
Şə hid lə ri mi zin şə rə fi nə bu abi də – bu 
qa ya par ça sı bu ra da, Qa ra xan bəy li 
kən di nin ya xın lı ğın da ucal dı lıb. Qa ra-
xan bəy li kən di və di gər beş kənd İkin-

ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin ilk gü nün də 
azad edil miş dir. Qa ra xan bəy li, Qər vənd, 
kənd Ho ra diz, Yu xa rı Əb dür rəh man lı – 
Fü zu li ra yo nu nun kənd lə ri və Cəb ra yıl 
ra yo nu nun kənd lə ri – Bö yük Mər can lı və 
Nüz gar kən di mü ha ri bə nin ilk gü nün də 
azad edil miş dir. İlk şə hid lə ri biz məhz 
bu ra da, bu yer də ver mi şik. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri sent yab-
rın 27-də Fü zu li ra yo nu nun Qa ra xan bəy li 
kən din də, Və tən mü ha ri bə sin də ilk şə hid lə-
ri mi zin ölüm süz lü yə qo vuş du ğu yer də qo yu-
lan me mo rialın önün də de yib. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı və bi rin ci xa nım Meh-
ri ban Əli ye va me mo rialın önü nə gül dəs tə lə ri 
qo yub lar.

“Şə hid lə ri mi zin qa nı yer də qal ma dı, biz şə-
hid lə ri mi zin qa nı nı al dıq. Dö yüş mey da nın da 
qi sa sı mı zı al dıq. Doğ ma tor paq la rı mı zı düş-
mən dən azad et dik, öl kə mi zin əra zi bü töv-
lü yü nü bər pa et dik” de yən Pre zi dent İl ham 
Əli yev bil di rib ki, 44 gün lük Və tən mü ha ri bə-
si şan lı ta ri xi miz dir: “Azər bay can xal qı bü tün 
gü cü nü sə fər bər edib, yum ruq ki mi bir lə şə rək 
düş mə ni doğ ma tor paq la rı mız dan qov du. Bü-
tün Azər bay can xal qı bir lik, ira də gös tər miş-
dir. Qəh rə man əs gər və za bit lə ri mi zin fə da-
kar lı ğı, qəh rə man lı ğı sa yə sin də bu gün biz 
azad edil miş tor paq lar da qu rub-ya ra dı rıq, şə-
hər lə ri mi zi, kənd lə ri mi zi bər pa edi rik və həm 
də şan lı Zə fə ri miz lə fəxr edi rik. Ey ni za man-
da, fəxr edi rik ki, biz – bu tor paq la rın sa hib lə ri 
bu tor paq la ra ye ni dən hə ya tı qay ta rı rıq”.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, iki il əv vəl bu 
abi də nin ya nın da düş mə nin sən gə ri yer lə-
şir di. Bu is ti qa mət də beş-al tı mü da fi ə xət ti 
möv cud idi. Azər bay can əs gə ri, Azər bay can 
za bi ti bu mü da fi ə xət ti ni və bun dan son ra kı 
mü da fi ə xət lə ri ni yar maq üçün ölü mə ge dir-
di: “Öz ca nı nı fə da edir di ki, üç rəng li bay ra ğı-
mız Şu şa da və o vaxt iş ğal al tın da olan di gər 

bü tün tor paq lar da dal ğa lan sın. Öz ca nı nı fə-
da edir di ki, Azər bay can xal qı lə ya qə ti ni bər-
pa et sin, əda lə ti bər pa et sin və xal qı mız öz 
tor paq la rı na qa yıt sın”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, məhz bu is ti qa-
mət dən düş mə nin bi rin ci mü da fi ə xət ti ya-
rıl mış və Zə fər yü rü şü müz baş lan mış dı: “44 
gün ər zin də Azər bay can Or du su hər gün 
irə li yə ge dir di. Da yan ma dan, dur ma dan, 
usan ma dan hər gün qan tö kə rək, şə hid lər 
ve rə rək irə li yə ge dir di, Zə fə rə doğ ru ge dir di. 
Bir gün be lə da yan ma dı, bir gün be lə ge ri-
yə ad dım at ma dı, an caq irə li get di, düş mə-
ni qo va-qo va dö yüş mey da nın da ta ri xi Zə fər 
çal dı. 44 gün ər zin də 300-ə ya xın şə hər və 
kənd düş mən dən azad edil miş dir. Düş mən 
məc bur olub ka pi tul ya si ya ak tı nı im za la ya-
raq məğ lu biy yə ti ni qə bul et di və o vaxt hə-
lə iş ğal al tın da olan tor paq lar dan çıx ma ğa 
məc bur ol muş dur.

Biz xoş bəxt nə si lik ki, bu şə rəfl  i mis si ya 
bi zim üzə ri mi zə dü şüb. Xoş bəxt nə si lik ki, 
biz bu ta ri xi ha di sə nin həm şa hid lə ri yik, həm 
də iş ti rak çı la rı yıq. Biz dən son ra gə lən nə sil-
lər hə mi şə bu şan lı ta rix lə fəxr edə cək lər. 
Biz fəxr edi rik ki, bu tor pa ğın öv lad la rı yıq. 

Fəxr edi rik ki, dö yüş mey da nın da öz haq qı-
mı zı bər pa et dik, düş mə ni məğ lub et dik və 
bun dan son ra biz mü zəff  ər xalq ki mi, qa lib 
öl kə ki mi əbə di ya şa ya ca ğıq”.

Döv lət baş çı sı bil di rib ki, şə hid lə ri mi zin 
əziz xa ti rə si ni yad edə rək, bir da ha hər bi-
ri miz özü nə söz ver mə li dir, vəd ver mə li dir, 
and iç mə li dir ki, biz müs tə qil li yi mi zin ke şi yin-
də əbə di du ra ca ğıq, biz əra zi bü töv lü yü mü-
zün ke şi yin də əbə di du ra ca ğıq: “Qoy ma ya-
ca ğıq ki, bir da ha düş mən ba şı nı qal dır sın, 
qoy ma ya ca ğıq ki, bir da ha bi zim üçün təh did 
ya rat sın. Əgər bu nu gör sək, dər hal hə rə kə tə 
ke çə cə yik. Əmi nəm ki, bu na eh ti yac ol ma-
ya caq. Çün ki öl kə mi zin ar tan gü cü, o cüm lə-
dən hər bi gü cü müs tə qil li yi mi zin, ra hat hə ya-
tı mı zın tə mi nat çı sı dır, onun qa ran tı dır.

Bir da ha şə hid lə ri mi zə rəh mət di lə yə rək 
qeyd et mə li yəm, bil dir mə li yəm ki, on la rın 
əziz xa ti rə si Azər bay can xal qı nın qəl bin də 
əbə di ya şa ya caq dır”.

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va Anım Gü nü ilə əla-
qə dar saat 12:00-da Və tən mü ha ri bə si şə-
hid lə ri nin xa ti rə si ni bir də qi qə lik sü kut la yad 
edib lər.
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səh. 5

Si vi li za si ya lar Al yan sı nın rəhbəri
Azərbaycanın “Mədəniyyət naminə sülh” 
kampaniyasının əhəmiyyətini vurğulayıb

səh. 3

Səttar 
Bəhlulzadənin 
Şuşa
sevgisi

səh. 7

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

Şəhadət və Zəfər yolunun başlandığı yer
Vətənin qəhrəman övladları 2020-ci ilin 27 sentyabrında buradan ölümsüzlüyə yürümüşlər

“İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün 
dünya səyahəti”

Sent yab rın 26-da Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də “Hip-
po lar: iq lim də yi şik li yi ilə mü ba ri zə üçün dün ya sə ya hə ti” ad lı 
sər gi açıl dı.

Sər gi Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi və BMT-nin Uşaq 
Fon du nun (UNI CEF) Azər bay can da kı Nü ma yən də li yi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı, Mə də niy yət Na zir li yi və Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər 
Na zir li yi nin tə rəf daş lı ğı ilə ər sə yə gə lib.

davamı səh. 2-də

Prezident və birinci xanım Yuxarı Gövhər ağa 
məscidində bərpa işləri ilə tanış olublar
Sent  yab  rın 27-də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
İlham Əli  yev və bi  rin  ci xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va Şu  şa  ya gə  lib -
lər.  Pre  zi  dent və bi  rin  ci xa  nım şə  hər  də  ki Yu  xa  rı Göv  hər ağa 
məs  ci  di  ni zi  ya  rət edib, bu  ra  da apa  rı  lan ye  ni  dən  qur  ma və 
bər  pa iş  lə  ri ilə ta  nış olub  lar.

Pre zi den tin kö mək çi si Anar Ələk bə rov gö rü lən iş lər ba rə də mə-
lu mat ve rib. Bil di ri lib ki, ta ri xi Yu xa rı Göv hər ağa məs ci din də bər-
pa iş lə ri 2021-ci ilin no yabr ayın dan baş la yıb. Kon ser va si ya və 
bər pa iş lə ri il kin me mar lıq üs lu bu na uy ğun ola raq Azər bay can, 
İta li ya və Tür ki yə şir kət lə ri nin kon sor siumu tə rə fi n dən və “Pa-
şa Hol dinq”in ma liy yə dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lir. Bər pa pro se si 
Avstri ya nın “Weh dorn Arc hi tek ten” şir kə ti nin nə za rə ti ilə apa rı lır.

Məs ci din da xi lin dən gö tü rü lən məh lul, su vaq, tə bii daş, kər pic, 
ağac və bo ya nü mu nə lə ri təh lil və düz gün kon ser va si ya üsul la rı-
nı əl də et mək məq sə di lə Tür ki yə də ki Fa tih Sul tan Meh met Vəq fi  
Uni ver si te ti nin nəz din də ki res tav ra si ya və kon ser va si ya la bo ra to-
ri ya sı na apa rı lır.

Bu gü nə dək məs cid də möh kəm lən dir mə iş lə ri gö rü lüb. Er mə-
nis ta nın iş ğa lı döv rün də məs ci də edil miş mü da xi lə lər ara dan qal-
dı rı lıb. Fa sad lar da və bi na nın da xi lin də su vaq iş lə ri ba şa çat dı rı-
lıb. Mi na rə lə rin bo ya iş lə ri nə baş la nı lıb.

Bər pa iş lə ri nin 2023-cü ilin so nu na dək ye kun laş dı rıl ma sı nə-
zər də tu tu lur.

Mədəniyyət naziri UNESCO-nun 
konfransında iştirak edəcək

28-30 sent yabr ta ri xin də Mek si-
ka nın pay tax tı Me xi ko şə hə rin də 
UNES CO-ya üzv öl kə lə rin mə də niy-
yət na zir lə ri nin Mə də ni St ra te gi ya 
və Da ya nıq lı İn ki şa fa dair Dün ya 
Konf ran sı (“Mon diacult 2022”) ke çi-
ri lə cək. Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mo vun rəh bər lik et di yi nü ma yən də 
he yə ti konf rans da iş ti rak edə cək.

“Mon diacult-2022” UNES CO tə rə-
fi n dən irə li sü rü lən tə şəb büs lə rə əsas-
la na raq da vam lı in ki şaf na mi nə mə də-

niy yət üz rə qlo bal si ya sət dialo qu na ye ni tə kan ver mə yi hə dəfl  ə yir.
Konf ran sa 100-dən ar tıq öl kə dən mə də niy yət na zir lə ri və di gər 

rəs mi lə rin, BMT ins ti tut la rı, və tən daş cə miy yə ti təş ki lat la rı təm sil-
çi lə ri nin qa tı la ca ğı göz lə ni lir.

Sə fər çər çi və sin də na zir Anar Kə ri mo vun “İrs və mə də ni müx-
tə lifl  ik böh ran döv rün də” möv zu sun da çı xı şı, ha be lə iki tə rəfl  i gö-
rüş lə ri nə zər də tu tu lur.

VI “DokuBaku” Beynəlxalq
Sənədli Film Festivalı başa çatıb

Mə də niy yət Na zir li yi və bir sı ra qu rum la-
rın tə rəf daş lı ğı ilə 21-25 sent yabr ta ri xin də 
ke çi ri lən VI “Do ku Ba ku” Bey nəl xalq Sə nəd li 
Film Fes ti va lı ba şa ça tıb.

Sent yab rın 25-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də 
fes ti va lın bağ la nı şı və qa lib lə rin mü ka fat lan dı-
rıl ma sı mə ra si mi ger çək lə şib. Təd bir də Fran-
sa nın öl kə miz də ki sə fi  ri Za ka ri Qros, Mə də-
niy yət Na zir li yi Audiovi zual və in te rak tiv me dia 
şö bə si nin mü di ri Rü fət Hə sə nov və di gər qo-
naq lar iş ti rak edib lər.

Buil ki möv zu su “Tə ka mü lə qar şı in qi lab” olan 
fes ti val da 33 öl kə dən 60-dan çox fi lm ya rı şıb. 

“Ən yax şı bey nəl xalq qı sa met raj lı sə nəd-
li fi lm” ka te qo ri ya sı üz rə Ma ri ta Tev zad ze və 
Ana Jeq na rad ze nin (Gür cüs tan) “Hey, gü nəş” 
fi l mi qa lib olub. “Ən yax şı yer li qı sa met raj lı sə-
nəd li fi lm” ka te qo ri ya sı üz rə re jis sor Mət ləb 
Mux ta ro vun “12/35” fi l mi bi rin ci ye rə la yiq gö-
rü lüb.

Re jis sor Amil Ama lın “Vul kan üs tün də ev” 
fi l mi isə mün sifl  ər he yə ti nin xü su si mü ka fa tı-
nı qa za nıb. Ri şi Çand na nın (Hin dis tan) “Fes-
ti val pos te ri” və Sa rah Bah ram ca ha nın (İran) 
“Uşaq sız” fi lm lə ri də xü su si mü ka fat la ra la yiq 
gö rü lüb.

davamı səh. 3-də

“Lənkəran şəhərinin mədəni inkişaf strategiyası”
Avropa İttifaqının qrantını qazanıb

“Lən kə ran şə hə ri nin mə də ni in ki şaf st ra te-
gi ya sı” Av ro pa İt ti fa qı (Aİ) tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən “EU4 Cul tu re” (“Av ro pa İt ti fa qı 
mə də niy yət na mi nə”) la yi hə si nin “Şərq 
Tə rəf daş lı ğı öl kə lə rin də iq ti sa di in ki şaf və 
so sial ri fah üçün mü hər rik ki mi mə də niy yət 
və ya ra dı cı lı ğın təş vi qi” qrant mü sa bi qə sin-
də qa lib olub.

Bu mü na si bət lə sent yab rın 23-də Lən kə-
ran şə hə rin də təq di mat ke çi ril di. Təd bir də 

mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur 
Əli yev, na zir li yin Ya ra dı cı sə na ye lər və rə-
qəm sal in ki şaf şö bə si nin mü di ri Ra mil Ab-
bə ki rov, Av ro pa İt ti fa qı nın Azər bay can da kı 
Nü ma yən də li yi nin rəh bə ri Pe ter Mi xal ko, tə-
rəf daş öl kə lə rin Ba kı da kı sə fi r lik lə ri, Lən kə-
ran Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ta leh 
Qa ra şov iş ti rak edir di.

İlk ola raq la yi hə haq qın da mə lu mat diq qə tə 
çat dı rıl dı.

davamı səh. 4-də

“Şuşaya salam” deyənlər

“Şu  şa İli” çər  çi  və  sin  də real  la  şan bey -
nəl  xalq la  yi  hə  lə  rə da  ha bi  ri əla  və 
olun  du. Sent  yab  rın 23-də Mə  də  niy  yət 
Na  zir  li  yi, Azər  bay  can Ya  zı  çı  lar Bir  li  yi 
(AYB) və “Spa  ce” Müs  tə  qil Te  le  ra  dio Şir -
kə  ti  nin bir  gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə real  la  şan 
“Şu  şa  ya sa  lam” bey  nəl  xalq poezi  ya 
la  yi  hə  si  nin təq  di  mat mə  ra  si  mi ke  çi  ril  di.

La  yi  hə çər  çi  və  sin  də 30 öl  kə  dən 44 
ta  nın  mış ədə  biy  yat  çı və şair Şu  şa üçün 
şeir oxu  ya  caq. Azər  bay  can  dan la  yi  hə  yə 
8 müəl  lif (Anar, Ra  miz Röv  şən, Va  hid 
Əziz, İl  qar Fəh  mi, Say  man Aruz, Ək  bər 
Qo  şa  lı, İmir Məm  məd  li, Sə  lim Ba  bul -
laoğ  lu) qo  şu  lub.

davamı səh. 5-də

Xalqımıza Zəfər duyğusu yaşadanlar unudulmayacaq

Müasir ta ri xi mi zə qı zıl hərf lər lə ya-
zı lan və şan lı Zə fər lə ba şa ça tan 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nin 
ikin ci il dö nü mü ta mam ol du.

Mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye-
vin rəh bər li yi ilə Azər bay can Or du su 2020-ci 
il sent yab rın 27-də iş ğal çı Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri nin ge niş miq yas lı hər bi təx ri ba tı na 
ca vab ola raq əks-hü cum la əzə li tor paq la rı mı-

zı azad et mək üçün haqq mü ba ri zə si nə baş-
la dı. 44 gün ər zin də Və tən oğul la rı nın mis li 
gö rün mə miş şü caəti ilə otu zil lik iş ğa la son 
qo yul du, öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü bər pa edil-
di. Or du muz düş mən üzə rin də par laq Qə lə bə 
ça lıb xal qı mı za əbə di Zə fər ru hu bəxş et di...

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2 de kabr 2020-ci 
il ta rix li sə rən ca mı na əsa sən, Və tən mü ha-
ri bə sin də qəh rə man ca sı na dö yüş müş, öl kə-
mi zin əra zi bü töv lü yü yo lun da can la rı nı fə da 

et miş əs gər və za bit lə ri mi zə, bü tün şə hid lə ri-
mi zə eh ti ram əla mə ti ola raq sent yab rın 27-si 
Azər bay can da Anım Gü nü elan edi lib.

Bu il də xal qı mız Anım Gü nün də şə hid lə ri-
nə son suz eh ti ra mı nı bil dir mək üçün qəh rə-
man la rın uyu du ğu mə zar lıq la rı zi ya rət edib, 
Və tən tor pa ğı nı ca nı-qa nı ba ha sı na azad 
edən, qo ru yan oğul la rın xa ti rə si ni min nət-
dar lıq duy ğu su ilə anıb.

davamı səh. 2-də
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əvvəli səh. 1-də
Sentyabrın 27-də mədəniyyət

nazirinin birinci müavini Elnur
Əliyev, Mədəniyyət Nazirliyi ya-
nında Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətinin rəisiAzad Cəfərli və
nazirliyin əməkdaşları Şəhidlər
xiyabanınagələrəkVətənövlad-
larının ruhları qarışısında ehti-
ramlarınıbildirdilər.
Daha sonra İkinci Fəxri xiya-

ban ziyarət olundu. Şəhidləri-
mizin əziz xatirəsi yad edildi,
məzarları önünə tər qərənfillər
düzüldü.
Şəhidlər xiyabanında jurna-

listlərə açıqlama verən Elnur
Əliyev qeyd etdi ki,millət ola-
raq həmişə şəhidlərimizin xa-
tirəsini uca tutmalıyıq.Onların
buyoluseçibşəhidolmaqkimi
aliməramlarınıdərketməliyik:
“Bu gün xalq olaraq hamımız
eyni hissləri keçiririk. Öz mə-
dəniyyətimizə,tariximizəsahib
çıxırıq. Mən bütün şəhidləri-
mizə Allahdan rəhmət, yaxın-
larına səbir diləyirəm. Torpaq,
əgər uğrunda ölən varsa, Və-
təndir!”.

***

Vətən müharibəsində torpaq-
larımızınişğaldanazadolunması
uğrundaüçminəyaxınşəhidver-
mişik.Onların sırasındapeşəkar
hərbçilərlə yanaşımüxtəlif sahə-
lərdəçalışan,ocümlədənvaxtilə
mədəniyyət sektorunda fəaliyyət
göstərmişinsanlardavar.

Döyüşlərdə iştirak etmiş qəh-
rəman mədəniyyət işçilərindən
7nəfər–Füzuli rayon3nömrəli
Uşaqmusiqiməktəbininmüəllimi
Toğrul Rüfət oğlu Hacıyev, Qo-
bustan şəhər Rəşid Behbudov
adınaUşaqincəsənətməktəbinin
müəllimi Rauf İlyas oğlu Əliyev,

Gəncə şəhər Nizami məqbərə-
sinin bələdçisi Hikmət Lətif oğlu
Məmmədov,GöyçayşəhərUşaq
musiqi məktəbinin müəllimi Alim
Səhrab oğlu İbrahimov, Cəbra-
yıl rayon Mahmudlu kənd Uşaq
musiqi məktəbinin müəllimi Za-
minVahidoğluRəhimov,Lənkə-
ranşəhərMədəniyyətMərkəzinin
kurs rəhbəri Tural Rövşən oğlu
Hümmətov, Azərbaycan Dövlət
Akademik Musiqili Teatrının işıq
operatoru Əliağa Eldəniz oğ-
lu Məmmədov şəhidlik zirvəsinə
ucalıb.TərtərşəhərUşaqmusiqi
məktəbininmüəllimiMehmanSo-
vetoğluƏliyev28sentyabr2020-
ci il tarixində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin dinc əhalini atəşə
tutmasınəticəsindəşəhidolub.
Allahbütünşəhidlərimizə rəh-

məteləsin.XalqımızaəbədiZə-
fərduyğusuyaşadanlarheçvaxt
unudulmayacaq.

Nurəddin

əvvəli səh. 1-də
Layihəninkoordinatoru,muze-

yin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi-
ninrəhbəriKönülRəfiyevasərgi
haqqında məlumat verdi. Qeyd
etdi ki, layihə uşaq, yeniyetmə
gəncləri iqlim dəyişiklikləri, ətraf
mühitinçirkləndirilməsiproblem-
ləri və bu yolda atılması zəruri
olan addımlar haqqında maarif-
ləndirməkməqsədidaşıyır.Sərgi
zamanıdünyacaməşhurmüəllif
DenisTomopulosunuşaqlaraət-
rafmühitinçirklənməsiproblem-
lərinivəplanetdəiqlimdəyişikliyi
iləmübarizə yollarını izah edən
“Yer kürəsi deyir” cizgi filmi nü-
mayişetdiriləcək.Bundanəlavə,
sərgidə Layen Haykensin şəx-
si kolleksiyasından hazırkı iqlim
dəyişikliyinin faciəvinəticələrinin
simvollarından birinə çevrilən
canlılar – hippopotamları (be-
gemot) əks etdirən eksponatlar
nümayiş olunacaq. Sərgi gələ-
cək nəsillərin həyat keyfiyyətinə
mənfi təsir edəcək atmosferdə
karbon emissiyalarının artması
və ətraf mühitin deqradasiyası
məsələlərinigündəməgətirir.
Layihə çərçivəsində həmçi-

nin gənc nəslin iqlim dəyişikliyi
problemləri haqqındamaarifən-
dirilməsinə yönəlmiş “Comics
Uniting Nations” (“Millətləri bir-
ləşdirənkomikslər”)toplusundan
nümunələr ilk dəfə Azərbaycan
dilində təqdimediləcək.Uşaqlar
və gənclər üçün məlumat turla-
rı,təqdimatvəmüzakirələrtəşkil
olunacaq.
MilliİncəsənətMuzeyinindirek-

toru,Əməkdar incəsənətxadimi,
professor Çingiz Fǝrzǝliyev sər-
ginin qeyri-adiliyindən söz açdı:

“Bizimmuzeydəbucürsərgi ilk
dəfə təqdim olunur. Sərgidə in-
sanınzövqü,təbiətəvurğunluğu,
gözəlliyəaşiqliyiözəksinitapıb”.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər

Nazirliyi Milli hidrometeorologiya
departamentinin rəhbəri Umayra
Tağıyevavurğuladıki, iqlimdəyi-
şikliyi bütün bəşəriyyəti narahat
edənqlobalproblemlərdənbiridir:
“Bizartantəhlükələriatmosferha-
disələrindənmüşahidəedəbilirik.
Bu problemi aradan qaldırmaq
üçünmühümaddımlaratılmalıdır.
Atmosferəolantəsirlər,tullantılar
əhəmiyyətli dərəcədə azaldılma-
lıdır ki, gələcəkdə insanlar təh-
lükəli fəsadlarla qarşılaşmasın.
Ölkəmizmüxtəlifsahələrüzrəbu
məsələninhəlli üçünsəylərgös-
tərir.Eynizamandadövləttərəfin-
dənqəbulolunanstratejisənədlər
birdahaonugöstərirki,Azərbay-

can yaşıl inkişaf istiqamətini se-
çib...”.
PakistanınBakıdakısəfiriBi-

lalHayeölkəsininkarbonemis-
siyalarının havaya atılması ilə
bağlı fəal mübarizə apardığını
dedi: “Biz bu istiqamətdə bir
çox işlər görsək də, Pakistan
iqlim dəyişikliyinə ən həssas
olan ilk 10 ölkə arasında yer
alır.Sonbirneçəhəftəərzində
ölkəmizintarixindəgörünməmiş
sellər,daşqınlaryaşandı,1500-
dən çox insan həlak oldu. Bu
vəziyyətin qarşısının alınması
üçün təkcəmilli səviyyədə de-
yil, qlobal miqyasda da səylər
göstərilməlidir”.
UNICEF-in Azǝrbaycandakı

nümayǝndǝsiAleksHaykensbu
cür sərgilərin mütəmadi olaraq
keçirilməliolduğunudedi.Söylə-
diki,birneçəiləvvəlUNICEF-in

qərargahında (Nyu-York) cizgi
filmləri yaradıcıları ilə əməkdaş-
lığa başlanılıb: “Bunundaməq-
sədiiqlimdəyişikliyimövzusuilə
bağlıuşaqlararasındamaarifən-
dirmə işlərinin genişləndirilməsi
idi.Nəticədəbusərgidənümayiş
etdirilən qırmızı hippopotamın
baş qəhrəmanı olduğu bir cizgi
filmi hazırlandı. İqlim dəyişikliyi
ilə mübarizə sahəsində çox iş-
lərgörülməlidir.Bubaxımdanbiz
Azərbaycanvədigərölkələrləbir
çoxlayihələrhəyatakeçiririk”.
Çıxışlardan sonra qonaqlar

sərgiilətanışoldular.
Bildirək ki, oktyabrın 16-dək

açıq olacaq sərgi 2030-cu ilə
qədər davam edəcək BMT-nin
Ekosistemin Bərpası üzrə Onil-
lik Proqramı çərçivəsində təşkil
olunub.

N.Məmmədli

Xalqımıza Zəfər duyğusu 
yaşadanlar unudulmayacaq

Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndələri şəhidlərimizin xatirəsini yad ediblər

“Bu regionun 30 il ərzində olduğu 
ağır vəziyyətdən çıxmasının tərəfdarıyıq” 
Bizimmünasibətlərimizingündəliyinəfikirversək,o,kifayət
qədərgenişdir,praktikiolaraqbütünsahələriəhatəedir.Ona
görəki,həmsiyasi,həmiqtisadi,həmnəqliyyat,energetika
vəhumanitarsahələrdəbütüngöstəricilərgözqabağındadır,
biz,həqiqətən,yaxşıdinamikagörürük.Əsasməsələnəticə
yəhədəflənməkdir.Çünkirazılığagəldiyimizbütünməsələlər
həyatakeçirilir.

PrezidentİlhamƏliyevbusözlərisentyabrın26-daRusiyaDöv-
lətDumasınınsədriVyaçeslavVolodininbaşçılıqetdiyinümayən-
dəheyətiiləgörüşdədeyib.
Dövlətbaşçısıdiqqətəçatdırıbki,AzərbaycanlaRusiyaarasın-

da iqtisadi-ticari sahədə, informasiya, kommunikasiya, nəqliyyat
vədigərsahələrdəsəkkizyolxəritəsirazılaşdırılıbvəhəyatake-
çirilir.“Əlbəttə,regionaltəhlükəsizlikməsələlərihəmişəbizimmü-
nasibətlərimizingündəliyindədir.BizbuyaxınlardaSəmərqənddə
RusiyaPrezidentiiləgörüşümüzdəbubarədədanışmışıq.Əlbət-
tə,bizimregiondasülhbütünölkələr,bütünxalqlarüçünzəruridir”,
–deyəİlhamƏliyevvurğulayıb.
Prezidentqeydedibki,Azərbaycanınregiondasülhvətəhlükə-

sizlikləbağlıtəklifetdiyigündəlikdəbirmənalıdır:“Bizdəfələrləbil-
dirmişikki,uzunmüddətlivədavamlısülhün,qonşularımızlabağlı
bütün problemlərin həllinin və bu regionun 30 il ərzində olduğu
ağırvəziyyətdənçıxmasınıntərəfdarıyıq”.
Vyaçeslav Volodin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin daha

çox ikiölkəprezidentlərininsayəsində inkişafetdiyinivurğulayıb
və bu xüsusda dövlət başçılarının bu ilin fevralında imzaladığı
“Müttəfiqlikqarşılıqlıfəaliyyətihaqqında”Bəyannaməninönəmini
qeydedib:“Bu,həqiqətən,stratejitərəfdaşlıqəsasındaəldəedil-
mişçoxciddisəviyyədir”.

Hüseyn Cavidin 140 illiyi ilə bağlı 
tədbirlər planı həyata keçiriləcək

2022ciildəAzərbaycanədəbiyyatınıngörkəmlinümayən
dəsi,mütəfəkkirşairvədramaturqHüseynCavidin(Hüseyn
AbdullaoğluRasizadənin)anadanolmasının140ilitamam
olur.PrezidentİlhamƏliyevsentyabrın24dəböyükədibin140
illiyininqeydedilməsiiləbağlısərəncamimzalayıb.

Sərəncamdabildirilirki,HüseynCavidfəlsəfimüdrikliyinvəbədii
kamilliyinahəngdarvəhdətinidolğuntəcəssümetdirənyaradıcılığı
iləAzərbaycanədəbiyyatıtarixinəişıqlısəhifələryazıb.Şərqpoetik
fikrizəminindəyüksələnvədünyaromantizmənənələrindənuğurla
bəhrələnənfilosof-şairAzərbaycanpoeziyasındafəlsəfilirikanındə-
yərlinümunələrinimeydanagətirib,humanistideallaruğrundamü-
barizəyəsəsləyənmənzumfaciələrivətarixidramlarıiləAzərbay-
candramaturgiyasındayenimərhələnintəməliniqoyub.Buəsərlər
milliteatrsalnaməsində“Cavidteatrı”kimiməxsusiyertutur.
Qeydolunurki,HüseynCavidsovetrejimininənsərttəzyiqləri

şəraitindəmənənsarsılmayaraqşəxsiyyətininbütövlüyünü ləya-
qətləqoruyub.UluöndərHeydərƏliyevin təşəbbüsü iləCavidin
nəşinin 40 il öncə uzaqSibirdən vətəninə gətirilməsi vəməzarı
üzərindəməqbərəninucaldılmasıadısovettotalitarizminingünah-
sızqurbanlarınınrəmzinəçevrilmişsənətkarınvə1930-cuillərdə
repressiyalarauğramışAzərbaycanziyalılarınınxatirəsinəehtira-
mınifadəsidir.
Sərəncamda Mədəniyyət Nazirliyinə Azərbaycan Milli Elmlər

AkademiyasıiləbirlikdəHüseynCavidin140illiyinədairtədbirlər
planınıhazırlayıbhəyatakeçirməktapşırılıb.

“Media Reyestrinin aparılması Qaydaları” 
təsdiq edilib

PrezidentİlhamƏliyevinsentyabrın26daimzaladığıfərman
la“MediaReyestrininaparılmasıQaydaları”təsdiqedilib.

MediaReyestrinintərtibedilməsi“Mediahaqqında”Azərbaycan
Respublikasının2021-ci il30dekabrtarixli471-VIQnömrəliQa-
nunundanəzərdətutulub.
Fərmana əsasən,Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ya-

nındaVətəndaşlaraXidmət vəSosial İnnovasiyalar üzrəDövlət
AgentliyiElektronHökumətİnformasiyaSistemivasitəsiləMedia
Reyestrininaidiyyətidövlətinformasiyaehtiyatlarıvəsistemləriilə
əlaqələndirilməsinitəminetməlidir.
AzərbaycanRespublikasınınMedianın İnkişafıAgentliyinəXü-

susiRabitəvəİnformasiyaTəhlükəsizliyiDövlətXidmətiiləbirgə
MediaReyestrinintəhlükəsizliyinintəminedilməsiüçünzəruritəd-
birlərgörməktapşırılıb.

Dövlət Teatr Muzeyində anım tədbiri
CəfərCabbarlı
adınaAzərbay
canDövlətTeatr
Muzeyində27
Sentyabr–Anım
Günüərəfəsində
“ÖmrünüVətənə
bağışlayanlar”
adlıtədbirtəşkil
edilib.

Sentyabrın 26-
da keçirilən tədbi-

rəşəhidailələri,IIQarabağmüharibəsiiştirakçıları,tələbələrqa-
tılıblar.
Vətənuğrundaşəhidlikzirvəsinəucalanqəhrəmanlarımızınəziz

xatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib,DövlətHimnisəsləndirilib.
Muzeyindirektoru,ƏməkdarmədəniyyətişçisiSevincMikayılova

bildiribki,2020-ciilsentyabrın27-dəErmənistanınölkəmizəqarşı
növbətihərbi təcavüzünəcavabolaraq,AliBaşKomandan İlham
ƏliyevinəmriiləAzərbaycanSilahlıQüvvələrigenişmiqyaslıəks-hü-
cuməməliyyatınabaşlayıb.TariximizəVətənmüharibəsikimidaxil
olan44günlüksavaşdaişğalaltındaolantorpaqlarımızqəhrəman
əsgərvəzabitlərimizinqanıvəcanıbahasınaazadolunub,üçrəngli
bayrağımızyenidənQarabağdaucalaraqəzəmətlədalğalanır.
Ölkəmizinərazibütövlüyüyolundacanlarınıfədaetmişigidlərə

dərinehtiraməlamətiolaraq,PrezidentİlhamƏliyevin2020-ciil2
dekabrtarixlisərəncamıiləsentyabrın27-siAzərbaycandaAnım
Günükimiqeydolunur.
MuzeyinəməkdaşıƏliAbuzəroverməniqəsbkarlarınıntarixboyu

xalqımızaqarşıapardığıtəcavüzkarsiyasətdən,törətdikləricinayət-
lərdənvəmüzəfərOrdumuzunqazandığıQələbədəndanışıb.
Şəhidlərinailəüzvləri,ərazibütövlüyümüzuğrundagedəndö-

yüşlərdəiştirakedənqazilərfikirvədüşüncələrini,xatirələrinibö-
lüşüblər.

MilliKitabxananınsərgizalında“27
Sentyabr–AnımGünü”iləbağlıtədbir
keçirilib.
Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi

uğrundacanındankeçənşəhidlərimizinxati-
rəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.
MilliKitabxananındirektoru,professorKə-

rimTahirovbildiribki,2 ilöncəbaşlayanvə
44 gün sürən II QarabağmüharibəsiAzər-
baycanıntarixinəqızılhərfərləyazılmışşanlı
Zəfərimizin salnaməsidir. Haqq savaşımız-
da çoxsaylı şəhidlər verdik. Yüz illər keçsə
də,Azərbaycanxalqıheçvaxtözşəhidlərini
unutmayacaq.MüzəfərAliBaşKomandanı-
mızınrəhbərliyiiləAzərbaycanbugünbütün
dünyada qalib dövlət, xalqımız isə məğrur
xalqkimitanınır.
Sondaiştirakçılar“27Sentyabr–Azərbay-

canRespublikasındaAnımGünü”adlıkitab
sərgisiilətanışolublar.

***
Sentyabrın 27-dəRespublikaGənclər Ki-

tabxanasında da Anım Günü münasibətilə
tədbirtəşkilolunub.Tədbirdəşəhidlərinəziz

xatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.
Kitabxananın direktoruAslan Cəfərov, di-

rektormüaviniXalidəMusayeva,şöbəmüdir-
ləriTamellaMəmmədova,SəadətŞəfiyeva,
GünayHəsənovaçıxışediblər.
Aslan Cəfərov çıxışında vurğulayıb ki,

2020-ci il sentyabrın 27-də torpaqlarımızın
azadedilməsiuğrundabaşlananVətənmü-
haribəsinin hər günümüasir dövlətçilik tari-

ximizin fəxarətli səhifələridir.Zəfər tariximizi
yazan şəhidlərimizin əziz xatirəsi qəlblərdə
əbədiyaşayacaq.
Anım Günü ilə bağlı kitabxananın əmək-

daşları tərəfindən hazırlanan videomaterial,
“Sənə qələbə yaraşır, Azərbaycan əsgəri!”
adlı virtual sərgi nümayiş olunub, “27 sent-
yabr–Zəfərəgedənyol”adlıənənəvikitab
sərgisinəbaxışkeçirilib.

“İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün 
dünya səyahəti”

Milli İncəsənət Muzeyində maarifləndirici sərgi

Kitabxanalarda Anım Günü

“Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz” 

Sentyabrın27dəAzərbaycanMu
siqiMədəniyyətiDövlətMuzeyində
“Şəhidlərölməz,Vətənbölünməz!”
adlıanımtədbirikeçirildi.Tədbirdə

şəhidlərinailəüzvləri,yaxınları,mühari
bəveteranlarıiştirakedirdi.

Əvvəlcəşəhidlikzirvəsinəyüksələnəsgər
vəzabitlərimizinxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadedildi,sonraDövlətHimnisəsləndirildi.
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin  di-

rektoru,ƏməkdarmədəniyyətişçisiAllaBay-
ramova giriş sözündə otuz ilə yaxın erməni
işğalındaqalantorpaqlarımızınazadedilməsi
ilə nəticələnənVətənmüharibəsinin,AliBaş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
AzərbaycanOrdusununqazandığıZəfərinta-
riximizdəkimüstəsnayerindənbəhsetdi.
Muzeyin böyük elmi işçisi Əzirə Abdulla-

yevaVətəninərazibütövlüyüuğrundaşəhid
olan,yaralananəsgərvəzabitlərimizinrəşa-
dətindənsözaçdı.Qeydetdiki,müharibədə
silah-sursatın,hərbitexnikanınböyükönəmi
var.Ancaqdüşməniniradəsiniqıran,onutor-
paqlarımızdanvurubçıxaranvəAzərbaycan
bayrağınıazadedilmiştorpaqlarasancanəs-

gər və zabitlərimizdir.Allah bütün şəhidləri-
mizərəhməteləsin.
ÇıxışlardansonraÜ.Hacıbəyli adınaBakı

Musiqi Akademiyasının məzunları Maqsud
Musazadə, Samirə Rəhimova (fortepiano),
Rəna Zəkiyeva,AMK nəzdindəMusiqi Kol-
lecinin tələbəsi Elton Şıxəliyev (tar), Bülbül
adınaOrtaİxtisasMusiqiMəktəbininşagirdi
TuncayƏşrəfi(tar),ƏliVahidov(fortepiano)
vəRafiqAğayevin (vokal)  ifalarındaşəhid-
lərə həsr olunmuş musiqi proqramı təqdim
edildi.Proqramdaİ.S.Baxın“Prelüdvəfuqa”,
V.Adıgözəlovun “Qərənfil”, “Laylay”, Ə.Va-
hidovun “Matəm prelüdü”, B.Marçellonun
“Adajioreminor”,C.Quliyevin“Fəryad”əsər-
lərisəsləndirildi.
Musiqilərinmüşayiəti iləşəhidlərdənbəhs

edənvideoçarxnümayişolundu.
S.Fərəcov
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XİN rəhbəri UNESCO-nu işğaldan azad edilmiş 
ərazilərə missiya göndərməyə çağırıb

Tariximizinfaciəlisəhifəsiniçeviribdahayaxşıgələcəkqurma
ğabaşlayabilərik.

Azərbaycanınxarici işlərnaziriCeyhunBayramovbufikrisent
yabrın24dəNyuYorkdaBMTBaşAssambleyasının77cisessi
yasınınümumimüzakirələriçərçivəsindəçıxışızamanıvurğulayıb.
Odahasonradeyib:“İkigünəvvəlbizErmənistanBaşnaziri

ninburadasəsləndirdiyibəyanatıdinlədik.Təəssüfki,bu,ermə
nitərəfininnormallaşmaəvəzinəqarşıdurmanıdavametdirməyə
niyyətliolduğununümayişetdirənnövbətibirsübutoldu.Azərbay
candabizhesabedirikki,regionumuzkifayətqədərqarşıdurma,
dağıntılarvəiztirablargörüb.Hərikixalqınmünaqişədənsonrakı
normallaşmaya tam şəkildə qoşulmasının vaxtıdır, beləliklə, nə
hayət, tariximizinfaciəlisəhifəsiniçeviribuşaqlarımızüçündaha
yaxşıgələcəkqurmağabaşlayabilərik.Azərbaycan tərəfiöhdə
liklərinəsadiqdir.Ümidedirikki,Ermənistan,nəhayət,konstruktiv
şəkildəqarşılıqverəcəkvədanışıqlarasəmimişəkildəqoşulacaq”.
Azərbaycanın xarici

işlər naziri BMT tribuna
sından təşkilatın təhsil,
elm və mədəniyyət üzrə
ixtisaslaşmışqurumuna–
UNESCOyadasəslənib:
“Azərbaycan ərazisinin
Ermənistan tərəfindən iş
ğalı2020ciildəbaşaçat
sada,hələdəUNESCO
nunmissiyasıgəlməyib”.
Nazir bildirib ki, otuz

il sürən işğal dövründə
Azərbaycanınminlərləmədəni irsnümunəsiErmənistan tərəfin
dəndağıdılıb, talanedilibvəyamənimsənilib: “Bu ilinəvvəlində
İCESCOAzərbaycana işğaldanazadedilmişərazilərindəmədə
ni irsinmühafizəsivəziyyətininqiymətləndirilməsinihəyatakeçir
mək üçün texnikimissiya göndərib.Uzun illər ərzindəAzərbay
canErmənistanıregiondamədəniirsinqorunmasıvəmühafizəsi
üzrəqiymətləndirməvəməsləhətlərverməküçünmüstəqil,şəfaf
UNESCOmissiyasınıdəstəkləməyəçağırıb.Mənbirdahabeləbir
missiyanınhəyatakeçirilməsinəçağırıram”.

Azərbaycanın “Mədəniyyət naminə sülh” 
kampaniyasının əhəmiyyəti vurğulanıb

Azərbaycandamədəniirsinmühafizəsisahəsindəgörülən
tədbirlər,işğaldanazadedilmişərazilərdədağıdılmışmədəni
irsləbağlıməsələNyuYorkdaBMTBaşAssambleyasının77ci
sessiyasıçərçivəsindəxariciişlərnaziriCeyhunBayramovun
BMTninSivilizasiyalarAlyansının(UNAOC)alinümayəndəsi
MigelAngelMoratinoslagörüşündəmüzakirəedilib.

XİNdənverilənməlumatagörə,CeyhunBayramovpostmüna
qişədövrününregiondayeniimkanlarayolaçdığınıqeydedərək,
bu kontekstdə həm regionda, həm də ölkələr arasında sülhün
bərqərarolmasınatöhfəverməküçünBMTninSivilizasiyalarAl
yansınınəlverişliimkanlarınınolduğunudeyib.İşğaldanazadedil
mişərazilərdəabidələrinbərpasısahəsindəhəyatakeçirilənişlər
barədəməlumatverənCeyhunBayramovAzərbaycanınmədəni
irsinetnikvəyadinixarakterindənasılıolmadanbərpasıvəmüha
fizəsisahəsindəardıcıladdımlaratdığınıdiqqətəçatdırıb.
MigelAngelMoratinosAzərbaycanla əməkdaşlığı yüksək qiy

mətləndirdiyini bildirib.O,Azərbaycanın təşəbbüsü olan “Mədə
niyyət naminə sülh” kampaniyasının əhəmiyyətini vurğulayıb və
bu istiqamətdə Alyansla birgə Fəaliyyət Planının imzalandığını
qeyd edib.Xatırladaq ki, “Mədəniyyət naminə sülh” kampaniya
sı2021ci ildəAzərbaycanınMədəniyyətNazirliyi tərəfindən irəli
sürülüb.
MoratinoshəmçininAzərbaycantərəfindəndinlərarasıvəsivili

zasiyalararasıdialoqsahəsindəfəalsurətdəatılanaddımlarınəla
mətdarvənümunəviolduğunudeyib.
GörüşdəBMTninSivilizasiyalarAlyansınıncariilinnoyabrayın

daMərakeşdə təşkil ediləcək 9cu tədbirinə hazırlıqla bağlı fikir
mübadiləsidəaparılıb,qarşılıqlımaraqdoğurandigərməsələlər
müzakirəedilib.

VI “DokuBaku” Beynəlxalq 
Sənədli Film Festivalı başa çatıb

əvvəli səh. 1-də
Rejissor Amil Amalın “Vulkan

üstündə ev” filmi isə münsifər
heyətinin xüsusi mükafatını qa
zanıb. Rişi Çandnanın (Hindis
tan) “Festival posteri” və Sarah
Bahramcahanın(İran)“Uşaqsız”
filmləridəxüsusimükafatlarala
yiqgörülüb.
İlkin Yusifin (Azərbaycan)

“Mən qəhrəman axtarıram” və
Səid Taci Farukinin (Fransa)
“Min alov” filmi “NoMain” kate
qoriyasındaənyaxşıtammetrajlı
sənədlifilmlərkimiqalibolub.Bu
kateqoriyadaMileynQuiardŞmi
din (Belçika) “Paça hekayələri”
filmi ən yaxşı qısametrajlı sə
nədli film elan edilib. “NoMain”
kateqoriyasındamünsifər heyə
tinin xüsusi mükafatına isə Si
ril Kornunun (Fransa) “Mamodi,
sonuncu baobab qazıcısı” filmi
sahibçıxıb.
“Ən yaxşı tammetrajlı sənəd

li film” kateqoriyasında qalib isə
polşalırejissorPavelLozinskinin
“Balkon” filmi olub.Bu kateqori
yaüzrəmünsifərheyətininxüsu
si mükafatı Helmut Dosantosun

“Meksika tanrıları” və Nikolas
vanHemelrikvəKlerVayskopfun
“Alis”filmlərinəverilib.
Mərasimdəhəmçinin kinema

toqrafiyada xüsusi xidmətlərinə
görəAzərbaycanvəbeynəlxalq
kino sənəti ustalarına xüsusi
“iCyborg”mükafatlarıdatəqdim
edilib.Onlarınarasındaçoxsay
lımükafatlarlaureatı,KannFilm
FestivalınınqalibiSergeyDvort
sevoy,polşalı sənədli film rejis
soruvəssenarist,birsıra festi

vallarınlaureatıPavelLozinski,
dünya şöhrətli azərbaycanlı
fotojurnalistRezaDeqati və öl
kəmizin mərhum kinoaktyoru
vərejissoruCeyhunMirzəyevin
(19461993) də adı var. Səhnə
adı ilə daha çox “Ələkbər əmi”
kimi tanınan Əməkdar artist
ƏləkbərHüseynov (19612007)
dauşaqlar üçün teatr sənətinin
inkişafındakı xidmətlərinə görə
“iHuman” mükafatına layiq gö
rülüb.

Qeydedəkki,beşgündavam
edənfestivaldafilmləriMədəniy
yət Nazirliyi Audiovizual və in
teraktiv media şöbəsinin müdiri
RüfətHəsənov,KannFilmFesti
valınınqalibiSergeyDvortsevoy,
məşhurfotojurnalistRezaDeqa
ti və “Emmy” mükafatı laureatı,
“Oskar” mükafatının nominantı,
prodüserKirstinBarfodvədigər
ləriqiymətləndiriblər.
Hərilfestivaldünyacaməşhur

bir rejissorun filmlərindən ibarət
silsilə nümayiş təşkil edir. Bu il
qazaxıstanlı rejissor, 2009cu
ildə “Oskar” mükafatının nomi
nantı(“Zanbaq”filmi)olmuşSer
geyDvortsevoyundördfilmindən
(“Cənnət”, “Qaranlıqda”, “Çörək
günü”, “Magistral”) ibarət retros
pektiv hazırlanıb nümayiş olu
nub.
Festivalda filmlərNizamiKino

Mərkəzi,AzərbaycanDövlətFilm
Fondu,YARATMüasirİncəsənət
Məkanı, ARTIM Layihə Məkanı
və “Kapellhaus” – AlmanAzər
baycan Mədəniyyət Birliyində
nümayişetdirilib.
Xatırladaqki,“DokuBaku”2017

ciildəİmamHəsənovvəVeronika
Yanatkovatərəfindəntəsisolunan
Azərbaycanda ilk beynəlxalq sə
nədlifilmfestivalıdır.

Nurəddin

AzərbaycanRespubli
kasıPrezidentinintap
şırığınauyğunolaraq,
mərkəziicrahakimiy

yətiorqanlarınınrəhbərləri
tərəfindənbölgələrdəvətən
daşlarınqəbuludavamedir.
Həraymüxtəlifrayonlarda
keçirilənqəbullardasakinlə
rinmüraciətvəproblemləri
dinlənilir,həlliiləəlaqədar
müvafiqaddımlaratılır.

Azərbaycan Respublikasının
mədəniyyət naziri Anar Kərimov
sentyabrın 23də Ağdaş rayon
HeydərƏliyevMərkəzindəAğdaş,
Göyçay,UcarvəZərdabsakinləri,
eləcədədigərrayonlardanqəbula
gələnvətəndaşlarlagörüşüb.
Qəbuldan öncə mədəniyyət

naziriAnarKərimovvəAğdaşra
yonunun icra başçısıTofiq İbra
himovuluöndərHeydərƏliyevin
abidəsiniziyarətedib,önünəgül
dəstələriqoyublar.
Heydər Əliyev Mərkəzinə gə

lən Anar Kərimov mərkəzin
fəaliyyəti ilətanışolub.Məlumat
verilibki,2014cüildənfəaliyyət
göstərən mərkəzdə ulu öndərin
həyat və fəaliyyətinin müxtəlif
dövrlərini əks etdirən fotolar və
eksponatlarsaxlanılır.
Sonra rayon Heydər Əliyev

Mərkəzindənazirliyinəməkdaşla
rının da iştirakı ilə vətəndaşların
qəbulukeçirilib.Qəbuldasakinlə
rinmüraciətləriişlətəminolunma,
işəbərpaolunma,əməkmüqavi
ləsininuzadılması,kadrməsələlə
ri,uşaqmusiqiməktəblərinəmüəl
limlərinişəqəbuluüzrəmüsabiqə,
heykəltəraşlıqla bağlı layihələrə
cəlbolunma,tarixiabidəninşəxsi
vəsait hesabına bərpası barədə
vədigərməsələləriəhatəedib.

Anar Kərimov vətəndaşların
müraciətlərini dinləyib, ərizə və
şikayətlərinə baxıb. Qaldırılan
məsələlərin operativ, hərtərəfi
araşdırılmasıvəqanunvericiliyin
tələblərinə uyğun həll edilməsi
üçünmüvafiqtapşırıqlarverib.

***
Mədəniyyət naziri sentyabrın

23də Ağdaşda vətəndaşların
qəbulundan sonra bir sıra mə
dəniyyətmüəssisələrinəvətarixi
abidələrəbaşçəkib.
AnarKərimovMədəniyyətNa

zirliyitərəfindəntəmiriplanlaşdı
rılan Ağdaş Rayon Mədəniyyət
Mərkəzində olub. Müəssisənin
əsaslı təmir planı barədə ətraf
lıməlumat alan nazir görüləcək
işlərləbağlıtapşırıqvətövsiyələ
riniverib.

Sonra 1986cı ildən fəaliyyət
göstərən Ağdaş TarixDiyarşü
naslıq Muzeyinə baxış keçirilib.
Nazirəməlumatverilibki,muzey
uzunmüddətyerliəhəmiyyətlita

rixiabidəolanHacıMəhəmməd
ağanınevindəfəaliyyətgöstərib.
2015ci ildəyenibinayaköçürü
lənmuzeyinfondunda6758eks
ponatqorunubsaxlanılır,1100ü
daiminümayişolunur.
MədəniyyətnaziriAğdaşşəhərin

dətanınmışkamançaifaçısı,Xalq
artistiHabilƏliyevinadınıdaşıyan
1nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin
fəaliyyətiilədətanışolub.Bildirilib
ki, musiqi məktəbi Azərbaycanın
dahibəstəkarıÜzeyirHacıbəylinin
təşəbbüsü ilə 1937ci ildə fəaliy
yətə başlayıb. 2009cu ildə şəhə
rinmərkəzindəmusiqiməktəbinin
müasir üslubda inşa edilən yeni

binasının açılışı olub. Məktəbdə
hazırda fortepiano, tar, kamança,
qarmon,klarnetvənağaraixtisas
ları tədrisolunur,460şagirdtəhsil
alır,125müəllimçalışır.

Səfər çərçivəsində 1980ci ildə
yaradılan və 400 minə yaxın ki
tabfonduolanAğdaşrayonMKS
nin Mərkəzi Kitabxanasına baxış
keçirilib, müəssisənin fəaliyyəti
barədəməlumat alınıb.AnarKə
rimovAzərbaycanvəözbəkədə
bi əlaqələrinin inkişafında böyük
xidmətləri olmuş dramaturq, tər
cüməçi, şair və ədəbiyyatşünas
MaqsudŞeyxzadəninbinadayer
ləşənevmuzeyinədəbaşçəkib.
Muzeyin direktoru şairə məxsus
əşyalar,əsərlər,əlyazmalarbarə
dəməlumatverib.Bildiribki,1991
ci ildə yaradılan muzeydə şairə
məxsus224eksponatsaxlanılır.

Qeyd edək ki, kitabxana və
muzeyin yerləşdiyi bina 1904
cüildəinşaedilibvəİsmayılbəy
Soltanbəyova məxsus olub. Ti
kili yerli əhəmiyyətli tarixi abidə

kimi (inv. № 4061) dövlət qey
diyyatınaalınıb.Naziryerliəhə
miyyətli tarixi abidə olan Hacı
Məhəmmədağanınevinidə(inv.
№ 4060) ziyarət edib. Məlumat
verilibki,XIXəsrəaidolanyaşa
yışeviXXəsrinortalarındahərbi
komissarlıq,19862015ciillərdə
Tarixdiyarşünaslıqmuzeyi,son
raisəUşaqgənclər inkişafmər
kəzikimiistifadəolunub.
Anar Kərimov Ağdaşda daha

bir yerli əhəmiyyətli memarlıq
abidəsi olan Hacı Bədəl Əfəndi
məscidinə(XIXəsr,inv.№4070)
gəlib, məscid binasının cari və
ziyyəti ilə tanışolub.Bildirilibki,
binada uzun illər körpələr evi,
uşaqbağçasıfəaliyyətgöstərib.
Bununladamədəniyyətnaziri

ninAğdaş rayonunasəfəribaşa
çatıb.
Xatırladaq ki, Anar Kərimov

birgünöncəGöyçayrayonunda
birsıratarixiabidələrəvəmədə

niyyət ocaqlarına baxış keçirib,
müəssisələrin madditexniki im
kanları,carivəziyyətivəfəaliyyət
istiqamətləri haqqında məlumat
alıb.

Vətəndaşların müraciətləri dinlənilib, 
müəssisələrə və tarixi abidələrə baxış keçirilib

Mədəniyyət naziri Ağdaş rayonunda olub

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 
prezidentinin Polşada görüşləri

Xəbərverdiyimizkimi,1921sentyabrtarixindəPolşanın
paytaxtıVarşavadaVIBeynəlxalqTürkologiyaKonqresi
keçirilib.KonqresintərəfdaşlarındanbiriBeynəlxalqTürk
MədəniyyətivəİrsiFonduolub.

Fondun prezidenti Günay
ƏfəndiyevaPolşaya işgüzar sə
fəriçərçivəsindəbirsıragörüşlər
dəkeçirib.
Günay Əfəndiyeva Polşada

yaşayan tatar icmasının rəhbə
ri, ölkənin baş müftisi Tomasz
Miskievicz ilə görüşüb. Görüşdə
Azərbaycan,Türkiyə,Qazaxıstan
vəMacarıstanınPolşadakıdiplo
matları,həmçinin tatar icmasının
nümayəndələriiştirakediblər.
GörüşzamanıXIVəsrdənPol

şada məskunlaşan türk kökənli

etnik azlıqlar olan tatarların ço
xəsrliktarixivəmədəniirsininöy
rənilməsivəqorunmasıyönündə
müzakirələraparılıb.
Günay Əfəndiyeva Avropa

ərazisində, o cümlədən Litvada
vəPolşadayaşayantatarvəka
raimlərinmədəniyyətininmühafi
zəsiistiqamətdəhəyatakeçirilən
layihələrdənbəhsedib.
Fondun prezidenti ilə ötən il

keçirilən görüşləri, eləcə də ta
tarların sıx məskunlaşdığı Be
lostok şəhəri və Sokoliki böl

gəsinə edilən birgə ziyarətləri
xatırladan Tomasz Miskievicz,

təşkilatın türk xalqlarının qədim
mədənidəyərlərintəbliğivətəş
viqi yönündə fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirib.O,tatarlarınölkə
dəkidinivəsosialhəyatlarıhaq
qında danışaraq onlaraməxsus
olan irsin mühafizəsi və təbliği
barədəməlumatverib.
GünayƏfəndiyevaPolşayasə

fəriçərçivəsindəFrederikŞopen
adınaVarşavaMusiqiUniversite
tininrektoruKlaudiuszBaran ilə
dəgörüşüb.
GörüşzamanıBeynəlxalqTürk

MədəniyyətivəİrsiFonduiləPol
şanın,eləcədəAvropanınənqə
dim universitetlərindən olan Fre
derikŞopenadınaVarşavaMusiqi
Universiteti arasında gələcəkdə
birgəlayihələrinhəyatakeçirilmə
sininönəmivurğulanıb,buistiqa
mətdəfikirmübadiləsiaparılıb.

Sivilizasiyalar Alyansı və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 
arasında memorandum imzalanıb

BirləşmişMillətlərTəşkilatının(BMT)Sivi
lizasiyalarAlyansıvəNizamiGəncəvi
BeynəlxalqMərkəziarasındaanlaşma
memorandumuimzalanıb.

Memorandumu NyuYorkda Nizami Gəncəvi
BeynəlxalqMərkəzinin həmsədri İsmayıllı Sera
gəldin və BMTnin Sivilizasiyalar Alyansının ali
nümayəndəsiMigelAngelMoratinosimzalayıblar.
Mərkəzdən verilən məlumata görə, iki qurum

mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoqun təş
viqi, sosial inklüzivliyin təşviqi, ksenofobiya və
nifrətləmübarizə;qarşılıqlımaraqdoğuranişsa
hələrində qabaqcıl təcrübə və biliklərinmübadi

ləsi,gənclərəyönəlmişlayihələrin,təşəbbüslərin
müəyyənedilməsivəs.istiqamətlərdəəməkdaş
lıqedəcək.
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əvvəli səh. 1-də
Avropa İttifaqının “EU4Culture” layihəsinin

yerli əlaqələndiricisi Firuzə Bağır bildirdi ki,
2021-ci ilinmayayındaelanedilənproqram
Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində qeyri-paytaxt
vəregionlaraxüsusidiqqətyetirməkləmədə-
niyyətvəyaradıcısektorudəstəkləməküçün
Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilən
dördilliklayihədir.Layihəninölkəmizüzrəhə-
yatakeçirilməsindətərəfdaşAzərbaycanRes-
publikasının Mədəniyyət Nazirliyidir: “Layihə
çərçivəsində alınan qrant hesabına şəhərlər
üçün mədəniyyət strategiyası hazırlanacaq.
Gələcəkdənövbətimərhələdənuğurlakeçə-
cəkşəhərlərüçünstrategiyanınhəyatakeçiril-
məsiməqsədilə300minavroqrantayrılması
nəzərdə tutulub. Təqdim olunan müraciətlər
qiymətləndirildikdənsonraölkəüzrəŞəki,Xır-
dalanvəLənkəranşəhərləriözmədəniinkişaf
strategiyalarınıhazırlamaqüçün30minavro
qrantqazanıblar.Lənkəranşəhərindənlayihə
üçün nazirliyin Lənkəran RegionalMədəniy-
yətİdarəsi(RMİ)müraciətetmişdi”.
Avropa İttifaqınınAzərbaycandakıNüma-

yəndəliyininrəhbəriPeterMixalkoçıxışında
diqqətəçatdırdıki,Aİ tərəfindənHöte İnsti-
tutununkoordinasiyasıiləŞərqTərəfdaşlığı
ölkələrininqeyri-paytaxtşəhərvəqəsəbələ-
rində mədəniyyət və yaradıcı sektoru dəs-
təkləməkməqsədilə2021-ciiliniyunayında
ümumi büdcəsi 40milyon avro olan “EU4-
Culture”qrantmüsabiqəsielanolunmuşdu:
“BulayihəAvropaİttifaqıtərəfindənhazırlan-
mış ənböyükmədəniyyət proqramlarından
biridir.Lənkəranşəhərininbulayihədəqalib
olması bizləri sevindirir. Bu qrant vasitəsilə
şəhərdə mədəni layihələri dəstəkləməklə
orta sahibkarlığın da inkişafına təkan veri-
ləcək.Mədəniyyətcəmiyyətüçünuniversal
dəyərəmalikdir.Avropa İttifaqınıngündəm-
dəolanəsasprioritetlərindənbiridəmədə-
niyyət sahəsidir və əməkdaşlığın mühüm
mövzularındandır.Mədəniyyətsahəsinin in-
kişafınayönələnbulayihəinsanlarınsosial-
iqtisadiinkişafınadatöhfədir”.
Çıxışınınsonundalayihənintərəfdaşlarına

təşəkkürünübildirənPeterMixalkolayihənin
simvolik kubokunu Lənkəran RegionalMə-
dəniyyət İdarəsinin rəisi Şahin Şahbazova
təqdimetdi.
ŞahinŞahbazov“EU4Culture”layihəsiçər-

çivəsində elan edilən “ŞərqTərəfdaşlığı öl-
kələrindəiqtisadiinkişafvəsosialrifahüçün
mühərrik kimi mədəniyyət və yaradıcılığın
təşviqi” qrant müsabiqəsində qalib olmala-
rındanməmnunluğunu ifadə edərək dəstək

olan təşkilatlara minnətdarlığını dilə gətirdi.
LayihəçərçivəsindəLənkəranşəhərininmə-
dəni inkişaf strategiyasının hazırlandığını
diqqətəçatdıranRMİ-ninrəisilayihəninuğur-
lareallaşacağınaümidvarolduğunubildirdi.
Tədbirdəçıxışedənmədəniyyətnazirinin

birincimüaviniElnurƏliyevbildirdiki,bugün
nazirliyin qarşısında duran məqsədlərdən
biri dəmədəniyyətin iqtisadiyyataçevrilmə-
sidir:“Müxtəlifikmədəniyyətimizirəngarəng
edir.ÖlkəmizAvropa İttifaqı ilə bir sıra sa-
hələrdə əməkdaşlıq edir. Bunlardan biri də
mədəniyyətsahəsidir.Bizimbusahədəbö-
yük potensialımız var. Layihə qeyri-paytaxt
şəhərlərəhəsrolunub.Ammamənbu layi-
həni“hərşəhərbirpaytaxtdır”–deyəadlan-
dırardım.Məqsədimiz, ilknövbədə,mədəni
dəyərlərimizədiqqətvəqayğıiləyanaşaraq
onlarıtəbliğetməkdir.Lənkərancamaatıöz
nemətvədəyərləriiləfəxredərəkbudəyər-
ləribubölgənininkişafınahəsretməklətöh-
fələrverəbilərlər.Bugündünyabərpaolunan
enerjimənbələrihaqqındadanışır.Azərbay-
can üçünmədəniyyət ən zənginmənbədir.
Biz bu mənbəni, mədəniyyəti iqtisadi inki-
şafasəfərbəretməliyik.Bizbugünregional
mədəniyyət idarələrini bölgələrdə yerləşən
mədəniyyət müəssisələrinə idarəedici kimi
deyil,busahənin inkişafına iqtisadi töhfələr
verən koordinator kimi görürük. Layihəyə
dəstəkverəntəşkilatlaratəşəkküredirəm”.
LənkəranŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçı-

sıTalehQaraşovəlamətdarhadisəmünasi-
bətiləbütünlənkəranlılarıtəbriketdi.Bildirdi
ki,bunailiyyətLənkəranüçünxüsusiönəm
kəsb edir. Taleh Qaraşov şəhər İcra Haki-
miyyətininəsas tərəfdaşlığı iləhəyatakeçi-
riləcəklayihənintarixivəmədəniirsinintəb-

liğinə xidmət edəcəyini və sosial inkişafına
töhfəverəcəyinivurğuladı.
BeynəlxalqkulinariyaçempionatındaLən-

kəranınilkkulinariyakomandasının1-ciye-
riqazandığınıdeyən icrabaşçısıPrezident
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident,
UNESCO-nunvə ISESCO-nunxoşməramlı
səfiriMehribanxanımƏliyevanındiqqət və
qayğısı nəticəsində “Cənub mirvarisi” olan
Lənkəran şəhərinin UNESCO-nun “qastro-
nomiya” tematikası üzrə 2021-ci ildə “Ya-
radıcı şəhərlər şəbəkəsi”nə daxil edildiyini
bildirdi. Qeyd etdi ki, layihə çərçivəsində
kitabxana, muzey, qalereya və regionda
fəaliyyətgöstərəndigərmədəniyyətocaqla-
rınınfəaliyyətindəAvropamodellərinintətbiq
edilməsi, eləcə də şəhərinmədəniyyət po-
tensialının artırılması və regionda mədəni
əməkdaşlığıninkişafetdirilməsiönəmlidir.
Təqdimatda çıxış edən Fransanın ölkə-

mizdəkisəfiriZakariQros,Avropaİttifaqının
regional tədqiqatlarüzrəkoordinatoruMari-
kaJabuaLənkəranşəhərininsakinlərinitəb-
rikedərək layihənin reallaşmasındauğurlar
arzuladılar.
Qeyd edək ki, müsabiqəyə Azərbaycan

üzrəsəkkizşəhərmüraciətetmişdi:Lənkə-
ran, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Yevlax,
Şirvan, Xırdalan və Şəki. Lənkəran şəhəri
üçünmüraciətMədəniyyətNazirliyininLən-
kəran Regional Mədəniyyət İdarəsi vasitə-
silə həyata keçirilib. Layihə üzrə strategiya
iki il ərzində icra ediləcək. Maliyyə dəstəyi
iləyanaşı,layihəçərçivəsindəqalibşəhərin
mədəniyyətsahəsindəpotensialınıngüclən-
dirilməsinə yönəlmiş dəstək və təlim proq-
ramlarıkeçiriləcək.

Lalə Azəri

“Lənkəran şəhərinin mədəni inkişaf strategiyası” 
Avropa İttifaqının qrantını qazanıb

Bölgələrin mədəni həyatı – müxtəlif səpkili tədbirlər

BərdəRMİ-ninrəisiVəsiləMöhsümovaYev-
laxrayonundabirsıramədəniyyətmüəssi-
sələrinəbaxışkeçirib.Baxışzamanıidarə
rəisirayonunAran–2qəsəbəMədəniyyət
evi,qəsəbəkitabxanafilialıvəUşaqmusiqi
məktəbininfəaliyyətiilətanışolub.

***
Gəncə RMİ-nin rəisi Vasif Cənnətov re-

gionalidarənintabeliyindəfəaliyyətgöstərən
Gəncə, Naftalan şəhər, Samux, Goranboy,
KəlbəcərvəXocalırayonlarınınuşaqmusi-
qi,incəsənətvərəssamlıqməktəblərinəyeni
təyin olunmuş pedaqoji kadrlarla görüş ke-
çirib.İdarərəisiyenimüəllimləritəbrikedib,
uğurlararzulayıb.

***
MasallıRMİYardımlırayonHeydərƏliyev

Mərkəzində“Şuşaİli”iləəlaqədar“Azərbay-
canınmilli sərvəti”adlı tədbir təşkilolunub.
TədbirdəŞuşanınişğaldanazadedilməsinə
həsrolunan“Zəfərinzirvəsi”adlısənədlifilm
nümayişolunub.

***
ŞəkiRMİOğuzRayonTarix-Diyarşünaslıq

Muzeyinintəşkilatçılığıiləuşaqvəyeniyetmə-

lər arasında “Vətənimin hər qarışı gözəldir”
adlı rəsmmüsabiqəsi keçirilib.Müsabiqə iş-
tirakçılarınıntəbiətqoynundaçəkdiklərirəsm
əsərlərimuzeyinəməkdaşlarıtərəfindənqiy-
mətləndirilibvəqaliblərmükafatlandırılıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Qibləgahımız Vətənin 
şəhid adlı səcdəgahı var...

BölgələrdəkimədəniyyətmüəssisələrindəAnımGünümüna-
sibətiləmüxtəliftədbirlərkeçirilib.

İsmayıllı Regional
Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ)vəİsmayıllıRa-
yon İcra Hakimiyyəti-
nin birgə təşkilatçılığı
ilə rayon Heydər Əli-
yevadınaMədəniyyət
Mərkəzində“44günün
biranı”adlıbədiikom-
pozisiya nümayiş olu-
nub. Tədbirdə rayon
İcra Hakimiyyəti, hü-
quq-mühafizəorqanla-

rınınrəhbərləri,regionalidarəninəməkdaşları,şəhidailələri,qazilərvə
ictimaiyyətnümayəndələri iştirakediblər.Şəhidlərimizinəzizxatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadolunduqdansonraMədəniyyətMərkəzinin
Xalqteatrı“44gününbiranı”kompozisiyasınıtəqdimedib.

***
ŞəkiRMİZaqatalarayonHeydərƏliyevMərkəzində“Şəhidlik

zirvəsi”adlı tədbirkeçirilib.Tədbirdəçıxışedənlər torpaqlarımı-
zınişğaldanazadedilməsiuğrundadöyüşlərdəcanlarınıqurban
verən şəhidlərin əziz xatirəsinin qəlblərdə əbədi yaşayacağını
vurğulayıblar.Sonraməktəblilərşəhidlərəhəsrolunanşeirlərdən
ibarətkompozisiyailəçıxışediblər.
Qax rayon MKS-nin C.Cabbarlı adına Mərkəzi Kitabxanasında

“Şanlıtarixiyaşadanlarvəyazanlar”adlıkitabvəuşaqlarınrəsmlərin-
dənibarətsərgitəşkilolunub.

***
XaçmazRMİQuba

rayon MKS-nin Mər-
kəzi Kitabxanasının
oxuzalında“Zəfərta-
riximizin başlanğıcı”
adlı tədbir keçirilib.
Tədbirdə Anım Gü-
nünə həsr olunmuş
videoçarx nümayiş
etdirilib,“27sentyabr
–Zəfərəaparan yol”
adlı sərgiyə baxış
olub.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMədəniyyətMərkəzində“Vətənadlı

qibləgahımınşəhidadlısəcdəgahıvar”adlışeirqiraətimüsabi-
qəsi təşkil olunub.TədbirdəMilliQəhrəmanMübariz İbrahimov
haqqında hazırlanmış animasiya filmi nümayiş etdirilib. Sonda
müsabiqəninqaliblərimükafatlandırılıb.
QazaxDövlətRəsmQalereyasınınəməkdaşlarıAnımGünüilə

əlaqədarVətənmüharibəsişəhidiXaliddinVeyislininailəsinizi-
yarətediblər.
TovuzDövlətRəsmQalereyasınınəməkdaşlarıisəIIQarabağ

müharibəsişəhidiTovuzrayonsakiniAmilRüstəmovunailəsinə
başçəkiblər.

***
Ağdaş RMİ Zərdab Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin

əməkdaşlarıAnımGünü ilə əlaqədar Vətənmüharibəsi şəhidi,
başleytenantAğaqardaşAbbasovunailəsiniziyarətediblər.
GöyçayrayonununÇərəkəkəndindəBirinciQarabağmühari-

bəsişəhidiİlqarRəhimoğluNəbiyevinxatirəsinəinşaolunanbu-
laqistifadəyəverilib.
İlqarNəbiyev1975-ciilinsentyabrındaÇərəkəkəndindədünya-

yagözaçıb.Ortaməktəbibitirib,AliHərbiMəktəbəqəbulolunub.
BirinciQarabağmüharibəsibaşlayandatəhsiliniyarımçıqqoyub
cəbhəyəgedib.1994-cüilyanvarayının11-dəFüzulirayonunun
AşağıƏbdürrəhmanlıkəndiistiqamətindəşəhidolub.

***
MasallıRMİMasal-

lıTarix-Diyarşünaslıq
Muzeyi və Masallı
DövlətRəsmQalere-
yasınınbirgətəşkilat-
çılığı ilə “Tarixyazan
igidlər” mövzusunda
tədbirkeçirilib.Muze-
yin direktoru Əntiqə
Tağıyeva çıxış edə-
rək 44 günlük Vətən
müharibəsindəəsgər
və zabitlərimizin fə-

dakarlığından,Azərbaycanxalqınınmübarizəəzmindən,xalq-or-
dubirliyinəticəsindəqazandığımızQələbədəndanışıb.

***
Sabirabad RMİ Şirvan şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin Şirvan

Folklorevi“Anımgünüm,qürurgünüm”adlı tədbirkeçirib.Təd-
birdəşagirdlərvətənpərvərlikmövzusundaşeirlərsəsləndiriblər.

***
Şəmkir RMİ Daş-

kəsən rayon Heydər
Əliyev Mərkəzində
keçirilən anım tədbi-
rində 44 günlük Və-
tən müharibəsindən
bəhs edənmühazirə
dinlənilib, Daşkəsən-
dən olan şəhidlər
haqqında videoçarx
nümayişetdirilib.

***
SumqayıtRMİAbşeronrayonMKS-ninbirqrupəməkdaşıVə-

tənmüharibəsişəhidiEminAğazadəninailəsiniziyarətedib.
Qubadlı rayonmədəniyyət işçiləri Vətənmüharibəsi şəhidləri

VüsalAllahverdiyevvəmayorElçinAlıyevinailəsinəbaşçəkiblər.

***
KürdəmirdəAnımGününəhəsrolunan“QarabağAzərbaycan-

dır!”devizialtındarəsmvəəlişlərindənibarətsərgitəşkiledilib.
HeydərƏliyevparkındakeçirilənsərgidəKürdəmirRMİKürdəmir
MədəniyyətMərkəzinindərnəküzvlərininvərayonməktəblilərinin
əlişlərivərəsmlərinümayişolunub.
Kürdəmirdə I Qarabağ müharibəsi şəhidi Vahid Əhmədovun

adınıdaşıyanabidəkompleksininaçılışıolub.Açılışmərasimində
rayon rəhbərliyi, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələri,mək-
təblilər,kəndsakinləri,şəhidinyaxınlarıiştirakediblər.
Beyləqan rayonMədəniyyətMərkəzindəmədəniyyətmüəssi-

sələrininVətənmüharibəsiiştirakçısıolanəməkdaşlarıiləgörüş
keçirilib.Tədbirdəmüharibəiştirakçılarıçıxışedərəkdöyüşyolları
haqqındaməlumatveriblər.
Bədii hissədəməktəblilərin ifasında şəhidlərimizə,Qələbəmi-

zəhəsrolunmuşşeirlərsəsləndirilib.BeyləqanrayonMədəniyyət
Mərkəzinin“Gənclik”Xalqteatrınınifasındavətənpərvərlikmöv-
zusunda“Məzuniyyət”tamaşasınümayişolunub.

“Şuşa İli”nə həsr olunmuş kitabların təqdimatı 

AzərbaycanYazıçılarBirliyində(AYB)KürdəmirRegionalMədəniy-
yətİdarəsinin(RMİ)dəstəyiilənəşredilən“Şuşaİli”nəhəsrolunmuş
“ZəfərinAmili”və“Yenibirsəhər”kitablarınıntəqdimatıkeçirilib.

GirişsözüiləçıxışedənAYB-ninkatibi,yazıçı-dramaturqElçinHü-
seynbəylikitablarhaqqındaməlumatverib.Dahasonrahərikinəş-
rinlayihərəhbərivəönsözünmüəllifi,KürdəmirRMİ-ninrəisiFaiq
Xudanlıkitablarınnəşrəhazırlanmasıprosesindənsözaçıb,həriki
gəncmüəllifəuğurlararzulayıb.
Kitabların redaktoru, yazar, ədəbiyyatşünasRamilƏhməd nəşr-

lərinədəbiyyatadamlarıvəgenişoxucukütləsitərəfindənmaraqla
qarşılanacağınıvurğulayıb.Dahasonratədbirdəiştirakedəntanın-
mışşair,yazıçıSeyranSəxavət,XəyalRzavədigərlərikitablarhaq-
qındafikirlərinibölüşüblər.
“ZəfərinAmili”kitabı44günlükVətənmüharibəsindəqəhrəman-

casınaşəhidolanAmilHüseynovahəsrolunub.Qəhrəmanınhəyat
yoldaşıXalisəxanımınmüəllifiolduğunəşrAmilintimsalındabütün
şəhidlərin,müharibə iştirakçılarınınvəmüharibəzamanındaonları
gözləyənlərinduyğularından,yaşantılarındanbəhsedir.
“Yenibirsəhər”kitabı isə “Kür”ədəbiməclisininüzvü,Beyləqan

rayonNiyaziadınaUşaqmusiqiməktəbininmüəllimiAygünBayram-
lınınşeirlərindənibarətdir.Müəllifinşeirləri“Zəfəryolu”,“Sənigözlə-
yirəm”və“Bugünyenibirsəhər”başlıqlarıaltındatoplanıb.

Cığır necə Zəfər yoluna çevrildi?
Gəncədə Yunus Oğuzun tarixi romanı 

təqdim olunub

GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)vəGəncəŞə-
hərİcraHakimiyyətinintəşkilatçılığıiləjurnalist,yazıçı,
tarixçi,türkoloqYunusOğuzun“Cığır”romanınıntəqdi-
matıkeçirilib.

TədbirdəGəncəRMİ-nin rəisiVasifCənnətov,şəhər İcraHa-
kimiyyəti İctimai-siyasi vəhumanitarməsələlər şöbəsininmüdir
müaviniAzərİbrahimov,AYB-ninGəncəbölməsininsədriXəzan-
gülHüseynovavədigərçıxışedənlər romanvəonunmövzusu
barədəfikirlərinibölüşüblər.
YunusOğuzbildiribki, romanınəsasqayəsiŞuşayacığırdan

başlayanyolunZəfəryolunaçevrilməsidir.
Tədbirinsonundamüəllifəsərişəhidailələrivəqazilərüçünim-

zalayıb.
“Cığır”romanıPənahəlixanınŞuşanıinşaetdirməsindənbaş-

layaraq8noyabr2020-ciil–Şuşanınişğaldanazadedilməsinə-
dəkolandövrüəhatəedir.ƏsərdəŞuşaşəhərinintarixindən,44
günlükVətənmüharibəsizamanıvəsonrasıəldəolunannailiy-
yətlərdənbəhsedilir.
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ÜzeyirHacıbəyliXIVBeynəl
xalqMusiqiFestivalıçərçivə
sindəBakıMusiqiAkademi
yasında(BMA)dabirneçə
konsertproqramıgerçəkləşib.

Sentyabrın 21-də Ü.Hacıbəy-
li adına BMA-nın böyük zalında
keçirilənkonsertdəbuilinmayın-
daVyanaşəhərindətəşkilolunan
“Odlar Yurdunun sədaları” Bey-
nəlxalqKlassikMusiqiMüsabiqə-
sinin qalibləri –AleksandrMaria
Vaqner (Almaniya) və Qriqorius
İoannu(Yunanıstan)çıxışediblər.
Əvvəlcə BMA-nın prorekto-

ru, professor YeganəAxundova
istedadlı pianoçular haqqında
məlumatverib.Bildirilibki,Alek-
sandrMariaVaqnerVirciniyaYa-
radıcılıq İncəsənət Mərkəzinin
təqaüdçüsü, Qriqorius İoannu

F.List Beynəlxalq Musiqi Müsa-
biqəsininvəZalsburqşəhərində
keçirilən “Mozarteum” Yay Aka-
demiyasınınlaureatıdır.
A.M.VaqnerkonsertdəV.A.Mot-

sartın“No11A-dursonata”,T.Qu-
liyevin “Cəmilənin albomu”nu və
həmçininözününbəstələdiyi“Mi-
niatür über Mohn” əsərlərini ifa
edib.Q.İoannouisəF.Listin“Me-
fisto-valsNo1”,F.Şopenin“Nok-
türn No 1 op.48”, C.Psatosun
“Jettatura”, Ü.Hacıbəylinin “Sən-
siz”, S.Prokofyevin “No 7 op.83
sonata”sınısəsləndirib.
Sentyabrın 22-də BMA-nın

böyük zalında “Odlar Yurdunun
sədaları”müsabiqəsininqalibləri
olmuşdahaikiistedadlımusiqiçi
–HeliKanq(CənubiKoreya)və
Anna Leyererdir (Avstriya) səh-
nəyəçıxıb.

HeliKanqınifasındadinləyicilər
D.Skarlatti,V.A.Motsart,K.Şuman,
F.Mendelson vəM.Ravelin,Anna
Leyererin ifasında isə R.Şedrin,
A.Ginastera,A.Skryabin vəF.Lis-
tinəsərlərinidinləyiblər.
Müxtəlifmilliməktəb,üslubvə

tarixi dövrlərin bəstəkarlarının
əsərlərindən ibarət rəngarəng
proqramtəqdimedəngəncmusi-
qiçilərinincətəfsirivəvirtuoztex-
nikasıBakıdinləyicilərininyadda-
şındahələuzunmüddətqalacaq.

***
Sentyabrın24-dəBMA-da“Ba-

ku Chamber Orchestra”nın kon-
serti keçirilib. Konserti Prezident
Administrasiyası Humanitar siya-
sət, diaspor, multikulturalizm və
dini məsələlər şöbəsinin müdiri
FərəhƏliyeva,DövlətMədəniyyət

vəİncəsənətUniversitetininrekto-
ru,professorCeyranMahmudova,
mədəniyyətvəincəsənətxadimlə-
ri,musiqisevərlərdinləyiblər.
Dirijor Mirian Xuxunaişvilinin

(Gürcüstan) rəhbərliyi altında
“Baku Chamber Orchestra”nın
müşayiəti ilə solist, istedadlı
pianoçuKristinaMillerin(Rusiya/
Almaniya) ifası dinləyicilərə bö-
yükzövqbəxşedib.
Qeyd edək ki, K.Miller beynəl-

xalq müsabiqələr laureatı, Mün-
xenYeniFilarmoniyası,VyanaKa-
meraOrkestri,AmerikaOrkestrivə
LitvaKameraOrkestrininsolistidir.
Konsert proqramında Ü.Hacı-

bəylinin“Arazbarı”,F.Şopenin“Pi-
anovəorkestrüçünkonsertNo.1
emoll,op.11”,B.Brittenin“Simple
Symphony, op.4”, G.Kançelinin
“Daneliada”əsərləriifaolunub.

“Şuşaya salam” deyənlər
30 ölkədən 44 müəllif mədəniyyət paytaxtımız üçün şeir söyləyəcək

əvvəli səh. 1-də
AYB-nin Natəvan klubunda keçirilən

təqdimatda qurumun katibi, şair-pub-
lisist Səlim Babullaoğlu layihə barə-
də məlumat verdi. Bildirdi ki, 44 gün
davam edəcək layihəmüddətində hər
günbiriştirakçıözşeirinioxuyacaqvə
hər bir oxu “Space” telekanalında ya-
yımlanacaq. Aksiyanın  sonunda bü-
tün iştirakçıların imzasıylahazırlanmış
memoriallövhəŞuşaşəhərinəhədiyyə
ediləcək: “Şadam ki, bir çox xarici öl-
kələrdəki həmkarlarımız bu layihədə
iştirakarazılıqverdilər.İnanmaqistəyi-
rəmki,nəvaxtsaonlarıBakıya,Şuşaya
dəvətedəbiləcəyik.Onudavurğulayım
ki, layihədə Qarabağ, Şuşa haqqında
bir neçə şeir olsa da, ümumilikdə iş-
tirakçılar seçimlərində sərbəstdirlər.
Sadəcə,onlarçıxışlarınıanadilimizdə
“Salam,Şuşa”xitabı iləbaşlayacaqlar.
Hərbiri özölkəsində kifayətqədər ta-
nınan imza sahiblərinin bu təşəbbüsə
qoşulmasısevindiricihaldır”.
Sonra söz layihənin ilk günündə çı-

xışedəcəkAYB-ninsədri,Xalqyazıçısı
Anara verildi. Layihə münasibətilə təş-
kilatçıları, eləcə də oxucu-tamaşaçıları
təbrikedənyazıçıbuaksiyanıədəbiyyat,
sözsənəti,eləcədəŞuşamızıntəbliğin-
dəəhəmiyyətliaddımkimidəyərləndirdi:

“Torpaqlarımızınişğaldanazadolunma-
sı,bütünxalqımızınnümayəndələrikimi,
bizyazı-pozuinsanlarınadabirayrıya-
radıcılıqşövqübağışladı.Bizxoşbəxtik
ki,Qarabağınazadolunmasınıgördük.
Ümumiyyətlə,Qarabağməsələsibaşla-
yandanbəriYazıçılarBirliyi hər zaman
ictimai prosesləri, hadisələri yaradıcılıq
müstəvisindəönplandasaxlamağaça-
lışıb. Təbliğat işimiz bundan sonra da
intensiv şəkildə davam edəcək və ba-
cardıqcabunudahagenişauditoriyaya
çıxarmağanail olacağıq.Bu fəaliyyətin
vacibünsürlərindənbiridə“Şuşayasa-
lam”layihəsidir”.
“Space” Müstəqil Teleradio Şirkətinin

prezidenti Müşfiq Hətəmov da layihəyə
qoşulmaqdan, onun təbliğatçısı olmaq-
danməmnunluq ifadəetdi: “Otuz ildirki,
Qarabağ həqiqətləri barədə müxtəlif tri-
bunalardan çıxışlar olub. Lakin bu gün
haqqında danışdığımız layihənin haqq
işimizintəbliğindəxüsusiyeriolacaq.La-
yihəninönəmihəmdəondadırki,dünya
ziyalıları da bizim həqiqətləri dilə gətirir,
onunbirbaşavədolayı tərənnümçüsünə
çevrilirlər.Məndeyərdimki,bulayihəhəm
dədövlətimizinuğurlutəbliğataddımıdır”.
Mədəniyyət Nazirliyi Kitab sənayesi

şöbəsininmüdiriAkifMarifiisəçıxışında
layihənin dünya xalqlarında Qarabağla

bağlı düzgün fikrin formalaşdırılmasına
töhfəsinədiqqətçəkdi: “AliBaşKoman-
danın rəhbərliyi altında torpaqlarımız
işğaldanazadolunduqdansonraMədə-
niyyətNazirliyinindəüzərinəböyükmə-
suliyyət düşür. Qarabağ həqiqətlərinin
dünyayaçatdırılmasındanazirliyiniştira-
kıiləbirçoxişlərgörülübvəbusistemli
prosesgetdikcəözəhatəvətəsirdairə-
sinidəgenişləndirməkdədir.“Şuşayasa-
lam”layihəsidəhəminişlərdənbiridir”.
AYB-nin birinci katibi, Xalq yazıçısı

Çingiz Abdullayev də layihənin ədəbiy-
yat,sözsənətiüçünqalıcıolmasınadiq-
qət çəkdi: “Ümumiyyətlə, tarixdəyazıçı-
larınkitablarıqalır.VaxtiləHomeryazdığı
müharibədənbizəheçnəqalmayıb,am-
maonunyazdığımətnibizfaktkimiqə-
bul edir və hadisəni gözlərimiz önündə
canlandırırıq. Bumənada kifayət qədər
nümunə sadalamaq olar. Bütün bunla-
rı nəzərə alaraqbizlər yaradıcı insanlar
olaraqözhəqiqətlərimizigələcəkzama-
nıninsanınaçatdırmaqüçünyazmalıvə
kitabaçevirib,qorumalıyıq”.
AYB-nin sədr müavini Rəşad Məcid

Şuşa vəonun təbliğinə yönələn təşəb-
büslərin önəmini vurğuladı. Bildirdi ki,
mədəniyyətpaytaxtımızŞuşanınadıilə
bağlı bütün layihələr ümumilikdəAzər-
baycan həqiqətlərinin ifadə vasitəsidir:

“Bu mənada Şuşaya salam” gözəl və
orijinal layihədir.Təşkilatçılara təşəkkü-
rümübildirirəm.Şuşabizimmüqəddəs,
sevimli şəhərimizdir. Xüsusilə qeyd et-
məkistərdimki,gəncolandaŞuşahaq-
qında ən gözəl sözləri Anar müəllimin
yazılarındanoxumuşamvəeləlayihəyə
məhzonunsöylədiyi şeirləbaşlanması
alqışlanasıhaldır”.
AYB-nin katibi İlqar Fəhmi isə layi-

həyə xarici müəllifərin qoşulmasını
təqdir etdi. Bunun həm də Qarabağ,
Şuşa,Zəfərmövzusundayaranabilə-
cək yeni bədii nümunələrə  stimul ol-
duğunu dedi:  “Bəzən yazıçı və şair-
lərəiradlarbildirirlərki,onlarQarabağ
zəfəri haqqında yazıb-yaratmırlar.

Halbuki hadisələr başlamazdan öncə
də yazıçılarımız, şairlərimiz Qarabağ
mövzusunda yazıb-yaradıblar və dü-
şünürəm ki, zamanla buradakı imza
vəmövzurəngarəngliyinədənailola-
cağıq. Bu layihədə isəprosesəölkə-
mizdənkənardaolansözadamlarıda
qoşulub”.
Qeyd edək ki, “Şuşaya salam” layi-

həsindəTürkiyə,Macarıstan, İran, Da-
nimarka, Ukrayna, İtaliya, Rumıniya,
Yaponiya, Qazaxıstan, Pakistan, Gür-
cüstan, İsrail, Rusiya və s. ölkələrdən
tanınmışimzalarqatılıblar.27sentyabr-
da başlayan layihənin son nümayişi 8
noyabrtarixindəbaştutacaq.

Həmidə

Üzeyir bəyin musiqi ənənələri yaşayır
Beynəlxalq festival çərçivəsində Şuşa əsilli 
bəstəkarların əsərlərindən ibarət konsert 

ÜzeyirHacıbəyliXIVBeynəlxalqMusiqiFestivalıbuildəma
raqlıkonsert,təqdimatvəustaddərsləriiləyaddaqaldı.

Sentyabrın23-dəAzərbaycanBəstəkarlarİttifaqında(ABİ)festi-
valçərçivəsindəŞuşaəsillibəstəkarlarınəsərlərindənibarətkon-
sertkeçirildi.
ABİ-ninÜ.Hacıbəyliadınakonsertsalonundagerçəkləşəntəd-

biri ittifaqınsədri,AMEA-nınmüxbirüzvü,Xalqartisti,professor
FirəngizƏlizadəaçdı.Şəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəliksü-
kutlayadedildi.
FirəngizƏlizadəbugünkütədbirinböyükmənakəsbetdiyinibil-

dirdi: “Bu konsert hamıyagöstərməlidir ki,Qarabağdanbaşlayan
bizimklassikmusiqi,bəstəkarlıqməktəbibugündəyaşayır,inkişaf
edir.Təəssüfədeyimki,bizhələdəAzərbaycanbəstəkarlıqməktə-
bininimkanlarınıdünyayayetərincəgöstərəbilməmişik.Buyaxın-
lardabizRusiyanınHəştərxanşəhərindəböyükbirmusiqitədbirinə
qatılmışdıq.Bizimkonsertdənsonramüxtəlifölkələrdəngələnmu-
siqiçilər bəstəkarlıqməktəbimiz haqqında çox dəyərli fikirlər söy-
lədilər.HəttaMoskvadangələnbəstəkarMəmmədHüseynovmilli
bəstəkarlığımızınmüsəlmandünyasınınəninkişafetmişbəstəkar-
lıqməktəblərindənolduğunudedi.Bufikirçoxsadəsəslənsədə,
dərinmənakəsbedir,hərbirimizdəqürurhissidoğurur.Bugündahi
Üzeyirbəyinadınıdaşıyanmillibəstəkarlıqməktəbiüzərinədüşən
vəzifənicanla-başlayerinəyetirirvəgələcəkdədəbeləolacaq”.
Sonrakonsertproqramıtəqdimolundu.İlkolaraqÜzeyirHacı-

bəylinin“Arşınmalalan”operettasındanGülçöhrəninariyası,Əş-
rəfAbbasovun“Heyranolmuşam”,RənaQədimovanınklarnetvə
pianoüçün(2ifa)“Musicalofering”,KəmaləƏlizadənin–“Flying
overShusha”pianoüçün,TuralMəmmədlininkamançavəpiano
üçün“Tənhayolçu”,ElnarəDadaşovanın2pianovəlaqquttiüçün
“Aşıqsayağı”,SoltanHacıbəyovun2pianoüçün“Uvertüra”vəs.
əsərlərsəsləndirildi.Çıxışlaralqışlarlaqarşılandı.

S.Fərəcov

Macarıstan orkestri gənc solistləri 
müşayiət edib

ÜzeyirHacıbəyliXIVBeynəlxalqMusiqiFestivalıçərçivəsin
dədahabirkonsertsentyabrın23dəM.Maqomayevadına
AzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniyasındakeçirilib.

Konsertdə Macarıstanın Mendelson Kamera Orkestrinin mü-
şayiəti iləgəncsolistlər– respublikavəbeynəlxalqmüsabiqələr
laureatları Fəqan Həsənli (piano) və Əziz Pənah (qoboy) çıxış
ediblər.
ProqramdaLüdviqVanBethovenin“SimlikvartetN.11,op.95”,

“Quartettoserioso”,VolfqanqAmadeyMotsartın“Pianovəorkestr
üçünkonsertAdur,K.414”,BellaBartokun“Divertisment”,“Rumın
xalq rəqsləri”, Üzeyir Hacıbəylinin “Arazbarı”, Aqşin Əlizadənin
“Cəngi”əsərlərisəsləndirilib.
Musiqiçilərinifasıtamaşaçılartərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.

Binasındakıtəmirişlərisəbəbindənuzunzamanbaşqasəh
nələrdənseyrçilərinisalamlayanAzərbaycanDövlətGənc
TamaşaçılarTeatrısentyabrın24dəyubileymövsümünü
açıb.95cimövsümünilkuşaqtamaşasıPyerKülliforun

(PierreCulliford)“Şirinlər”iolub.

Tamaşadanöncə teatrın foye-
sindəuşaqlarınəlişlərindəniba-
rətsərginümayişetdirilib.Gənc
TamaşaçılarTeatrı, “AskerovArt”
və“CrazyArt”studiyalarınınbir-
gə layihəsi olan  sərgidə fərqli
yaşkateqoriyalarındanuşaqların
əlişlərimüxtəlifmövzularıəhatə
edib.
“AskerovArt” studiyasının rəh-

bəri, Rəssamlar İttifaqının üzvü
Rüfət Əsgərov və “CrazyArt”ın
rəsm dərnəyinin müəllimi Ülkər
Hümmətzadəsərgibarədəməlu-
matveriblər.Bildirilibki,məqsəd
uşaqların estetik zövqünün inki-
şaf etdirilməsi, istedadlı uşaqla-
rın aşkarlanması və təsviri sə-
nətəolanmeylininartırılmasıdır.

Qeydolunubki,hərikistudiyada
uşaqlarınbacarıqlarınıdoğru is-
tiqamətləndirən peşəkar peda-
qoqlarçalışır.
Əl işlərinin nümayişi üçün ya-

radılan şəraitə görə teatrın rəh-
bərliyinə minnətdarlıq ifadə olu-
nub. Sərgidə ümumilikdə 17
uşağınyağlıboyailəçəkdiyi20-
dəkrəsmnümayişetdirilib.
Sonra“Şirinlər”tamaşasıgös-

tərilib.QuruluşçurejissoruElşad
Rəhimzadə, tərtibatçı rəssa-
mı Şahin Hüseynli, geyim üzrə
rəssamı Yekaterina Xaritonova,
musiqi tərtibatçısı İradə Mura-
dova, rejissor assistenti Günay
Qasımova olan səhnə əsərin-
dəmahnıların mətni RənaMir-

zəyevaya, plastik həll Ceyhun
Dadaşova məxsusdur. Rolları
Əməkdar artist Elnur Bəhram-
xan, aktyorlar Rəşad Səfərov,
Zemfira Əbdülsəmədova, Gü-
nel Məmmədova, Nuriyyə Əli-
yeva, Qasımova Xəyalə, Könül
ƏbilovaAnarSeyfullayev,Ramil
MəmmədovvəXaliqBəkirovifa
ediblər.
Qeyd edək ki, belçikalı rəs-

samvəkomiks-romanlarmüəl-
lifi P.Külliforun əsəri əsasında
səhnələşdiriləntamaşa2018-ci
ildən teatrın repertuarındadır.
Tamaşadan sonra sərgidə əl
işləri nümayiş etdirilən uşaqlar
aktyorlarlaxatirəşəkliçəkdirib-
lər.

Azərbaycan səhnəsində 
ilk “Qağayı”

Sentyabrın24-dəaxşamteatr-
dagörkəmlirusyazıçı-dramatur-

quAntonÇexovun“Qağayı”əsə-
ri əsasındahazırlanmışeyniadlı
tamaşanınpremyerasıolub.
Tamaşadan öncə çıxış edən

teatrın baş rejissoru, Əməkdar
incəsənətxadimiMehribanƏlək-
bərzadə yubiley mövsümündə
qarşıda duran yaradıcılıq işləri,
təqdimolunacaqtamaşalarhaq-
qındadanışıb.
Tamaşanın quruluşçu rejis-

soru, ƏməkdarartistNicatKa-
zımov hər kəsi salamlayaraq
təmirdənsonrayeni səhnə tex-
nikası ilə təchiz olunmuş teatr-
da bundan sonra daha gözəl
tamaşaların ərsəyə gələcəyini
deyib, səhnə əsəri haqqında
məlumatverib.Bildiribki,Azər-
baycan teatr tarixindəÇexovun
buəsərinəilkdəfəmüraciətolu-
nur. Tamaşaçılar teatrın tanın-
mış aktyorları ilə yanaşı, gənc
və istedadlı aktyorlarını da gö-
rəcəklər.
Çıxışlardan sonra “Qağayı”

tamaşasınümayişetdirilib.Rol-
ları Əməkdar artistlər Kəmalə
Hüseynova,NicatKazımov,Ra-
sim Cəfərov, Şövqi Hüseynov,
aktyorlar Səbinə Məmmədova,
Bəhram Həsənov, Kərəm Ha-
dizadə, Anar Seyfullayev, Se-
vincMehrəliyeva,AnarSəfiyev,
Aygün Fətullayeva, Manaf Da-
daşov, Nurlan Süleymanlı, Mi-
kayıl Əliyev, Elgün Yəhyayev,
ArazPirimov,ÜmmanBudaqov,
Mətləb Abuşov oynayırlar. Ta-
maşanın bədii tərtibatı Telman
Şıxıyevə,xoreoqrafikhəlliNailə
Məmmədzadədəyə,musiqitərti-
batıŞamxalNovruzluya,fəndlə-
rin quruluşu İsaƏsədovaməx-
susdur.

Gənc Tamaşaçılar Teatrı 
yeni mövsümü premyera ilə açıb

Bakı Musiqi Akademiyasında 
Üzeyir Hacıbəyli festivalının konsertləri
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Müasir hərb ta ri xi mi
zə və mil li şöh rət 
sal na mə mi zə qı zıl 
hərf lər lə ya zıl mış 44 

gün lük Və tən mü ha ri bə si nin 
ikin ci il dö nü mü ta mam ol du. 
Bu mü ha ri bə tək cə Azər
bay can döv lə ti nin qüd rə ti ni 
gös tər mə di, ey ni za man da 
Or du muz la xal qı mı zın sar sıl
maz bir li yi nin tə cəs sü mü nü 
or ta ya qoy du. 

44 gü nün so nun da qa za
nılan şanlı Zəfər,Ali Baş Ko
mandan İlham Əliyevin də
dediyi kimi, qəhrəman əsgər
və zabitlərimizin fədakarlığı,
şücaətləri sayəsindəmümkün
oldu.Ölümügözə alan igidlər
Vətənimizinmüqəddəsliyiniöz
canları vəqanları ilə bir daha
sübuta yetirdilər. Bu yazıda
haqq savaşımızda eyni gün
dəşəhidolanİmanvəBəhrəm
Məmmədzadəqardaşlarınıya
dasalacağıq.
Ailəninböyükoğluİman1998

ci il sentyabrın 14də, kiçik oğ
luBəhrəm isə2000ci ilaprelin
18də Lerik rayonunun Kəlvəz
kəndində anadan olublar. Pay
taxtın Xəzər rayonunun Binə
qəsəbəsindəkiS.Abbasovadına
117nömrəli tamortaməktəbdə
oxuyublar.AlitəhsilləriniisəRu
siyada alıblar. İki qardaş uşaq
yaşlarındanidmanamaraqgös
tərib.İmanağıratletika,Bəhrəm
cüdo ilə məşğul olub. Hər ikisi
dəfələrlə medal və diplomlara
layiqgörülüb.Bəhrəmiştiraket
diyi beynəlxalq cüdo yarışının
finalındaermənirəqibiniməğlub
edərək birinci yeri qazanıb. Ali
təhsillərinibaşavurduqdanson
ra2020ciildəAzərbaycanaqa
yıdanqardaşlarVətənqarşısın
daborclarınıödəməküçünhərbi
xidmətəyollanıblar.

İmanla Bəhrəm Vətən müha
ribəsi zamanı bir çox döyüşdə
iştirakediblər.Qubadlı,Füzulivə
Hadrut istiqamətlərində gedən
döyüşlərdəçiyinçiyinəvuruşaraq
böyük şücaət göstərən İman və
Bəhrəm 2020ci il oktyabrın 27
dəXocavəndrayonununQırmızı
bazarqəsəbəsiətrafındaşiddətli
döyüşzamanışəhidolublar.
Şəhid qardaşların atası El

manMəmmədovsavaşboyubir
an belə birbirindən ayrılmayan
İman və Bəhrəmin son döyüş
də ölümün gözünə dik baxdıq
larını söyləyir: “Təhsilləri dəbir,
xidmətləri də bir, döyüş yolları
dabir,şəhidlikləridəbir.Təktə
səllimodurki,Vətənüçüncanını
fəda edən iki qəhrəman oğlum
var.Onlarınikisidəşərəfiömür
yaşadılar. İman və Bəhrəmin
timsalında bütün şəhidlərlə fəxr
edirəm. Mənim şəhid oğullarım
Zəfərtariximizinbirparçasıdır...”.

Elman Məmmədov döyüşlə
rin birində Bəhrəmin qolundan
yaralansada,qardaşı İmanı tək
qoymayacağını söyləyərək xəs
təxanayagetməkdənimtinaetdi
yinideyir:“Aralarındaikiyaşfərqi
olmasına baxmayaraq, hər kəs
onların əkiz olduğunu düşünür
dü.Oğullarıməkizolmasalarda,
birbiriləriilənəfəsalırdılar.Onları
ölümbeləayırabilmədi...”.
Övladlarının seçdiyi yoldan

danışan E.Məmmədov bildirir
ki, müstəqilliyimiz, suverenliyi
miz uğrunda hər zaman şəhid
verməyə hazır olmalıyıq. “La
zımolacaqsa,öləcəyik,amma
bundan sonra bir qarış torpa
ğımızı kimsəyə verməyəcəyik.
Şəhidlərimiz üçün ağlamaq
lazım deyil. Şəhidi təmtəraqla
dəfn etmək lazımdır. Qoy bü
tüngənclər,yeninəsillərbilsin
ki,okimdir.Şəhidlərinməclisi
ni vayla keçirmək lazım deyil.

Şəhid döyüşə vayla girməyib,
hayla girib. Biz şəhidi vay
la dəfn etməyək.Şəhidlər heç
vaxtölmür,ölməyəcəkdə.On
larhərzamanbizlərinqəlbində
yaşayacaq”.
Şəhid qardaşların anası

Hicran Məmmədova xatirəyə
dönən rəsmlərdə və övladla
rının şərəfinə salınmış xatirə
guşəsində yadigar qalan əş
yalara toxunaraq rahatlıq tap
dığınıdeyib.Söyləyibki,onlar
ömürlərinin müəyyən qismini
qürbətdəkeçirsələrdə,hərza
manVətənsevgisiiləyaşayıb
lar: “İman və Bəhrəm öz qəh
rəmanlıqları ilə hər birimizin
başını uca etdilər. Onlar tək
mənim deyil, Azərbaycan xal
qının övladlarıdır. Bütün şəhid
analarına demək istəyirəm ki,
başlarını dik tutsunlar, məğrur
olsunlar. Ölkəmizdə şəhidləri
mizəolandiqqətyüksəksəviy
yədədir.Mənimoğullarımında
şərəfinə qəsəbəmizdə xatirə
guşəsiyaradılıb”.
Hər iki qardaş 2020ci il no

yabrın 2də Xəzər rayonunun
Binə qəsəbəsindəki Şəhidlər
xiyabanında torpağa tapşırılıb.
Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərən
camları ilə ölümlərindən sonra
“Vətənuğrunda”medalı,habelə
Xocavənd, Cəbrayıl və Füzuli
ninazadolunmasınagörəme
dallarıilətəltifediliblər.
Şəhid qardaşların və bütün

Vətən fədailərimizin ruhu şad
olsun.

Nurəddin Məmmədli

Yeni mövsümə Qələbə soraqlı tamaşa ilə
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mil li Dram Teat rı ye ni möv sü mü 
“Zə fər yo lu” ta ma şa sı ilə açıb. 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nə 
həsr olu nan səh nə əsə ri ötən möv süm də ha zır la nıb. 

Teatrınbədiirəhbərdirektoru,XalqartistiAzərPaşaNemətov
yenimövsümünaçılışımünasibətiləsənətsevərləri təbrikedib.
O,VətənmüharibəsindətarixiQələbədənsözaçaraqbildiribki,
tamaşaxalqımızınqazandığıtarixiZəfərəərməğandır.
Dahasonra səhnəəsəri təqdimolunub.Yeni yaradıcılıq işi

ninmüəllifivəquruluşçurejissoruAzərPaşaNemətov,rəssamı
ƏməkdarmədəniyyətişçisiİlhamElxanoğlu,bəstəkarıXalqar
tistiSiyavuşKərimi, rejissoruEmilƏskərov, rejissorassistenti
NərminHəsənovadır.
TamaşadaXalqartistləriNurəddinMehdixanlı,ƏliNur,Əmək

darartistlərHicranNəsirova,ElxanQuliyev,MətanətAtakişiye
va,MirzəAğabəyli,ElnarQarayev,AnarHeybətov,AyşadMəm
mədov,MətləbAbdullayev,ElşənRüstəmov,RəşadBəxtiyarov,
aktyorlarElçinƏfəndi,XədicəNovruzlu,RadaNəsibova,İlahə
Həsənova,İlyasƏhmədov,AfətMəmmədova,AylinHəşimova,
ElsevərRəhimov,CorcQafarov,Turalİbrahimov,RaminŞıxəli
yev,ElnurQədirov,CümşüdZeynalov,CavidanNovruzvəVüsal
Mustafayevçıxışedirlər.

Tarixi abidələrə baxış keçirilib
Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da 
Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn
ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət 
Xid mə ti nin rəisi Azad Cə fər li 
Nar da ran Ta rixMə də niy
yət Qo ru ğu nun fəaliy yə ti ilə 
ta nış olub.

Qoruqəməkdaşlarıiləke
çirilən görüşdə fəaliyyətin
müasirtələblərsəviyyəsində
qurulması, burada yerləşən
abidələrlə bağlı təbliğat və
təşviqatişləribarədəsöhbət
aparılıb.

Bildirilibki,qoruqərazisindəqeydəalınmış22tarixmədəniy
yətabidəsivar.Onlarınhazırkıvəziyyətiiləmaraqlananxidmət
rəisiNardaranqəsri,Xanbağınınköşküvəkarvansarailəbağlı
lazımigöstərişlərverib.
AzadCəfərlihəmçininXəzərrayonuDübəndiqəsəbəsininsa

hilboyu ərazisində yerləşən, üzərində qayaüstü təsvirlər olan
Mağaraabidəsinəbaxışkeçirib.E.ə.IVIminilliyəaidolan“Ma
ğara”abidəsinəkənarmüdaxilələrinqarşısınınalınmasıvəqo
runmasıiləbağlıtapşırıqverilib.

İstiqlal Muzeyində Anım Günü ilə bağlı tədbir 
Azər bay can İs tiq lal Mu ze yin də 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si şə
hid lə ri nin xa ti rə si nin yad edil mə si və və tən pər vər li yin təb li ği məq
sə di lə hə ya ta ke çi ri lən “Qəh rə man lar can ve rir yur du ya şat maq 
üçün” ad lı la yi hə çər çi və sin də mü tə ma di ola raq təd birsər gi lər, 
təq di mat lar təş kil olu nur. Sər gi lər də mu ze yin fond la rın dan Bi rin ci 
və İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si, 20 Yan var, Xo ca lı fa ciələ ri, Ap rel 
dö yüş lə ri (2016) şə hid lə ri nə məx sus şəx si əş ya lar nü ma yiş olu nur.

Sentyabrın23dəİstiqlalMuzeyindəElmvəTəhsilNazirliyinin
paytaxtdakı3nömrəliUşaqgənclərinkişafmərkəzinintəşkilat
çılığıilə27Sentyabr–AnımGününəhəsrolunmuş“Qələbəyə
gedənyol”adlıədəbibədiitədbirkeçirilib.
Tədbirdə mərkəzin teatr və musiqi dərnəklərinin istedadlı

uşaqları vətənpərvərlikmövzusundaşeirlər söyləyib,mahnılar
oxuyublar.
XalqımızAzərbaycanınərazibütövlüyüvəsuverenliyiuğrun

dacanlarındankeçənşəhidlərimizinəzizxatirəsiniqəlbindəya
şadacaqvəonlarınqəhrəmanlığınıheçvaxtunutmayacaq.

“Sazın Ədaləti” diski işıq üzü görüb
Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin 
(AAB) fəaliy yə tin də aşıq sə
nə ti nin in ki şa fın da məx su si 
ye ri olan us tad sə nət kar la ra, 
on la rın ir si nə hər za man 
diq qət ay rı lır. Ne cə de yər
lər, heç nə unu dul mur, heç 
kəs yad dan çıx mır. Us tad 
sə nət kar lar haq qın da ki tab
lar ha zır la nır, on la rın poetik 
ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri nəşr 
olu nur, ifa la rın dan iba rət au
dio və vi deo disk lər bu ra xı lır. 

Qurum tərəfindən ərsəyə gətirilmiş növbəti disk ustad aşıq,
ƏməkdarincəsənətxadimiƏdalətNəsibovahəsrolunub.AAB
ninkatibi,ƏməkdarmədəniyyətişçisiMusaNəbioğlubildiribki,
ikidiskdənibarətolanalbomunbirincihissəsindəustadsənət
karınrepertuarındanbənzərsizifaları–“YanıqKərəmi”,“Fəxri”,
“Arangözəlləməsi”,Hüseyni”,“Məmmədbağırı”,“Gəraylı”,“Baş
dubeyti”, “Dilqəmi”, “Naxçıvanı”, “Baş sarıtel”, “Misri”, “Şahse
vəni”,“Ruhani”,“Kərəmdubeyti”və“Müxəmməs”aşıqhavaları,
ikincihissədəisəustadınanadanolmasının50illikyubileytəd
birininvideolentivəaşıqKərəmİncəliylədeyişməsiyeralıb.
DiskiaşıqAltayMəmmədlihazırlayıb.

Haqq-ədalət soraqçısı – Qəmkeş Allahverdi
Erməni məkri üzündən texnikum təhsilini yarımçıq qoymuşdu

Kəl bə cər aşıq mü hi ti nin ye tir mə lə rin dən söz dü şən də adı 
hör mət lə çə ki lən sə nət kar lar ara sın da şairaşıq Qəm keş Al
lah ver di də xa tır la nır. Şöh rə ti öl kə lər do la şan sə nət kar Aşıq 
Ələs gər və Aşıq Şəm şi rin sə nət çeş mə sin dən nur la na raq 

aşıq şeiri mi zin bir çox janr la rın da aləl van əsər lər ya ra dıb.  

Allahverdi Əli oğlu Allahver
diyev1933cüildəKəlbəcərra
yonununŞapılarkəndindədün
yayagözaçıb.Açıqfikirli,geniş
dünyagörüşlüƏlikişisözsənət
qədri bilən, elobanın savadlı
şəxsilərini dəyərləndirən insan
lardanolub.O, övladlarının tə
limtərbiyəsinədədiqqətyetirib.
Allahverdi erkən çağlardan

musiqiyəmaraqgöstərir.İncəvə
məlahətli səsi ilə taytuşları ara
sındadiqqətçəkir.Kənddəhamı
eləbilirki,Allahverdiböyüyəndə
aşıqlıqedəcək.Ammao,1955ci
ildə kənd ortaməktəbinimüvəf
fəqiyyətləbaşavurduqdansonra
Şuşaşəhərinəgedir.Sənədlərini
Pedaqoji Texnikumuna verir. Bir
il sonraMoskvaşəhərindəkeçi
rilən Azərbaycan incəsənəti on
günlüyünə qatılır. Sənət festiva
lının laureatıolanAllahverdigeri
qayıdanda texnikumda heç də
yaxşı qarşılanmır. Təhsil ocağı
nın direktoruArmenXaçaturyan
azərbaycanlıtələbəninbuuğuru
nuhəzmedəbilmir.Allahverdiyə

hər addımbaşı nöqsan tutulur,
töhmətverilir.Bütünbunlaradö
zümsüzlük göstərən Allahverdi
ermənidirektorumöhkəmdöyür.
Beləliklə,o,texnikumdançıxarılır.
Bir xalqməsəlindədeyildiyi kimi
“əliətəyindənuzun”kəndədönür.
Əli kişi əhvalatla tanış olur. Oğ
luna səbirli olmağı tövsiyə edir.
Sonra ətraf bölgələrin tanınmış
aşıqları ilə əlaqə saxlayır.Allah
verdi üçün yaxşı bir saz bağlat
dırır.ƏvvəlcəonuAşıqŞəmşirin,
sonra da Dədə Ələsgərin yetir
məsiolanAşıqAğayarınyanına
şəyirdliyəqoyur.
Ustad sənətkarların yanında

sənətin sirlərinə vaqif olan Al
lahverdi elin toy şənliklərində
yaxından iştirak edir. Gündən
günə sözsənət meydanında
püxtələşir. Məlahətli səsi, də
yərli sözləri ilə el şənliklərinin
bəribəzəyi olur. Onu da qeyd
edəkki,AşıqAllahverdihəmdə
yaradıcıaşıqolub.“Qəmkeştə
xəllüsüiləxeyliqoşma,gəraylı,
təcnis, müxəmməs və s. qələ

mə alıb. Şeirlərində insanları
pisyoldançəkindirməyə,gəlim
ligedimlidünyayabelbağlama
mağa və haqqədalətli olmağa
səsləyib. Elin sevimli aşıqşairi
“Yatıbdı”qoşmasındayazır:

Bu gün yolumdüşdü 
  qəbiristanlığa,
Ordazamanqışdı,dövranyatıbdı.
Sankipıçıldaşdıhərməzardaşı:
-Şair,astayeri,insanyatıbdı.

Pulişləmirorda,qiymətsizdirzər,
Sərdarhökmetmir,işləmirnökər.
Nəzəhmətvarorda,nəalındatər.
Ağadanyuxarıçobanyatıbdı.

Dünyavəfasızdı,yollarıçətin,
Onunşikarısan,çoxolsanmətin,
Şahabaşəyməyənnazlıafətin,
Məzardaqoynundailanyatıbdı.

Ötən əsrin 6070ci illərində
Qəmkeş Allahverdi sənətinin
şöhrəti, səsisorağı Dağıstan,
Gürcüstan və Orta Asiya res
publikalarına gedib çatır. Təb
riz şəhərindən də dəvətlər alır.
Ammaonaİranagetməyəicazə
vermirlər...
Qəmkeş Allahverdi 1993cü

ildə erməni işğalı zamanı doğ
ma yurdyuvası Kəlbəcərdən
didərgindüşübGəncəşəhərin
dəməskunlaşır.Həminərəfədə

təbrizli aşıqlar Gəncəyə gəlib
sənətkarıziyarətedirlər.
SənətkarAşıqlarBirliyininüz

vü kimi aşıqların III, IV, V qu
rultaylarında iştirak edib. Aşıq
Şəmşir adına Kəlbəcər rayon
Mədəniyyət evində fəaliyyət
göstərən aşıqlar ansamblının
bədii rəhbəri olub. Yaradıcılığı
və ictimai fəaliyyətiyüksəkqiy
mətləndirilən sənətkar “Əmək
darmədəniyyətişçisi”fəxriadı
nalayiqgörülüb.
QəmkeşAllahverdi2002ciil

dəvəfatedib.2008ciildəfilolo
giyaüzrəfəlsəfədoktoruElxan
Məmmədlininönsözüilə“Şair
aşıqAllahverdiQəmkeş xatirə
lərdə”kitabıçapdançıxıb.

Savalan Fərəcov

“Hər iki oğlum Zəfər tariximizin 
bir parçasıdır”

İman və Bəhrəm qardaşları eyni gündə şəhadətə yetiblər

Şanlı Zəfər yolunun başlandığı gün

Mü ha ri bə de yən də ilk ağı la gə lən 
dəh şət və vəh şət dir. Mü ha ri bə – 
in san qa nı ilə su va rı lan tor paq lar
da aman sız bir dö yüş, dəh şət lə ri 

ye rəgö yə sığ ma yan bir fə la kət, bir fa ciə.

27sentyabr2020ciil.Azərbaycantarixinə
şəhidqanıiləyazılan44günlükVətənmü
haribəsininbaşlandığıgün.Butarixbizibö
yükQələbəyəaparanyolunbaşlanğıcıoldu.
HəmingünAzərbaycanOrdusu30illikhəs
rətimizinsonaçatacağınıbizəbəyanetdi...
Qarabağımızın30 il düşmən tapdağın

daqalmasımillimənəvidəyərlərimizəheç
birkölgəsalmadı.Bizxalqolaraqdözdük,
səbirlə Ali Baş Komandanımızın qəbul
edəcəyiqərarıgözlədik.Buqərarmüasir
Azərbaycantarixininyeniparlaqsəhifəsi
ninilkaddımlarıoldu.
Ermənistanın 30 il ərzində yaratdı

ğı ordu, sadəcə, 44 gün tab gətirə bildi.
Düşmənordusuhaqdaözlərinin yaratdı
ğı “yenilməzlik”mifiortadanqalxdı. İşğal
altındakıəzəli torpaqlarımızAzərbaycanın
igid oğullarının qanıcanı bahasına qay
tarıldı.ÜçminəyaxınVətənoğluşəhidlik
zirvəsinəucaldı.Minlərləigidimizqaziün
vanı qazandı. Düşmən ordusundan fərqli
olaraq,birnəfərdəolsun,əsgərvəzabiti
mizyağınınqarşısındangeriçəkilmədi.44
gün yalnız irəli yürüdü.Çünki bizmüqəd
dəsamaluğrundayolaçıxmışdıq.

Vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq
səhifəsinə, Azərbaycan xalqının iftixar və
qürur mənbəyinə çevrildi. “Dəmir yumruq”
əməliyyatıxalqınbirlikfəlsəfəsinintəzahürü
oldu.Bubirlikbundansonratorpaqlarımıza
gözdikməkistəyənbaşqalarıüçündəciddi
birxəbərdarlıqdır.

Vətənmüharibəsininsongünü–10no
yabrAzərbaycanınşanlı tarixinəqızılhərf
lərlə yazıldı. Çünki düşmən o gecə ka
pitulyasiya aktını, məğlubiyyət sənədini
imzalamağaməcburoldu.10noyabrüçtə
rəfibəyanatıilədüşmənişğalıaltındaolan
Ağdam,KəlbəcərvəLaçınrayonlarıbirgül
ləbeləatılmadanboşaldıldı.
ŞanlıZəfərimizinrəmziolaraq10dekabr

2020ciiltarixindəBakıdamöhtəşəmQələ

bəparadıisəmüzəfərAzərbaycanOrdusu
nungücünüvəqürurunubirdahadünyaya
göstərmişoldu.ŞanlıAzərbaycanOrdusu
nundüşmənüzərindəparlaqQələbəsisa
yəsində bu gün üçrəngli bayrağımız əzəli
yurdyerlərimizdəqürurladalğalanır.
Ötəngünlərdə–sentyabrın13nəkeçən
gecə Ermənistan silahlı qüvvələri iki öl
kənin sərhədində genişmiqyaslı təxribat
törətdi.Keçmişdəndərs almayanmənfur
düşmənin bu təxribatı da ona çox baha
başa gəldi. Rəşadətli Ordumuz qısa za
manda və yüksək peşəkarlıqla düşmənə
layiqli cavab verdi. Strateji yüksəklikləri
ələkeçirdi,düşməninyüzlərləcanlıqüvvə
sini,hərbitexnikavəavadanlıqlarınıməhv
etdi.Yenədəşəhidlərimizoldu,igidəsgər
vəzabitlərimizcanlarınıVətənsərhədləri
ninqorunmasıuğrundafədaetdilər.
Bəli, bizim torpağımız müqəddəsdir.

Onagörəmüqəddəsdirki,uzunəsrlərbo
yuncaigidoğullarımızıncanıqanıbahası
naqorunaraqbugünümüzəqədərbizləri

qoynundayaşadır.Butorpağınhərqarışını
gözbəbəyimizkimiqorumaqisəyaşından,
vəzifəsindənasılıolmayaraqhərbirvətən
daşımızınmüqəddəsborcudur.
27Sentyabr–AnımGünüiləbağlışəhid

lərimizinəzizxatirəsiniehtiramlayadedir,Al
lahdanrəhmətdiləyirik.

Mər yəm Əli ye va 
Kür də mir ra yon MKS-nin baş bib lioq ra fı
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28 sentyabr 2022 7 Azərbaycan

28 sent yabr 1953 – Xalq ar tis ti Əj dər Qüd rət oğ lu Hə mi dov (1953 
– 24.11.2020) Şab ran ra yo nun da ana dan olub. Sum qa yıt teat rın da 
ça lı şıb, 1990-cı il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın akt yo ru olub, 
fi lm lər də çə ki lib. 

28 sent yabr 1978 – Gör kəm li ya zı çı, ədə biy yat şü nas, pro fes sor, 
Əmək dar elm xa di mi Mir Cə lal Əli oğ lu Pa şa yev (26.4.1908 – 1978) 
və fat edib. “Bir gən cin ma ni fes ti”, “Di ri lən adam”, “Ya şıd la rım” ro-
man la rı nın, po vest və he ka yə lə rin, “Azər bay can da ədə bi mək təb-
lər” mo noq ra fi  ya sı nın müəl li fi  dir.

28 sent yabr 1985 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Hü seyn 
Ca van (Hü seyn Mi ka yıl oğ lu Əli yev; 1916-1985) və fat edib. Cə nu bi 
Azər bay ca nın Qa ra dağ ma ha lın da do ğu lub, 1946-cı il dən Go ran-
boy ra yo nun da ya şa yıb. 

29 sent yabr 1833 – Şair, rəs sam, xət tat, mu si qi şü nas, təz ki rə-
çi Mir Möh sün Nəv vab (1833-1918) Şu şa da do ğu lub. Qa ra bağ da 
do ğul muş 100-dən ar tıq şairin hə ya tı və ya ra dı cı lı ğı haq qın da mə-
lu mat la rın yer al dı ğı “Təz ki re yi-Nəv vab” top lu su nu tər tib edib. Şu-
şa da “Məc li si-fə ra mu şan” ədə bi məc li si ni təş kil edib.   

29 sent yabr 1924 – Ba kı da I Ümu ma zər bay can di yar şü nas lıq 
qu rul ta yı ke çi ri lib.

29 sent yabr 1953 – Əmək dar rəs sam Rə şid İb ra him oğ lu Hə sə-
nov (Rə şid Şe rif; 1953 – 26.3.2020) Ba kı nın Mər də kan qə sə bə sin-
də ana dan olub. Ka ri ka tu ra çı və teatr rəs sa mı ki mi ta nı nıb, Döv lət 
Yuğ Teat rın da ça lı şıb.

29 sent yabr 1962 – Əmək dar ar tist, ta nın mış dik tor Bəx ti yar Na-
dir oğ lu Şə rif za də (1962 – 24.6.2016) Qax ra yo nun da ana dan olub.

29 sent yabr 2003 – Ədə biy yat şü nas alim, şair-pub li sist Fa mil 
Meh di (Fa mil Ağa lar oğ lu Meh di yev; 25.12.1934 – 2003) və fat edib.

30 sent yabr 1891 – Xalq ar tis ti Alek sey Lvo viç Qri piç (1891-
1983) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da (1936-
1948) qu ru luş çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib. 

30 sent yabr 1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Lə tif Bə-
şir oğ lu Sə fə rov (1920 – 9.12.1963) Şu şa da ana dan olub. “Bəx ti-
yar”, “Qız mar gü nəş al tın da”, “Ley li və Məc nun” fi lm lə ri nə qu ru luş 
ve rib. Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı nın ilk səd ri olub.

30 sent yabr 1933 – Bəs tə kar, tru ba ifa çı sı, di ri jor, pe da qoq Əziz 
Ək bər oğ lu Əziz li (1933-2005) Ba kı da ana dan olub.

30 sent yabr 1945 – Şair Va qif İb ra him (Va qif Əli yar oğ lu İb ra hi-
mov; 1945-1983) Şə ki də do ğu lub. Ki tab la rı: “Bu tor paq da do ğu lan-
lar”, “Dün ya nın ke şi yin də”, “Vaxt la üz-üzə” və s. 

30 sent yabr 1950 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Zül fü qar 
Əb dül hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (17.4.1884 – 1950) və fat edib. “Aşıq Qə-
rib” ope ra sı, “Əl li ya şın da ca van” mu si qi li ko me di ya sı nın müəl li fi  dir. 

30 sent yabr 1969 – Azər bay can KP MK və Azər bay can SSR Na-
zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə Sum qa yıt Döv lət Gənc lər Dram Teat rı na 
gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn Ərəb lins ki nin adı ve ri lib.

30 sent yabr 1988 – Rəs sam, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əb dül xa-
lıq (Əb dül xa lıq Əb dü lə li oğ lu Rza qu li yev; 5.5.1920 – 1988) və fat edib.

30 sent yabr 1991 – Ta nın mış xa nən də Sə xa vət Əmir xan oğ lu 
Məm mə dov (23.10.1953 – 1991) dün ya sı nı də yi şib.

30 sent yabr 2009 – Azər bay can aşıq sə nə ti UNES CO-nun Qey ri-
mad di mə də ni irs  si ya hı sı na da xil edi lib. Bu ba rə də qə rar UNESCO 
Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin Abu-Da bi də (Bir ləş miş Ərəb Əmir lik-
lə ri) ke çi ri lən 4-cü ses si ya sın da qə bul edi lib.

30 sent yabr 2012 – Gən cə şə hə rin də Ni za mi Gən cə vi nin 870 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə bey nəl xalq konf rans ke çi ri lib. Konf rans da 20-dən 
çox öl kə dən nü ma yən də lər iş ti rak edib. Konf rans çər çi və sin də ke çi ri-
lən xü su si top lan tı da Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi tə sis edi lib.

Dün ya
28 sent yabr 1573 – İtal yan rəs sa mı Mi ke lan ce lo Ka ra va co (Mic-

he lan ge lo Me ri si da Ca ra vag gio; 1573 – 18.7.1610) ana dan olub. 
Məş hur əsər lə ri: “Yu dif və Olo fern”, “Töv bə edən Ma ri ya Maq da li-
na”, “Mü qəd dəs Pyot run əzab keş li yi” və s.

28 sent yabr 1803 – Fran sız ya zı çı sı Pro si per Me ri me (Pros per 
Me ri mee; 1803–1870) ana dan olub. Ya zı çı nın “Kar men” no vel la-
sı əsa sın da bəs tə kar Jorj Bi ze ope ra ya zıb, “Mat teo Fal ko ne” no-
vel la sı əsa sın da Azər bay can re jis so ru To fi q Ta ğı za də ey niad lı fi lm 
(1960) çə kib.

28 sent yabr 1915 – Məş hur rus teatr re jis so ru, SS Rİ Xalq ar-
tis ti, döv lət mü ka fat la rı laureatı Geor gi Alek sand ro viç Tovs to no qov 
(1915 – 23.5.1989) Tbi li si də ana dan olub.

28 sent yabr 1924 – İtal yan akt yo ru Mar çel lo Mast ro ya ni (Mar-
cel lo Vin cen zo Do me ni co Mast roian ni; 1924 – 19.12.1996) ana dan 
olub. Film lə ri: “Şi rin hə yat”, “İtal yan sa ya ğı bo şan ma”, “Sək kiz ya-
rım” və s.

29 sent yabr 1547 – İs pan ya zı çı sı Mi gel de Ser van tes (Mi guel 
de Cer van tes y Saaved ra; 1547 - 23.4.1616) ana dan olub. “Don 
Ki xot” ro ma nı ilə şöh rət qa za nıb. Di gər əsər lə ri: “Par na sa sə ya hət” 
(poema), “Per si les və Si giz mun da” (ro man).

29 sent yabr 1810 – İn gi lis ya zı çı sı Eli za bet Qak sell (Eli za beth 
Cleg horn Gas kell; 1810-1865) ana dan olub.

29 sent yabr 1904 – Rus ya zı çı sı Ni ko lay Alek se ye viç Ost rovs ki 
(1904-1936) ana dan olub. Əsər lə ri: “Po lad ne cə bər ki di?”, “Fır tı na-
dan do ğul muş lar”.

29 sent yabr 1912 – İtal yan ki no re jis so ru Mi ke lan ce lo An to nioni 
(Mic he lan ge lo An to nioni; 1912 - 30.7.2007) ana dan olub. Av ro pa-
nın əsas ki no fes ti val la rı nın qa li bi, fəx ri “Os kar” mü ka fat çı sı dır.

29 sent yabr 1913 – Ame ri ka ki no re jis so ru Sten li Kra mer (Stan-
ley Earl Kra mer; 1913 - 19.2.2001) ana dan olub. Film lə ri: “Nürn berq 
pro se si”, “Bu çıl ğın, çıl ğın, çıl ğın dün ya”, “Do mi no prin si pi” və s. 

30 sent yabr 1715 – Fran sız fi  lo so fu Et yen de Kon dil yak (Etien ne 
Bon not de Con dil lac; 1715-1780) ana dan olub.

30 sent yabr 1917 – Məş hur teatr re jis so ru, Ru si ya nın Xalq ar-
tis ti, pe da qoq Yu ri Lyu bi mov (1917-2014) ana dan olub. Uzun il lər 
Ta qan ka Teat rı nın rəh bə ri olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

28-30 sentyabrXatirə təqvimi

Şəki kəndlərinə aid
folklor nümunələri toplanıb

AMEA-nın Şə ki Re gional El mi Mər kə zi Folk lor şü nas lıq və el sə-
nət lə ri şö bə si nin əmək daş la rı İra də Yu si fo va, Tu ral Adı şi ri nov 
və Adı şi rin Xə li lov Şə ki nin Qox muq kən din də eks pe di si ya da 
olub lar.

AMEA-dan bildirilib ki, ekspedisiya üzvləri Qoxmuq kənd icra 
nümayəndəliyinin sədri İbrahim İsayev və kənd Folklor evinin 
müdiri Fazil Məmmədovla görüşüblər. Kənd ağsaqqalı, folklor bi-
licisi kimi tanınan Bahadur Seyidovla söhbət aparılıb. Həmçinin 
Qoxmuq kənd sakini olmuş Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 
Ev-Muzeyinin direktoru Elşən Zəkəriyyəbəyli ilə görüş keçirilib. 
Görüşlərdə Qoxmuq kəndinin tarixi, əhalisinin adət-ənənələri, 
folklor örnəkləri haqqında maraqlı məlumatlar əldə edilib.

Mərkəz əməkdaşlarının Kiçik Dəhnə kəndinin icra nümayəndəsi 
Ayaz Əliyev və kənd Diyarşünaslıq klubunun direktoru Sadiq 
Hüseynov, eləcə də kəndin ağsaqqal ziyalıları Hamil Süleymanov 
və Namizəd Xalidoğlu ilə aparılan söhbət zamanı dəyərli folklor 
nümunələri əldə edilib.

Böyük Dəhnə kəndinin 83 yaşlı sakini Oktyabr Rəşidovla da 
görüş keçirilib, el ağsaqqalı bildiyi folklor örnəklərini əməkdaşlarla 
bölüşüb.

Ekspedisiya işlərinin ilin sonunadək davam etdirilməsi nəzərdə 
tutulur.

Jurnalistlərin VIII qurultayında
Mətbuat Şurasının yeni sədri seçilib

Rəşad Məcid: “Azərbaycan mediasının saflaşması uğrunda mübarizə aparacağıq...”
Sent yab rın 24-də Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də Azər bay can jur na list lə ri nin 
VIII qu rul ta yı ke çi ri lib.

Qu rul tay da əv vəl cə Döv lət Him ni səs lən-
di ri lib. Son ra şə hid lə rin, həm çi nin 2021-ci 
il də pe şə fəaliy yə ti ni ye ri nə ye ti rər kən Kəl-
bə cər ra yo nun da mi na nın part la ma sı nə-
ti cə sin də hə lak olan Mə hər rəm İb ra hi mov 
(AZƏR TAC) və Si rac Abı şo vun, elə cə də 
əv vəl ki qu rul tay dan ötən dövr də dün ya sı nı 
də yiş miş di gər jur na list lə rin xa ti rə si bir də-
qi qə lik sü kut la yad olu nub.

Mət buat Şu ra sı (MŞ) səd ri nin müavi ni 
Umud Rə hi moğ lu jur na list lə rin VIII qu rul ta-
yı nın iş ti rak çı la rı nın Pre zi dent İl ham Əli ye-
və mü ra ciəti ni oxu yub.

MŞ səd ri Əfl  a tun Ama şov Azər bay can jur-
na list lə ri nin VII qu rul ta yın dan ötən dövr də gö-
rü lən iş lər lə bağ lı he sa bat mə ru zə si ilə çı xış 
edib. O, mə ru zə si nin so nun da 2003-cü il də 
ya ra nan Mət buat Şu ra sı na 19 il lik fəaliy yə tin-
dən də söz aça raq, növ bə ti də fə sədr li yə na-
mi zəd ol ma ya ca ğı nı bil di rib və qu ru mun ye ni 
se çi lə cək rəh bər li yi nə uğur lar ar zu la yıb.

Son ra MŞ Nə za rət-Təf tiş Ko mis si ya sı nın 
səd ri Ta hir Ay dı noğ lu nun he sa ba tı din lə ni lib.

Mə ru zə lər ət ra fın da çı xış lar da qu ru mun 
fəaliy yə ti ilə bağ lı fi  kir lər bil di ri lib, qar şı da kı 
dövr də hə ya ta ke çi ri lə cək iş lər lə bağ lı bir sı-
ra tək lifl  ər irə li sü rü lüb. 

MŞ səd ri nin müavi ni Müş fi q Ələs gər li qu-
ru mun Ni zam na mə si nə tək lif olu nan əla və 
və də yi şik lik lər ba rə də mə lu mat ve rib. Səs-
ver mə nə ti cə sin də mü va fi q əla və və də yi şik-
lik lər qə bul  edi lib, o cüm lə dən “Azər bay can 
Jur na list lə ri nin Pe şə Dav ra nı şı Qay da la rı” 
“Azər bay can Jur na list lə ri nin Etik Ko dek si” 
ola raq də yiş di ri lib. 

Qu rul tay da Mət buat Şu ra sı İda rə He yə ti-
nin 23 nə fər dən iba rət ye ni he yə ti nin müəy-
yən ləş di ril mə si ilə bağ lı seç ki ke çi ri lib. Giz li 
səs ver mə nin (bül le ten-an ket) nə ti cə lə ri nə 
əsa sən, ən çox səs top la yan 14 jur na list və 
9 ic ti maiy yət nü ma yən də si İda rə He yə ti nin 
üz vü se çi lib: Rə şad Mə cid, Vü qar Rə him-
za də, Vü sa lə Ma hir qı zı, Ha cı bəy Hey dər li, 
Azər Həs rət, Ay dın Qu li yev, El çin Mir zə bəy-
li, Akif Aşır lı, Səadət Məm mə do va, Ni yaz 
Nif ti yev, El şad Ey vaz lı, Aqil Ələs gər, Rauf 
Arifoğ lu, Al qış Mu sa yev (jur na list lər üçün 
kvo ta üz rə); Əfl  a tun Ama şov, Müş fi q Ələs-
gər li, Umud Mir zə yev, Ya di gar Məm məd li, 
Bəh ruz Məm məd za də, Qu lu Mə hər rəm li, 
Vü qar Zi fə roğ lu, Cey hun Mu saoğ lu, Fə rid 
Pər də şü nas (ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri 
üçün kvo ta üz rə).

Qeyd edək ki, MŞ İda rə He yə ti nin 23 üz-
vün dən 10 nə fər ye ni se çi lib, 13 nə fər isə 
bun dan əv vəl ki he yət də də yer al mış dı.

Həm çi nin açıq səs ver mə ilə 5 nə fər dən 
iba rət MŞ Nə za rət-Təf tiş Ko mis si ya sı se çi lib: 

Ta hir Ay dı noğ lu, El şən Əli yev, Ələs gər Sü-
ley ma nov, Na dir İs ma yı lov, Rey Kə ri moğ lu.

Da ha son ra İda rə He yə ti üzv lə ri nin açıq 
səs ver mə si ilə “525-ci qə zet”in baş re dak-
to ru, şair-pub li sist, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Rə şad Mə cid Mət buat Şu ra sı nın ye ni 
səd ri se çi lib.

Qu rul ta yın qət na mə si sə sə qo yu la raq 
qə bul olu nub. Bu nun la da Azər bay can jur-
na list lə ri nin VIII qu rul ta yı ba şa ça tıb.

Qu rul tay da Mət buat Şu ra sı na üzv 163 
təş ki lat dan 205 nü ma yən də iş ti rak edib.

***
Azər bay can Mət buat Şu ra sı in di yə dək 

sə mə rə li fəaliy yət gös tə rib. İn di in for ma si-
ya mə ka nı ge niş lə nib. Mət buat Şu ra sı İda rə 
He yə ti nə se çi lən ye ni üzv lər lə bir lik də Azər-
bay can me diası nın safl  aş ma sı uğ run da mü-
ba ri zə apa ra ca ğıq.

Mət buat Şu ra sı nın ye ni səd ri Rə şad Mə cid 
bu fi  kir lə ri jur na list lə rə açıq la ma sın da de yib.

MŞ səd ri vur ğu la yıb ki, jur na list fəaliy yə ti-
nin və pe şə eti ka sı nın po zul ma dı ğı hal lar da 
jur na list lə rin hü quq la rı qa nun la qo ru na caq.

***
Onu da qeyd edək ki, qu rul tay dan bir gün 

son ra MŞ İda rə He yə ti nin tər ki bin də də yi-
şik lik olub. Ni yaz Nif ti yev əri zə ilə sədr Rə-
şad Mə ci də mü ra ciət edə rək iş lə ri nin çox 
ol ma sı sə bə bin dən he yə tin işin də iş ti rak 
edə bil mə yə cə yi ni bil di rib və üzv lük dən im-
ti na edib.

MŞ İda rə He yə ti mü ra ciəti mü za ki rə edə-
rək qə rar qə bul edib. Qu rul tay da na mi zəd-
lər ara sın da N.Nif ti yev dən 1 səs az top la mış 
Ye ga nə Ha cı ye va (po li to loq) MŞ İda rə He yə-
ti nə da xil edi lib.

Za ma nın da çox la rı Mosk va da al dı ğı 
ali təh si lin nə ti cə si ola raq Ba bək 
üs ya nı na həsr edil miş iki əsər ya-
ra dan Sət tar Bəh lul za də nin (1909-

1974) gə lə cək də ta ri xi möv zu da di gər 
tab lo lar müəl li fi ola ca ğı nı dü şü nür dü.

Onun 40-cı il lər də ya rat dı ğı “Ba bək üs ya nı” 
və “Bəzz qa la sı nın mü da fi əsi”, son ra iş lə di yi 
“Qu ba lı Fə tə li xa nın port re ti” və “Xət tat Mi rə-
li Təb ri zi” əsər lə ri də be lə dü şün mə yə əsas 
ve rir di. Am ma özü nün 1972-ci il də res pub li ka 
Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rül mə sin dən son ra 
Azər bay can Ra diosu na ver di yi mü sa hi bə də 
de di yi ki mi, bu ümid lə ri “doğ rult ma dı” və ta ri xi 
janr da tab lo lar çə kən rəs sam əvə zi nə mən zə-
rə çi ol du. Bu nun düz gün se çim ol du ğu nu isə 
za man çox tez lik lə təs diq lə di... 

Heç şüb hə siz, bu nun baş lı ca sə bə bi Ba-
kı da dün ya ya göz aç mış rəs sa mın Azər bay-
can tə biəti ilə çox ya xın dan ta nış lı ğı və ona 
ürək dən bağ lan ma sı ol muş dur. Baş qa söz lə 
de sək, Azər bay can tor pa ğı nı Məc nun mə-
həb bə ti ilə se vən rəs sam bü tün öm rü bo yu 
onu qa rış-qa rış gəz miş, bu tor pa ğın var lı ğı na, 
qə nir siz li yi nə qəl bən inan mış, hər da şı na, hər 
ağa cı na də rin dən bə ləd ol muş və iri li-xır da lı 
tab lo la rın da onu bö yük mə həb bət lə tə rən nüm 
et miş dir. Əv vəl cə Ba kı və Ab şe ron tə biəti nə 
bə dii mü na si bət gös tə rən rəs sam da ha son ra 
bağ lar di ya rı Qu ba nın, bu nun da ar dın ca isə 
Şu şa nın əs ra rən giz mən zə rə si nə vur ğun lu-
ğu nu çox say lı əsər lə rin də əks et dir miş dir.

Rəs sa mın “Qaf qa zın kon ser va to ri ya sı” 
ki mi məş hur la şan şə hə rə gə li şi 1956-cı ilə 
tə sa düf et miş dir. Onun bə dii ir si nin təd qi qi  
gös tə rir ki, şə hər və onun ət ra fı ilə ya xın dan 
ta nış olan rəs sam bu ra da xey li təs vir ma te-
rialı top la mış, etüd lər çək miş dir. Bu ki çik öl çü-

lü etüd lə rin ara sın da “Dağ yo lu” (25x35sm), 
“Va qi fi n qəb ri ya nın da” (25x34sm) və di-
gər lə ri nin adı nı çək mək olar. Elə hə min 
dövr də rəs sam iriöl çü lü “Çax maq me şə si” 
(70x140sm) əsə ri ni də ya rat mış dır. Araş-
dır ma lar gös tə rir ki, rəs sam özü nün Şu şa 
təəs sü ra tı nı da ha çox qra fi k va si tə lər lə rəsm 
al bo mu na kö çür müş, Ba kı ya qa yıt dıq dan 
son ra hə min es kiz lər əsa sın da müx tə lif öl çü-
lü tab lo lar ər sə yə gə tir miş dir. Ha zır da on la-
rın bir qis mi mu zey lər də, qa lan la rı isə şəx si 
kol lek si ya lar da sax la nı lır. Onu da əla və edək 
ki, Sət ta rın Şu şa sev gi si ötə ri ol ma yıb, bü tün 
ya ra dı cı lı ğı bo yu da vam et miş dir. Rəs sa mın 
Şu şa ün van lı iriöl çü lü tab lo la rı nın 1956-cı il-
dən baş la ya raq son ra kı müx tə lif il lər də ya ra-
dıl ma sı da de dik lə ri mi zi təs diq lə yir. 

Bu əsər lə rin ən məş hu ru, şüb hə siz ki, 
ha zır da Ü.Ha cı bəy li nin Ba kı da kı ev-mu ze-
yin də nü ma yiş et di ri lən “Cı dır dü zü” (1956) 
tab lo su dur. Kə tan üzə rin də yağ lı bo ya ilə çə-

kil miş üfü qi for mat lı löv hə də (106x221sm) 
Şu şa və onu əha tə lə yən tə biət gö zəl li yi əks 
olun muş dur. Gü nün qü rub ça ğın da Qa ra bağ 
tə biəti nin fü sun kar mən zə rə si nə göz qo yan 
rəs sam mə ka nın qə ri bə li yi ilə gö zox şa yan 
land şaf tı na ki fa yət qə dər cəl be di ci gör kəm 
ver mə yi ba car mış dır. Ağac lar la əha tə lən miş 
şə hər ev lə rin dən Cı dır dü zü nə qə dər uza nan 
çə mən lik lə ya na şı, Da şal tı ça yı və onun üzə-
rin dən uca lan sərt yar ğan lı tə pə lər dən uzaq-
dan gö rü nən dağ lar sil si lə si nin bir lik də kom-
po zi si ya ya ov sun la yı cı ov qat bəxş et mə si 
adi göz lə be lə gö rü nən dir. Rəng qa tı nı təş kil 
edən bə dii ay rın tı la rın işıq-köl gə tə za dı ilə 
cəl be di ci mə nə vi qay na ğa çev ril mə si ni isə, 
heç şüb hə siz, Sət tar Bəh lul za də nin yük sək 
sə nət kar lı ğı nın ifa də si say maq olar. Tab lo-
nun bə dii həl lin də nə qə dər realist-ger çək çi 
sə nə tin bə dii prin sip lə ri nə ta pın maq du yul sa 
da, mə ka nın da ha gö zəl və cəl be di ci təq di-
ma tın da müəl li fi n ro man tizm es te ti ka sın dan 
is ti fa də si qa ba rıq dır...

Bu əsə rin ic ti mailəş mə sin dən son ra onun 
vur ğun la rı nın sa yı dur ma dan art mış dır. Odur 
ki, bir il son ra rəs sam ye ni dən bu mo ti və qa-
yıt ma lı ol muş dur. Bu də fə onun ki çik va rian-
tı nı (35x50sm) məş hur dip lo ma tı mız Ra miz 
Abu ta lı bo vun (1937-2022) xa hi şi ilə iş lə miş-
dir. Elə hə min il də Sət tar Bəh lul za də öl çü-
sü nə gö rə əsə rin ilk va rian tı na ya xın olan  
“Cı dır dü zü nün gö rü nü şü” (105x225sm) tab-
lo su nu da ya rat mış dır. Hə min əsər ha zır da 
şəx si kol lek si ya da sax la nı lır. 

Bu əsər lə rin da şı dı ğı es te tik yü kü də yər-
lən dir mə li ol saq, rəs sa mın ilk də fə ayaq bas-
dı ğı Qa ra bağ tor pa ğı nın hey rə ta miz tə biəti-
nin gö zəl li yi ni bü tün zən gin li yi ilə duy du ğu nu 
hiss et mək olar. Sət ta rın dün ya ya hə mi şə 
bam baş qa gö rü nən ba xı şı nın bu tab lo lar da 
poetik-ro man tik tu tum al ma sı na şa hid lik et-
mək müm kün dür. Doğ ru dan da, Şu şa tə biəti-
nin təs vir lər lə rin də ki qey ri-adi ba xış nöq tə lə-
ri, sa ya gəl məz rəng ça lar la rı nın ecaz kar lı ğı 

in sa nı üşən di rir, onu hey rə tə gə ti rir. Zir və si 
zər-zi ba lı, çi çə yi çırt la mış bu daq la rı, tit rə şən 
ya mac la rı, nur qət rə li gur şə la lə lə ri, min cil-
və li, ya xa sı na xış la mış qön çə lə ri gö rən də 
qey ri-adi öz-özü nə “Be lə ne cə gör mək və 
duy maq olar? Bu ki lap əf sa nə dir, na ğıl dır!” 
söz lə ri ni pı çıl da yır san. Rəs sam əsər lə rin də 
rəng lər dən elə bir qöv si-qu zeh ya rat  mış dır 
ki, bu ra da tə biətin ağ rı işı ğın dan “boy la nan” 
se vin ci ni də, kə dər dən azad ol maq is tə yi ni 
də, ka mil lik həs rə ti ni də, onun qey ri-adi duy-
ğu lar aşı la yan nu ru nu da gör mək müm kün-
dür. Ona gö rə də gö rü nən lər rəng lə rin me xa-
ni ki kə ta na ötü rül mə si yox, il ham lı bir ru hun 
özü nüifa də si ki mi qə bul olu nur...

1957-ci il də rəs sam top la dı ğı təs vir ma-
te rial la rı nın əsa sın da Şu şa tə biəti nə həsr 
olun muş da ha bir ne çə mən zə rə ya rat mış dır. 
Bun lar “Şu şa ət ra fın da” (78x191sm), “Şu-
şa. Ağac lar” (40x50sm), “Şu şa ya xın lı ğın da 
(35x50sm), “Yu xa rı Da şal tı” (70x140sm), 
“Dağ la rı du man bü rü yən də” (56x170sm) və  
“Qa ra bağ  mən zə rə si” (50x70sm) əsər lə ri dir. 
Ye ri gəl miş kən, qeyd edək ki, “Şu şa ya xın-
lı ğın da” və “Qa ra bağ mən zə rə si” əsər lə ri-
ni müəl lif sə nə tin pə rəs tiş ka rı olan məş hur 
döv lət xa di mi və dra ma turq Şı xə li Qur ba no-
va hə diy yə et miş di...

Əla və edək ki, Sət tar Bəh lul za də 1958-
ci il də “Mən zə rə. Şu şa ət ra fı” (80x180sm), 
1959-cu il də isə “Qa ra bağ da” (120x310sm) 
tab lo la rı nı ər sə yə gə tir miş dir. Hər iki iş ha zır-
da şəx si kol lek si ya da sax la nı lır.

Rəs sa mın Şu şa ün van lı əsər lə ri nin ya-
ra dıl ma sı onun ilk ya ra dı cı lıq döv rü nə tə-
sa düf et di yin dən, on la rın es te ti ka sın da da-
ha çox realizm bə dii prin sip lə ri nə is ti nad lar 
du yul maq daır. Am ma bu löv hə lər də Sət tar 
Bəh lul za də “realiz mi” sə nət kar tə xəy yü lü-
nün sər bəst li yi ilə ya na şı, həm də onun nə-
ha yət siz li yi ni nü ma yiş et dir mək üçün va si tə 
ol muş dur. Özü nü ar tıq mən zə rə jan rın da 
təs diq lə mək yo lu nu se çən rəs sa mın hə lə-
lik o vaxt üçün çox qı sa gö rü nən ya ra dı cı lıq 
ax ta rış la rın da be lə ger çək lik də ki poeti ka nı 
ro man tik ru ha kök lə mək yo lu nu seç di yi hiss 
olun maq da dır. Be lə ki, təq dim olu nan lar həm 
zə rif tə biət mo tiv lə ri nin özü dür, həm də ob-
raz laş mış bi çim də ye ni dir. Bu ye ni li yi onun 
son ra kı dövr lər də ya ra dı lan hər bir əsə rin də 
gör mək müm kün ola caq, de sək, hə qi qə ti ifa-
də et miş ola rıq...

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, professor

Səttar Bəhlulzadənin Şuşa sevgisi
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MƏDƏNİYYƏT

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

249 il əv vəl...
28 sent yabr 1773-cü il də Ru si ya da Ye mel yan Pu qa ço vun rəh

bər li yi ilə kənd li mü ha ri bə si baş la yıb. Pu qa ço vun Ural da (Yats ki 
şə hə ri) baş la dı ğı üs yan tez lik lə ge niş miq yas alıb. Hə rə ka tın ge
niş lən di yi ni gö rən İm pe rat ri çə II Ye ka te ri na onun üzə ri nə qo şun 
his sə lə ri gön də rib. Üs yan yal nız 1774cü ilin so nun da ya tı rıl dı və 
1775ci ilin yan va rın da Pu qa çov və ən ya xın si lah daş la rı Mosk va
da edam edil di lər.

111 il əv vəl...
29 sent yabr 1911-ci il də İta li ya Os man lı döv lə ti nə mü ha ri bə elan 

edə rək onun Şi ma li Af ri ka da kı müs təm lə kə lə ri üzə ri nə hü cu ma ke
çib. Tez lik lə Li vi ya nın bir his sə si İta li ya qo şun la rı tə rə fin dən iş ğal 
olu nub. Bi rin ci Dün ya mü ha ri bə si ərə fə sin də Os man lı im pe ri ya sı nın 
zəif ə mə si ək sər Av ro pa döv lət lə ri ni onun müs təm lə kə lə ri ni bö lüş
dür mə yə şir nik lən dir miş di.

102 il əv vəl...
30 sent yabr 1920-ci il də Mosk va da RSFSR ilə Azər bay can SSR 

ara sın da hər biiq ti sa di it ti faq haq qın da mü qa vi lə im za la nıb. Mü qa vi
lə so vet Azər bay ca nı nın müs tə qil li yi nin for mal xa rak ter da şı dı ğı nın 
ba riz gös tə ri ci si idi. Azər bay can hər bi mə sə lə lər də bü tün ida rəet mə 
sə la hiy yət lə ri ni, iq ti sa diy yat da isə ta le yük lü qə rar la rın qə bu lu nu, o 
cüm lə dən neft sa hə si nin ida rə olun ma sı nı Ru si ya ya ve rib.

84 il əv vəl...
29 sent yabr 1938-ci il də Mün xen də Al ma ni ya, Bri ta ni ya, Fran

sa və İta li ya rəh bər lə ri Çe xos lo va ki ya nın al man lar ya şa yan Su det 
böl gə si ilə bağ lı sa ziş im za la yıb lar. Bri ta ni ya Baş na zi ri Ne vill Çem
ber len, Fran sa Baş na zi ri Eduard Da lad ye və İta li ya nın fa şist li de ri 
Be ni to Mus so li ni Su det böl gə si nin Al ma ni ya ya bir ləş di ril mə si ba rə
də Ad lof Hit le rin tək li fi nə ra zı lıq ve rib lər. I Dün ya mü ha ri bə si nə dək 
Al ma ni ya nın əra zi si ol muş böl gə  mü ha ri bə də al man la rın məğ lub 
ol ma sın dan son ra Çe xos lo va ki ya nın tər ki bi nə keç miş di.

76 il əv vəl...
30 sent yabr 

1946-cı il də fa
şist Al ma ni ya sı nın 
rəh bər li yi üzə rin də 
qu ru lan Nürn berq 
məh kə mə si (1945
ci il no yab rın 20də 
baş la mış dı) ye kun
la şıb. İki gün ər zin
də oxu nan hökm
lə rə əsa sən, Hit ler 
ko man da sı nın rəh
bər lə ri – Ge rinq, Rib bent rop, Key tel, Kal tenb ru ner, Ro zen berq və 
baş qa la rı ölüm (asıl maq la) cə za sı na məh kum edi lib lər. Hit le rin baş 
ma liy yə çi si Mar tin Bor man haq qın da qi ya bi ölüm hök mü çı xa rıl sa 
da, onun 80ci il lə rə dək Cə nu bi Ame ri ka da ya şa dı ğı bil di ri lir di.

56 il əv vəl...
30 sent yabr 1966-cı il də Bö yük Bri ta ni ya nın Cə nu bi Af ri ka da

kı müs təm lə kə si olan Bots va na müs tə qil li yi ni elan edib. Bots va na 
1885ci il də  Bri ta ni ya nın pro tek to rat lı ğı na keç miş di.

33 il əv vəl...
30 sent yabr 1989-cu il də Fran sa nın Af ri ka da kı keç miş müs

təm lə kə lə ri olan Se ne qal və Qam bi ya bir ləş dik lə ri va hid döv lət dən 
(Se ne qam bi ya) çı xa raq ye ni dən iki ay rı döv lət olub lar. 1960cı il də 
Fran sa nın müs təm lə kə çi li yin dən qur tu lan Se ne qal və Qam bi ya da
ha son ra va hid döv lət şək lin də bir ləş miş di lər.

32 il əv vəl...
30 sent yabr 

1990-cı il də Azər
bay can SSR Ali 
So ve ti nə və yer
li xalq de pu tat la rı 
so vet lə ri nə seç ki
lər ke çi ri lib. İlk də
fə ola raq seç ki lər 
al ter na tiv əsas da 
və çox par ti ya lı şə
rait də ke çi ri lib. Ali 
So ve tə seç ki lə rin 
ilk tu run da res pub li ka üz rə 360 dairə dən üç də iki sin də de pu tat lar 
se çil di, qa lan dairə lər üz rə tək rar seç ki lər elan edil di. Şu şa ra yo nu 
is tis na ol maq la Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti nin əra zi sin də seç
ki lər baş tut ma mış dı. Hə min ilin iyu lun da Mosk va dan və tə nə qa yı
dan Hey dər Əli yev bi rin ci tur da 340 say lı Neh rəm seç ki dairə sin dən 
Azər bay can SSR Ali So ve ti nin, 2 say lı Nax çı van şə hər seç ki dairə
sin dən isə Nax çı van MSSRin de pu ta tı se çil miş di.

28 il əv vəl...
29 sent yabr 1994-cü il də Ba kı da par la ment (Ali So vet) səd ri

nin müavi ni Afi yəd din Cə li lov və Pre zi dent ya nın da Xü su si İda rə nin 
rəisi, pol kov nik Şəm si Rə hi mov qət lə ye ti ri lib lər. Hə min vaxt Nyu
York da BMT Baş As samb le ya sı nın ses si ya sın da iş ti rak edən Pre zi
dent Hey dər Əli yev bə ya nat ve rə rək bu ter ror ak tı nın Azər bay ca nın 
döv lət çi li yi əley hi nə yö nəl di yi ni, la kin döv lə tin bu təh did lər dən sar
sıl ma ya ca ğı nı bil dir miş di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Qırğız dilində “Qarabağ hekayələri”nin təqdimatı 

AzərbaycanınQırğızıstan
dakıSəfirliyinintəşəbbüsü
vədəstəyi,QırğızıstanMilli
YazıçılarBirliyininiştirakıilə

nəşredilmiş“Qarabağheka
yələri”(“КарабахАнгемелери”)
kitabınıngeniştəqdimatıolub.

Sent yab rın 23də ke çi ri lən təd bir
də Qır ğı zıs tan rəs mi lə ri, ədə biy yat, 
elm, mə də niy yət xa dim lə ri iş ti rak 
edib lər.

Sə fir Lə tif Qən di lov iş ti rak çı la ra ki tab haq
qın da ət raf ı mə lu mat ve rib. “Azər bay ca nın 
qır ğız dost la rı klu bu”nun pre zi den ti As sol 
Mol dok ma to va öl kə mi zin azad olun muş 
böl gə lə ri nə sə fər et di yi ni, Er mə nis tan tə rə
fin dən tö rə dil miş da ğın tı la rı öz göz lə ri ilə 
gör dü yü nü de yib. Şairtər cü mə çi Al tın bek 
İs ma yıl ki ta bın ər sə yə gəl mə sin dən bəhs 
edib.

Qeyd edək ki, 2021ci il də çap olu nan ki
tab da 13 azər bay can lı müəl li fin he ka yə lə ri 
yer alıb. Ki ta bın tər cü mə və nəşr edil mə si nin 
tə şəb büs ka rı və müəl lif ər dən bi ri, Mil li Məc
li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə 
Pa şa ye va dır. Ki tab beş tər cü mə çi tə rə fin dən 
qır ğız di li nə çev ri lib.

Mə ra sim də sə fir Lə tif Qən di lov tə rə fin dən 
tər cü mə çi lə rə mü ka fat təq dim edi lib.

Markesin Azərbaycan dilində kitabı 
Kolumbiya diplomatına təqdim olunub

KolumbiyaxalqınınfəxriQabriel
QarsiaMarkesinəsərlərininbelə
birtəkmilsəviyyədənəşrinəvə
təbliğinəgörədərintəşəkkürümü

bildirirəm.Əsərlərinseçimi,kitabın
tərtibatıyüksəkpeşəkarlıqvəzövqlə
hazırlanıb.

Ko lum bi ya Res pub li ka sı nın Azər bay can
da kı mü vəq qə ti iş lər və ki li Ma ria An xe li ka 
Stir bu söz lə ri Döv lət Tər cü mə Mər kə zin də 
qu ru mun rəh bə ri, Xalq ya zı çı sı Afaq Mə sud
la gö rüş də de yib.

Dip lo mant Mar ke sin Azər bay can di lin də 
nəşr olu nan “Se çil miş əsər lə ri” ki ta bı nın sə fir lik 
tə rə fin dən təq di ma tı nın ke çi ri lə cə yi ni bil di rib.

Gö rüş za ma nı Azər bay canKo lum bi ya ədə
biy yat la ra ra sı əla qə lər is ti qa mə tin də ha zır la nan 
la yi hə lər,  da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin is pan di lin də nəşr olun muş 
“Yed di gö zəl” poema sı nın Ko lum bi ya nın döv lət 
və ic ti mai ki tab xa na la rı na, təh sil və mə də niy yət 
ocaq la rı na yer ləş di ril mə si, Azər bay can ədə biy
ya tı nın, ta ri xi nin, mə də niy yə ti nin Ko lum bi ya da, 
elə cə də di gər La tın Ame ri ka sı öl kə lə rin də  ta nı
dıl ma sı ki mi mə sə lə lər mü za ki rə edi lib.

Mədəni ənənələr və xalqların milli mətbəxi 
Daşkənddəki festivalda ölkəmiz də təmsil olunub

ÖzbəkistanınpaytaxtındakıMirzoUluqbekadınaMərkəziparkda
buölkədəakkreditəolunmuşdiplomatiknümayəndəliklərvə
mədəniyyətmərkəzlərininiştirakıiləXVIII“Mədəniənənələrvə
xalqlarınmillimətbəxi”festivalıkeçirilib.

Daş kənd də ki Hey dər Əli yev 
adı na Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zi (AMM) də ənə nə vi fes
ti val da iş ti rak edib.

Öl kə miz üçün ay rıl mış stend də 
iş ti rak çı lar Azər bay can mil li mət
bə xi nin lə ziz nü mu nə lə ri nə qo naq 
edi lib lər. Plov, dol ma, çı ğırt ma, 
kü kü, qu tab lar, dov ğa, ha be lə mil
li şir niy yat la rı mız olan şə kər bu ra, 
pax la va bö yük ma raq do ğu rub. 
Gu şə də qo naq la ra Azər bay can 
ça yı da təq dim olu nub. 

Mil li ye mək və şir niy yat la rı 
AMMin si fa ri şi ilə Daş kənd də ki 
“Ye me li” res to ra nı nın mü tə xəs
sis lə ri ha zır la yıb lar.  

Fes ti val çər çi və sin də iş ti rak çı 
öl kə lə rin tət bi qi sə nət əş ya la rı, 
su ve nir lər, mət bəx möv zu sun da 
nəşr lər də nü ma yiş olu nub.

Təd bir də çı xış edən Öz bə kis
ta nın xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi
ni Qay rat Fa zı lov bil di rib ki, ənə
nə vi ke çi ri lən bey nəl xalq fes ti val 
öl kə nin mə də ni hə ya tı nı dol ğun 
şə kil də zən gin ləş di rir, pay taxt 
sa kin lə ri nə və qo naq la rı na fes
ti va lın iş ti rak çı sı olan öl kə lə rin 
mə də niy yə ti ilə ya xın dan ta nış 
ol ma ğa im kan ve rir.

Son da təd bir də fəal iş ti rak 
edən qu rum la ra dip lom lar ve ri lib. 
Mil li mət bə xin yük sək sə viy yə də 
təq dim edil mə si nə gö rə  AMM də 
xü su si dip lo ma la yiq gö rü lüb.

Qeyd edək ki, mil li ye mək
lə rin sa tı şın dan əl də olu nan 
və sait tib biso sial yar dım ki mi 
Öz bə kis ta nın Daş kənd və Fər
qa nə şə hər lə rin də ki uşaq ev lə
ri nə, ha be lə sağ lam lıq im kan la rı 
məh dud uşaq lar üçün “Mü rüv
vət” in ter nat mək təb lə ri nə kö çü
rü lə cək.

Finlandiyapaytaxtında
Azərbaycanıngörkəmli
bəstəkarı,SSRİXalqartisti
RaufHacıyevin(19221995)

100illikyubileyinəhəsrolun
muştədbirkeçirilib.

Təd bir də Hel sin ki də sə fər də 
olan Dias por la İş üz rə Döv lət Ko
mi tə si səd ri nin müavi ni El şad Əli
yev, öl kə mi zin İs veç və ey ni za
man da Fin lan di ya da kı sə fir li yi nin 
mü şa vi ri Ca van şir Məm mə dov, 
Tür ki yə nin Fin lan di ya da kı sə fi ri 
De niz Ça kar və bu öl kə də ya şa
yan azər bay can lı və türk dias por
la rı nın fəal la rı, yer li ic ti maiy yət 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Fin lan di ya Teatr Mu ze yin
də baş tu tan təd bir də əv vəl cə 
Skan di na vi ya Azər bay can lı la rı 
Koor di na si ya Şu ra sı nın əla qə
lən di ri ci si,  AzərTürk Gənc lər 
Təş ki la tı nın rəh bə ri Ül viy yə Cab
ba ro va çı xış edə rək bu il 100 
il li yi Azər bay can da döv lət sə

viy yə sin də qeyd edi lən məş hur 
bəs tə ka rın hə yat və ya ra dı cı lı ğı, 
mu si qi sə nə ti mi zə töh fə lə ri haq
qın da da nı şıb.

Rauf Ha cı ye vin Hel sin ki də ya
şa yan qı zı Na tel la xa nım ata sı
nın xa ti rə si nə gös tə ri lən diq qə tə 
və be lə bir təd bi rin təş kil olun

ma sı na ver di yi dəs tə yə gö rə 
Azər bay can hö ku mə ti nə min nət
dar lı ğı nı ifa də edib, bəs tə ka rın 
sə nət yo lun dan söz açıb.

Son ra Rauf Ha cı ye vin hə yat 
və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən 
film nü ma yiş olu nub.

Təd bi rin bə dii his sə sin də ta
nın mış azər bay can lı piano çu 
Abu zər Ma naf za də, onun hə yat 
yol da şı, vo kal çı Ka ren Dan ger
Ma naf za də, azər bay can lı vo kal
çı Or xan Cə li lo vun ifa sın da Rauf 
Ha cı ye vin mah nı la rı səs lə nib.

Qeyd edək ki, təd bir lə ya na şı 
Fin lan di ya Teatr Mu ze yin də qo
naq la ra Azər bay ca nın qə dim şə
hə ri olan İrə va nın ta ri xi Tə pə ba
şı mə həl lə si haq qın da fo to sər gi 
də nü ma yiş olu nub.

Helsinkidə Rauf Hacıyevin 
100 illik yubileyi keçirilib

Türkiyəyə səkkiz ayda 
29,33 milyon xarici turist gəlib 

BuilinyanvaravqustaylarındaTürkiyə
yə29,33milyonxaricituristgəlib.Bu,
ötənilinmüvafiqdövrüiləmüqayisədə
8,5faizartımdeməkdir.

Tür  ki  yə Mə  də  niy  yət və Tu  rizm Na  zir  li  yi 
nin yay  dı  ğı mə  lu  ma  ta gö  rə, av  qust ayın  da 
öl  kə  yə ümu  mi tu  rist axı  nı ötən ilin ey  ni ayı 
na nis  bə  tən 58,3 faiz ar  ta  raq 6,3 mil  yon 
nə  fə  rə ça  tıb. On  la  rın ara  sın  da al  man  lar 
çox  luq təş  kil edir – 858,3 min tu  rist. İkin  ci 
yer  də ru  si  ya  lı tu  rist  lər  dir – 806 min nə  fər. 
Bu  nun  la be  lə, iyul ayı  na nis  bə  tən av  qust 
da ru  si  ya  lı tu  rist sa  yı 11 faiz aza  lıb. Ümu 
mi  lik  də isə bu ilin 8 ayın  da Tür  ki  yə  yə 3 
mil  yon ru  si  ya  lı tu  rist gə  lib, bu da ötən ilin 
ey  ni döv  rü ilə mü  qa  yi  sə  də 54 min nə  fər 
çox  dur.

Qeyd edək ki, bu il Tür  ki  yə  yə gə  lən xa  ri 
ci tu  rist ən çox iyul ayın  da gə  lib – 6 mil  yon 
665 min nə  fər, bu da ötən ilin ey  ni döv  rü 
ilə mü  qa  yi  sə  də 52,8 faiz ar  tım de  mək  dir. 
Bu  nun  la be  lə, möv  cud ar  tım sta  tis  ti  ka  sı 
pan  de  mi  ya  lı 2021ci il  lə mü  qa  yi  sə  də bö 
yük gö  rün  sə də, pan  de  mi  ya  dan ön  cə  ki il 
lə  rin gös  tə  ri  ci  sin  dən az  dır.

Xa  tır  la  daq ki, 2018ci il  də qar  daş öl  kə  yə 
gə  lən əc  nə  bi qo  naq sa  yı 39 mil  yon, 2019
cu il  də isə re  kord say  da – 45 mil  yon nə  fər 
(o cüm  lə  dən 7 mil  yon  nə  fər Ru  si  ya  dan) 
olub. 2020ci il  də pan  de  mi  ya sə  bə  bin  dən 
xa  ri  ci tu  rist sa  yı cə  mi 16 mil  yo  na düş  müş, 
2021ci il  də isə 30 mil  yo  na çat  mış  dı. 

2022ci ilin sək  kiz ayın  da Tür  ki  yə  yə gə 
lən hər üç tu  rist  dən bi  ri An  tal  ya  nın, hər dörd 
nə  fər  dən bi  ri isə İs  tan  bu  lun pa  yı  na dü  şüb.

V.Kamal

DövlətTurizmAgentli
yinindəstəyiiləAzər
baycanınqastroturizm
imkanlarısentyabrın

2226daİtaliyanınTurin
şəhərindəkeçirilən“Terra
MadreSalonedelGusto”
qidafestivalındatanıdılıb.

Agent  lik  dən bil  di  ri  lib ki, Azər 
bay  can Tu  rizm Bü  ro  su və Azər 
bay  can Mil  li Ku  li  na  ri  ya Mər  kə 
zi  nin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı 
ilə mil  li stend  də Bö  yük Qaf  qaz 
dağ  la  rı üz  rə “Slou Fud” sə  ya  hət 
tu  rizm marş  ru  tu, qast  ro  no  mik tu 
rizm  də “Slou Fud” tu  rizm mo  de 
li  nin tət  bi  qi, yer  li biomüx  tə  lif  i  yin 
qo  run  ma  sı üçün atı  lan ad  dım  lar 
haq  qın  da mə  lu  mat ve  ri  lib.

Həm  çi  nin fes  ti  val  da Azər  bay 
can  dan 30dan çox məh  su  lun 
sa  lın  dı  ğı “Dad gə  mi  si” ka  ta  lo  qu 
əsa  sın  da ha  zır  la  nan men  yu təq 
dim edi  lib. Azər  bay  can Tu  rizm 
Bü  ro  su  nun sek  tor mü  di  ri Sə  ki  nə 
Əs  gə  ro  va tə  rə  fin  dən mil  li “Dad 
gə  mi  si” men  yu  su ilə bağ  lı se  mi 
nar ke  çi  ri  lib.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də Azər  bay 
can Mil  li Ku  li  na  ri  ya Mər  kə  zi  nin 
rəh  bə  ri Or  xan Sa  dı  qov, Azər  bay 
can Tu  rizm Bü  ro  su  nun baş ic  ra  çı 
di  rek  to  ru Flo  rian Zenqstş  mid və 
“Slow Food In  ter  na  tional” bey  nəl 
xalq təş  ki  la  tı  nın Brüs  sel ofi  si  nin 
di  rek  to  ru Mar  ta Mes  sa  nın  iş  ti  ra  kı 

ilə gö  rüş ke  çi  ri  lib, Azər  bay  can  da 
“Slou Fud” fəl  sə  fə  si  nin və ele 
ment  lə  ri  nin da  vam  lı in  ki  şaf et  di 
ril  mə  si və qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lı  ğa 
dair sa  ziş im  za  la  nıb.

Qeyd edək ki, Şa  ma  xı, İs  ma  yıl 
lı, Qə  bə  lə, Şə  ki və Qax  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən “Bö  yük Qaf  qaz dağ  la  rı 

əra  zi  sin  də ic  ma əsas  lı də  yər zən 
ci  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si” la  yi  hə  si 
nin nə  ti  cə  si ola  raq ər  sə  yə gə  lən 
“Slou Fud” tu  rizm sə  ya  hət marş 
ru  tu  nun əsas məq  sə  di kənd yer 
lə  ri  nin ba  lans  lı in  ki  şa  fı  na dəs  tək 
ol  maq, da  ya  nıq  lı qi  da sis  te  mi  nə, 
yer  li ku  li  na  ri  ya  və mə  də  ni ir  sin təş 
vi  qi  nə, aq  ro  biomüx  tə  lif  ik eh  ti  yat  la 
rı  nın sə  mə  rə  li ida  rə  si və məh  sul 
dar is  ti  fa  də  si  nə töh  fə ver  mək  dir. 
“Slou Fud” dad  lı, tə  miz və sağ  lam 
qi  da  lan  ma  nı tə  min edən, mil  li və 
re  gional mət  bəx  lə  rin ənə  nə  lə  ri  ni 
qo  ru  yub sax  la  yan bir ya  naş  ma  dır.

Dün  ya  nın ən bö  yük qi  da fes  ti 
va  lı he  sab olu  nan “Ter  ra Mad  re 
Sa  lo  ne del Gus  to” fes  ti  va  lın  da 
130 öl  kə təm  sil olu  nub. Təd  bir 
İta  li  ya Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi  nin 
dəs  tə  yi ilə “Slow Food In  ter  na 
tional” bey  nəl  xalq təş  ki  la  tı tə  rə 
fin  dən təş  kil edi  lib.

Qastroturizm imkanlarımız 
İtaliyada təbliğ edilib
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