş tədbirlər keçirilə-
cək.SentyabrayındaMilliMusiqi
Günü,BeynəlxalqSülhGünüvə
Vətənmüharibəsindəhəyatınıiti-
rənlərinAnımGünümünasibətilə
müxtəlif tədbirlər təşkil ediləcək.
Oktyabrda Beynəlxalq Musiqi
Günü,Xalqartisti,tarzənƏhməd
Bakıxanovun 130 illiyi, noyabr-
da Xalq artisti, bəstəkar Emin

Sabitoğlunun 85 illiyi, ZəfərGü-
nü münasibətilə konsert, Fikrət
Əmirovun100illiyi,dekabrdaisə
“Unudulmayanlar” rubrikasında
Xalq artistləri Şövkət Ələkbəro-
vavəSaraQədimovanın100illik
yubileyləri,həmçinin“HeydərƏli-
yev–müasirAzərbaycandövləti-
ninəbədiyaşarmemarı”adlıtəd-
birinkeçirilməsinəzərdətutulur.

***
Azərbaycan İstiqlal Muzeyi-

nindirektoruSədiMirseyiblibil-
dirdi ki, ilin I yarısındamuzeyə
ümumilikdə4630ziyarətçigəlib.

Bunlardan 4330-u yerli vətən-
daş, 300-ü isə xarici qonaqdır.
Bu ilin əvvəlindən həyata keçi-
rilənvə“Şuşaİli”nəhəsrolunan
“Şuşa – Qarabağın dünəni, bu
günü, sabahı”, vətənpərvərliyin
təbliği vəVətənmüharibəsi şə-
hidlərinin xatirəsini yad etmək
məqsədilə ötən ildən reallaş-
dırılan “Qəhrəmanlar can verir
yurduyaşatmaqüçün”adlı layi-
hələr ilin sonuna qədər davam
etdiriləcək.Bununlayanaşı,ötən
əsrin 30-cu illər repressiya ha-
disələrinin85illiyivərepressiya
qurbanlarındanolanistiqlalşairi
ƏhmədCavadın130illiyinəhəsr
olunmuş tədbirlərin keçirilməsi
planlaşdırılır.

***
Azərbaycan Milli İncəsənət

Muzeyi bu ilin altı ayında ən
çoxziyarətçi(həmdəxariciöl-
kələrdən) qəbul edən muzey-
lərdəndir. Yanvar-iyun ayların-
damuzeyi15767nəfərziyarət
edib.Bunlardan13785-iyerli,
1982-siisəəcnəbiqonaqlardır.

MuzeyinElmi-kütləviişlərşö-
bəsininmüdiri RəfiqəQuliyeva
vurğuladı ki, sentyabr ayından
başlayaraq “İncəsənətimizin
qaynaqları. Əbədi simvollar,
səyyar naxışlar”, “İslam incə-
sənəti”, “Mədəniyyətlərin dialo-
qu.AzərbaycanŞərqvəQərbin
qovşağında”, “Avropa ölkələri-
nintətbiqisənətiMilliİncəsənət
Muzeyində”və“Qafqazmövzu-
surusrəssamlarınınyaradıcılı-
ğında”adlımühazirələrkeçirilə-
cək.Həmçininhəraymuzeydə
uşaqlarüçünmaarifəndirici,əy-
ləncəliproqramlar,tədbirlərhə-
yatakeçirilir.
Muzeydə hazırda iki böyük

sərgi davam edir. Bunlar “Mə-
dəniyyətimizin incisi – Qara-
bağ” və “Həyata sevgi ilə:Mi-
kayıl Abdullayev” sərgiləridir.
“Həyatasevgiilə”sərgisiyaxın
zamanda sona çatacaq. “Mə-
dəniyyətimizin incisi – Qara-
bağ”sərgisi isə ilinsonunadək
davamedəcək.

Nurəddin Məmmədli

Mədəniyyət Nazirliyinin CNN kanalı ilə 
gələcək əməkdaşlığı nəzərdən keçirilib
MədəniyyətNazirliyininəməkdaşlarıABŞındünyacaməşhur
CNNtelekanalınınLondonbürosundaqonaqolub,kanalınfəaliy
yətiilətanışlıqimkanıqazanıblar.

CNN telekanalının başAvro-
paofisiLondondayerləşir.Lon-
donbürosunun fəaliyyəti kana-
lın ümumilikdə Avropa, Yaxın
ŞərqvəAfrikaüzrəinformasiya
məhsullarınıəhatəedir.
Mədəniyyət Nazirliyi Media

və kommunikasiya şöbəsinin
müdiri Məryəm Qafarzadə və
şöbəninbaşməsləhətçisiElna-
rə Kərimova “CNN London”un
rəhbərliyiiləgörüşüblər.Görüş
zamanı diqqətə çatdırılıb ki,
Azərbaycan Respublikası Mə-
dəniyyətNazirliyivəCNNillər-
dir əməkdaşlıq edir, ölkəmizlə

bağlı çoxsaylı süjetlər yayım-
lanıb.
Nazirliyin nümayəndələri ka-

nalınişi,beynəlxalqlayihələriilə
tanış olublar. Həmçinin çəkiliş
prosesi, məşhur “CNN Break-
ing News”un canlı yayımlarını,
montajvəhazırlıqişlərininnecə
getdiyini,redaksiyaişlərininne-
cə aparıldığını, strategiyaların
necəhazırlandığınıizləməkim-
kanı qazanıblar. Rəqəmsal və
yaradıcı həllər üzrə fikirmüba-
diləsiaparıblar.
GörüşzamanıAzərbaycantə-

rəfindən ölkəmizinmədəniyyəti

ilə bağlı məqalə hazırlanaraq
telekanalın saytında yerləşdiril-
məsinə dair razılıq əldə edilib.

Həmçinin gələcək layihələrlə
bağlımüzakirələraparılıb.
Kanalın təmsilçiləri media

sxemi, xəbər ötürmə, marke-
tinqləbağlıillərərzindəəldəet-
diyitəcrübələrinidəbölüşüblər.
Məryəm Qafarzadə kanalın

fəaliyyəti ilə tanışlıqüçünyaradı-
lanimkanavəsəmimigörüşəgö-
rə “CNN London”un rəhbərliyinə
təşəkküredərək,zənginmədəniy-
yətimizintəbliğiüçünyenimetod-
larıntətbiqivədavamlıəməkdaş-
lığınperspektivlərindənsözaçıb.
Qeydedibki,cariildəteleka-

nal Azərbaycanın mədəniyyət

paytaxtı Şuşada keçirilən təd-
birlər, eyni zamanda milli sər-
vətimiz olan muğam və xalça
sənətiiləbağlıvideoçarxlarnü-
mayişetdirib.
Nümayəndəheyətisondaşir-

kətin işşəraiti vəbinası iləya-
xındantanışolub.

İlin birinci yarısında muzeylərin nə qədər ziyarətçisi olub?

Dövlət Xidmətinin təşəbbüsü ilə
Vətəndaşlar mədəniyyət nümunələrini muzeylərə təqdim edirIər

MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorun
ması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətinin
bölgələrdəmədəniirsnümunələrinintoplanması
istiqamətindəyenitəşəbbüsçərçivəsindəvətən
daşlardaolanmaddimədəniyyətnümunələrinin
muzeylərətəqdimedilməsidavamedir.

Dövlət Xidmətindən bildirilib ki, bu dəfə Cəlil-
abadrayonununayrı-ayrıkəndlərindəaşkarolun-
muş45ədədmaddimədəniyyətnümunəsirayo-
nunTarix-DiyarşünaslıqMuzeyinətəhvilverilib.
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Vətən fədailəri unudulmur
əvvəli səh. 1-də
AğdaşRMİZərdabrayonMKS-nin1saylışəhərkitabxanafilialı

və1saylıDiyarşünaslıqevininbirgətəşkilatçılığıilə“Gənclərqü-
ruryerimizdir”adlıVətənmüharibəsiqaziləriiləgörüştəşkiledilib.

***
SumqayıtRMİAbşe-

ron rayon Mədəniyyət
Mərkəzinintəşkilatçılığı
iləXırdalanşəhərindəki
Heydər Əliyev Mərkə-
zindəVətənmüharibəsi
şəhidi Sahib Musaye-
vinanımgünükeçirilib.
Tədbirdəşəhidinhəyat
və fəaliyyətini özündə
əksetdirənsənədlifilm
nümayişolunub.

***
ŞəkiRMİŞəkişəhərHeydərƏliyevMərkəzindəgəncyazarSe-

vindikNəsiboğlununşəhidlərimizəhəsretdiyi“MöhtəşəmZəfərin
nişanəsi”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.ŞəkiŞəhərİcraHakimiyyəti
vəşəhərMKS-ninbirgə təşkilatçılığı iləkeçirilən tədbirdəşəhid
ailələrininüzvləri,ziyalılar, təhsilvəmədəniyyət işçilərivədigər
qonaqlar iştirak ediblər. Kitabda torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsiuğrundacanlarınıqurbanverənVətənoğullarınındöyüş
yolundan,qəhrəmanlıqlarındanbəhsolunur.
QaxşəhərHeydərƏliyevMərkəzivərayonMədəniyyətMərkə-

zininbirgətəşkilatçılığıilə“Ölümsüzlüyəucalanlar”devizialtında
şəhidailələri, qazilər vəVətənmüharibəsi iştirakçıları iləgörüş
keçirilib.Çıxışedənlərtorpaqlarımızınazadlığıuğrundaşəhidol-
muşigidlərinəzizxatirəsinəhörmətvəehtiramlarınıbildiriblər.

***
Vətən müharibəsin-

də şəhidlik zirvəsinə
ucalanqəhrəmanoğul-
lardanbiridəZaqatala
rayonununAşağı Çar-
daxlar kəndindən olan
NailAbakarovdur. İyu-
lun 24-də şəhidin do-
ğumgünüiləəlaqədar
rayon rəsmiləri, icti-
maiyyət nümayəndə-
ləri,kəndsakinləriNail

Abakarovunməzarınıziyarətedib,xatirəsinəehtiramlarınıbildiriblər.
Məktəblilərşəhidlərə,Vətənəhəsrolunmuşşeirlərsöyləyiblər.
NailAbakarov2020-ciiloktyabrın2-dəSuqovuşanistiqamətin-

dəgedəndöyüşlərdəşəhidolub,doğmakəndindətorpağatapşı-
rılıb.Ölümündənsonra“Vətənuğrunda”və“Laçınınazadolun-
masınagörə”medallarıilətəltifedilib.

“Cənubda kino günləri”
MasallıRMİNizamiGəncəviadınaMasallırayonMədəniyyət
MərkəzindəAzərbaycanKinematoqrafçılarİttifaqının“Cənub
dakinogünləri”layihəsiçərçivəsində“Titrəmə”(rejissor–Amil
Amal),“Sizəməktubvar”(MəzahirHəşimov)və“Danyeli”(Ka
malYaşar)qısametrajlıfilmlərinümayişetdirilib.

MasallıRMİ-ninYar-
dımlı rayonu üzrə nü-
mayəndəsiAyazƏliyev
iştirakçıları salamlayıb,
layihənin əhəmiyyətin-
dəndanışıb.
“Cənubdakinogün-

ləri” layihəsinin icra-
çı prodüseri İntiqam
Hacılı və Xalq artisti
Qabil Mehdixanlı la-
yihənin məqsədi və

nümayiş etdiriləcək filmlər haqqında məlumat veriblər. Bildirilib
ki,layihəninməqsədiAzərbaycanfilmlərinigenişekranlardayerli
tamaşaçılaranümayişetdirməkləkinohəvəskarlarınasonillərdə
istehsalolunan,eləcədə,bəzibeynəlxalqkinofestivallardauğur-
larqazananfilmlərimizivərejissorlarımızıtanıtmaqdır.

Gənclər asudə vaxtını necə keçirir?
LənkəranRMİ,Lənkə
ranGənclərvəİdman
İdarəsininbirgə
təşəbbüsüilə“Gənc
lərinasudəvaxtı
nınsəmərəlitəşkili”
layihəsiçərçivəsində
kəndlərdəsilsiləgö
rüşlərkeçirilir.

Növbəti belə gö-
rüşSütəmurdovkənd

DiyarşünaslıqevivəMamustakəndFolklorevində təşkiledilib.
LənkəranRMİ-ninrəisiŞahinŞahbazovbildiribki,yeniyetməvə
gənclərinasudəvaxtınınsəmərəli təşkiliüçünmədəniyyətevlə-
rininnəzdindətəşkilolunandərnəklərəcəlbolunmasıvacibdir.
LənkəranGənclərvəİdmanİdarəsininrəisvəzifəsiniicraedən

TeymurBabazadəsağlamlıqlarınıqorumaqüçüninsanlarınerkən
yaşlarındanidmanlaməşğulolmalarınıqeydedib.
Tədbirinbədiihissəsindəadıçəkilənmədəniyyətmüəssisələ-

rindəözfəaliyyətdərnəklərininüzvlərişeirlərvəmusiqinömrələri
təqdimediblər.

Zəngilan hava limanına beynəlxalq kod verilib
ZəngilandainşaedilənhavalimanınaZZE–üçhərflibeynəl
xalqkodtəyinedilib.“AzərbaycanHavaYolları”ndanbildiriblər
ki,müvafiqqətnaməBeynəlxalqHavaNəqliyyatıAssosiasiya
sınınsərnişindaşımalarınadairkonfransında(IATAPassenger
ServicesConference)qəbuledilib.

Havalimanınatəyinedilmişkodşəhərin(Zəngilan)vəyerləşdi-
yiregionun(ŞərqiZəngəzur)adındanistifadəedilərəkyaradılıb.
IATA-nınüçhərfihavalimanıkodusərnişinvəyükaviadaşıma-

larınınkommersiyatəşkilinəxidmətedir.O,beynəlxalqtəxsiset-
məzamanıvəaerovağzalkomplekslərininyerüstüxidmətlərinin
fəaliyyətində,yənibeynəlxalqaviabiletsatışısistemlərində,uçuş
cədvəlində,havaəlaqəsindəvəs.istifadəolunur.
Xatırladaqki,Zəngilandabeynəlxalqhava limanının inşasına

2021-ci ilin yazında başlanılıb. Tikinti işlərinin bu ilin sentyabr
ayındabaşaçatdırılmasıplanlaşdırılır.Buradabütüntipsərnişin
vəyüktəyyarələrienişedəbilər.Havalimanınınuçuş-enişzola-
ğınınuzunluğu3000metr, eni 60metrdir.Terminalın buraxılış
qabiliyyətisaatda200sərnişinüçünnəzərdətutulub.

“Yay Fest”də Vətən müharibəsinin 
igidləri ilə görüş

Şamaxıdafəaliyyətgöstərən
tələbəgənclərin“YayFest”dü
şərgəsindəVətənMüharibəsi
qəhrəmanlarıVüsalYaqubov
vəAzərAbdullazadə,qazilər
BəhruzMəmmədzadə,Rəfail
Nuriyev,ƏqilSultanov,Əhliyət
Mehdiyevgənclərləgörüşüb.

GörüşdəAli Baş Komandan İl-
hamƏliyevinrəhbərliyiilə44gün-
lük Vətənmüharibəsində qazanı-
lan tarixi Zəfərdən söhbət açılıb.
Qonaqlarkeçdikləridöyüşyoluba-
rədəxatirələrinisöyləyib,gənclərlə
maraqlımüzakirələraparıblar.

Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin
ehtiyatda olan zabit və gizirləri
tərəfindən sıra hazırlığı, silahla
davranış,atəşhazırlığı,əlbəya-
xa döyüş üzrə praktiki təlimlər
keçirilib.Gənclər üçün hərbi id-
man oyunları, təbiətə ekskursi-
yalar və asudə vaxtda müxtəlif
əyləncələrtəşkilolunub.
Qeyd edək ki, sentyabrın

9-dəkdavamedəcək“YayFest”
çərçivəsində mərhələli şəkildə
fərqli mövzular üzrə 8 düşər-
gə təşkil olunacaq. Ümumilik-
də 2000 gəncin “Yay Fest”dən
faydalanması nəzərdə tutulur.

FestivalGənclərFondunundəs-
təyi,AzərbaycanTələbəGənclər
Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycan
KönüllüTəşkilatları İttifaqı, “Ca-

van” Gənclər Hərəkatı İctimai
Birliyivə“GənclərinMaarifəndi-
rilməsinəDəstək” İctimaiBirliyi-
nintəşkilatçılığıiləkeçirilir.

GəncəRMİnintəşəbbüsüiləGən
cədəilkmusiqiməktəbininvəmu
siqitexnikumununyaradılmasında
mühümroloynamışMəşədiCəmil

Əmirovun(18751928)məzarıziyarət
edilib.Anımmərasimindəidarəninrəisi
VasifCənnətov,mədəniyyətişçilərivə
ziyalılariştirakediblər.

GəncəRMİ-nin rəisiMədəniyyətNazirliyi
tərəfindən“Şuşaİli”çərçivəsindəuşaqmusi-
qi,incəsənətməktəblərişagirdlərininiştirakı
iləkeçirilənMuğammüsabiqəsindəIIIyerin
qalibi, Goranboy rayon M.Nazarov adına
Qızılhacılı qəsəbəUşaqmusiqiməktəbinin
şagirdiTunarSalahov,müsabiqədəfəxrifər-
manlarlatəltifolunmuşGəncəşəhərZ.Qayı-
bovadına5nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin
şagirdiLeylaMehdiyevavəmüəllimləriNiza-
miƏliyev, İlqarQasımovlagörüşüb.V.Cən-
nətovşagirdləri təbrikedib,yeniuğurlarar-
zulayıb.
Goranboy rayon Heydər Əliyev Mərkə-

zində“Xanqızı–XurşidbanuNatəvan”adlı
tədbirkeçirilib.Görkəmlişairənin190illiyinə
həsr olunan tədbirdə “Xurşidbanu Natəvan
haqqında birlikdə öyrənək” adlı videoçarx
nümayişetdirilib.

***
AğstafaRMİaşıqƏ.CəfərovadınaTovuz

rayon Mədəniyyət Mərkəzi, rayon Heydər
ƏliyevMərkəzivəTovuzDövlətRəsmQale-
reyasınınbirgətəşkilatçılığıilə30iyul-İnsan
alverinə qarşı beynəlxalq mübarizə günü
münasibətiləəlaqədar“Heçkimsəyəlaqeyd
olmayaq!”adlıtədbirkeçirilib.
Tovuz Dövlət Rəsm Qalereyasında Xur-

şidbanuNatəvanın190münasibətilədərnək
üzvlərininəlişlərindənibarətsərgitəşkilolu-
nub.

***

İsmayıllı RMİ Qəbələ rayon Mədəniyyət
Mərkəzində Gənclər və İdman Nazirliyinin
yaradılmasının 28-ci ildönümünə həsr edil-
miş rəsmsərgi-müsabiqəsi keçirilib.Rayon
Gənclər və İdman İdarəsinin təşkilatçılığı,
Qəbələ Dövlət RəsmQalereyasının dəstə-
yi iləkeçirilənsərgidə30-dəkyeniyetməvə
gəncrəssamın60-dəkəsərinümayişetdiri-
lib.

***
KürdəmirRMİ İmişli rayonHeydərƏliyev

Mərkəzində regional idarənin tabeliyində
fəaliyyət göstərən mədəniyyət müəssisələ-
ri rəhbərlərinin iştirakı ilə yığıncaq keçirilib.

Mədəniyyətmüəssisələriningündəlik fəaliy-
yətinə,qarşıdaduranvəzifələrinmüzakirəsi-
nəhəsredilənyığıncaqdaəhaliyəgöstərilən
mədəni xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldil-
məsiistiqamətindəprioritetlərmüəyyənolu-
nub.

***
BərdəRMİ-nintəşəbbüsüiləəvvəllərmə-

dəniyyətsahəsində fəaliyyətgöstərmiş,ha-
zırda təqaüddə olan mədəniyyət işçiləri ilə
görüşkeçirilib. İdarəninrəisiVəsiləMöhsü-
mova fəaliyyətləri dövründə yerlərdə sahə-
nin inkişafınaverdikləri töhfəyəgörəonlara
təşəkküredib.TədbirBərdərayonMədəniy-
yətMərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş ədə-
bi-bədii kompozisiya və rəngarəng musiqi
nömrələriilədavamedib.YevlaxşəhərXalq
teatrıvəKuklateatrıtamaşalarnümayişet-
diriblər.Sondakeçmişmədəniyyətişçilərire-
gionalidarəninfəxrifərmanıilətəltifolunub.

***
Biləsuvar RMİ-nin təşkilatçılığı, rayon İc-

raHakimiyyətinindəstəyiiləBiləsuvarrayon
Uşaq incəsənət məktəbində uzun müddət
mədəniyyətsahəsindəçalışmış,hazırdatə-
qaüddəolanmədəniyyətişçiləriiləgörüşke-
çirilib.

Bölgələrdən müxtəlif səpkili xəbərlər

SabirabadRMİSabirabadrayonHeydər
ƏliyevMərkəzivərayonMKSninbirgə
təşkilatçılığıilə“Cümhuriyyətnəğməkarı
ƏhmədCavad–130”adlıtədbirkeçirilib.
TədbirdəSabirabadrayonHeydərƏliyev
MərkəzinindirektoruRənaHacızadə,rayon
MKSnindirektoruEldarUrufovvədigərləri
çıxışedərəkƏhmədCavadyaradıcılığıvə
onunTürkdünyasındakıyeribarədəfikirləri
nibölüşüblər.

***

MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev
Mərkəzində “ƏhmədCavad–130”mövzu-
sunda tədbir keçirilib. Mərkəzin əməkdaşı
ElşənAbışov istiqlalşairininhəyatvəyara-
dıcılığıbarədəməruzəedib.Sonramərkəzin
könüllüsü Kəmalə İbişli tərəfindən çəkilmiş
ƏhmədCavadınportretinümayişolunub.

***
AğstafaRMİTovuzRayonTarix-Diyarşü-

naslıqMuzeyində “Qəhrəmanövladınşanlı
vətəni”mövzusundatədbirkeçirilib.Əhməd

Cavadınəzablıhəyatyoluvəhəmişəmüasir
olanyaradıcılığıhaqqındaməlumatverilib.

***

AğdaşRMİAğdaşrayonMKS-nin1saylı
Gənclər Kitabxanası və rayon Heydər Əli-
yevMərkəzininbirgə təşkilatçılığı ilə istiqlal
şairi Əhməd Cavadın (1892-1937) anadan
olmasının130illiyiiləəlaqədartədbirkeçiri-
lib.Tədbirdə“ƏhmədCavad–130”adlısərgi
nümayişetdirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Cümhuriyyət nəğməkarı – Əhməd Cavad

Azərbaycanın multikulturalizmini öyrənən 
əcnəbi tələbələr bir araya gəliblər

BakıBeynəlxalqMultikulturalizmMərkəzinin(BBMM)ənənə
vi“Yayməktəbi”builnövbətidəfətəşkiledilib.2022ciilin
yazsemestrində“Azərbaycanmultikulturalizmi”və“Multi
kulturalizməgiriş”fənlərinintədrisolunduğuxaricivəyerli

universitetlərdətəhsilalantələbələrinqatıldığıXII“Beynəlxalq
MultikulturalizmYayMəktəbi”iyulun24dən31dəkBakışə
həriiləyanaşı,Şəki,QəbələvəQaxrayonlarındadafəaliyyət
göstərəcək.

“Multikulturalizm siyasəti qlo-
bal və regional sülhün açarı ki-
mi” devizi altında təşkil olunan
layihədə 14 ölkənin –Azərbay-
can, Ukrayna, Rusiya, Türkiyə,

Fransa, İspaniya, Misir, Türk-
mənistan,Gürcüstan,Rumıniya,
Qana, Nigeriya, Bolqarıstan və
Suriyanınuniversitetlərindən20-
dənçoxtələbəiştirakedir.

Qəbələ rayonuna səfər edən
iştirakçılarNickəndindəyerləşən
Udi ocağını və Müqəddəs Mər-
yəmAnakilsəsiniziyarətediblər.
GörüşzamanıAlban-UdiXristian
Dini İcmasınınsədriRobertMo-
bililayihəiştirakçılarınımaraqlan-
dıransuallarıcavablandırıb.
Sonra Qəbələ şəhərinə eks-

kursiya təşkil edilib. Qonaqlar
“Tufandağ”istirahətkompleksin-
dədəolublar.
“Beynəlxalq Multikulturalizm

YayMəktəbi”nin iştirakçılarıŞə-
kidəbirneçəmühazirədəiştirak
edib, şəhərin tarixi məkanları
ilə tanış olub, görməli yerlərini
gəziblər. Tələbələrin diqqətinə
çatdırılıb ki, 2019-cu ildə “Xan
sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi
mərkəzi” UNESCO-nun Dünya
İrsiSiyahısınadaxiledilib.
Budəfəki “Beynəlxalq Multi-

kulturalizmYayMəktəbi”nəmü-
hazirəçi kimi dəvət alanlardan
biridəyeni fəaliyyətəbaşlayan

NizamiGəncəviVəqfinindirek-
toruRəfiQurbanovdur.
“Mən Beynəlxalq Multikultura-

lizmYayMəktəbini iki cəhətdən
faydalıhesabedirəm.Birincicə-
hətodurki,burada iştirakedən-
lərinböyükəksəriyyəti təmsilet-
dikləriölkələrinuniversitetlərində
Azərbaycan multikulturalizmi
fənnindəndərsalmıştələbələrdir.
Onlaruniversitetlərdəöyrəndiklə-
rininnəzəri tərəfiniburadaprak-
tikicəhətdənözgözləriiləgörür,
kitablardaoxuduqlarıməqamlara
dahadaaydınlıqgətirirlər”,–de-
yəo,layihəiştirakçılarıiləŞəkidə
görüşdənsonrabildirib.
NizamiGəncəviVəqfinindirek-

toru qeyd edib ki, belə tədbirlər
Azərbaycanın gənc dostlarının
sayınınartırılmasınatöhfəverən
amillərdənbiridir:“İnsanözgözü
iləgördüyüşeyədahatezinanır,
nəinkieşitdiyi.Bubaxımdanmul-
tikulturalizmməktəblərininfəaliy-
yətinimüsbətqiymətləndirirəm”.
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“Bəyinoğurlanması”,“Cavad
xan”,“Həmziyarət,həmtica
rət”,“Yaramaz”,“Bəxtüzüyü”,
“Otelotağı”kimifilmlərimi
ziyəqinxatırlayırsınız.Kino
sintezsənətolduğuüçünbu
filmlərinhərbirinintamaşaçı
rəğbətiqazanmasındarejis
sorişiiləyanaşı,kinorəssa
mınındaböyükroluvar.

Tanınmış kinoşünas, Əmək
darincəsənətxadimiAydınKa
zımzadə kino rəssamlığı haq
qında danışarkən deyir: “Kino
rəssamlığı teatr tərtibatı, deko
rativtətbiqi, dəzgah boyakar
lığı, qrafika, memarlıq və hey
kəltəraşlıqsənətləriiləqarşılıqlı
əlaqədəyaranmışvəkinoisteh
salıprosesindəformalaşmışdır.
Onagörədəkinorəssamıhər
tərəfibiliyə–inşaatlayihəsinə,
tikinti texnikasına, memarlığın
tarixinə və üslub müxtəlifiyinə
yaxşıbələdolmalıdır”.
Rəssamlar obrazların, hadi

sələrin dolğun və təbii alınma
sı, keçmişi hərtərəfi öyrənmək
üçün tədqiqatçı kimi axtarışlar
aparmalıolurlar.Filmlərəbaxar
kən dekorasiyalar, aktyorların
geyimlərivədigərnüanslarbizi
ciddi maraqlandırır. Rəssamın
kinoda iştirakı filmlərin daha
canlı və emosional alınmasına
mühüm təsir göstərir. Həm ta
rixi,həmdədigər janrlardaek
ranlaşdırılan filmlərdə rəssam
işinin uğurlu həlli ekran əsərini
dahadabaxımlıedir.
Xalq rəssamı, Prezident tə

qaüdçüsü, onlarla filmimizin
bədii tərtibatmüəllifiolanRafiq
Nəsirov da sənətdə iz qoymuş
peşəkarlardandır.
Buil75illiyiniqeydedənsə

nətkarlaMilli KinoGünüərəfə
sində,eləişbaşındagörüşdük.
Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki,
Xalq rəssamı bu ilAzərbaycan
Respublikası Kinematoqrafçılar
İttifaqınınMilliKinoMükafatına
layiqgörülüb.
Çəkilişpavilyonundaayaqüs

tü söhbətimizdənbəziməqam
ları diqqətinizə çatdırmaq istə
dik.

– Ra fiq müəl lim, ilk növ bə də 
Si zi qar şı dan gə lən Mil li Ki no 
Gü nü, yu bi le yi niz və mü ka
fat mü na si bə ti lə təb rik edi rik. 
Mü ka fa ta la yiq gö rül mə yi niz 
xə bə ri ni ne cə qar şı la dı nız?
– Düzü, gözlənilməz oldu.

AzərbaycanRespublikasıKine
matoqrafçılarİttifaqıİdarəheyə
tininüzvüolaraq iclasda iştirak
edirdim. KinoGünü ərəfəsində
layihə və məsələləri müzakirə
edirdik. Bir də eşitdim dedilər
ki,MilliKinoMükafatıyekdilliklə
RafiqNəsirovaverilir.

– Ki no rəs sam lı ğı na gəl di yi niz 
yol ne cə baş la dı?
–AzərbaycanPolitexnik İns

titutunun (indiki Azərbaycan
TexnikiUniversiteti–red.)Me
marlıq fakültəsini bitirmişəm.
İnstitutu bitirəndən sonra gör
kəmli memar Mikayıl Hüsey
nov məni Azərbaycan Elmlər
Akademiyasına işləməyə də
vətedirdi.Kinorejissordostum
OqtayMirqasımovdediki,niyə
gedibidarəişçisikimiçalışma
lısan. Gəl gedək, kinostudiya
ya.1969cuildən“Azərbaycan
film” Kinostudiyasında memar
kimiçalışmağabaşladım.Daha

sonradan görkəmli sənətkarlar
Nadir Zeynalov, Elbəy Rzaqu
liyevlə birlikdə işləyərək kino
rəssamlığınabələdoldum.Onu
daqeydedimki,xariciölkələr
dəkinorəssamıdeyəbirixtisas
yoxdur.Orada bu işləmemar
lar məşğul olurlar. Çünki kino
rəssamıfilmifəzadagörməlidir.
Buişhəcmişidir.Busəbəbdən
də mənim bu sahəyə gəlişim
asan oldu. Elbəy Rzaquliyev,
Rafiq İsmayılov kimi sənətkar
larla işləyərək sonradan artıq
fərdi rəssam kimi çalışmağa
başladım. Bilirsiniz, mən me
maram, bunun üstünlüyü odur
ki, memar məkanı üç ölçüdə
görəbilir.Xaricifilmlərdətitrlər
dəmemarrəssamyazırlar.Bir
müstəvidə işləyən rəssamdan
fərqli olaraq o, vizual məkanı
dahadəqiqgörəbilir.

– İlk müs tə qil iş lə di yi niz film 
han sı ol du?
–MərhumrejissorumuzTofiq

İsmayılovla “Əzablı yollarla” fil
mindəişlədik.

– “Mə lik məm mə din na ğıl la
rı”nın mo tiv lə ri əsa sın da len tə 
alı nan film. Na ğılfilm də ça lış
maq çə tin de yil di ki?

–Xeyr, əksinə, filmin çəkiliş
lərizamanımaraqlıməqamlarla
rastlaşdıq.

– Ən çox əmək sərf et di yi niz 
film han sı olub?
– Düzünü deyim ki, əmək və

məsuliyyəttələbetməyənfilmləri
qəbuletmirəm.Çalışıramofilm
ləri işləyimki, orada çoxlu iş və
yaratmaqimkanıolsun.Məsələn,
“Cavad xan”, “Yeddi gözəl” film
baletivəçalışdığımdigərfilmlər.

– Siz həm də me mar lıq nü mu
nə lə ri nin müəl li fi si niz...
– Bakı şəhərində bir neçə

iaşə müəssisəsinin müəllifi
yəm. Hazırda Gədəbəy rayo
nundalayihəməsasındaböyük
birhotel inşaolunur.XIXIIəsr
memarlıqməktəbimiziəksetdi
rir.MərakeşvəAzərbaycanme
marlığınınsinteziniyaratmışam
bu layihədə. Xəzər rayonunun
Qalakəndinədönənyoldaməş
hur“Qalabazar”deyilən layihə
dəmənəməxsusdur.

– 40 il dən ar tıq bu sa hə də 
ça lı şan in san ki mi ki no si zin 
üçün nə de mək dir?
– Janrından asılı olmayaraq

hər yeni filmmənim üçün yeni

bir məsuliyyət və həyəcan de
məkdir.Baxmayaraqki,bugü
nəkimi100dənartıqfilməbədii
tərtibatvermişəm.

– Bil di yim qə dər, Azər bay can
dan kə nar da da film lə rə qu ru
luş ver mi si niz...  
– Rusiya kanalları ilə bir çox

filmlərişləmişik.BeşiləyaxınRu
siyanınBirincikanalıvəNTV ilə
çalışdım.Bədiifilmlərvətarixise
riallar çəkmişik. Rusiyanın NTV

kanalı ilə yayımlanan “Dronqo”,
“Jurnalist”, “QrafKristovski”vəs.
teleseriallarının rəssamı olmu
şam. Polşa, Fransa kinematoq
rafçılarıilə,tanınmışaktyorJerar
Depardyeiləbirgəişlərimolub.

– Ha zır da çə ki liş mey dan ça
sın da yıq... 
– Bəli, “Mehmandarovlar” fil

miüzərindəçalışırıq.Rejissoru
Yavər Rzayevdir. Bədiisənəd
li filmdir. Əsas çəkilişlər Bakı
da olacaq. Filmin bir hissəsini
isə Şuşada “Mehmandarovla
rınevi”ndəlentəaldıq.Hazırda
malikanəHeydərƏliyevFondu
tərəfindən restavrasiya olunur
deyə tikilinin həyətində çəkiliş
lərapardıq.

– Bu il iş lə di yi niz baş qa film 
ol du mu?
– Bundan əvvəl Asif Rüstə

movun“Mərmərsoyuğu”filmin
dəçalışmışam.

– Qı sa və konk ret da nı şır sı
nız...
– Bilirsiniz ki, müsahibə ver

məklə aram yoxdur. İşimi gö
rüm, vəssalam. Durum özümü
tərifəyim, nə mənası var. Bu
mənimxasiyyətiməuyğundeyil.
İşimi xalq görür, bu mənə bəs
edir.Sadəcə,biz illərdir tanışıq
deyə, ona görə də yarızarafat
yarıgerçək söhbət üçün yeddi
dəqiqəvaxtımızvardedim.Am
ma17dəqiqəkeçib...

– Elə isə bu gün lük son sual. 
Ya ra dı cı lıq fəaliy yə tin də de
ko ra si ya ilə bağ lı ba şı nı za 
gə lən ma raq lı və unu dul maz 
ha di sə yə qin ki, olub.
–Əlbəttə,olub.Beləbirhadi

sə elə “Əzablı yollarla” filminin
çəkilişlərizamanıbaşverdi.Biz
filmin çəkilişi üçün Naxçıvan
dakı “Əshabikəhf” mağarasını
məkan olaraq seçdik. Ərazidə
cinlərin imarətini tikmək qəra
rına gəldik. Bu mərhələdə çə
kiliş qrupu avtomobil qəzasına
düşdü. Heyətin, mən də daxil,
70 faizi zədələr aldı.Ağır trav
malarlaxəstəxanayayerləşdiri
lənləroldu.Ammahərdəndüşü
nürəmki,mənimyüngülxəsarət
almağımınbirsəbəbidəvar.O
vaxt ziyarətçilər “Əshabikəhf”ə
nərdivanla qalxırdılar və sona
kimi nərdivan yox idi. Mən çə
kilişə hazırlıq ərəfəsində orada
daşdan nərdivan tikdirdim.Dü
şünürəmki,bəlkədəbusavab
işim məni həmin qəzada ağır
xəsarətdənxilasetdi...Onuda
deyim ki, orada çəkilişlərimiz
alınmadı,qayıdıbBakıdapavil
yonlardafilmiərsəyəgətirdik.

– Bi zə vaxt ayır dı ğı nız üçün 
si zə tə şək kür edir, bir daha 
yu bi le yi ni zi və qar şı dan gə lən 
pe şə bay ra mı nı zı təb rik edi rik.
–Çoxsağolun.

L.Azəri

“Kino rəssamı filmi fəzada görməlidir...”
Rafiq Nəsirov: “Baxmayaraq ki, yüzdən artıq filmdə çalışmışam, 

amma hər yeni iş mənim üçün yeni bir məsuliyyət və həyəcan deməkdir”

Bugünlərdəİçərişəhər
dəki“Qızqalası”qa
lereyasındaBütünay
Haqverdiyevinsərgisinin

açılışıbarədəxəbəraldım.
Sərgininadıdiqqətimicəlb
etdi:“Abşeronküləkləri”.

Yayın cırhacırında bu ifadə,
təbii ki, düşüncədə istirahət,
dəniz, torpaq, səmaanlayışını
canlandırır.Onudaqeydedim
ki, sərginin açılışına tanınmış
sənət adamlarının qatıldığını
bilirdim.Deməli,Abşeronmöv
zusuhələdəmaraqlıvəaktual
dır. Baxmayaraq ki, Abşero
nunekosistemixeyli dərəcədə
məhv edilib. Elə bu düşüncə
lərlə sərgiyə baxmağı qərara
aldım...
Sərgidə 28 əsər təqdim edi

lir.Hərbiri özünəməxsusaura
bəxş edir və rəssamın yanaş
masıdadiqqətçəkəndir.Abşe
ron mühiti, dəniz, yay fəsli və
koloritə rəssamınməxsusi ya
naşması.Təbiiki,hərbiryara
dıcı şəxsin öz baxışı, öz hissi
var.40iləvvəlTahirSalahovun
fırçasından çıxan Abşeronla
müasir Abşeron motivləri ara
sında fərqi tam aydın görmək
olur bu əsərlərdə. Zaman ke
çir, çox şeydəyişir.Ana təbiət
də qloballaşmayaməğlub olur
sanki.
Ekspozisiyada Bütünay Haq

verdiyevin üç il əvvəl Bakıdan
şəhərətrafı ərazilərə, Nardaran
kəndinə, Lahıc bağlarına köç
dükdən sonra yaratdığı əsər
lərəbaxdıqcakeçmişləbugün
arasındakıfərqi,dahadoğrusu,
uçurumugörmüşoluruq.

Rəssam özü sərgi haqqın
da deyib: “Pandemiya başla
yandan Abşeronda qalıram.
Köçdüm şəhərdən kənara və
orada tərk edilmiş çimərlikləri
çoxgəzdim.Təbii ki,o,mənə
çoxtəsiredib.Busərginimən
köhnəAbşeronmənzərələrinə
həsr etmişəm. Həm də ətra
fımdaolanadamlarabumən
zərələri göstərmək istəyirdim.
Günümün cədvəli ondan iba
rətdir ki, səhər tezdən çıxıb
dənizkənarınıgəzirəm,yada
axşama doğru Günəşin gözəl
işığıolanda rəsmdəçəkirəm,
foto da. Günün axırında isə
gəlib o təsvirləri kətana köçü
rürəm”.
Rəssamətrafaləmifəlsəfişə

kildədərketməküçünəsərlərin
dəkeçmişləbugünümöcüzəvi
şəkildə birləşdirib. Onun rəsm
ləri sadə süjeti ilə tamaşaçıla
rındiqqətinicəlbedir.Məsələn,
günəşli havadaköhnəavtomo
billərinüzərindəbərqvuranişıq
vəkölgənin füsunkaroyunu in
sanıbiranlığaxəyallaraləminə
qərqedəbilir.Sankibumaşında
sənnəzamansahəminsahillər
də gəzib, hətta pəncərəsindən
əl uzadıb qonşu bağın heyva
ağacındanbirheyvadaqopart
mısan...
Fırça ustasının detallara

məxsusi diqqəti, kompozisiya
ilə həssas işi valehedicidir. O,
mənzərəniəsl realistsənətnü
munəsinəçevirəbilib.Əsərlərin
hər biri Abşeronun təkrarolun
mazsəmimiyyətvənostaljido
lu aurasını hopdurur. Sanki bu
rəsmlər bütöv bir dünyadır. O
dünya ki, nağıl kimi uçub ge

dən, dağılan dünyamızın xati
rələriniyaşadırözündə.Paytaxt
sakinlərinin bir çox nəsillərinin
uşaqlığının parlaq, unudulmaz
xatirələrini,Abşeronunqızılqu
munun, Xəzərin şıltaq dalğala
rının sənətə çevrildiyi məqamı
seyr etmək də insanda qəribə
hissləryaşadır.
Bütünay bu əsərlərlə san

ki doğma torpağa sevgi etirafı
edir.Mənim,səninvəbaşqaları
nındillədeyəbilmədiyisevgieti
rafınırənglərinsehriiləçatdırır.
Rənglərin harmoniyası da elə
bilAbşeronnəğmələripıçıldayır
buəsərlərdə.Sakitvəmülayim,
küləklivəçılğınAbşeronunxəz
risininşoranqoxusuna,gilavarı
nınistiyelinə,Buzovnamehinin
sərinlik çiləyən havasına qərq
olursanburəsmləriçində.Müx
təliftexnikalarlaişlənmişəsərlə
rinhərbirisankiTofiqQuliyevin
Bakısından, Vaqif Mustafaza
dənin Bakı gecələrindən soraq
verir.
BütünayHaqverdiyevi digər

lərindən fərqləndirən xüsusiy
yəthamıyatanışolanobrazda
başqalarının gözündən qaçan
məqamıgöstərməkbacarığıdır.
Onunəsərlərindəhərşeyhar
moniya içərisindədir. Qayğısız
yay, yayın sonu və payız mo
tivləri... Bütün bunlar rənglərin
harmoniyasında seyrçiyə elə
incəliklə təqdim olunur ki, iki
mövsümarasındakeçidiəhval
ruhiyyəyə mənfi təsirsiz, de
mək olar yüngülvarı hiss edir
sən. Və bu məqamda Yelena
Haqverdiyevanın fikrini xatır
layıram: “Bu dünyada hər şey
dəyişir,çoxşeykeçmişdəqalır,

yeniliklər bizi cəlb edir, amma
Abşeronunruhuhəmişədəyiş
məzqalır.Bu,şairlərin,yazıçı
ların,rəssamların,musiqiçilərin
oxuduğu neçəneçə nəsillərin
qəlbinin musiqisidir! Abşeron
küləkləribizi romantikxatirələ
rəaparırvəbizəəngözəlmə
nəvihisslərbəxşedir”.
Qürub edən günəş, tən

ha qalmış sahil, bir zamanlar
dəbdə olması ilə qürrələnən
sovet avtomobilləri, talvardan
boylanan qara şanı və külə
yin vıyıltısında rəqs edən tax
ta külafirəngilər... Duyğulu və
duyğusuzküləkləri rəssamelə
ustalıqla təsvir edib ki, bütün
bunlar təbiətdən, reallıqdan
rəssamın sənət dünyasına in
teqrasiya edən, sanki köçərək
əbədibudünyadaməskənsa
lanatributlaraçevriliblər.
Sərgidənxoşvəbirazdakə

dərli hisslərlə ayrılıram. Rəs
sam ailəsində dünyaya gələn,
bumühitdəböyüyənBütünayın
budəfəki sərgisinin özəllikləri
isə hələ də məni düşündürür.
Görəsən, niyə “Abşeron külək
ləri”?...

***
Konseptual heykəltəraş və

rəssam Bütünay Haqverdiye
vin daim təkmilləşən kreativ
təcrübəsi müxtəlif incəsənət
sahələrini və janrları əhatə
edir. 1989cu ildə Bakıda ta
nınmış rəssamUcalHaqverdi
yevin ailəsindədünyaya gələn
BütünayƏzimƏzimzadəadına
İncəsənət Kollecində oxuyub,
sonra təhsilini Moskvadakı
Britaniya İncəsənət və Dizayn
Ali Məktəbində davam etdirib.
20032008ci illərdə rəssamlar
qrupuiləbirgəBakıdayerləşən
pravoslav kilsəsinin freskaları
nınçəkilməsivərestavrasiyası
iləməşğulolub.İlkfərdisərgisi
2010cu ildə Bakıdakı Müasir
İncəsənət Mərkəzində keçiri
lib. Bundan sonra ölkəmizdə,
həmçinin Rusiya, Fransa və
İtaliyada baş tutan qrup sərgi
lərinəqatılıb.2013cüildəəlişi
İtaliyadakeçirilən55ciVenesi
ya Biennalesində Azərbaycan
pavilyonunda yer alıb. 2015ci
ildə isəonun taxtadanhazırla
nanAzərbaycanxalçamotivləri
Kann Festival Sarayında keçi
rilən “İncəsənətdəAzərbaycan
xalçaları” sərgisində nümayiş
etdirilib.

Lalə

Abşeron torpağına 
rəsmlərlə sevgi etirafı...

“Bu sərgini mən köhnə Abşeron mənzərələrinə həsr etmişəm...”

Çexovun “Təklif ”i 
DOST-un inklüziv səhnəsində

DOSTİnklüzivİnkişafvəYaradıcılıqMərkəzindərusyazıçısı
AntonÇexovun“Təklif”pyesiəsasındahazırlanantamaşanın
premyerasıolub.RejissorƏbdülqəniƏliyevinquruluşverdi
yitamaşadasağlamlıqimkanlarıməhdudaktyorlariştirak
ediblər.

Premyeranıtanınmışincəsənətxadimləridəizləyiblər.Onlar
danbəziləritamaşahaqqındafikirlərinimediamənsublarıiləbö
lüşüblər.
Əməkdar artistSənubər İsgəndərli deyib: “Biz onları sağ

lamlıq imkanları məhdud insanlar hesab etsək də, əslində,
onlardacəmiyyətinbirüzvüdür.Onlarınçıxışıçoxgözəltəsir
bağışladı.Həttaürəyimdənsəhnəyəatılmaq,onlarlabirlikdə
oynamaq, rəqs etmək keçdi. Bu, bir arzu olaraq qəlbimdən
keçsədə,yəqinki,mənmütləqgəlibonlarlabirsəhnənibölü
şəcəyəm.Əlbəttə,gözəltəşəbbüsdürvəbutəşəbbüsüaraya
ərsəyə gətirənlərə təşəkkür edirəm.Teatr gözəl sənətdir və
bugünonabeləmaraqvarsa,bu,yalnızbizisevindirəbilər”.
XalqartistiFəxrəddinManafovtamaşayaböyükmaraqlabax

dığınıdeyib:“Teatrmədəniyyətinçoxvacibsahələrindənbiridir.
Tamaşanınquruluşçurejissoru,DOSTİnklüzivİnkişafvəYara
dıcılıqMərkəzininsəhnəifaçılığıüzrətəlimçisiƏbdülqəniƏliye
viyaxşıtanıyıramvəmənəeləgəlirki,beləbirməkandabelə
aktyorların gücü ilə tamaşa qoymağı mədəniyyətə çox böyük
birtöhfədir.Bundansonradaburdanümayişolunantamaşaları
məmnuniyyətləizləyəcəyəm”.
ƏməkdarmədəniyyətişçisiRahibAzəridətamaşadanböyük

zövqaldığını bildirib: “Hər şey yüksək səviyyədə idi.Xüsusilə
sağlamlıqimkanlarıməhdudaktyorlarınişəpeşəkarlıqlayanaş
masını çoxbəyəndim.Səhnədəaktyorunarabadakı tərəfmü
qabilinihavayaqaldırıb rəqsetməsixüsusiləçox təsirli idi.Bu
tamaşa üzərində çalışan, zəhmət çəkən hər kəsə bir də ona
görəminnətdarlıqedirəmki,əslində,cəmiyyətdəbugündəak
tualolanməsələləri klassikəsərinvasitəsiləçoxgözəl təqdim
etdilər”.
Tamaşanınmusiqi tərtibatçısı,ƏməkdarartistVüqarCamal

zadəisəfikirlərinibeləifadəedib:“Müəyyənsağlamlıqproble
miolanlarıncəmiyyətə inteqrasiyasıvəonlarınböyükzəhməti
hesabınabaşagələnbutamaşaüzərindəhəmtəlimçilər,həm
könüllülər,həmdədəvətolunanlarneçəvaxtidiki,çalışırdılar.
Hərkəsbutamaşanınuğurlualınmasıüçünəlindəngələniet
mişdi.Görünür,eləbunagörədə“Təklif”çoxuğurlualınmışdı.
Sağlamlıqproblemolanlarındaxilidünyasınıaçmaqvəonların
cəmiyyətintamhüquqluüzvünəçevrilməsiüçünəlimizdəngələ
niəsirgəməyəcəyik”.
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Xalq şairi Sə məd Vur ğun klas sik xa nən də lər dən Cab bar 
Qar yağ dıoğ lu, Mə şə di Cə mil Əmi rov, Ke çə çi oğ lu Mə həm
məd, İs lam Ab dul la yev, Ma lı bəy li Əs gər, Mu sa Şu şins ki və 
baş qa la rı ilə şəx sən ta nış ol muş, ya zı la rın da və çı xış la rın

da on la rın sə nə ti nə yük sək qiy mət ver miş dir. O, da hi Üze yir bəy 
Ha cı bəy li nin də şəx siy yə ti nə bö yük hör mət bəs lə yib, bəs tə kar 
haq qın da san bal lı mə qa lə və şeir lər ya zıb. Şair 1948ci il də “İn
san qəl bi nin tə rən nüm çü sü” ad lı mə qa lə sin də ya zır dı: “...Üze yir 
mu si qi si ni din lə di yi miz za man biz bə zən qaş la rı mı zı ça tıb, loğ
man ki mi dü şü nü rük, bə zən hə yat və in san eş qi nə od lar dan, 
alov lar dan ke çən qəh rə man lar olu ruq, bə zən ürə yi miz ka man 
ki mi tə la tü mə gə lir, bə zən də sa kit və nur lu bir yaz sə hə ri ki mi 
açı lı rıq, özü müz də dağ lar da kü lüng ça lan Fər had lar qüd rə ti 
hiss edi rik, xə ya lı mız uç duq ca ya şa dı ğı mız ana tor pa ğı, onun 
ya rat dı ğı in san ad lı bö yük ne mə ti da ha çox se vi rik, öz var lı ğı mız 
və ta ri xi miz ilə fəxr edi rik”.

Tədqiqatçı-jurnalistVa sif Qu
li ye vin Xalq şairi Səməd Vur-
ğunla Xalq artisti Xan Şuşins-
kinin dostluğundan bəhs edən
məqaləsindəbubarədəsöhbət
açılır.AZƏRTAChəminməqalə-
nitəqdimedib.

Gəncədən başlanan 
tanışlıq

...SəmədVurğunXanŞuşins-
kinin səsini ilk dəfə ötən əsrin
iyirminciillərindəGəncədəeşit-
mişdi.Ovaxtdandaxanəndənin
sənəti,ecazkarsəsionuməftun
eləmişdi.Çoxçəkmədənhəriki
sənətkarşəxsəntanışolmuşvə
butanışlıqsonralarmöhkəmvə
səmimi bir dostluğa çevrilmiş-
di.Şairineləbirməclisiolmaz-
dıki,Xanorda iştiraketməsin.
Xanəndəninsəsinin“dəlisi”olan
SəmədVurğunözününməşhur
“Azərbaycan” şeirində onu xü-
susi bir məhəbbətlə tərənnüm
edir:

KönlümkeçirQarabağdan,
Gahodağdan,gahbudağdan,
Axşamüstüqoyuzaqdan
HavalansınXanınsəsi,
Qarabağınşikəstəsi.

Şairin oğlu Vaqif Səmədoğlu
xatirələrində Xan Şuşinski ilə
atasının dostluğundan söhbət
açır:“...Xanəmimənimyadım-
dahəyatımboyugördüyümən
saf,əntəmizvəzahirənəngö-
zəl insan kimi qalıb. Sənətkar-
lığınıbir yanaqoysaq,həmdə
doğrudandagörkəmlibirinsan-
dı.Xanəmihərdənbizəatamla
dərdləşməyə, söhbətə gəlirdi.
Məclislərimizdə iştirak edirdi.
O, hər il dekabrın 25-də dəvət
gözləmədənbirqohum,birəmi,
SəmədVurğunundostukimibi-
zə,rəhmətlikYusifinadgününə
gələrdi. Günümüz çox şən ke-
çərdi,Xanəmi,atam,Mehdixan
əmim bir-biri ilə zarafatlaşardı-
lar.Axı, zahirən onların oxşar-
lıqlarıdavardı.
AralarındaQarabağ–Qazax

dialektlərindəgülməlisöhbətləri
olardı. Mənimlə Aybənizin do-
ğumgünü yayaylarınadüşdü-
yünə görə orada-burada keçi-
rərdik.Yusifinadgünüisəqışa
düşdüyündənşəhərdəevimizdə
keçirilərdi. Xan əmi Yusifin ad
gününəxanəndəkimiyox,dost
kimigələrdi.
SəmədVurğununağırvaxtla-

rıidi.Atam1952-ciildəçoxağır
vəziyyətdəidi.Ovaxtbizimailə
sürgün olunmalı, Səməd Vur-
ğunisətutulmalıydı.Həttaorder
də imzalanmışdı.Bizimsürgün
yerimizdəartıqməlumidi.Qa-
zaxıstanın hansısa vilayətinə.

Bax, o dövrdə çoxları bizdən
üzdöndərmişdi.Beləbirvaxtda
Xanəmihəftədə,ongündənbir
gəlib,atamabaşçəkərdi.Otu-
rub,söhbətedirdi,fikrinidağıt-
maqüçünzarafatlaşırdı.Onda
mənimonüçyaşımvardı.Son-
radandərkelədimki,bukişidə
xanəndəlikdən başqa, böyük
ağsaqqallıq, müdriklik də var.
Səməd Vurğunla Xan əmi hə-
yatda bir-birlərini çox istəyib-
lər. İndi də Xan əminin duzlu,
məzəli söhbətlərini unutmamı-
şam”.

İsa bulağında çalçağır 
məclisi

1955-ci il iyulun18-dəbu iki
ayrılmaz dostun son görüşlə-
ri də elə Şuşada İsa bulağın-
daoldu.Həmingörüşdəiştirak
edən görkəmli musiqişünas,
Əməkdar incəsənət xadimi Fi-
rudin Şuşinski Xan Şuşinski
haqqındayazdığıməqalədəbu
görüşübelətəsviredir:“...Sə-
mədməniXanındalıncaAğda-
magöndərdi.Mənonun09-61
nömrəli “Pobeda” markalı ma-
şını ilə Ağdama getdim. Mə-
nə dedilər ki, XanƏhmədavar
kəndindədir. Kəndə gələndə
gördüm ki, o, tut ağacının al-
tındaoturub, tut yeyir, qardaşı
Allahyar isəçay içir.Xanməni
görcəktəəccüblə:
– Boy, o, Firi bala (Xan çox

vaxtməni nəvazişlə belə çağı-
rardı),sənhara,burahara?!
–Yolazmışam,-dedim.
–Aycanım,sənbicinbirisən,

yolazmazsan.–Sonrayarıciddi
haldasəsləndi:–Xeyirola?!
–Dostungəlib,səniİsabula-

ğındagözləyir.
Çoxmaraqlıdır,Xansoruşma-

dıki,hansıdostum.Dərhalbildi
ki, söhbət Səməd Vurğundan
gedir.Sonrabaşınıbulayıb, çi-
yinləriniçəkdivəgülümsəyərək
dedi:
–Aycanım,Səmədovcunun

içini iyləmişdi?Nəbilibki,mən
burdayam?

– Xan, maşın gözləyir, vaxt
dakeçir, tərpənmək lazımdır,–
deyib onun qolundan tutdum,
kənddənçıxdıq...
İsa bulağında bu iki dost elə

səmimi,eləmehribanqucaqlaş-
dılar ki, uzun illər bir-birlərinin
həsrətindəolandoğmaqardaş-
larkimigörüşdülər.
...Məclis qızışdı. Xan Səmə-

dinənçoxsevdiyi“MirzəHüseyn
segahı”nı oxudu. Özü də onun
“Dünya” rədifi şeirini muğam
üçünmətnseçmişdi...Şeirmisra-
misra səsləndikcə meşənin hər
yanından “ay can, ay can, min
yaşa,sənənənəmqurban,şairə

eşq olsun!” sədaları ucalırdı. O
günüİsabulağınınbaşqahüsnü
vardı.Sərinmeşə,soyuqbulaq,
Xanıngözəlsəsi,SəmədVurğu-
nunşairnəfəsiİsabulağınabaş-
qa gözəllik verirdi. Məclisin axı-
rındaXanSəməddənxahişetdi
ki,bir-ikiağızdesin.Yaxşıyadım-
dadır,şairtarzənədedi:
–Aya,Allahyar, o tarı “Yetim

segah”üstündəköklə,bəriver!
Səmədtarıdöşünəbasıb,sa-

rısimdəgəzişdi.Birqədərkeç-
məmişmeşəniyanıqlıvəhəzin
birsəsbürüdü.Bulaqətrafında-
kı səkilərdə dincələn yüzlərlə
adambizidövrəyəaldı.
HamıheyrətləSəmədVurğu-

nudinləyirdi.O,sondərəcəay-
dındiksiya iləAşıqƏləsgərdən
oxuyurdu.Səməd“Segah”ıpəs-
dənoxuyubqurtarandameşəni
alqışbürüdü.Xanın:
– Əmioğlu, axı, sən Vaqifi

çox sevirsən, bəs niyə Vaqif-
dənyox,Ələsgərdənoxudun?–
sualınıeşidənSəməddərindən
“ah”çəkibdedi:
– Ay xan, Vaqif də bizimdir,

Ələsgərdə.Hərikisiböyüksə-
nətkardır.Ammanədənsəxəya-
lımıgəzdirənQarabağdağlarını
seyr etdikcə istər-istəməz aşıq
Ələsgərin“Dağlar”şeiriyadıma
düşdü.Xüsusilə,böyükustadın
sözləriürəyimititrədir…
SəmədAşıqƏləsgərin “Dağ-

lar” qoşmasını əzbərdən de-
yəndəAllahyar tarıondanalıb,
“Kəsmə şikəstə” çalmağa baş-
ladı. Xan isə həmin sözləri şi-
kəstəüstündəoxudu.

Havalansın Xanın səsi və 
ya dostların son görüşü
O gün Səməd Vurğunun İsa

bulağında qurduğu məclis ge-
cədən keçənədək davam etdi.
Artıqdanyerisökülürdü.Meşə-
ninbülbülləriyuxudanoyanmış-
dılar.BunugörənSəmədüzünü
Xanaçevirdi:
–Ay Xan, ayə, eşidirsənmi?

Səhər bülbülləri yuxudan oya-
nıblar.

Xan mehribancasına gülüm-
səyərəkbaşınıbuladı:
–Əmioğlu, indinədeməkis-

təyirsən,nəqayıraq?
SəmədVurğunyarıciddi,yarı-

zarafatla:
–Necəyəni,nəqayıraq?Niyə

görmürsən bu səhər bülbülləri
səniyarışaçağırır?Sonradaha
ciddihalda:–Onlarısusdurmaq
lazımdır,–dedi.
–Nəilə?–Xangülümsərhal-

dadilləndi:
Səmədhökmranəsəslə:
– “Qarabağ şikəstəsi” ilə! –

sonravüqarlaəlavəetdi:–qoy
busərinmeşələr,əzəmətlidağ-

lar, bizə həsrət-həsrət baxano
nurludanulduzubelə,Qarabağ
bülbüllərinin deyişməsini eşit-
sinlər.
Səmədin bu sözləri hamının

ürəyindən oldu. Məclisdəkilər
bir ağızdan “Qarabağ şikəs-
təsi” deyib, Xanı alqışladılar.
Şübhəsizki,Xanınbaşqaəlacı
yoxidi.O,Səmədinvəməclis-
dəkilərin xahişini nəzərə alıb,
Allahyaradedi:
–Qardaş,başlagörək.
Bir qədər keçməmiş Xanın

cazibədar səsi və cingiltili zən-
gulələri meşəni yenidən röv-
nəqə gətirdi. Nədənsə bu dəfə
Xan şikəstə üstündə çoxdərd-
li-kədərli sözlər oxuyurdu. Elə
bilhissedirdiki,birdəSəmədlə
görüşməyəcək. Təsadüfi deyil
ki, şikəstənibusözlərləqurtar-
dı:

İsabulağınınmeşəsi,
Sındıqəlbiminşüşəsi.
Dostundanayrıdüşənin
Ağlamaqolurpeşəsi.

Xan qavalı yerə qoyar-qoy-
maz yenə dəmeşəni alqış sə-
daları bürüdü. Səməd də son
dərəcəməyus idi.Dostunukə-
dərligörənXandilləndi:
–Əmioğlu,yenənəolub?Ni-

yəpərişansan?
SəmədXanayaxınlaşıb,onu

bərk qucaqladı. Sonra ətrafda-
kılaranəzərsalıb,birdahaXanı
bağrınabasaraqvaxtiləsevdiyi
birqızayazdığıqəzəlinmisrala-
rını gözləri yaşarmış halda əz-
bərdəndedi.
Çox qəribə, həm də maraqlı

idi ki, niyə həmin dəqiqələrdə
onun yadına məhz bu qəzəlin
kədərlisözləridüşdü.
Dünyada nələr olmur? Doğ-

rudanda,ogünheçkəsinağlı-
nagəlməzdiki,bugünküməclis
XanŞuşinskiiləSəmədVurğu-
nunsonməclisidir.Birdəbuiki
nəğməkar görüşməyəcək. Bu
hadisədən doqquz ay sonra
SəmədVurğundünyadanköç-
dü.

Kitabxanaların xatirə tədbirləri 

Ba kı Şə hər Mə də
niy yət Baş İda rə si 
Ya sa mal ra yon 
Mər kəz ləş di ril miş 

Ki tab xa na Sis te mi nin 
(MKS) Mər kə zi Ki tab
xa na sın da “Yu bi ley lər 
sil si lə si” la yi hə si çər çi
və sin də “Əh məd Ca
vad Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti döv rün
də” ad lı təd bir ke çi rib. 
Təd bir is tiq lal şairi 
Əh məd Ca va dın 130 
il li yi nə həsr olu nub.

Tədbirdə kitabxananın
əməkdaşları çıxış edərəkƏh-
məd Cavadın həyat və yara-
dıcılığınınənparlaqdövrünün
Cümhuriyyət illərinə təsadüf
etdiyini vurğulayıblar. Qeyd
olunub ki, həmin dövrdə şair
Gəncədə və Bakıda çalışıb,
şeirləryazmaqlabərabərpub-
lisistikyaradıcılığınıdadavam
etdirib.
Yasamal rayon MKS-nin 3

nömrəlifilialındaisəƏhmədCa-

vadınanadanolmasının130illi-
yimünasibətilə“Məlumatsaatı”
təşkiledilib.Görkəmlişairinya-
radıcılığından söz açılıb, kitab-
xananın fondunda Ə.Cavadla
bağlınəşrlərhaqqındaməlumat
verilib.

***
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsiSabunçurayonMKS-nin
2 nömrəli filialı fəal oxucuların
iştirakı ilə “Unudulmayan oğul-
lar”adlıtədbirtəşkiledib.

BakıŞəhərMədəniyyət
Baş İdarəsindən bildirilib
ki, tədbirdəVətənuğrun-
da canından keçən igid-
lərdənbiri–şəhidNahid
Teymurzadə haqqında
söhbətaçılıb.
Bildirilib ki, Nahid Tey-

murzadə1997-ciiliyunun
23-də Biləsuvar rayo-
nunun Günəşli kəndin-
də anadan olub. 2020-ci
ilinVətənmüharibəsində
könüllü cəbhəyə gedib.
Xocavəndin Düdüklü
kəndinin azad olunması

uğrunda gedən döyüşlərdə şə-
hadətə yüksəlib. Ölümündən
sonra “Vətən uğrunda”, “Cəb-
rayılın azad olunmasına görə”,
“Xocavəndin azad olunmasına
görə” və “Füzulinin azad olun-
masınagörə”medalları ilətəltif
olunub.

***
Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş

İdarəsiNərimanov rayonMKS-
nin Mərkəzi Kitabxanası Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı Asif

Məhərrəmovun 70 illiyi ilə əla-
qədarvideoçarxhazırlayıb.
Videoçarxda Milli Qəhrə-

man haqqında məlumat yer
alıb. Qeyd edilib ki, Asif Yusif
oğlu Məhərrəmov (Fred Asif)
1952-ci il iyulun 26-da Ağdam
şəhərində anadan olub. Birinci
Qarabağ müharibəsindəAğda-
mınkəndlərindədüşmənəqarşı
özünümüdafiədəstələriyarada-
raqcəsurkomandirkimitanınıb,
dəfələrləyaralanıb.Müharibədə
aldığıyaralarnəticəsində1994-
cü il iyulun 1-də dünyasını də-
yişib.BakıdakıİkinciFəxrixiya-
bandadəfnolunub.

Şairlə  xanəndənin  dostluğu“Xoşbəxtəm ki, torpaqlarımızın 
azad olunmasında övladımın da rolu var”

Şə hid lər tor paq la rı mı zın 
azad lı ğı uğ run da ölü mü 
gö zə alıb düş mən üzə
ri nə ge dən, ca nı nı fə da 
edən qəh rə man Və tən 
öv lad la rı dır. Və tən isə, 
sa də cə, tor paq par ça
sı de yil, həm mil lə tin 
na mu su, həm də qü rur 
ye ri dir. Biz şə hid lə ri mi zin 
qa nı ilə su va rı lan bir tor
paq da qor xu suz, ra hat 
ya şa yı rıq sa, şə hid və 
qa zi lə ri mi zə borc lu yuq.

44günlükVətənmüharibəsində torpaqlarımızındüşməndən
azad edilməsində igidlik göstərərək şəhidlik zirvəsinə ucalan
oğullarımızdan daha biri – 22 yaşlı Məhəmməd Məmmədov
haqqındasözaçacağıq.
MəhəmmədAbbasoğluMəmmədov1998-ciilnoyabrın13-də

Ağcabədi rayonundaanadanolub. 2005-2016-cı illərdəŞ.Hü-
seynovadınaAğcabədişəhər2saylıtamortaməktəbdətəhsil
alır.2017-ciildəortaməktəbibitiribhərbixidmətəyollanır.Vətən
qarşısında əsgəri borcunu Naxçıvan Muxtar Respublikasında
yerinəyetirir.
2020-ci ilin27sentyabrındaVətənmüharibəsi,əsiryurdları-

mızındüşməndənazadolunmasıüçünqanlıdöyüşlərbaşlayır.
Məhəmmədsentyabrın29-dakönüllüolaraqcəbhəyəyollanır.
İlkgündənsilahdaşları iləqorxmadandüşməninüzərinəgedir.
Füzuli,Cəbrayıl,ZəngilanvəQubadlıuğrundadöyüşlərdəfəal
iştirakedir.
ŞəhidinanasıGülmiraMəmmədovaoğlununkiçikyaşlarından

zəhmətəalışdığınıdeyir: “Məhəmmədhərzamanailəsininya-
nındaolub.Yaxşıişlərivəəməlləriiləözyaşıdlarındanfərqlən-
məyibacarıb.O,müharibəyəgetməsibarədəevdəkilərəxəbər
verməyib.Cəbhəyəkönüllügetməyindənyalnızdayısınınməlu-
matıolub.Məhəmmədmüharibəningedişində imkan tapdıqca
bizimləəlaqəsaxlayırdı.HərşeyinyaxşıolduğunuvəQələbəyə
azqaldığınıdeyirdi.OğlumFüzulirayonununazadolunmasında
fəaliştirakedib.Cəbrayıl,QubadlıvəZəngilanrayonlarıuğrun-
dadadöyüşüb.Qubadlının4kəndinin işğaldanazadolunma-
sındaböyükşücaətgöstərib.Xoşbəxtəmki,otorpaqlarınazad
olunmasındaövladımındaroluvar”.
AtasıAbbasMəmmədovoğlununcəsur,mərdolmasındanqü-

rurladanışır:“Məhəmmədkiçikyaşlarındaçılğın,nadincolsada,
ürəyitəmizvəxoşxasiyyətliövladidi.Onunhərbçisənətinəböyük
marağıvardı.Televiziyadayayımlananhərbləbağlıverilişlərəbö-
yükmaraqlabaxardı.2016-cı ilinApreldöyüşləriheçvaxtonun
yaddaşındançıxmırdı.Odöyüşlərihərzamanxatırlayırvəmənfur
düşmənənifrətbəsləyirdi.ŞəhidlikzirvəsiniMəhəmmədinalnına
ucaAllahyazıb.İndioözadınanəqədər layiqolduğunusübut
etdi.AllahMəhəmmədəvəbütünşəhidlərimizərəhməteləsin”.
Məhəmməd oktyabrın 21-də Qubadlı istiqamətində gedən

ağırdöyüşdəqəhrəmancasınaşəhidolub.Noyabrın7-dəAğca-
bədirayonŞəhidlərxiyabanındatorpağatapşırılıb.
PrezidentİlhamƏliyevinmüvafiqsərəncamlarıiləMəhəmməd

Məmmədovölümündənsonra“Vətənuğrunda”,“Cəsurdöyüş-
çü”,Füzuli,CəbrayılvəQubadlınınazadolunmasınagörəme-
dallarıilətəltifedilib.
Ruhuşadolsun.

Nurəddin

“Sənətə bağlı ömür” 
Canəli Əkbərovun xatirəsinə həsr olunmuş 

musiqili-ədəbi məclis 

Lən kə ran Re gional  Mə də niy yət İda rə si (RMİ) Qə ni Və li yev 
adı na Lən kə ran şə hər Mə də niy yət Mər kə zi nin Şağ la ser kənd 
Sə nət kar lıq evin də gör kəm li mu ğam us ta sı, Xalq ar tis ti, pro
fes sor Ca nə li Ək bə ro vun (19402021) xa ti rə si nə həsr olun muş 
“Sə nə tə bağ lı ömür” ad lı  mu si qi li ədə bi məc lis ke çi ri lib. 

Tədbirdəmərhumxanəndənindostları,pərəstişkarlarvəqo-
humları,yerlisakinlər,habelədigərqonaqlariştirakediblər.
İştirakçılar əvvəlcə Canəli Əkbərovun ifasında “Qarabağ şi-

kəstəsi” zərb muğamının lent yazısının sədaları altında kənd
sənətkarlıqevində təşkilolunmuşsərgiyəvə fotostendəbaxış
keçiriblər.
TədbirigirişsözüiləLənkəranRMİ-ninnümayəndəsiAnarKa-

kayevaçaraqCanəliƏkbərovunAzərbaycanmuğamsənətinin
inkişafındaxidmətlərindəndanışıb.Bildiribki,görkəmlixanəndə
vəmahir pedaqoqun xatirəsi sənətsevərlərin qəlbindəhəmişə
yaşayacaq.
Xalqartisti,tanınmışradiodiktoruEldostBayram,“Söz”jurna-

lınınbaşredaktoruSevdaƏlibəyli,CanəliƏkbərovunyaxındos-
tuFərəməzMəhərrəmov,kəndağsaqqalıHacıZabil,QəniVəli-
yevadınaLənkəranşəhərMədəniyyətMərkəzinindirektorəvəzi
HabilƏliyev,sənətkarınqardaşıTərlanƏkbərovvədigərçıxış
edənlərCanəliƏkbərovunmillixanəndəlikməktəbininnailiyyət-
lərini layiqincə davam etdirdiyini vəAzərbaycanınmusiqimə-
dəniyyətixəzinəsinəmühümtöhfələrbəxşetdiyinivurğulayıblar
Şair-qəzəlxanXilqətTalıbov,muğamatçılarİlkağaŞahbazov,

İmanverdiAğayevvəƏləddinMəmmədov,“Nənələr”folkloran-
samblı,“Babalar”qrupuvədigərləriözifalarıiləməclisirövnəq-
ləndiriblər.
SondaSənətkarlıqevinindirektoruLətifNəhmətovvətədbirin

aparıcısıƏliƏkbərovmərhummuğamustasıCanəliƏkbərovun
sənətinədəyərverdikləriüçünməclisiştirakçılarınatəşəkkürlə-
rinibildiriblər.

Ağaddin Babayev 
Lənkəran
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30 iyul 1896 – Xalq ar tis ti Mar qa ri ta Mat ve yev na An nens ka ya 
(1896-1965) Tifl  is də do ğu lub. 1930-cu il dən Azər bay can Döv lət 
Rus Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub.

30 iyul 1928 – Maarif və mə də niy yət xa di mi, teatr təş ki lat çı sı Hə-
bib bəy Mah mud bə yov (1864–1928) və fat edib.

30 iyul 1942 – Tər cü mə çi, ədə biy yat şü nas Fər had Qəm bər oğ lu 
Əli yev (1942-1996) ana dan olub.

31 iyul 1940 – Xalq ar tis ti Va qif Mə za hir oğ lu Əli yev (1940 – 
13.8.2021) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı ya ra nan-
dan (1968) bu teat rın akt yo ru olub. 2000-ci il dən Ba kı Bə lə diy yə 
Teat rın da ça lı şıb. Film lə rə çə ki lib.

31 iyul 2019 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr şü nas Kə ma lə 
Məm məq qı zı Cə fər za də (5.8.1950 – 2019) və fat edib. 

1 av qust 1894 – Ba kı da ya zı çı, maarif çi Nə ri man Nə ri ma no vun 
tə şəb bü sü ilə ilk mü səl man qi raət xa na sı –  ic ti mai ki tab xa na fəaliy-
yə tə baş la yıb. Ki tab xa na nın təş ki lin də S.M.Qə ni za də, H.Mah mud bə-
yov, S.Və li bə yov və baş qa zi ya lı lar iş ti rak et miş di. Çar ha kim dairə lə ri 
gənc lə rin qi raət xa na da top laş ma sın dan eh ti yat edə rək, 1898-ci ilin 
okt yab rın da onu “şüb hə li si ya sət oca ğı” ki mi bağ lat mış dı.

1 av qust 1896 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr rəs sa mı və qra-
fi  ka us ta sı Hə sə na ğa Ha ca ğa oğ lu Mus ta fa yev (1896 – 22.4.1971) 
ana dan olub. Ope ra və Ba let, Mu si qi li Ko me di ya və b. teatr lar da 
ta ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib. 

1 av qust 1908 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Hi da yət Əli oğ lu 
Əfən di yev (1908-1979) Şa ma xı da ana dan olub.

1 av qust 1929 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas, pro fes sor 
Ba ğır İb ra him xə lil oğ lu Ba ğı rov (1929 – 15.1.2010)  ana dan olub.

1 av qust 1934 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Xey rul la Qu lam 
oğ lu Məm mə dov (1934 – 8.9.2005) Le rik ra yo nu Zu vand ma ha lı nın 
Ho ve ri kən din də ana dan olub. 

1 av qust 1948 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor, re jis-
sor Ələk bər Yu nus oğ lu Mu ra dov (1948 – 1.8.2013) Ba kı da do ğu-
lub. Film lə ri: “Qa la dan ta pı lan müc rü”, “O dün ya dan sa lam” (ope ra-
tor), “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır” (re jis sor) və s.

1 av qust 1961 – Ta nın mış bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Qəm bər Mux tar oğ lu Hü seyn li (16.4.1916 – 1961) və fat edib. 

1 av qust 1981 – Əmək dar ar tist Əli hey dər (Hey dər) Hə sən za də 
(1913-1981) və fat edib. Nax çı van Döv lət Dram, Azər bay can Döv lət 
Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

2 av qust 1898 – Ba kı da fo toq raf və ki noope ra tor Alek sandr Mi şon 
çək di yi bir ne çə ki no sü je ti nü ma yiş et di rib. Bu əla mət dar ha di sə ilə bağ lı 
Pre zi dent Hey dər Əli yev 2000-ci il də (18 de kabr da) 2 av qus tun “Azər-
bay can Ki no su Gü nü” elan olun ma sı haq qın da sə rən cam im za la yıb.

2 av qust 1949 – Xalq ar tis ti, ta nın mış qar mon ifa çı sı Ka mil Sə fə-
rə li oğ lu Və zi rov (1949 – 13.2.2018) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Mah nı Teat rı nın so lis ti olub.

2 av qust 1969 – Mil li səh nə mi zin ilk azər bay can lı qa dın mü ğən-
ni lə rin dən bi ri, Xalq ar tis ti Hə qi qət Əli qı zı Rza ye va (20.5.1907 – 
1969) və fat edib. 

2 av qust 1980 – Gör kəm li teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti, Döv lət 
mü ka fa tı laureatı To fi q Sə məd Mən sur oğ lu Ka zı mov (14.1.1923 – 
1980) dün ya sı nı də yi şib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da baş re jis-
sor iş lə yib. Gənc Ta ma şa çı lar, Rus Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr-
la rın da ta ma şa lar ha zır la yıb. 

2 av qust 1984 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li di ri jor və bəs tə kar Ni-
ya zi (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yov-Ta ğı za də; 20.8.1912 – 1984) 
və fat edib. “Xos rov və Şi rin” ope ra sı, “Çit ra” ba le ti, “Rast” sim fo nik 
mu ğa mı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

2 av qust 2001 – Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə Azər bay can Res-
pub li ka sı əra zi sin də döv lət mü ha fi  zə si nə gö tü rül müş da şın maz ta-
rix və mə də niy yət abi də lə ri nin əhə miy yət də rə cə lə ri nə gö rə böl gü-
sü (dün ya, res pub li ka və yer li əhə miy yət li) təs diq edi lib.

3 av qust 1933 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Lə man Hə sən 
qı zı Ata ki şi ye va (1933-2015) Ba kı da ana dan olub.

4 av qust 1915 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti Məm mədr za İsa 
oğ lu Şeyx za ma nov (1915 – 25.1.1984) Gən cə də do ğu lub. Gən cə 
Dram, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb. “Bir qa la nın sir ri”, 
“Qa tır Məm məd”, “Nə si mi”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Tü tək sə si” fi lm-
lə rin də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

4 av qust 1939 – Əmək dar ar tist Ofe li ya Ka mal qı zı Məm məd za-
də (1939 – 11.7.2007) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Dram, Mu si-
qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb. Film lər də (“Bir cə nub şə hə rin də”, 
“Ye nil məz ba tal yon”), te le ta ma şa lar da ma raq lı rol lar oy na yıb. 

4 av qust 1946 – Xalq ar tis ti Ra fi q Ey yub oğ lu Hü sey nov (1946 
– 26.10.2017) Şu şa da do ğu lub. 30 ilə ya xın Azər bay can Te le vi zi ya-
sı nın apa rı cı dik tor la rın dan bi ri olub.

Dün ya
30 iyul 1511 – İtal yan me ma rı, rəs sam və ya zı çı Cor co Va za ri 

(Gior gio Va sa ri; 1511-1574) ana dan olub.
30 iyul 1818 – İn gi lis ya zı çı sı Emi li Bron te (Emily Ja ne Bron te; 

1818-1848) ana dan olub. Ya zı çı Şar lot ta Bron te nin ba cı sı dır. Əsər-
lə ri: “Tu fan aşı rı mı”, “Mə nim qəl bim qor xaq de yil”.

31 iyul 1866 – Türk ya zı çı sı Xa lid Zi ya Uşaq lı gil (1866 – 
27.3.1945) ana dan olub. “Aşk-ı-mem nu”, “Bir ölü nün dəf tə ri”, “Qı rıq 
hə yat lar” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

31 iyul 1886 – Ma car bəs tə ka rı Fe rens List (Liszt Fe renc; 1811-1886) 
və fat edib. Məş hur əsər lə ri: “Faust” sim fo ni ya sı, “Ma car” rap so di ya sı.

31 iyul 1914 – Fran sız (is pan əsil li) akt yo ru, re jis sor Lui de Fü nes 
(Louis Ger main Da vid de Fu nes de Ga lar za; 1914-1983) ana dan 
olub. “Bö yük gə zin ti”, “Jan darm və yadp la net li lər” və s. ko me di ya 
fi lm lə ri ilə məş hur la şıb.

1 av qust 1819 – Ame ri ka ya zı çı sı Her man Mel vill (Her man Mel-
vil le; 1819-1891) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mo bi Dik” ro ma nı, “Con 
Marr və di gər də niz çi lər” he ka yə lər top lu su və s.

1 av qust 1923 – SS Rİ Xalq ar tis ti, məş hur te le vi zi ya apa rı cı sı 
Va len ti na Leont ye va (1923-2007) ana dan olub.

1 av qust 1936 – Dün ya şöh rət li fran sız mo del ye ri İv Sen Lo ran 
(Yves Hen ri Do nat Mat hieu-Saint-Laurent; 1936-2008) ana dan olub.

2 av qust 1834 – Fran sız me ma rı Fre de rik Ogüst Bar tol di (Fre de-
ric Augus te Bart hol di; 1834-1904) ana dan olub. ABŞ-ın Nyu-York 
şə hə rin də ki “Azad lıq” hey kə li nin müəl li fi  dir.

2 av qust 1892 – Ame ri ka nın “War ner Brot hers” ki no kor po ra si ya-
sı nın qu ru cu la rın dan olan Cek Leonard Vor ner (Jack Leonard War-
ner; 1892-1978) ana dan olub.

2 av qust 1932 – İr land əsil li in gi lis akt yo ru Pi ter O’ Tul (Pe ter 
Seamus O’ Toole; 1932-2013) ana dan olub. Film lə ri: “Mil yo nu ne cə 
oğur la ma lı?”, “Ka li qu la”, “Ərə bis tan lı Lourens” və s.

3 av qust 1832 – Xor vat bəs tə ka rı və di ri jo ru İvan Zays (1832-
1914) ana dan olub.

3 av qust 1994 – Məş hur rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti İn no ken ti 
Smok tu novs ki (1925-1994) və fat edib. Film lə ri: “Ham let”, “Av to mo-
bil dən qo run”, “Ci na yət və cə za”, “Ölü can lar” və s.

4 av qust 1859 – Nor veç ya zı çı sı Knut Ham sun (Pe der sen; 1859-
1952) ana dan olub. “Ac lıq” psi xo lo ji ro ma nı ya zı çı ya şöh rət gə ti rib. “Tor-
pa ğın şi rə si” əsə ri nə gö rə ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı (1920) alıb.

4 av qust 1901 – Dün ya şöh rət li Ame ri ka caz mu si qi çi si, bəs tə-
kar Lui Armst ronq (Louis Da niel “Satch mo” Armst rong; 1901-1971) 
ana dan olub.

4 av qust 1905 – Rus bəs tə ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti Bo ris Alek sand-
rov (1905-1994) ana dan olub. Keç miş So vet İt ti fa qı nın Döv lət him-
ni nin mu si qi müəl li fi  dir.

Hazırladı: Vüqar Orxan

30 iyul – 4 avqustXatirə təqvimi

Ta rix bo yu dün ya or du la rın da 
dö yüş çü nün fi zi ki sağ lam lı ğı, 
ira di key fiy yət lə ri, pe şə kar lıq 
qa bi liy yə ti ilə ya na şı, onun 
dö yüş ru hu, və tən pər vər lik 
his si, mə nə vi-psi xo lo ji ha zır lı-
ğı nın han sı sə viy yə də ol ma sı 
da şərt lən di ri ci amil lər ki mi 
nə zə rə alı nıb. İs tər dö yüş qa-
ba ğı, is tər sə də dö yüş lər də 
şair lər, aşıq lar za man-za man 
öz xe yir-duala rı, söz və ifa 
et dik lə ri cəng ha va la rı ilə igid-
lə ri düş mən üzə rin də qə lə bə 
çal ma ğa ruh lan dı rıb, on la rın 
şü caəti nə, qəh rə man lı ğı na 
das tan lar bağ la yıb, şan-şöh-
rət lə ri ni el-oba ya ya yıb lar.

Azər bay ca nın folk lo ru na nə-
zər sal saq gö rə rik ki, xalq qəh-
rə man la rı mız bir əlin də qo puz, 
saz, bir əlin də isə qı lınc, şeş pər 
sa vaş mey da nı na atı lıb. Bə zən 
hər bə-zor ba la rı ilə düş mə ni elə 
sın dı rıb ki, qı lın cı işə sal ma ğa 
be lə eh ti yac du yul ma yıb.

1941-1945-ci il lər mü ha ri-
bə sin də məş hur “Mü qəd dəs 
mü ha ri bə” mah nı sı (söz: V.Le-
be dev-Ku maç, mu si qi: A.Alek-
sand rov) mil yon la rı bir bay raq 
al tı na top la ma dı mı?! Xalq şairi 
Sə məd Vur ğu nun “Bil sin ana 
tor paq, eşit sin Və tən, Mü səl ləh 
əs gə rəm mən də bu gün dən!” 
mis ra la rı, Üze yir Ha cı bəy li nin, 
Səid Rüs tə mo vun mu si qi əsər-
lə ri, Bül bü lün, Xan Şu şins ki nin 
ifa et dik lə ri mah nı lar mü ha ri bə-
nin ilk gü nün dən dö yü şən or du-
nu qə lə bə yə ruh lan dır mır dı mı?!

Bu gün Azər bay can Or du su-
nun dö yüş ru hu, və tən pər vər lik 
his si yük sək dir. Or du mu zu ta ri xi 
Zə fə rə apa ran bu hiss, bu duy-
ğu idi.  Mü zəff  ər Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli yev res pub li ka mı-
zın əra zi bü töv lü yü nün bər pa sı, 
ta ri xi tor paq la rı mı zın iş ğal dan 
azad edil mə si uğ run da dö yüş-
lər də qa za nı lan möh tə şəm Qə-
lə bə dən da nı şar kən əs gər və 
za bit lə ri mi zin dö yüş ru hu nun, 
və tən pər vər lik his si nin, mə nə-
vi-psi xo lo ji ha zır lı ğı nın yük sək 
sə viy yə də ol du ğu nu də fə lər lə 
qeyd edib.

Hər bir Və tən əs gə rin də mil li 
ru hun, lə ya qət və Və tən sev gi si-
nin aşı lan ma sın da ədə biy yat və 
in cə sə nət xa dim lə ri nin müs təs-
na xid mət lə ri var.

Bu ba rə də Azər bay can Or-
du su nun Tə lim və Təd ris Mər-
kə zin də ke çi ri lən “Mə nim də 
si la hım nəğ mə lər idi” ad lı və-
tən pər vər lik təd bi rin də ət rafl  ı 
söh bət açı lıb, Zə fər nəğ mə lə ri 
və Qə lə bə yə ruh lan dı ran şeir lər 
səs lən di ri lib.

Təd bir klas sik mu si qi mi zin ko-
ri fe yi Qa ra Qa ra yev dən dərs al-
mış is te dad lı bəs tə kar, bu gün-
lər də (27 iyul) 65 ya şı ta mam 
olan Azad Za hi din ya ra dı cı lı ğı-
na həsr olu nub.

Təd bir də əv vəl cə ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin və şə ha dət lə ri 
ilə ta rix ya zan Və tən öv lad la rı nın 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
edi lib, Döv lət Him ni səs lə nib.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
Pre zi den tin fər di tə qaüd çü sü, 
pol kov nik Ab dul la Qur ba ni çı xış 
edə rək bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın-
dan söz açıb, Azad Za hi din və-
tən pər vər lik nəğ mə lə ri nin, hər bi 
marş lar və qəh rə man lıq bal la-
da la rı nın or du gənc lə ri nin dö-
yüş ru hu nun yük səl dil mə sin də 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb.

Qeyd olu nub ki, hə lə tə lə bə lik 
il lə rin dən mu si qi ya ra dı cı lı ğı ilə 
nəin ki res pub li ka mız da, elə cə 
də so vet mu si qi çi lə ri ara sın da 
ta nı nan Azad Za hid iri həcm li 
sim fo nik, vo kal əsər lə rin, for-
te piano və sim li kvar tet üçün 
kon sert lə rin, Ba kı da, Mosk va-
da və Da ğıs tan da ya yım la nan 
200-dən çox ra diove ri li şin müəl-
li fi  dir. Bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğı nın 
əsas is ti qa mə ti ni və tən pər vər-
lik möv zu sun da mu si qi əsər lə ri 
təş kil edir. “Xo ca lı yol göz lə yir” 
rek vi yem-kom po zi si ya sı, “Kül 
al tın dan boy ata caq Xo ca lı” te le-
vi zi ya ta ma şa sı, “İl ham lı gün lə ri 
Azər bay ca nın”, “Hə zi lər ye ti rən 

Və tən tor pa ğı”, “Azər bay can 
əs gə ri”, “Biz gə li rik, Qa ra bağ!”, 
“Lə lə tə pə fa teh lə ri”, “Ap rel Zə-
fə ri”, “Qəh rə man Tər tə rim”, 
“Bay raq tə pə qar tal la rı”, “Qə lə-
bə yə ge dən yol lar”, “Qa lib sər-
kər də si Azər bay ca nın”, “Və tən, 
sə nin şə hid lə rin”, “Gün nüt Zə-
fə ri”, “Ho ra diz ha la yı”, “Zə fər 
nəğ mə si”, “Mü zəff  ər Or du muz” 
ki mi və tən pər vər lik mah nı la rı, 
hər bi marş lar və qəh rə man lıq 
bal la da la rı həm xal qı mız, həm də 

Or du mu zun şəx si he yə ti tə rə-
fi n dən se vi lir və hər də fə döv lət 
təd bir lə rin də, kon sert lər də, efi r 
və ek ran lar da ifa edi lər kən bö-
yük ma raq la qar şı la nır.

Nə zə rə çat dı rı lıb ki, Azad Za-
hid 20 il dən çox dur Mü da fi ə 
Na zir li yi ilə əmək daş lıq edir, tə-
mən na sız yaz dı ğı mu si qi əsər-
lə ri ilə Azər bay can əs gə ri nin 
dö yüş ru hu nun, Və tən sev gi si-
nin da ha da yük səl dil mə si üçün 
səy lə ri ni əsir gə mir.

Təd bir də Mü da fi ə Na zir li yi 
Şəx si He yət Baş İda rə si rəisi nin 
müavi ni – Kadr lar ida rə si nin rəisi, 
ge ne ral-ma yor El çin Xə li lov çı xış 
edə rək Azad Za hi di na zir li yin 
rəh bər li yi adın dan 65 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə təb rik edib. Mü da fi ə 
na zi ri nin əm ri ilə bəs tə ka ra “Hər-
bi əmək daş lıq da fərq lən mə yə 
gö rə” Azər bay can Res pub li ka sı-
nın me da lı təq dim edi lib.

Mü da fi ə na zi ri, ge ne ral-pol-
kov nik Za kir Hə sə no vun Azər-
bay can Or du su nun ya xın dos tu, 
və tən pər vər mu si qi çi Azad Za-
hi də ün van la nan təb rik mək tu-
bu oxu nub.

Mək tub da qeyd edi lir ki, Azad 
Za hi din gün dən-gü nə tə rəq-
qi edən Və tə ni mi zə, müs tə qil 
döv lə ti mi zə, Mü zəff  ər Ali Baş 
Ko man da na, elə cə də qüd rət-
li Azər bay can Or du su na, unu-
dul maz şə hid lə ri mi zə, mü ba riz 
əs gər və qa zi lə ri mi zə həsr et-
di yi mu si qi əsər lə ri hər bi qul-

luq çu la rı mı zın dö yüş ru hu nun, 
mə nə vi-psi xo lo ji ha zır lı ğı nın, 
və tən pər vər lik duy ğu la rı nın da-
ha da yük səl dil mə sin də mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir.

Bəs tə kar Azad Za hid gös tə ri lən 
diq qə tə gö rə Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye və və Mü da fi ə Na zir li-
yi nin rəh bər li yi nə min nət dar lı ğı nı 
bil di rə rək de yib: “Və tən mü ha ri-
bə sin də qa za nı lan Qə lə bə xal-
qı mı zın bir li yi nin, həm rəy li yi nin, 
döv lə ti mi zin iq ti sa di gü cü nün, ulu 

ön dər Hey dər Əli ye vin azər bay-
can çı lıq məf ku rə si nin, rə şa dət li 
Azər bay can Or du su nun əs gər 
və za bit lə ri nin, qə tiy yət li sər kər-
də mi zin də mir yum ru ğu nun qə-
lə bə si dir. Mü ha ri bə baş la nan ilk 
gün dən mə nim də si la hım nəğ-
mə lə rim ol du. Fəxr edi rəm ki, bu 
möh tə şəm Qə lə bə yə, az da ol-
sa, mə nim də töh fəm olub. Bu, 
mə nim və tən daş lıq bor cum dur. 
Bun dan son ra öz ya ra dı cı lı ğım la 
xal qı ma, döv lə ti mə və qa lib Azər-
bay can Or du su nun igid əs gər lə ri-
nə xid mət edə cə yəm”.

Təd bir də bəs tə ka rın Ab dul-
la Qur ba ni nin söz lə ri nə yaz dı ğı 
və tən pər vər lik mah nı la rı ifa edi-
lib. Ta ma şa çı lar Xalq ar tis ti Gül-
yaz Məm mə do va nın, Əmək dar 
ar tist lər Ca han gir Qur ba nov, 
Eh ti ram Hü sey nov və baş qa-
la rı nın çı xış la rı nı, o cüm lə dən 
Azər bay can Or du su Sə nəd li və 
Təd ris Film lə ri Mər kə zi nin, Gən-
cə Qar ni zo nu İdeolo ji və Mə də-
niy yət Mər kə zi nin ha zır la dıq la rı 
vi deoçarx la rı ma raq la iz lə yib lər.

Şə hid ma yor Toğ rul Bər xu-
da ro vun hə yat yol da şı Zəh ra 
xa nım və oğ lu Əli çı xış edə rək 
Azad Za hi din şə hid lə ri mi zin xa-
ti rə si nə, qa zi və xid mət də olan 
qəh rə man dö yüş çü lə ri mi zin şə-
rə fi  nə yaz dı ğı əsər lə ri din lə dik-
cə həm tə səl li tap dıq la rı nı, həm 
də bö yük qü rur his si ke çir dik lə-
ri ni bil di rib, bəs tə ka ra ye ni ya ra-
dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb lar.

“Mənim də silahım nəğmələr idi”
Bəstəkar Azad Zahidin 65 illik yubileyi qeyd olunub

XX əsrin əvvəlində Şuşada istifadə olunan
Humay təsvirli çanta

AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi 
Mu ze yin də Şu şa ya məx sus sə nət 
in ci si – XX əs rin əv vəl lə ri nə aid 
Hu may təs vir li çan ta qo ru nur.

Keç miş xa nım lar məişət də əl işi 
olan zə rif ak se suar lar dan is ti fa də 
edib lər. On la rın sı ra sı na çan ta lar, 
sür mə dan qov luq la rı, saat qa bı, da-
raq qa bı və s. da xil dir. Çan ta lar qə-
dim za man lar da in san la rın gün də lik 
hə ya tı nın ay rıl maz tər kib his sə si olub. Hə lə ib ti dai in san lar sə fə rə və 
ya ova ge dər kən la zım olan əş ya la rı nı, ya nın da gəz dir dik lə ri, gün-
də lik tə lə bat üçün la zım olan hər bir şe yi da şı ma ğın və sax la ma ğın 
yol la rı nı ta pıb lar. Za man-za man be lə da şı ma va si tə lə ri özü nün əsl 
ma hiy yə tin dən da ha çox bə zək ele men ti olan ak se suara çev ri lib.

XX əs rin əv vəl lə rin də Şu şa da is ti fa də olu nan çan ta həm gü lə bə tin 
tik mə üsu lu, həm də keç miş mi fo lo ji gö rüş lər haq qın da müəy yən tə-
səv vür ya ra dır. Çan ta nın üzə rin də sti li zə olun muş Hu may təs vi ri var. 
Hu may ana qə dim mi fo lo ji dün ya gö rü şü nə əsa sən qa dın və uşaq la-
rın hi ma yə çi si he sab edi lir di.

Ta ri xi Mu ze yi nin Et noq ra fi  ya fon du nun zən gin kol lek si ya sın da 
göz ox şa yan bə dii-de ko ra tiv tər ti ba ta ma lik yun, fi l sü mü yü, də ri 
ma te rial dan olan çan ta lar da qo ru nub sax la nı lır.

“Əsgərin kitab rə� ” 
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si Xə zər ra yon Mər kəz ləş di ril-
miş Ki tab xa na Sis te mi nin Mər kə zi Ki tab xa na sı Mü da fiə Na zir li-
yi nin təş ki lat çı lı ğı, “İrə li” İc ti mai Bir li yi nin dəs tə yi ilə təş kil olun muş 
“Əs gə rin ki tab rə fi” ak si ya sı na qo şu lub.

İda rə dən bil di ri lib ki, ak si ya çər çi və sin də ki tab xa na nın hə diy yə 
fon dun dan Azər bay can və rus dil lə rin də 130 ad da ki tab və jur nal 
“Əs gə rin ki tab rə fi ”nə hə diy yə olu nub.

Mər kə zi Ki tab xa na nın İn for ma si ya-re surs şö bə si nin mü di ri Ni lu-
fər Ab du lo va Mü da fi ə Na zir li yi nin tə şəb bü sü nü yük sək qiy mət lən-
di rib və ki tab la rın əs gər lər üçün fay da lı ola ca ğı na əmin li yi ni ifa də 
edib. Ki tab la rı təh vil alan “İrə li” İc ti mai Bir li yi nin səd ri Arif Rə him li 
əs gər lə ri miz üçün ki tab top la ma ak si ya sı na dəs tək ol du ğu üçün ki-
tab xa na ya tə şək kü rü nü bil di rib.

Ak si ya çər çi və sin də top la nan ki tab lar iş ğal dan azad edil miş əra-
zi lər də xid mət edən əs gər lə rə üs tün lük ve ril mək lə bü tün hər bi qul-
luq çu la rı mı za çat dı rı la caq.

Naxçıvan teatrına “Şərq qapısı”ndan baxış
AMEA Nax çı van Böl mə si İn cə sə nət, Dil və Ədə biy yat İns ti tu tu 
Mu si qi və teatr şö bə si nin mü di ri, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə-
fə dok to ru, do sent Əli Qəh rə ma nov və hə min ins ti tu tun el mi 
ka ti bi, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent Ələk bər 
Qa sı mo vun bir gə müəl lif li yi ilə “Nax çı van teat rı “Şərq qa pı sı” 
qə ze ti nin sə hi fə lə rin də” mo noq ra fi ya sı çap dan çı xıb.

Ki tab da Nax çı van teat rı ba rə də 100 yaş lı “Şərq qa pı sı” qə ze-
tin də dərc olu nan xə bər, re sen zi ya, mü sa hi bə, oçerk və mə qa-
lə lər araş dır ma ya cəlb olu nub. 

Beş fə sil dən iba rət mo noq ra fi  ya nın bi rin ci fəs li “Mux tar res-
pub li ka nın teatr hə ya tı “Şərq qa pı sı” qə ze ti nin sə hi fə lə rin də” 
ad la nır. Bu fə sil də qə ze tin 1921-1940-cı il lər də nəşr ouln muş 
nöm rə lə rin də Nax çı van teat rı na ay rı lan his sə yə nə zər ye ti ri lir. 
“Nax çı van teat rı və və tən pər vər lik möv zu su “Şərq qa pı sı” qə-
ze ti nin sə hi fə lə rin də” ad lı ikin ci fə sil 1941-1945-ci il lə ri, II Dün ya 
mü ha ri bə si döv rü nü əha tə edir.

“Nax çı van teat rı nın fəaliy yə ti “Şərq qa pı sı” qə ze ti nin sə hi fə-
lə rin də” ad lı üçün cü fə sil də 1946-1968-ci il lər də mü ha ri bə dən 
son ra can la nan teatr hə ya tı, dinc qu ru cu luq il lə rin də teat rın 
fəaliy yə ti ba rə də ma te rial lar təd qiq olu nur.

Nəş rin dör dün cü fəs li “Mux tar res pub li ka nın teatr alə mi və “Şərq 
qa pı sı” qə ze ti (1969-1990)” ad la nır. Bu fə sil də “Şərq qa pı sı” qə ze-
ti sə hi fə lə rin də teatr da ta ma şa ya qo yul muş əsər lər ba rə də ət rafl  ı 
mə lu mat ve ri lir, ye ni teatr la rın – Ca vid Poezi ya Teat rı nın ya ra dıl-
ma sı və fəaliy yə ti, Nax çı van Döv lət Kuk la Teat rı nın əsa sı nın qo yul-
ma sı, Nax çı van şə hə rin də və Or du bad və Şə rur ra yon la rın da xalq 
teatr la rı nın fəaliy yə tə baş la ma sı ki mi mə qam la ra to xu nu lur. 

Mo noq ra fi  ya nın so nun cu – “Müs tə qil lik il lə rin də Nax çı van da teatr 
mə sə lə lə ri “Şərq qa pı sı” qə ze ti nin sə hi fə lə rin də (1991-2020)” ad lı 
be şin ci fəs lin də teatr da nü ma yiş olu nan ta ma şa lar, döv lət tə rə fi n-
dən gös tə ri lən diq qət və qay ğı haq qın da bəhs olu nur.

“Qafqaz və Monqol imperiyası” 
AMEA A.Ba kı xa nov adı na Ta rix İns ti tu tu El mi şu ra sı nın qə ra rı ilə 
ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, mər hum alim Va qif Bu duq lu-Pi-
ri ye vin “Qaf qaz və Mon qol im pe ri ya sı” ki ta bı nəşr olu nub.

Bu ba rə də Ta rix İns ti tu tun dan mə lu mat ve ri lib. Bil di ri lib ki, ki ta-
bın el mi re dak to ru ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor Şa hin Fər zə-
li yev, rəy çi lə ri ta rix elm lə ri dok to ru, do sent Va qif Abı şov və ta rix 
üz rə fəl sə fə dok to ru İra də Əli ye va dır.

Ki tab da Mon qol im pe ri ya sı nın Qaf qa za yü rüş lə ri döv rün də re-
gionun si ya si-iq ti sa di, so sial-mə də ni və ziy yə ti araş dı rı lır, re gional 
hər bi-si ya si mü na si bət lər, mon qol tə ca vü zü nə qar şı mü ba ri zə ta-
ri xi təh lil olu nur.
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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

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

299 il əvvəl...
28 iyul 1723-cü il də Çar I Pyot run gön dər di yi rus qo şun la rı Ba kı nı 

iş ğal edib. Ba kı ha ki mi Mə həm məd hü seyn bəy sür gü nə gön də ri lib. 
Bu, Ru si ya nın Azər bay can üzə ri nə bi rin ci iş ğal çı lıq yü rü şü idi. 1735-
ci il də rus lar Sə fə vi döv lə ti ilə bağ lan mış mü qa vi lə nin şərt lə ri nə gö rə, 
Azər bay can tor paq la rı nı tərk et di lər. Ru si ya im pe ri ya sı nın Azər bay-
can üzə ri nə ikin ci və həl le di ci yü rü şü XIX əs rin əv və lin də baş lan dı.

201 il əvvəl...
28 iyul 1821-ci il də Cə nu bi Ame ri ka da İs pa ni ya müs təm lə kə çi li-

yi nə qar şı da vam edən mü ba ri zə də Pe ru döv lət müs tə qil li yi ni elan 
edib. Pe ru XVI əsr də İs pa ni ya nın müs təm lə kə si nə çev ril miş di.

108 il əvvəl...
28 iyul 1914-cü il də I 

Dün ya mü ha ri bə si (1914-
1918) baş la nıb. “An tan ta blo-
ku” (Ru si ya, Fran sa, Bö yük 
Bri ta ni ya) və “Dörd lər it ti fa qı” 
(Al ma ni ya, Avst ri ya-Ma ca rıs-
tan, Os man lı, Bol qa rıs tan) 
ara sın da mü ha ri bə Avst ri-
ya-Ma ca rıs ta nın Ser bi ya ya 
sa vaş elan et mə si ilə alov la-
nıb. 1 av qust da Ser bi ya nın 
mü da fiəçi si ki mi Ru si ya mü ha ri bə qo şu lub. Ar dın ca Al ma ni ya, av qus tun 
3-də Fran sa, 4-də Bri ta ni ya, son ra Os man lı döv lə ti mü ha ri bə yə qa tı lıb. 
Dörd il (11 no yabr 1918-ci ilə dək) sü rən mü ha ri bə də ümu mi lik də 38 döv-
lət iş ti rak et miş,12 mil yon dan çox in san hə lak ol muş du. Mü ha ri bə nə ti cə-
sin də dörd im pe ri ya (çar Ru si ya sı, Os man lı, Avst ri ya-Ma ca rıs tan, kay zer 
Al ma ni ya sı) sü qut et di.

104 il əvvəl...
30 iyul 1918-ci il də Xalq Cüm hu riy yə ti Na zir lər Şu ra sı nın qə ra rı 

ilə çar Ru si ya sı iş ğa lın dan (1805) son ra Gən cə şə hə ri nə ve ril miş Ye-
li za vet pol adı ləğv olu nub, şə hə rin ta ri xi adı bər pa edi lib. 1935-ci il də 
Gən cə nin adı ye ni dən də yiş di ri lib və so vet li der lə rin dən olan Ser gey 
Ki ro vun adı ilə Ki ro va bad ad lan dı rı lıb. 1989-cu il də tək rar ta ri xi adı 
özü nə qay ta rıl dı.

84 il əvvəl...
29 iyul 1938-ci il də Ya-

po ni ya qo şun la rı nın Xa-
san gö lü ət ra fın da (Ko re ya 
ilə sər həd) SS Rİ əra zi si nə 
mü da xi lə si ilə hər bi toq quş-
ma lar baş la nıb. Av qus tun 
18-də ya pon lar tut duq la rı 
əra zi lər dən çı xa rıl dı. Dö-
yüş lər də nə qə dər so vet 
dö yüş çü sü nün hə lak ol du-
ğu açıq lan ma sa da, 6 min-
dən çox hərb çi yə or den və me dal lar ve ril miş di.

40 il əvvəl...
29 iyul 1982-ci il də Şu şa şə hə rin də gör kəm li şairə Xud şid ba nu 

Na tə va nın abi də si nin (hey kəl tə raş – Hə yat Ab dul la ye va) açı lı şı ke-
çi ri lib. Mə ra sim də res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın 
Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev iş ti rak edib.

33 il əvvəl...
29 iyul 1989-cu il də Azər bay can dan Er mə nis ta na ge dən də mir yo-

lu xət ti Er mə nis tan əra zi sin də qa tar la ra edi lən hü cum lar nə ti cə sin də 
bağ la nıb. Azər bay ca nın Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı nın Er mə nis-
tan tə rə fin dən blo ka da ya alın ma sı baş la nıb. Bun dan son ra Ba kı-Nax-
çı van də mir yo lu xət ti qey ri-mün tə zəm ola raq, uzun fa si lə lər lə fəaliy-
yət gös tə rib. 1991-ci ilin pa yı zın da də mir yo lu xət ti ta ma mi lə kə si lib.

32 il əvvəl...
31 iyul 1990-cı il də Yu qos la vi ya fe de ra si ya sı nın sub yek ti olan 

Bos ni ya-Her se qo vi na müs tə qil li yi ni elan edib. 6 res pub li ka nı bir ləş di-
rən Yu qos la vi ya nın da ğıl ma sı ağır mü ha ri bə ilə mü şa yiət olun du. Ən 
qan lı sa vaş üç et nik qru pun – mü səl man bos ni ya lı lar, ka to lik xor vat-
lar və pra vos lav serb lə rin ya şa dı ğı Bos ni ya-Her se qo vi na da baş ver di. 
1995-ci il də ABŞ-ın səy lə ri ilə tə rəf ər ara sın da sül hü tə min edən sə nəd 
(“Dey ton sül hü”) im za lan dı.

31 il əvvəl...
31 iyul 1991-ci il də er mə ni ter ror çu qru pu Azər bay ca na qar şı növ-

bə ti qan lı ak si ya hə ya ta ke çi rib. Mosk va-Ba kı marş ru tu üz rə hə rə kət 
edən sər ni şin qa ta rı nın Da ğıs ta nın Te mir tau stan si ya sı ya xın lı ğın da 
part la dıl ma sı nə ti cə sin də 16 nə fər hə lak ol muş, 20 nə fər ya ra lan mış dı.

29 il əvvəl...
29 iyul 1993-cü il də BMT-nin Təh lü kə siz lik Şu ra sı Er mə nis tan-

Azər bay can mü na qi şə si nin ge niş lən mə si və er mə ni si lah lı qüv və-
lə ri tə rə fin dən Ağ dam ra yo nu nun iş ğa lı ilə bağ lı 853 say lı qət na mə 
qə bul edib. Qət na mə də er mə ni si lah lı qüv və lə ri nin Ağ dam dan və 
Azər bay ca nın da ha ön cə iş ğal olun muş bü tün əra zi lə rin dən çı xa rıl-
ma sı tə ləb olu nur du. Bun dan ön cə ki 822 say lı (Kəl bə cər) və son ra-
kı 874, 884 say lı qət na mə lər ki mi bu sə nə din də müd dəala rı ka ğız 
üzə rin də qal dı. Azər bay can 2020-ci ilin 44 gün lük mü ha ri bə sin də 
BMT qət na mə lə ri nin ic ra sı nı öz gü cü ilə tə min et di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Son üç əsrin ən iri çəhrayı almazı
Çəkisi 170 karatdır

Afrikanıncənu
bundakəşfiyyat
vəalmazhasi
latıiləməşğul

olanAvstraliyanın
“LucapaDiamond
Company”dağmə
dənşirkətiAnqola
dakıLuluşaxtasında
xalisçəhrayıalmaz
tapıldığınıelanedib.

Şir kə tin mə lu ma tı na gö rə, “Ro sa-du-Lu lu” adı ve ril miş al ma zın çə-
ki si 170 ka rat dır. Bu, son 300 il də aş kar edil miş ən iri al maz dır.

An qo la nın mi ne ral eh ti yat lar və neft na zi ri Diaman ti nu Aze ve do 
bə yan edib ki, re kord öl çü lü bu çəh ra yı al ma zın aş kar edil mə si An-
qo la nın dün ya əhə miy yət li al maz ha si la tı mər kə zi ol du ğu nu təs diq 
edir. “Ro sa-du-Lu lu” bey nəl xalq hər rac da sa tı la caq. Hə lə lik qiy mət 
qo yul ma yıb. 

2017-ci il də çə ki si 59,6 ka rat olan “Çəh ra yı ul duz” bril yan tı Hon-
konq hər ra cın da 71,2 mil yon ABŞ dol la rı na sa tı lıb. “Çəh ra yı ul duz” 
in di yə qə dər ta rix də ən ba ha lı bril yant ki mi qa lır.

“Eurasiya.DOC” sənədli filmlər 
festivalı keçiriləcək 

Oktyabrın3dən
7dəkBela
rusunMinsk
vəRusiyanın

Smolenskşəhərlərin
dəMDBölkələrinin
7ci“Eurasia.DOC”
sənədlifilmlərfesti
valıkeçiriləcək.

Fes ti val da iş ti rak et mək üçün mü ra ciət lər av qus tun 1-dək qə bul 
edi lir. Film lər MP4 for ma tın da qə bul olu nur.

 “Eura sia.DOC” MDB öl kə lə ri üz rə ən bö yük sə nəd li film fes ti val la-
rın dan sa yı lır. Film lə rin se çil mə sin də əsas me yar MDB öl kə lə ri nin ic-
ti mai-si ya si hə ya tı na bir ba şa və ya do la yı sı ilə tə sir edən ha di sə lə rin 
işıq lan dı rıl ma sı və müəl lif tə rə fin dən şərh edil mə si dir.

Əla və sual lar üçün fes ti va lın in fo@eura sia.film elekt ron ün va nı ilə 
əla qə sax la maq olar.

Avropanınüçənböyükkinoforumundan
biriolanVenesiyaFilmFestivalıbuil79cu
dəfəkeçiriləcək.

Av qus tun 31-dən sent yab rın 10-dək da-
vam edə cək fes ti va lın əsas mü sa bi qə proq-
ra mı açıq la nıb.

Bu il bir çox gör kəm li re jis sor lar ye ni film lə-
ri ni ilk də fə Ve ne si ya da ta ma şa çı la ra təq dim 
edə cək lər. Fes ti val ame ri ka lı akt yor lar Nuh 
Baum bax, Adam Dri ver və Gre ta Ger vi gin 
baş rol lar da çə kil dik lə ri “Ağ səs-küy” fil mi ilə 
açı la caq.

Bu il Ve ne si ya da “Qı zıl şir” hey kəl ci yi uğ-
run da Lu ka Quadaq ni no və Ti mo ti Ça la me ti 
ye ni dən bir ara ya gə ti rən “Sü mük lər və ha mı-
sı”, ku ba lı gənc akt yor Ana de Ar ma sın Me ri lin 
Mon ro ob ra zı nı can lan dır dı ğı və End rü Do mi nik 
tə rə fin dən çə kil miş “Sa rı şın”, Dar ren Aro nofs ki, 
Ale jand ro Qon za les İn yar ri tu və Cə fər Pə na hi 
ki mi bir çox us ta re jis sor la rın film lə ri ya rı şa caq.

İs pa ni ya lı akt ri sa Pe ne lo pe Kruz fes ti va la 
iki ye ni film lə qa tı la caq. Fes ti val da onun oy-
na dı ğı İta li ya is teh sa lı olan “L’in men sitá” və 
İs pa ni ya da çə ki lən “En los már ge nes” film lə-
ri nü ma yiş olu na caq.

79-cu Ve ne si ya Film Fes ti va lı nın mün sif ər 
he yə ti nə ame ri ka lı akt ri sa Cu lian Mur rəh-
bər lik edə cək.

Sentyabrın2dəBakıda,“Sea
Breeze”istirahətmərkəzində
ötənəsrin7080ciillərinin
estradaulduzlarınıniştirakıilə
“Openair”festivalıçərçivəsin
də“Disconight”adlıkonsert
keçiriləcək.

Açıq ha va da ke çi ri lə cək kon-
sert də məş hur mü ğən ni lər Tho-
mas An ders, Pu po, elə cə də 
“Joy”, “Sec ret Ser vi ce”, “Bo ney 
M”, “Ara bes que” qrup la rı nın so-
list lə ri ki mi est ra da mu si qi si əf-
sa nə lə ri də iş ti rak edə cək lər.

Fes ti val da iş ti rak edən ifa çı la-
rın 60-a ya xın və da ha çox ya-
şı var. Bə zi lə ri ar tıq ak tiv ifa çı lıq 
fəaliy yə ti gös tər mir. Am ma keç-
miş şöh rə tin izi on la rın ad la rı-
nı unut dur ma yıb. On la rın ifa la rı 
hə lə də dün ya ra dios tan si ya la rı 
tə rə fin dən və bir çox mu si qi fes-

ti val la rın da səs lən di ri lir.
Kon ser tin təş ki lat çı la rı “Sea 

Breeze” is ti ra hət mər kə zi, “JA-
RA events” və di gər qu rum lar dır.

Bu ilin iyu lun da ey ni mə kan-
da növ bə ti JA RA mu si qi fes ti va lı 
ke çi ril mə li idi, la kin son ra dan tə-
xi rə sa lın dı. Fes ti va lın təş ki lat çı sı 
Emin Ağa la rov JA RA-nın əvə zi nə 
bu il “Sea Breeze”də sil si lə kon-
sert lə rin ola ca ğı nı bil dir miş di.

JA RA fes ti va lı Ba kı da 2016-
2019-cu il lər də ke çi ri lib, 2020-
ci il də pan de mi ya baş la yan dan 
son ra ger çək ləş mə yib.

70-80-ci illərin estrada ulduzları 
“açıq hava”da

Bakıda “Disco gecəsi” adlı konsert keçiriləcək

Kahramanmaraş gələn il 
“Botanika EXPO”ya ev sahibliyi edəcək

TürkiyəninKahramanmaraşşəhəri2023cüildəbotanika
bağçılıqistiqamətiüzrəixtisaslaşmışdünyasərgisinə(EXPO)
evsahibliyiedəcək.Dünyasərgisi23aprel–31oktyabr
2023cüiltarixlərindəKahramanmaraşınOnikişubatBələ

diyyəsiərazisindətəşkilolunacaq.

1 mil yon dan çox əha li si olan 
Kah ra man ma raş şə hə ri nin mər-
kə zi il çə si (ra yo nu) olan Oni ki-
şu ba tın adı 1920-ci il fev ra lın 

12-də o vaxt Ma raş ad la nan 
şə hə rin fran sız və er mə ni iş ğa-
lın dan qur tu luş ta ri xi ilə bağ lı dır.

“Tə biət dos tu şə hər və həs-

sas lıq” de vi zi al tın da təş kil edi-
lə cək sər gi Tür ki yə də say ca ikin-
ci “Bo ta ni ka EX PO”su ola caq. 
2016-cı il də be lə bir bey nəl xalq 
sər gi An tal ya da ke çi ril miş di.

Qeyd edək ki, 1851-ci il də Lon-
don da əsa sı qo yu lan EX PO sər-
gi lə ri, ötən müd dət də el mi-tex ni ki 
tə rəq qi nin nü ma yi şi ol maq la ya-
na şı, xü su si lə son onil lik lər də ev 
sa hi bi öl kə və şə hər lər üçün özü-
nü dün ya ya ta nıt maq ba xı mın dan 
mü hüm für sə tə çev ri lib. Ha zır da 
EX PO-ya ev sa hib li yi et mək öl kə-
lər üçün Olim pi ya Oyun la rı nı qə bul 
et mək qə dər nü fuz lu ha di sə sa yı lır.

2000-ci il dən baş la ya raq əsas 
EX PO sər gi si beş il dən bir ke çi-
ri lir. 2020-ci il də (pan de mi ya sə-
bə bin dən 2021-də ger çək ləş di) 
EX PO-ya BƏƏ-nin Du bay şə hə ri 
ev sa hib li yi et miş di. 2025-ci il də 
EX PO-nu Ba kı nın da ya rış dı ğı 
mü ba ri zə dən qa lib çı xan Osa ko 
(Ya po ni ya) qə bul edə cək.

Bey nəl xalq Sər gi lər Bü ro su-
nun qə bul et di yi əsas EX PO-dan 
sa va yı, ay rı-ay rı il lər də xü su-
si EX PO sər gi lə ri (2023-cü il də 
növ bə ti be lə sər gi Buenos-Ay-
res də ke çi ri lə cək), həm çi nin 
1960-cı il dən eti ba rən Bey nəl-
xalq Bağ çı lıq İs teh sal çı la rı As so-
siasi ya sı nın (In ter na tional As so-
ciation of Hor ti cul tu ral Pro du cers 
– IAHP) tə şəb bü sü olan “Bo ta ni-
ka EX PO”lar da təş kil edi lir.

Tür ki yə nin Kah ra man ma raş 
şə hə ri nin ev sa hib li yi edə cə yi 
“EX PO – 2023”ə ar tıq bu il dən 
cid di ha zır lıq gö rü lür. Sər gi də tə-
biətin na dir ne mət lə ri ilə ya na şı, 
qiy mət li əl iş lə ri, sə nət əsər lə ri 
də nü ma yiş olu na caq. On lar dan 
bi ri 90 il lik ta ri xi kəh rə ba təs beh-
dir. Kol lek si ya çı lar tə rə fin dən il kin 
ola raq təs beh 50 min dol lar də-
yə rin də qiy mət lən di ri lib. Təs be hi 
qiy mət li edən onun tək ol ma sı və 
tə bii kəh rə ba dan ha zır lan ma sı dır. 
İs tan bu lun məş hur us ta la rın dan 
Bəy lər bə yi Qa lip Baş sa ka nın əl 
işi olan kəh rə ba təs beh gü nü mü-
zə qə dər qı rıl ma dan qo ru nub.

V.Kamal

Yetmiş doqquzuncu dəfə “Qızıl şir” uğrunda yarış
Venesiya Film Festivalının proqramı açıqlanıb

Avstriyada turizm 
pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə çatıb

Avstriyada
turizmgöstəri
cilərindəmüs
bətirəliləyişlər
qeydəalınıbvə
yaymövsümün
dəturistgecə
ləmələrininsayı
pandemiyadan
əvvəlkisəviyyəyə
çatıb.

Avst ri ya Sta tis ti ka İda rə si nin he sa ba tı na əsa sən, may-iyun 
ay la rın da öl kə üz rə 19,2 mil yon ge cə lə mə qey də alı nıb. Bu isə 
pan de mi ya dan ön cə ki 2019-cu ilin ana lo ji dövr üz rə gös tə ri ci si nə 
(20,1 mil yon) ya xın dır.

Ən yük sək gös tə ri ci (təx mi nən 12 mil yon ge cə lə mə) iyun ayın-
da qey də alı nıb. Bu, ötən il dən 60 faiz çox və 2019-cu ilin iyun 
gös tə ri ci si nə təx mi nən bə ra bər dir. Bu nun la be lə, öl kə üz rə tu rist 
sa yı nın ək sə riy yə ti ni yer li sa kin lər təş kil edir.

Qeyd edi lib ki, pa yız da so sial tə rəf daş la rın zir və top lan tı sın da tu-
rizm sek to run da məş ğul luq şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı, bu sa hə nin 
cəl b edi ci li yi nin da ha da ar tı rıl ma sı ki mi mə sə lə lər mü za ki rə edil mə li dir.

Yay mövsümünün əsas səyahət istiqamətləri
Portuqaliyanın
əsasmaliyyəvə
iqtisadimər
kəzlərindənbiri
olanPortoşəhəri
2022ciilinyay
mövsümüüçün
səyahətçilər
arasındaənpo
pulyaristiqamət
olaraqseçilib.

Rey tin qi “Pin te rest” in ter net por ta lı sə ya hət çi lər ara sın da yay 
möv sü mü nün is ti qa mət lə ri nə dair sor ğu əsa sın da tər tib edib.

Nə ti cə lə rə əsa sən, son bir ne çə ay da tu ris tik sə fər lə rin ən çox 
art dı ğı ilk 10 po pul yar is ti qa mət müəy yən edi lib. On luq da Por to-
dan sa va yı Yu na nıs ta nın Kor fu, İta li ya nın Ko mo gö lü, İs pa ni ya nın 
Ma yor ka, İbi za və Mad rid, Yu na nıs ta nın My ko nos, Tür ki yə nin İs-
tan bul, Tay lan dın Phu ket, Fran sa nın Nit sa ki mi tu rizm is ti qa mət-
lə ri yer alıb.
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