
Tür ki yə də baş ver miş zəl zə lə dən zə rər 
çə kən lə rə yar dım üçün öl kə nin apa rı-
cı te le ka nal la rı nın or taq ya yım la təş kil 
et di yi ianə kam pa ni ya sın da re kord 

miq dar da – 115 mil yard li rə dən çox və-
sait top la nıb. 

Fev ra lın 15-də Tür ki yə nin sək kiz te le vi-
zi ya ka na lı nın (ATV, FOX, Ka nal D, Ka nal 
7, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8) “Tür ki yə 
tək ürək” ad lı or taq ya yı mı yer li vaxt la saat 
20:00-da baş la yıb və 8 saata ya xın da vam 
edib. “Tür ki yə – tək ürək” Tür ki yə nin di gər bir 
çox ka nal la rın da, həm çi nin Azər bay can və 
Şi ma li Kipr te le ka nal la rın da can lı ya yım la nıb.

“Tür ki yə – tək ürək” kam pa ni ya sı nın ya-
yım lan dı ğı stu di ya ya ianə ilə bağ lı edi lən 
te le fon zəng lə ri ni ope ra tor qis min də öl kə nin 
in cə sə nət, biz nes və id man alə mi nin məş hur 
si ma la rı qey də alıb lar. Sək kiz saat müd də-
tin də on lar la məş hur stu di ya da bir-bi ri lə ri ni 
əvəz lə yə rək kam pa ni ya ya dəs tək olub lar.

Can lı ya yım da açı lı şı Tür ki yə Pre zi den ti 
Rə cəb Tay yib Ər do ğan edib. Kah ra man ma-
raş, Ha tay, Adı ya man, Qa zian tep, Ada na, 
Os ma ni ye, Ma lat ya, Di yar ba kır, Şan lıur fa, 
Ki lis və Ela zığ vi la yət lə rin də zəl zə lə dən zə-
rər çə kən lər üçün Tür ki yə nin tək ürək ol du ğu 
yar dım kam pa ni ya sı na öl kə nin ta nın mış iş 
adam la rı, döv lət rəs mi lə ri və mil yon lar la və-
tən daş qo şu lub.

Ən bö yük ianə ni Tür ki yə Cüm hu riy yə ti 
Mər kə zi Ban kı (30 mil yard li rə), Zi raat Ban-
kı (20 mil yard li rə), Va kıf bank (12 mil yard 
li rə) və Halk bank (7 mil yard li rə) edib. On-
lar la şir kət tə rə fi n dən 5, 10, 50, 100 və 200 
mil yon li rə ianə lər edi lib. Azər bay can Döv-
lət Neft Şir kə ti nin Tür ki yə də ki tö rə mə şir kə-
ti – SO CAR-Tür ki yə də 3,5 mil yon li rə ianə 
edib. Bun dan əla və, şir kə tin ya na caq dol-
dur ma mən tə qə lə rin də zəl zə lə zo na sın da 
ça lı şan tex ni ka üçün fə la kə tin ilk gü nün dən 
tə mən na sız ya na caq ve ril di yi bil di ri lib. Can lı 

ya yı ma bir sı ra öl kə lər dən qa tı lan in san lar 
da ianə lər edib lər.

Kam pa ni ya nın so nun da top lam 115 mil-
yard 146 mil yon 528 min li rə (təx mi nən 6 mil-
yard 108 mil yon dol lar) ianə edil di yi bil di ri lib. 
Bun dan əla və, can lı ya yım müd də tin də 9 mil-
yon 10 min ianə SMS-i (1 SMS 50 li rə) gön-
də ri lib ki, bu da 450,5 mil yon li rə de mək dir.

Qeyd edək ki, yı ğı lan və sait Tür ki yə nin 
Tə bii Fə la kət və Föv qə la də Hal la rın İda rə 
Olun ma sı Agent li yi – AFAD-ın və “Türk Qı zıl 
Ay” cə miy yə ti nin he sa bı na kö çü rü lə cək.
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Şagirdlərin 
Uşaq 
Kitabxanasında 
bir günü

səh. 3

Həştərxanda Ulu öndərin
100 illiyi ilə bağlı
tədbirlər keçiriləcək

səh. 3

“Sən 
elə bir 
zirvəsən...”

səh. 4

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

Türkiyə bir gecədə tək ürək oldu
Telekanalların ortaq yayımında 115 milyard lirə yardım toplanıb

Mikayıl Hüseynov və Sadıq Dadaşovun 
birgə abidəsi ilə bağlı müsabiqə

Mə də niy yət Na zir li yi gör-
kəm li Azər bay can me mar la-
rı Mi ka yıl Hü sey no vun və Sa-
dıq Da da şo vun xa ti rə lə ri nin 
əbə di ləş di ril mə si məq sə di lə 
Ba kı şə hə rin də ucal dı la caq 
abi də nin es kiz la yi hə lə ri nin 
ha zır lan ma sı üçün hey kəl tə-
raş lar ara sın da açıq mü sa-
bi qə elan edib. Mü sa bi qə 17 
fev ral – 17 ap rel 2023-cü il 
ta rix lə rin də ke çi ri lə cək.

Mü sa bi qə Mi ka yıl Hü sey-
no vun və Sa dıq Da da şo vun 
bir gə abi də si nin ucal dıl ma sı 
haq qın da Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti İl ham 

Əli ye vin 8 okt yabr 2022-ci il ta ri xin də im za la dı ğı sə rən ca mın ic-
ra sı nı tə min et mək məq sə di lə ke çi ri lir.

səh. 2

Əsrin fəlakətinin acı tablosu böyürür
Tür ki yə də əs rin fə la kə ti sa yı lan 6 fev ral zəl zə lə lə ri nə ti cə sin də 
hə lak olan la rın sa yı 36 min 187 nə fə rə ça tıb. Bu ba rə də fev ra-
lın 16-da AFAD mə lu mat ya yıb.

Zəl zə lə dən ya ra lı ola raq qur tu lan la rın sa yı 108 min dən çox dur. 
216 min nə fər fə la kət zo na sın dan di gər böl gə lə rə təx li yə edi lib.

Fə la kə tin 11-ci gün də, zəl zə lə dən 248 saat son ra Kah ra man-
ma raş da 17 yaş lı qız, 258 saat son ra isə 42 yaş lı qa dın da ğın tı lar 
al tın dan xi las edi lib. Gün ər zin də da ğın tı lar al tın dan 4 mi nə ya xın 
cə səd çı xa rı lıb. Ar tıq fə la kət böl gə sin də ağır tex ni ka lar da ğın tı la-
rı tə miz lə mək lə məş ğul dur. Qeyd edək ki, zəl zə lə nin vur du ğu 11 
vi la yət də ümu mi lik də 6500-ə ya xın bi na da ğı lıb.

Zəl zə lə zo na sın da qə za lı ha la düş dü yü təs bit edi lən ümu mi lik-
də 61 min dən çox bi na sö kül mə li dir. Ya şa yı şa ya rar sız bi na la rın 
sa yı nın ar ta ca ğı is tis na de yil. Vi la yət lər də bi na lar la bağ lı ba xış-
yox la ma iş lə ri da vam edir.

Rəssamlıq Akademiyasına
yeni rektor təyin edilib

Pre zi dent İl ham Əli yev fev ra lın 15-də Ömər Hə sən oğ lu El da-
ro vun Azər bay can Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın rek to ru və zi fə-
sin dən azad edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

Döv lət baş çı sı nın di gər sə rən ca mı ilə Na tiq Ka mal oğ lu Əli yev 
Azər bay can Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın rek to ru tə yin edi lib.

səh. 2

Qətər ölkəmizlə mədəni əlaqələrin 
inkişafında maraqlıdır

Azər bay ca nın Qə tər də ki ye ni sə fi ri Ma hir Əli yev bu öl kə nin 
mə də niy yət na zi ri Şeyx Əb dül Rəh man bin Hə məd Al Ta ni ilə 
gö rü şüb.

Sə fi r lik dən bil di rib lər ki, gö rüş də iki öl kə ara sın da mə də niy yət 
sa hə sin də möv cud əla qə lə rin in ki şaf is ti qa mət lə ri ət ra fın da fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb.

Söh bət za ma nı 2023-cü ilin Azər bay can da “Hey dər Əli yev İli” 
elan olun du ğu nə zə rə alı na raq bu çər çi və də Qə tər də bir sı ra mə-
də ni təd bir lə rin ke çi ril mə si, o cüm lə dən Azər bay can mə də niy yə ti 
gün lə ri nin təş kil olun ma sı mə sə lə lə ri də mü za ki rə edi lib.

səh. 2

Ağdam necə yenidən qurulur?

Fev ra lın 16-da Ağ dam şə hə rin də ki 
Konf rans Mər kə zin də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın iş ğal dan azad edil miş 
əra zi lə rin də mə sə lə lə rin mər kəz ləş-

di ril miş qay da da həll edil mə si üçün 
ya ra dıl mış Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı nın 
nəz din də fəaliy yət gös tə rən İda rə lə ra-
ra sı Mər kə zin “Şə hər sal ma mə sə lə lə ri 
üz rə” İş çi qru pu nun ic la sı ke çi ri lib. 

Təd bir də Qa ra bağ iq ti sa di ra yo nu na da xil 
olan iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də (Şu şa ra-
yo nu is tis na ol maq la) Pre zi den tin xü su si nü ma-
yən də si Emin Hü sey nov, Pre zi dent Ad mi nist ra-
si ya sı Xa ri ci si ya sət mə sə lə lə ri şö bə si nin mü dir 
müavi ni Nüs rət Sü ley ma nov, Şə hər sal ma və 
Ar xi tek tu ra Ko mi tə si səd ri nin bi rin ci müavi ni 
Na miq Hüm mə tov, “Azə ri şıq”, “Azər su” və di-
gər qu rum la rın təm sil çi lə ri iş ti rak edib lər.

davamı səh. 4-də

Azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına 
reinteqrasiyası Azərbaycanın inkişafına təkan verəcək

Azər bay can hər za man eh ti yac içə-
ri sin də olan öl kə lər lə həm rəy olub, 
on la ra yar dım gös tə rib. Xü su si lə 
ötən dövr ər zin də CO VID-lə bağ lı 

80-dən çox öl kə yə gös tər di yi miz dəs tək 
bi zim bey nəl xalq are na da həm rəy li yin 
möh kəm lən di ril mə si nə töh fə miz dir.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Baş na zi ri 
Əli Əsə dov bu nu fev ra lın 15-də Bir ləş miş 
Ərəb Əmir lik lə ri nin Du bay şə hə rin də ke çi ri-
lən Dün ya Hö ku mət Sam mi tin də çı xı şı za-

ma nı vur ğu la yıb.
Na zir lər Ka bi ne ti nin mət buat xid mə tin dən 

bil di rib lər ki, Baş na zir çı xı şın da Tür ki yə nin 
cə nub-şər qin də baş ver miş dəh şət li zəl zə lə 
ilə bağ lı bir da ha Azər bay ca nın həm rəy li yi ni 
ifa də edib.

Azər bay ca nın 2020-ci il də 44 gün lük Və-
tən mü ha ri bə sin də otuz ilə ya xın iş ğal al-
tın da qa lan əzə li tor paq la rı nı azad et di yi ni 
diq qə tə çat dı ran Əli Əsə dov bil di rib ki, öl-
kə miz bey nəl xalq hü qu qa, onun nor ma və 
prin sip lə ri nə hər za man hör mət və mə su-

liy yət lə ya na şır və bu gün re gion da sül hün, 
sa bit li yin, əmək daş lı ğın və da ya nıq lı in ki-
şa fın bər qə rar edil mə si is ti qa mə tin də səy lə 
ça lı şır.

Azər bay ca nın Qo şul ma ma Hə rə ka tın-
da kı uğur lu sədr li yi ba rə də mə lu mat ve rən 
Əli Əsə dov üzv döv lət lə rin yek dil ra zı lı ğı ilə 
bu sədr li yin bir il (2023-cü ilin so nu na dək – 
red.) uza dıl ma sı nı öl kə nin bey nəl xalq are-
na da oy na dı ğı ro la ve ri lən qiy mət ki mi də-
yər lən di rib.

davamı səh. 2-də

Nigar Nərimanbəyovanın əsəri
Parisdə maraqla qarşılanıb

Fran sa pay tax tın da kı 
“Grand Pa lais Eph me re” 
sər gi sa lo nun da “Art en 
Ca pi tal – 2023” sər gi si 
açı lıb. Ənə nə vi sər gi-
də Azər bay can rəs sa mı 
Ni gar Nə ri man bə yo va-
nın da əsər lə ri nü ma yiş 
olu nur.

Ta nın mış rəs sam la-
rın əsər lə ri nin nü ma yiş 
olun du ğu “Art en Ca pi tal 
– 2023”də Ni gar Nə ri man-
bə yo va nın “Vot sap” tab lo-
su da ma raq la qar şı la nıb.

səh. 8

Azərbaycandan qardaş ölkəyə humanitar yardım davam edir
Fevralın 15-də və 16-da yardımla dolu daha iki təyyarə göndərilib

Tür ki yə də zəl zə lə dən zə rər çə-
kən lə rə dəs tək məq sə di lə fev-
ra lın 15-də Hey dər Əli yev Fon-
du tə rə fin dən qar daş öl kə yə 
da ha bir təy ya rə ilə hu ma ni tar 
yar dım gön də ri lib. Zəl zə lə böl-
gə si nə ça dır lar və qız dı rı cı lar 
da xil ol maq la ümu mi lik də 40 
ton yar dım yo la sa lı nıb.

Fev ra lın 16-da isə Azər bay ca-
nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va nın tap şı rı ğı ilə da ha bir 
hu ma ni tar yar dım da şı yan təy-
ya rə Tür ki yə yə yo la dü şüb. 105 
ton luq hu ma ni tar yar dım qar daş 
öl kə də zəl zə lə dən zə rər çək miş 
in san la rın so yuq qış ay la rın da 
ən çox eh ti yac duy duq la rı qız-
dı rı cı lar və ça dır lar dan iba rət dir.

Hey dər Əli yev Fon du fə la kə-
tin ilk gü nün dən qar daş öl kə yə 
dəs tək gös tə rir. Azər bay ca nın 
bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban 
Əli ye va nın gös tə ri şi nə əsa sən, 
fev ra lın 9-da və 11-də Tür ki yə-

yə dər man pre pa rat la rı, tib bi lə-
va zi mat və ava dan lıq lar, is ti ge-
yim lər, qız dı rı cı sı olan ça dır lar, 
ge ne ra tor lar, is ti lik ra diator la rı, 
çöl üçün qız dı rı cı lar, di zel ya na-
caq lı ka lo ri fer lər, di gər lə va zi mat 
və ava dan lıq lar gön də ri lib.

Hey dər Əli yev Fon du nun “Re-
gional İn ki şaf” İc ti mai Bir li yi nin 
dəs tə yi ilə və tən daş lar dan top-
la nan is ti ge yim və ava dan lıq lar 
da Tür ki yə yə yo la sa lı nıb.

***
Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay-

yib Ər do ğa nın xa nı mı Əmi nə 
Ər do ğan zəl zə lə nin fə sad la rı nın 
ara dan qal dı rıl ma sın da gös tər-
di yi dəs tə yə gö rə Azər bay ca na 
və Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri-
ban Əli ye va ya tə şək kür edib.

Əmi nə Ər do ğa nın rəs mi tvi ter 
he sa bın da bu nun la bağ lı et di-
yi pay la şım da de yi lir: “Dər di niz 
dər di miz dir” de yən azər bay can lı 

qar daş la rı mı zı unut ma ya ca ğıq. 
Ax ta rış-xi la set mə qrup la rı baş-
da ol maq la, hu ma ni tar yar dım 
təy ya rə lə ri ilə ilk gün dən bi zim-
lə olan Azər bay ca na və də yər-
li dos tum Meh ri ban Əli ye va ya 
dəs tə yə gö rə tə şək kü rü mü bil-
di ri rəm”.

Tür ki yə də zəl zə lə dən zə rər çə-
kən lə rə yar dım məq sə di lə Azər-
bay can dan gön də ri lən mo dul tip li 
ev lə rin müəy yən bir böl gə də top-
lan ma sı is ti qa mə tin də iş lər gö rü-
lür. Kon tey ner-ev lər bir böl gə də 
top la na caq və mü vəq qə ti sı ğı na-
caq ki mi is ti fa də edi lə cək.

Bu ba rə də jur na list lə rə açıq-
la ma sın da Tür ki yə nin Azər bay-
can da kı sə fi  ri Ca hit Bağ cı de yib.

Dip lo mat qeyd edib ki, zəl zə-
lə nin baş ver di yi ilk gün Azər-
bay can da 24 saat da yan ma dan 
iş gö rül dü, 15 TIR yar dım Tür-
ki yə yə yo la sa lın dı. İn di də də-
mir yo lu va si tə si lə yo la sa lı nan 
hu ma ni tar yar dım 10 mil yon luq 
Azər bay can xal qı nın qar daş lı ğı-
nı gös tə rir. Tür ki yə çə tin gün də 
Azər bay can xal qı nın onun ya-
nın da ol du ğu nu heç vaxt unut-
ma ya caq.
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Prezident Litva və Serbiya rəhbərlərini 
təbrik edib

AzərbaycaniləLitvaarasındamünasibətlərxoşənənələrə
malikdirvəbizbumünasibətlərininkişafınaxüsusiəhəmiyyət
veririk.

Bu fi kir lər 
Azər bay can 
Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin 
Lit va Res
pub li ka sı nın 
mil li bay ra mı 
mü na si bə ti lə 
həm ka rı Gi ta
nas Nause da
ya ün van la dı ğı 
təb rik mək tu

bun da yer alıb.
“Ke çən ay Si zin lə Da vos da ke çir di yi miz gö rü şü və apar dı ğı

mız fi kir mü ba di lə si ni məm nun luq la xa tır la yı ram. He sab edi rəm 
ki, ha zır da öl kə lə ri miz ara sın da müx tə lif sa hə lər üz rə mü na si bət
lə rin ge niş lən mə si, əmək daş lı ğı mı zın ye ni is ti qa mət lə ri nin müəy
yən ləş di ril mə si üçün yax şı im kan lar for ma laş mış dır”, – de yə 
mək tub da bil di ri lir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı Azər bay canLit va mü na si bət lə ri nin və 
qar şı lıq lı fay da lı əmək daş lı ğın həm iki tə rəf i əsas da, həm də 
Av ro pa İt ti fa qı çər çi və sin də bun dan son ra da in ki şaf edə cə yi
nə ina mı nı ifa də edib, dost Lit va xal qı na əminaman lıq və ri fah 
ar zu la yıb.

***
Azər bay can 

ilə Ser bi
ya ara sın da 
mü na si bət lər 
möh kəm dost
luq, qar şı
lıq lı eti mad 
və an laş ma 
üzə rin də 
qu ru lub. Sıx 
döv lət lə ra ra sı 
əla qə lə ri miz 

və gün dəngü nə ye ni məz mun la zən gin lə şən əmək daş lı ğı mız 
bö yük məm nun luq do ğu rur.

Bu söz lər isə Pre zi dent İl ham Əli ye vin Ser bi ya Res pub li ka sı
nın mil li bay ra mı mü na si bə ti lə həm ka rı Alek san dar Vu çi çə ün
van la dı ğı təb rik mək tu bun da vur ğu la nır.

Təb rik də de yi lir: “Bu gün si ya si əla qə lə ri mi zin yük sək sə viy yə
si, çox say lı qar şı lıq lı sə fər lər, im za la nan sə nəd lər, hə ya ta ke çi ri
lən bir gə la yi hə lər mü na si bət lə ri mi zin ge niş lən mə sin də və qar şı
lıq lı fəaliy yə ti mi zin də rin ləş mə sin də mü hüm rol oy na yır. İki tə rəf i 
müs tə vi də ol du ğu ki mi, öl kə lə ri miz bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi və
sin də də uğur la əmək daş lıq edir lər”.

Döv lə ti mi zin baş çı sı əmin ol du ğu nu bil di rib ki, Azər bay can
Ser bi ya st ra te ji tə rəf daş lı ğı, si ya si, iq ti sa diti ca ri, ener ge ti ka, 
nəq liy yatlo gis ti ka, mü da fiə və di gər sa hə lər də qar şı lıq lı fay da
lı əmək daş lı ğı mız bir gə səy lə ri miz lə bun dan son ra da yük sə lən 
xət lə in ki şaf edə cək.

Rəssamlıq Akademiyasına 
yeni rektor təyin olunub

PrezidentİlhamƏliyevfevralın15-dəÖmərHəsənoğluElda-
rovunAzərbaycanRəssamlıqAkademiyasınınrektoruvəzifə-
sindənazadedilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.

Döv lət baş
çı sı nın di gər 
sə rən ca mı ilə 
Na tiq Ka mal 
oğ lu Əli yev 
Azər bay can 
Rəs sam lıq 
Aka de mi ya
sı nın rek to ru 
tə yin edi lib.

Azər bay can 
R ə s  s a m  l ı q 

Aka de mi ya sı 13 iyul 2000ci il də Pre zi dent Hey dər Əli ye vin sə
rən ca mı ilə ya ra dı lıb. Ali təd ris oca ğı na hə min vaxt dan gör kəm li 
hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı, Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya
sı nın hə qi qi üz vü Ömər El da rov rəh bər lik edib. Qo ca man sə nət
kar 2022ci ilin 21 de kab rın da 95 ya şı nı qeyd edib.

Xalq rəs sa mı, ta nın mış hey kəl tə raş Na tiq Əli yev bu tə yi na ta
dək Azər bay can Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru, Hey kəl
tə raş lıq ka fed ra sın da ema lat xa na rəh bə ri olub.

Fev ra lın 16da Azər bay can Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın ye ni 
rek to ru Na tiq Əli yev kol lek ti və təq dim olu nub.

Təd bir də elm və təh sil na zi ri Emin Əm rul la yev də iş ti rak edib. 
Na zir ye ni rek to ra fəaliy yə tin də da vam lı uğur lar ar zu la yıb.

Multikulturalizm xalqlarımızın 
tarixi-mənəvi dəyərləri sırasındadır

Ölkələrimizarasındamünasibətlərqarşılıqlıhörmətəəsasla-
nırvəsiyasisahədəyaxşıəlaqələrmövcuddur.Azərbaycanla
Mərakeşbeynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsindədaimyaxından
əməkdaşlıqedir,bir-birinidəstəkləyir.

Bu fi kir lər fev ra lın 16da Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va
nın Mə ra keş Kral lı ğı nın öl kə miz də ki föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi ri 
Mə həm məd Adil Em barş la gö rü şün də qeyd olu nub. Vur ğu la nıb ki, 
Mə ra keş Azər bay ca nın bey nəl xalq sə viy yə də, xü su si lə Qo şul ma
ma Hə rə ka tı çər çi və sin də tə şəb büs lə ri ni hər za man dəs tək lə yib.

Gö rüş də mü na si bət lə rin ge niş lən mə sin də qar şı lıq lı sə fər lə rin 
ro lu diq qə tə çat dı rı lıb. Bil di ri lib ki, xalq la rı mız bir çox or taq ba
xış la rı bö lü şür lər. Mul ti kul tu ra lizm, di gər lə ri nə hör mət, is la mo fo
bi ya nın rədd edil mə si ki mi mə sə lə lər xalq la rı mı zın ta ri ximə nə vi 
də yər lə ri sı ra sın da dır.

Sa hi bə Qa fa ro va Mə ra ke şin Pre zi dent İl ham Əli ye vin tə şəb
bü sü ilə ya ra dı lan Qo şul ma ma Hə rə ka tı Par la ment Şə bə kə si nin 
işin də fəal iş ti ra kı, o cüm lə dən bu plat for ma nın Mad rid də ke çi
ri lən tə sis, Ba kı da ke çi ri lən bi rin ci konf ran sın da təm sil olun ma
sı nı yük sək qiy mət lən di rib, Par la ment Şə bə kə si nin ins ti tu sional 
in ki şa fı, qar şı da du ran və zi fə lər ba rə də da nı şıb. İki öl kə par la
ment lə rin də fəaliy yət gös tə rən dost luq qrup la rı nın əmək daş lı ğı, 
on la rın bir gə fəaliy yə ti nin əhə miy yə ti vur ğu la nıb.

əvvəli səh. 1-də
İc las iş ti rak çı la rı na Azər bay

can da iq ti sa diy ya tın şa xə lən
di ril mə si, biz nes və in ves ti si ya 
mü hi ti nin da ha da yax şı laş dı rıl
ma sı, mil li iq ti sa diy ya tın rə qa bət 
qa bi liy yət li li yi nin ar tı rıl ma sı, əha
li nin so sial mü da fiəsi nin tə min 
edil mə si is ti qa mə tin də gö rü lən 
iş lər ba rə də də mə lu mat ve ri lib. 
Bil di ri lib ki, gö rü lən təd bir lər nə ti
cə sin də ötən il qey rineft məh sul
la rı nın ix ra cı 12,3 faiz yük sə lib və 
döv lət büd cə si nin gə lir lə ri nin 50 
faizi qey rineftqaz gə lir lə ri he sa
bı na for ma la şıb.

Bü tün öl kə lər üçün ər zaq təh
lü kə siz li yi mə sə lə si nin kəs kin 
şə kil də ak tual laş ma sı fo nun
da Azər bay can da əsas ər zaq 
məh sul la rı ilə da xi li ba za rın təc
hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma sı və 
özü nü tə mi nat sə viy yə si nin qo
run ma sı is ti qa mə tin də təd bir lə
rin gö rül dü yü qeyd olu nub.

Vur ğu la nıb ki, Azər bay ca nın 
döv lət si ya sə ti nin mü hüm tər kib 
his sə lə rin dən bi ri də əha li nin so
sial mə sə lə lə ri nin həl li, on la rın 
döv lət or qan la rı nın xid mət lə ri
nə əl ça tan lı ğı nın tə min edil mə si 
və və tən daş məm nun lu ğu nun 
da ha da ar tı rıl ma sı dır. Bu ba
xım dan Azər bay can Pre zi den ti
nin tə şəb bü sü ilə Və tən daş la ra 
Xid mət və So sial İn no va si ya lar 
üz rə Döv lət Agent li yi nin (“ASAN 
Xid mət”) və Da ya nıq lı və Ope
ra tiv So sial Tə mi nat Agent li yi nin 
(DOST) ya ra dıl ma sı döv lət və 
so sial xid mət lər sa hə sin də key
fiy yət cə ye ni mər hə lə açan və 
şəf af ıq, ope ra tiv lik, və tən daş 

məm nun lu ğu nu tə min edən ad
dım dır.

Azər bay ca nın bir sı ra re gional 
və bey nəl xalq nəq liy yat la yi hə
lə ri nin tə şəb büs ka rı və əsas iş ti
rak çı sı ol du ğu, Ba kı Bey nəl xalq 
Də niz Ti ca rət Li ma nı nın öl kə nin 
tran zit im kan la rı nın ge niş lən di
ril mə sin də həl le di ci ro la ma lik 
ol du ğu qeyd edi lib.

Baş na zir Azər bay ca nın kos
mik sə na ye və müasir tex no lo
gi ya lar sa hə lə rin də əl də et di yi 
uğur lar dan da bəhs edib, 2023
cü ilin okt yabr ayın da Ba kı da 
74cü Bey nəl xalq Ast ro nav ti ka 
Konq re si nin ke çi ri lə cə yi ni bil di rib.

Azər bay ca nın, ey ni za man da 
bir sı ra va cib ener ji la yi hə lə ri nin 
tə şəb büs ka rı və iş ti rak çı sı qis min

də çı xış et di yi, Cə nub Qaz Dəh li zi 
la yi hə si nin Av ro pa nın ener ji təh
lü kə siz li yi nin tə min edil mə si üçün 
əhə miy yə ti vur ğu la nıb. Ötən ilin 
de kabr ayın da Bu xa rest də Azər
bay can, Gür cüs tan, Ru mı ni ya və 
Ma ca rıs tan ara sın da im za la nan 
ya şıl ener ji nin in ki şa fı və ötü rül
mə si sa hə sin də st ra te ji tə rəf daş
lıq haq qın da sa zi şin əhə miy yə ti 
diq qə tə çat dı rı lıb. 

Azər bay can Pre zi den ti tə
rə fin dən “Azər bay can – 2030: 
so sialiq ti sa di in ki şa fa dair Mil
li Priori tet lər”in təs diq edil di yi
ni de yən Əli Əsə dov bil di rib ki, 
Azər bay can iş ğal dan azad edil
miş əra zi lə ri nin öl kə nin ümu mi 
iq ti sa diy ya tı na rein teq ra si ya
sı, ye ni bey nəl xalq və re gional 
nəq liy yatlo gis ti ka dəh liz lə ri nin, 
xü su si lə də re gion üçün bö yük 
əhə miy yə tə ma lik Zən gə zur 
dəh li zi nin im kan la rın dan fay da
lan maq Azər bay ca nın in ki şa fı na 
bö yük tə kan ve rə cək.

Mikayıl Hüseynov və Sadıq Dadaşovun 
birgə abidəsi ilə bağlı müsabiqə

MədəniyyətNazirliyigörkəmliAzərbaycan
memarlarıMikayılHüseynovunvəSadıq
Dadaşovunxatirələrininəbədiləşdirilmə-
siməqsədiləBakışəhərindəucaldılacaq
abidənineskizlayihələrininhazırlanması
üçünheykəltəraşlararasındaaçıqmüsa-
biqəelanedib.Müsabiqə17fevral–17
aprel2023-cüiltarixlərindəkeçiriləcək.

Mü sa bi qə Mi ka yıl Hü sey no vun və Sa dıq 
Da da şo vun bir gə abi də si nin ucal dıl ma sı 
haq qın da Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi
den ti İl ham Əli ye vin 8 okt yabr 2022ci il ta ri
xin də im za la dı ğı sə rən ca mın ic ra sı nı tə min 
et mək məq sə di lə ke çi ri lir.

Sə rən ca ma əsa sən, Azər bay can da me
mar lıq sə nə ti nin tə şək kü lün də mü hüm xid
mət lə ri olan Mi ka yıl Ələs gər oğ lu Hü sey
no vun və Sa dıq Ələk bər oğ lu Da da şo vun 
xa ti rə lə ri nin əbə di ləş di ril mə si məq sə di lə on
la rın va hid kom po zi si ya şək lin də bir gə abi
də si qo yu la caq.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nə Mə də niy
yət Na zir li yi ilə bir lik də abi də nin ucal dıl ma sı 
ilə bağ lı təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min 
et mək, Na zir lər Ka bi ne ti nə sə rən cam dan irə li 
gə lən mə sə lə lə ri həll et mək tap şı rı lıb.

Mü sa bi qə yə təq dim olu nan es kiz la yi hə
lər Mə də niy yət Na zir li yi nin “Hey kəl tə raş lıq 
abi də lə ri nin, xa ti rəme mo rial və me mar lıq 

komp leks lə ri nin ucal dıl ma sı və de mon ta jı 
üz rə Eks pert ko mis si ya sı”nın üzv lə ri tə rə fin
dən qiy mət lən di ri lə cək. La yi hə lə rin mü za ki
rə si qa pa lı şə rait də ke çi ri lə cək.

Mü sa bi qə nin qa li bi ba rə də mə lu mat əsas 
mər hə lə ba şa çat dıq dan 15 gün son ra – 15 
may 2023cü il ta ri xin də Mə də niy yət Na zir li
yi nin rəs mi say tın da (cul tu re.gov.az) ya yım
la na caq. İkin ci və üçün cü ye ri tu tan müəl
lif ə rə mü va fiq ola raq 2000 ma nat və 1000 
ma nat məb lə ğin də pul mü ka fa tı təq dim edi
lə cək.

Mü sa bi qə şərt lə ri və qey diy yat for ma sı 
Mə də niy yət Na zir li yi say tı nın “Elan lar” böl
mə sin də.

Azad edilmiş ərazilərin ölkə iqtisadiyyatına 
reinteqrasiyası Azərbaycanın inkişafına təkan verəcək

Baş nazir Əli Əsədov Dubayda Dünya Hökumət Sammitində çıxış edib

Almaniyanın“Business
&Diplomacy“jurnalının
təşkilatçılığıiləBer-
lində“Azərbaycanvə

Almaniya:stabilvəperspek-
tivlienerjiəməkdaşlığı“adlı
tədbirkeçirilib.

Al ma ni ya nın döv lət qu rum
la rı nın təm sil çi lə ri, xa ri ci dip lo
mat lar, me dia nü ma yən də lə ri, 
elm və mə də niy yət xa dim lə ri nin 
qa tıl dı ğı təd bi rin əv və lin də Azər
bay ca na dair qı sa vi deoçarx nü
ma yiş et di ri lib.

Son ra Azər bay ca nın Al ma
ni ya da kı sə fi ri Nə si mi Ağa yev 
təd bi rin apa rı cı la rı – “Bu si ness 
& Dip lo macy“ jur na lı nın əmək
daş la rı Frank Şüt tiq və Ray ner 
Şu ber tin sual la rı əsa sın da Azər
bay ca nın ta ri xi, mə də niy yə ti, iq
ti sa diso sial in ki şa fı, qon şu la rı 
ilə mü na si bət lə ri, Azər bay can
da kı al man ir si, Azər bay canAl
ma ni ya mü na si bət lə ri və s. ba
rə də iş ti rak çı la ra mə lu mat ve rib. 

Dip lo mat Azər bay ca nın 1918
ci il də mü səl man dün ya sın da ilk 
de mok ra tik res pub li ka nın qu rul
du ğu, zən gin mə də niy yə tə və 
mul ti kul tu ral də yər lə rə ma lik öl

kə ol du ğu nu bil di rib. Sə fir Azər
bay ca nın ener ji sa hə sin də Av
ro pa ilə fəal əmək daş lıq et di yi ni 
və Av ro pa İt ti fa qı nın (Aİ) eti bar lı 
tə rəf da şı ol du ğu nu qeyd edib. 

Öl kə mi zin tə şəb bü sü və li der li yi 
ilə hə ya ta ke çi ri lən Cə nub Qaz 
Dəh li zi, TAP, TA NAP və s. ki mi 
trans re gional la yi hə lər dən bəhs 
edən N.Ağa yev bu qar şı lıq lı fay

da lı əmək daş lı ğın Aİ, o cüm lə
dən Al ma ni ya ilə mü na si bət lə rin 
da ha da də rin ləş mə si nə öz töh
fə si ni ve rə cə yi nə əmin ol du ğu nu 
vur ğu la yıb.

N.Ağa yev Azər bay canEr mə
nis tan mü na si bət lə ri nin nor mal
laş ma sı, iş ğal döv rün də Er mə
nis tan tə rə fin dən Azər bay ca nın 
mə də ni və di ni abi də lə ri nə qar
şı tö rə dil miş mə də ni soy qı rı mı, 
La çınXan kən di yo lu ət ra fın da 
öl kə mi zə qar şı apa rı lan qə rəz li 
kam pa ni ya və s. ba rə də də mə
lu mat ve rib.

Təd bir za ma nı iş ti rak çı la ra 
Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə rin də da ğın
tı la rın miq ya sı nı əks et di rən 
mə lu mat lar, tu rizm ki tab ça la rı, 
ha be lə di gər ma te rial lar pay la
nı lıb.

“ASAN Xidmət” beynəlxalq mükafata layiq görülüb
Azərbaycanınbeynəlxalqmiqyasdatanınan
brendi“ASANXidmət”(VətəndaşlaraXidmət
vəSosialİnnovasiyalarüzrəDövlətAgentli-
yi)Dubaydakeçirilən10-cuDünyaHökumət
Sammitində“QlobalHökumətMükəmməlliyi
Mükafatı”Proqramıçərçivəsində“Dünyanın
ənqabaqcıldövlətxidməti”seçilibvəxüsusi
mükafatalayiqgörülüb.

Mü ka fat Du bay Əmir li yi nin və liəhd şah za də
si Şeyx Həm dan bin Mə həm məd bin Rə şid Əl 
Mak tum tə rə fin dən Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Və tən daş la ra Xid mət və So

sial İn no va si ya lar üz rə Döv lət Agent li yi nin səd ri 
Ül vi Meh di ye və təq dim olu nub.

“Qlo bal Hö ku mət Mü kəm məl li yi Mü ka fa tı” Bir
ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri Hö ku mə ti nin tə şəb bü sü 
ilə Dün ya Hö ku mət Sam mi ti çər çi və sin də dün
ya da qa baq cıl hö ku mət tə şəb büs lə ri nin qiy mət
lən di ril mə si, döv lət xid mət lə ri nin gös tə ril mə si 
sa hə sin də in no va si ya la rı təş viq et mək lə uğur lu 
təc rü bə lə rin mü ka fat lan dı rıl ma sı məq sə di lə tə sis 
olu nub.

Dün ya da bu for mat da ilk də fə tə sis olun muş 
mü ka fa tın qa li bi olan Azər bay can 80 na mi zəd öl
kə ara sın dan se çi lib.

Qətər ölkəmizlə mədəni 
əlaqələrin inkişafında maraqlıdır
AzərbaycanınQətərdəkiyenisəfiriMahirƏli-
yevbuölkəninmədəniyyətnaziriŞeyxƏbdül
RəhmanbinHəmədAlTaniiləgörüşüb.

Sə fir lik dən bil di rib lər ki, gö rüş də iki öl kə 
ara sın da mə də niy yət sa hə sin də möv cud 
əla qə lə rin in ki şaf is ti qa mət lə ri ət ra fın da fi kir 
mü ba di lə si apa rı lıb.

Şeyx Əb dül Rəh man bin Hə məd Al Ta ni 
dip lo ma tı tə yi na tı mü na si bə ti lə təb rik edib, 
ona fəaliy yə tin də uğur lar ar zu la yıb.

Na zir Qə tə rin Azər bay can la mə də niy yət 
sa hə sin də əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə sin
də ma raq lı ol du ğu nu qeyd edə rək öl kə miz 
haq qın da gö zəl təəs sü rat la rı nın ol du ğu nu 
bil di rib. O, ötən il Ba kı da ke çi ril miş IX Qlo

bal Ba kı Fo ru mun da iş ti rak et di yi ni və sə fər 
çər çi və sin də Azər bay ca nın Baş na zi ri, mə
də niy yət na zi ri ilə gö rüş lər ke çir di yi ni, ey ni 
za man da Ba kı da kı Hey dər Əli yev Mər kə zi ni 
zi ya rət et di yi ni xa tır la dıb.

Sə fir Ma hir Əli yev iki öl kə ara sın da si ya
si əla qə lə rin yük sək xət lə in ki şaf et di yi ni və 
mə də niy yət sa hə sin də də əmək daş lı ğın ge
niş lən mə si nin va cib li yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Gö rüş də həm çi nin 2023cü ilin Azər bay
can da “Hey dər Əli yev İli” elan olun du ğu nə
zə rə alı na raq bu çər çi və də Qə tər də bir sı ra 
mə də ni təd bir lə rin ke çi ril mə si, o cüm lə dən 
Azər bay can mə də niy yə ti gün lə ri nin təş kil 
olun ma sı mə sə lə lə ri ilə bağ lı mü za ki rə lər 
apa rı lıb.

Azərbaycan-Almaniya: stabil və 
perspektivli əməkdaşlıq

Berlində ölkəmizin mədəni irsi və Ermənistanın bu irsə qarşı 
törətdiyi əməllərdən də bəhs olunub
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AzərbaycanınFransadakısəfiri
LeylaAbdullayevabuölkənin
ənnüfuzlualitəhsilocaqlarn
danolanSiyasiElmlərUniver
sitetinin(SciencePodeParis)
tələbələriiləgörüşüb.

Səfir tələbələrəAzərbaycanın
zəngintarixivəmədəniirsi,xari
cisiyasətivəregiondayaratdığı
yenireallıqlarhaqqındadanışıb.
Ölkəmizin çox mühüm geosi

yasi məkanda yerləşdiyini diq
qətəçatdıranLeylaAbdullayeva
XIX əsrdəAzərbaycanın iki im
periyaarasındabölünməsindən,
bugünİranda30milyondançox
azərbaycanlının yaşamasından
söz açıb. XX əsrin əvvəllərin
də müsəlman Şərqində ilk de
mokratik,ocümlədənqadınlara

seçibseçilmək hüququ verən
respublikanınAzərbaycandaqu
rulduğudiqqətəçatdırılıb.
Diplomat XX əsrin sonlarında

Azərbaycanınmüstəqilliyinibərpa

etməsi, eyni zamanda ərazisinin
bir hissəsinin Ermənistan tərə
findən işğal edilməsi, Ümummil
li lider Heydər Əliyevin yenidən
müstəqilliyini itirmək təhlükəsi

qarşısındaqalanölkənin xilaska
rıolması,torpaqlarımızınişğalal
tında qaldığı otuz il müddətində
münaqişənindincyollahəlliüçün
göstərilən səylər haqqında danı
şıb. 2020ci ildəAli BaşKoman
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli Ordumuzun sayəsində
torpaqlarımızın azad edildiyi, öl
kəmizin regionda yeni reallıqlar
yaratdığı,davamlısülhniyyətində
olduğudiqqətəçatdırılıb.
Siyasi Elmlər Universitetinin tə

ləbələri Azərbaycanın beynəlxalq
təşkilatlara üzvlüyü, bir sıra bey
nəlxalq təşkilatlara, o cümlədən
QoşulmamaHərəkatınasədrliyinə,
zirvəgörüşlərinəevsahibliyietmə
sinədairətrafıməlumatalıblar.
Sondasəfirtələbələrinsualla

rınıcavablandırıb.

BXA-da klassik rəqs üzrə tədris vəsaitinin təqdimatı 

BakıXoreoqrafiyaAka
demiyasında(BXA)
İncəsənətfakültəsinin
Baletmeystersənəti

kafedrasınınmüdiripeda
qogikaüzrəfəlsəfədoktoru,
professorLyudmilaHəsə
novanın“Klassikrəqsüzrə
metodikitədrisvəsaitivə
proqramı”adlıdərsvəsaiti
nintəqdimatıkeçirilib.

Təqdimatda BXAnın rəhbər
liyi və professormüəllim heyəti
iştirakedib.
Bildirilib ki, dərs vəsaiti xo

reoqrafiya ixtisasları üzrə təhsil

alantələbələr–bakalavrlar,ma
gistrantlar, eləcə də müəllimlər
üçün nəzərdə tutulsa da, eyni
zamandahəvəskar rəqssevən
lərüçündəböyükmaraqdoğu
racaq.Həmtələbələrin,həmdə
müəllimlərinyararlanacağıdərs
likxoreoqrafiyasənətininincəlik
lərivəspesifikxüsusiyyətləriba
rədəətrafıanlayışyaradır.
MüəllifprofessorLyudmilaHə

sənovadadərsvəsaitihaqqında
ətrafıməlumatverib.
Təqdimat zamanı BXAnın

müəllim, tələbə və şagirdlərinin
ifasındaayrıayrı rəqslər nüma
yişolunub.

Fransadakı səfirimiz tələbələri 
Azərbaycan tarixi barədə məlumatlandırıb

XIX əsrdə Azərbaycan ikiyə bölünüb, bu gün İranda 30 milyon soydaşımız yaşayır

Həştərxanda Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə 
bağlı tədbirlər keçiriləcək

Azərbaycan mədəniyyəti günləri də 
nəzərdə tutulur

RusiyanınHəştərxan
vilayətindəÜmummilli
liderHeydərƏliyevin
anadanolmasının100
illiyimünasibətiləsilsilə
tədbirlərkeçiriləcək.

Bu barədə Həştərxan
Vilayəti Hökumətinin və
XariciƏlaqələrNazirliyi
ninsaytlarındaməlumat
verilib. Vilayətin rəhbəri
İqorBabuşkintərəfindən
bununlabağlısənədim
zalanıb. Tədbirlərin ha
zırlanıbkeçirilməsiüçün
yaradılmıştəşkilatkomitəsinəvilayəthökumətininüzvləri,bə
lədiyyələr, tədris müəssisələri və ictimaiyyət nümayəndələri
daxildir.
VilayətinxariciəlaqələrnaziriVladimirQolovkovdeyib:“Həştər

xanvilayətiiləAzərbaycanarasındaəlaqələrtəkcəişgüzartərəf
daşlıqmünasibətlərideyil.Bizizamanlasınanmışgüclüdostluq
telləribirləşdirir.HeydərƏliyevFondutərəfindənHəştərxandabir
sırasosialəhəmiyyətli layihələrhəyatakeçirilib.BuradaHeydər
Əliyevinabidəsiucaldılıb,onunadınıdaşıyanparksalınıb.Mü
qəddəsknyazVladimirinabidəsiqoyulub.11nömrəliortaməktə
binbinasıyenidənqurulub,indibuməktəbHeydərƏliyevinadını
daşıyır.Uşaqbağçasıtikilib,RusiyaAzərbaycandostluqkörpüsü
inşaedilib”.
Uluöndərin100 illiyimünasibətiləHəştərxanvilayətinin təhsil

müəssisələrindərəsm,foto,şeirqiraəti,inşavəkompüteryaradı
cılığımüsabiqələri,eləcədəədəbigecələrkeçiriləcək.Həştərxan
vəAzərbaycanməktəbliləriarasındatelekörpüyaradılacaq.
Alitəhsilmüəssisələridəyubileytədbirlərinəfəalqoşulacaqlar.

HəştərxanDövlətTexnikiUniversitetivəAzərbaycanDövlətNeft
vəSənayeUniversitetininbirgətəşkilatçılığıilə,eləcədəHəştər
xanDövlətUniversitetindədəyirmimasalarkeçiriləcək.
Bundanəlavə,vilayətdəkiXəzərDənizvəÇayNəqliyyatıİns

titutundaAzərbaycanmədəniyyətigünlərininkeçirilməsinəzərdə
tutulub. Silsilə tədbirlərə may ayında HəştərxandaAzərbaycan
incəsənətxadimlərinin,iyunayındaisəHəştərxanınyaradıcıkol
lektivlərininBakıdatəşkilolunacaqkonsertlərdəiştirakınəzərdə
tutulub.

L.Azəri

“Baharın rəngləri”
Uşaq rəsm müsabiqəsi

AzərbaycanRespublikasıMədəniyyətNazirliyi,ElmvəTəh
silNazirliyi,“AzərbaycanTeleviziyavəRadioVerilişləri”QSC,
XətaiRayonİcraHakimiyyəti,AzərbaycanRəssamlarİttifaqı,
AzərbaycanDövlətRəsmQalereyasıvəXətaiSənətMərkə
zinintəşkilatçılığıilə“HeydərƏliyevİli”çərçivəsində“Baharın
rəngləri”adlıRespublikauşaqrəsmmüsabiqəsiüçünəsər
qəbuluelanolunur.

21yaşaqədərgənclər,uşaqvəyeniyetmələrXətaiSənətMər
kəzinin “Facebook” qrupunadaxil olub çəkdiyi əsərin fotosu ilə
bərabərəsərinadı, texnikası, özləri haqqındaməlumatı yerləş
dirməkləmüsabiqəyəqatılabilərlər.Müsabiqəyəişlərinqəbulu2
marttarixinədəkdavamedəcək.
Ətrafı məlumatı Xətai Sənət Mərkəzi vəAzərbaycan Dövlət

RəsmQalereyasınınsosialmediahesablarındaəldəetməkolar.

“Muğam axşamları”nda 
növbəti konsert proqramı 

BeynəlxalqMu
ğamMərkəzində
(BMM)“Muğam
axşamları”layi
həsidavamedir.
Fevralın17dəke
çiriləcəknövbəti
konsertproqramı
“BayatıQacar”
və“Şüştər”mu
ğamlarınahəsr
olunub.

MuğamlarSevincSarıyeva,NisbətSədrayeva,RəvanəQurba
novavəMəmmədNəcəfovunifalarındatəqdimolunacaq.
BMMdə“Muğamaxşamları”layihəsi2017ciildənhəyatake

çirilir.Muğamsənətimizinfəlsəfəsinigələcəknəsillərəçatdırmaq
məqsədiləreallaşanlayihəyətamaşaçılarböyükmaraqgöstərir.

Bakıdakı Rus evində məşhur bəstəkarın 
musiqiləri səslənib

BakıdakıRus
evindəgör
kəmlibəstə
karAleksandr
Darqomıjskinin
(18131869)210
illiyinəhəsr
edilmişkonsert
olub.

Rusiya İnforma
siya Mədəniyyət
Mərkəzindən veri
lənməlumata görə, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Üzeyir
HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasınınbaşmüəllimiAlyona
İnyakinanıntərtibetdiyikonsertproqramınabəstəkarınyaradıcılı
ğındannümunələrdaxiledilib.
KonsertdəƏməkdarartistAntonFerştandt,LaləMuxtarova,Di

larəKərimova,ÜlviyyəƏliyeva,FərhadƏləkbərov,RuslanPer
san,Kamilla İmanova,ƏminətƏhmədovavəAtifəQarabağinin
ifalarımaraqlaqarşılanıb.
AleksandrDarqomıjskimusiqidərealistikjanrınəsasınıqoymuş

rus bəstəkarıdır. Onun şah əsəri olan “Su pərisi” yeni janrın –
xalqməişət psixolojimusiqi dramının ilk nümunəsi sayılır.Dar
qomıjskimusiqiyəilkdəfəsosialbərabərsizlikmövzusunugətirib.

Teatr Muzeyi yubileylər ilini müxtəlif tədbir və 
layihələrlə qeyd edəcək

CəfərCabbarlıadınaAzərbaycanDövlətTeatrMuzeyimilli
səhnəsənətimizədairmateriallarıntoplanması,mühafi
zəsivənümayişiiləyanaşı,peşəkarteatrtariximizintəbliği
işinidəhəyatakeçirir.Peşəkarmilliteatrımızın150illikyubi

leyibumuzeyüçündəəlamətdarhadisədirvəyubileymüxtəlif
tədbirvəlayihələrləqeydolunacaq.

Bubarədəməlumatverənmu
zeyindirektoruƏməkdarmədə
niyyət işçisi Sevinc Mikayılova
bildiribki,builXalqartistləriRa
fiqƏzimovun85,HöküməQur
banovanın 110, Hamlet Qurba
novun 85 illik yubileyləri qeyd
olunacaq.
MuzeyTÜRKSOYunAnkara

dakıiqamətgahındaAzərbaycan
teatrının 150 illiyi ilə bağlı keçi
rilməsi nəzərdə tutulan tədbirə
peşəkarsəhnəsənətimizləbağlı
eksponatlar əsasında hazırlan
mış videoçarx və sərgi ilə qatı
lacaq.
Direktor bildirib ki, 2023cü

ilinölkəmizdə“HeydərƏliyevİli”
elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər
də nəzərdə tutulub: “Ulu öndər
Heydər Əliyev Azərbaycanda
bütünsahələrə,ocümlədənmə

dəniyyətin inkişafınahərzaman
böyükdiqqətvəqayğıgöstərib.
İl ərzindəgörəcəyimizbütün iş
lərhərikimühümyubileyiəhatə
edəcək”.
Direktorqeydedibki,muzey

də 140 mindən artıq eksponat
toplanıb. Milli səhnə tariximi
zə, korifey sənətkarların həyat
və yaradıcılığına dair elmi təd
qiqat əsərlərinin, monoqrafiya
və oçerklərin yazılmasında bu
zəngin fonddan geniş istifadə
olunur. Mədəniyyət və incə
sənətimizlə bağlı televiziya və
mətbuatımızın hazırladığı bu
raxılışlar, sənədli filmlər bizim
eksponatlar əsasında ərsəyə
gəlir. Tədqiqatçılar sırasında
hətta xarici ölkələrdə yaşayan
və Azərbaycan mədəniyyətini
araşdıranlardavar.

Muzey xarici ölkələrin Azər
baycanda fəaliyyət göstərən bir
sıra səfirliklərinə də lazımi fond
materialları ilə köməklik göstə
rir.BuyaxınlardaQırğızıstanvə
Yunanıstan səfirliklərinin müra
ciətlərinə müsbət cavab verilib.
MuzeyRusiyanınbirsıramuzey
lərinəvaxtiləAzərbaycanınteatr
səhnəsindəçalışmışrusmənşəli
sənətkarlarlabağlıməlumatların
araşdırılmasındayardımçıolub.

“Ölkəmizdə yaradılan bir sı
ramuzeylərin,ocümlədənDağ
Yəhudilərinin Tarix Muzeyinin
ekspozisiyasının qurulmasında
da tarixi sənədlərlə iştiraketmi
şik.Odurki,AzərbaycanDövlət
TeatrMuzeyiyalnızözününeks
pozisiyası ilə deyil, fondlarında
qorunan digər eksponatları ilə
də teatr tariximizəən yaxşı bə
lədçidir”,–deyəSevincMikayı
lovabildirib.

Respublika Uşaq Kitabxanasına 
şagirdlərin ekskursiyası

Böyükmaarifçi,pedaqoq,
ədəbiyyatşünas,Azərbaycan
ədəbiyyattarixçiliyielminin
banisiF.Köçərlinin(18631920)
anadanolmasının160illiyi
münasibətilə23,25,28,234,
322saylıməktəblərinvə“Hə
dəf”liseyişagirdlərininRes
publikaUşaqKitabxanasına
ekskursiyasıtəşkilolunub.

Kitabxana əməkdaşları mək
təbliləri kitabxana ilə yaxından
tanışedib,yeni texnologiyaların
tətbiqi,oxucularındünyagörüşü
nünzənginləşməsindəkitabların
müstəsnarolundanbəhsedib.

Diqqətə çatdırılıb ki, Firidun
bəyKöçərlinin uşaq folklorunun
toplanılması sahəsindəmüstəs
na xidmətləri var. Ədibin “Bala
larahədiyyə” kitabı uşaq folklo
runun toplanılıb nəşr etdirilməsi
yolundaatılmış ilkböyükaddım
olub. Azərbaycan folklorunun
ilk antologiyası olan “Balalara
hədiyyə” kitabı uşaqların dün
yagörüşünün formalaşmasında,
həyatvətəbiəthaqqındatəsəv
vürlərinin yaradılmasında mü
hümroloynayıb.
Firidun bəy Köçərlinin həyat

vəyaradıcılığı,onunyolunuda
vam etdirən ömürgün yoldaşı
Badisəba xanımın fəaliyyəti və
Bakıda, Şəkidə internat mək
təblərinin açılmasında rolundan
bəhsedənsənədlifilmnümayiş
olunub.

“Qu gölü” zəriflərin bayramına hədiyyə olacaq
Sankt-Peterburq Mariinski Teatrının ulduzları Bakıya gələcək

Martın8dəAzərbaycanDövlət
AkademikOperavəBaletTeatrın
daP.Çaykovskinin“Qugölü”bale
tinintamaşasınümayişolunacaq.

Teatrhər il8Mart–BeynəlxalqQadınlar
Günüərəfəsindəbutamaşanıbayramhədiy
yəsikimitəqdimedir.
“Qu gölü”nün builki tamaşası əvvəlkilərə

bənzəməyəcək.BudəfəOperavəBaletTeat
rının rəhbərliyi SanktPeterburqun Mariinski
TeatrınınulduzlarınıBakıyadəvətedib.
Həmingün tamaşadaprimabalerinaNa

dejda Batoyeva (OdettaOdilliya) və Filip

Styopin(ŞahzadəZiqfrid)çıxışedəcəklər.
Mariinski Teatrının ulduzları ilə yanaşı,

yerli balet truppasının aparıcı solistləri –
Əməkdar artistlər Samir Səmədov, Makar
Ferştandt,AnarMikayılov,ElmiraSüleyma
nova,həmçininAyanEyvazova,TimurOdu
şev,SeymurHadıyev,SamirəMəmmədova,
KamranQurbanovvəbaşqalarıdasəhnədə
olacaqlar.
Tamaşanı Azərbaycan Dövlət Akademik

OperavəBaletTeatrınınbaşdirijoruvəmu
siqi rəhbəri, Əməkdar artistƏyyubQuliyev
idarəedəcək.

Lalə
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KürdəmirRMİ.Kürdəmir
rayonHeydərƏliyev
Mərkəzində“Heydər
Əliyevməktəbi”layihə

siçərçivəsindətarixdərsi
keçirilib.“HeydərƏliyevvə
azərbaycançılıq”mövzusun
dadərsdəUluöndərindöv
lətçiliktarixindəkiyerindən
ətraflısözaçılıb.

Regional idarənin Füzuli ra
yon nümayəndəliyinin təşkilat
çılığı ilə Babı kəndMədəniyyət
evində “Heydər Əliyev – 100”
adlı sərgi keçirilib.SərgidəMə
dəniyyətevindəkirəsmdərnəyi
ninüzvü,gənchəvəskarrəssam
Aysu Məmmədovanın 30dan
çoxəlişinümayişolunub.

***
Sa bi ra bad RMİ. Sabirabad

rayonHeydərƏliyevMərkəzin
də“HeydərƏliyevinyaşayanvə
yaşadan ideyaları” adlı tədbir
keçirilib.Qeydolunubki,Uluön
dər öz xalqını zamanınmürək
kəb tarixisiyasi sınaqlarından
uğurla çıxarmış və ardıcıl mü
barizə apararaq onu müstəqil
liyə qovuşdurmuş qüdrətli şəx

siyyətdir.Azərbaycanxalqıyeni
əsrəvəyeniminilliyəməhzHey
dər Əliyev zəkasının işığında
qədəmqoyub.Tədbirinsonunda
HeydərƏliyevin100illiyiiləbağ
lıvideoçarxnümayişetdirilib.
Hacıqabul rayon Heydər Əli

yev Mərkəzinin kino zalında
Ümummilli liderin 100 illik yu
bileyinə həsr olunmuş “Heydər
Əliyev. Dünyaya pəncərə” sə

nədli filmi nümayiş etdirilib. Fil
min rejissoru Xalq artisti Eldar
Quliyev,ssenarimüəllifəriAydın
DadaşovvəEldarQuliyevdir.
Saatlı rayon Mədəniyyət Mər

kəzində keçirilən tədbirdə çıxış
edənlər Ümummilli liderin Azər
baycanmədəniyyətinininkişafına
göstərdiyidiqqətvəqayğıdan,bu
nunlabağlıqəbuletdiyiqərarlar
dandanışıblar.

***

Ma sal lı RMİ. Masallı rayon
Mərkəzi KitabxanasındaMasallı
TəhsilSektoru iləbirgə “Heydər
Əliyevindövlətçilikirsininöyrənil
məsi”mövzusunda tədbirkeçiri
lib.RayonİcraHakimiyyətinintə
şəbbüsüiləgerçəkləşəntədbirdə
F.DəmirovadınaTəkləkəndtam
ortaməktəbivə2saylıTəzəAl
vadı kənd tam orta məktəbinin
birqrupşagirdiiştirakedib.

***
Şə ki RMİ.ŞəkişəhərHeydər

Əliyev Mərkəzi və şəhər MKS
nin9nömrəlikitabxanafilialının
birgə təşkilatçılığı ilə “Heydər
Əliyev və Azərbaycan təhsi
li” mövzusunda tədbir keçirilib.
Tədbirdəeyniadlıvideoçarxnü
mayişetdirilib.
Zaqatala rayon Mədəniy

yət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə

rayonun TarixDiyarşünaslıq
Muzeyində “Heydər Əliyev
millimənəvi dəyərlərimizin
hamisidir” mövzusunda tədbir
təşkil olunub. Çıxış edənlər
Ümummilli liderHeydərƏliye
vin siyasi fəaliyyətindən, mə
dəniyyət sahəsinin inkişafına
göstərdiyi diqqət vəqayğıdan
danışıblar.

S.Vurğun adına Qax rayon
Mədəniyyət Mərkəzi, rayon
HeydərƏliyevMərkəzi,C.Cab
barlı adına Mərkəzi Kitabxa
na və rayonGənclər və İdman
İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə
“Heydər Əliyev vəmədəniyyət”
mövzusunda elmi konfrans ke
çirilib.

***
Ağs ta fa RMİ. Ağstafa rayon

mədəniyyətmüəssisələriəmək
daşlarınıniştirakıiləUluöndərin
zəngindövlətçilikirsininöyrənil
məsi və yeni nəslə aşılanması
məqsədilətədbirkeçirilib.Qeyd
olunubki,bugünHeydərƏliyev
ideyalarıəsasındadinamikinki
şafedən,qüdrətivəbeynəlxalq
nüfuzugetdikcəartanAzərbay
canyenizirvələrfəthedir.Qaza
nılanbütünnailiyyətlərinəsasın
daUluöndərinsiyasi kursunun
Prezident İlham Əliyev tərəfin
dən uğurla davam etdirilməsi
dayanır.
Tovuz rayon Heydər Əliyev

Mərkəzi və rayon Mərkəzi Ki
tabxanasının birgə təşkilatçılığı
ilə“Səneləbirzirvəsən...”möv
zusundatədbirkeçirilib.Bildirilib
ki, ölkəmiz Ulu öndərin uzaq
görənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti,
dəmir iradəsi,zəngindövlətçilik
təcrübəsi sayəsində dünyada
layiqliyerinitutub.

Tarix yazan qəhrəmanlar 
SumqayıtşəhərN.NərimanovadınaMədəniyyətMərkəzinin
“Gənclik”klubutərəfindənVətənmüharibəsişəhidiTacəddin
İsmayılzadəninxatirəsinəhəsrolunantədbirtəşkiledilib.

Sumqayıt
RMİninQubadlı
rayonnüma
yəndəliyiVətən
MüharibəsiQəh
rəmanışəhid
polkovnikleyte
nantFaiqQası
movundoğum
günümünasibə
tilə“Əbədiyaşa
yacaqsan”adlı
tədbirkeçirib.

QubadlırayonV.ƏliyevadınaMədəniyyətevivəMahmudlukənd
Mədəniyyətevininhazırladığıkompozisiyatəqdimolunub,şeirlər
söylənilib.

***
YardımlırayonHeydərƏliyevMərkəzindəXocalısoyqırımının

31ciildönümüiləəlaqədar“Unudulmayanfaciə”adlıtədbirkeçi
rilib.Tədbirdə“Qisasıalınantorpaq”adlısərginümayişolunub.

***
Goranboy ra

yon Mədəniyyət
MərkəzininZey
və kənd Folk
lor evində 1ci
Qarabağ mü
haribəsi şəhidi
Mirbala Rəsu
lova həsr edil
miş“Tarixyazan
qəhrə manlar ”
adlı anım tədbi
ri keçirilib.Mək

təblilərvətənpərvərlikmövzusundaşeirlərsəsləndiriblər.

Mənə kitab bağışla...
14fevral–BeynəlxalqKitabBağışlamaGünümünasibətilə
bölgələrdəmüxtəliftədbirlərtəşkiledilib.

İ s  m a  y ı l  l ı 
RMİ. Şamaxı
rayon Mərkə
zi Kitabxanası
Uşaq şöbəsinin
təşkilatçılığı ilə
əlamətdar gün
mü na s i bə t i l ə
tədbir keçirilib.
Çıxışlarda kitab
və mütaliənin
əhəmiyyətiqeyd
olunub.

***
Xaç maz RMİ.QubarayonMKSninMərkəziKitabxanasınınoxu

zalında“Mənəkitabbağışla”adlıtədbirkeçirilib.“14fevralBeynəl
xalqKitabBağışlamaGünüdür”adlısərginümayişolunub.

***
Ağs ta fa RMİ.AğstafarayonMərkəziKitabxanasında“Kitabtu

tanəllər”mövzusundatədbirkeçirilib.Çıxışçılarmütaliəmədəniy
yətininformalaşmasındakitabınrolundan,gələcəknəsillərindün
yagörüşününinkişafındakitabınxüsusirolundanbəhsediblər.

***
B i  l ə  s u  v a r 

RMİ. Salyan
TarixDiyarşü
naslıq Muzeyi
nin əməkdaş
ları rayonun
Ə.Kürçaylı adı
natexniki fənlər
təmayüllü mək
təbliseyin icma
əsaslıməktəbə
qədərtəhsilqru
punda qonaq

olubvəuşaqlaranağılvəşeirkitablarıhədiyyəediblər.

***
Gən cə RMİ.Gəncə şəhərMərkəziKitabxanasınınUşaq şö

bəsiK.D.Uşinskiadına29nömrəlitamortaməktəbdə“Dünyanı
kitablarlatanıyaq”başlığıaltındakitabsərgisitəşkiledib.
MKSnin 15 saylı kitabxana filialı isə “Kitabsız bir ömrün nə

mənasıvar?”başlığıaltındatədbirkeçirib.M.Ş.Vazehadına16
saylıtamortaməktəbin7cisinifşagirdləri“Birqalanınsirri”fil
mindən Elşənin kitablarla olan söhbətini səhnəcik formasında
təqdimediblər.

Jurnalist-hərbçinin 60 illiyi qeyd olunub
AğdamMuğamMərkəzində“AzərbaycanBayrağı”orden
liƏməkdarjurnalist,“Ağdam”qəzetininredaktoru“Baxşeyiş
Abbasoğlunun60illikyubileyiqeydedilib.

Əvvəlcə yu
bilyar haqqında
videoçarx nü
mayiş etdirilib.
Qeyd olunub
ki, B.Abba
soğlu jurnalist
lik fəaliyyətinə
1987ci ildə
“Ağdam”(ovaxt
“Leninyolu”)qə
zetində müxbir
kimi başlayıb.
19911996c ı

illərdəAzərbaycanOrdusundaxidmətedib.1995ci ildə “Azər
baycanBayrağı”ordeniilətəltifedilib.Ehtiyatdaolanbaşleyte
nant,IIqrupQarabağmüharibəsiəlilidir.1998ciildən“Ağdam”
qəzetininredaktorudur.
ÇıxışedənlərehtiyatdaolanzabitinBirinciQarabağmüharibəsin

dəkidöyüşyolundanvəmətbuatsahəsindəxidmətlərindəndanışıb,
onayeniyaradıcılıquğurlarıarzulayıblar.
Yubilyara rayon İcraHakimiyyətinin fəxri fərmanı təqdimedilib,

müəllifiolduğuşeirlərsəsləndirilib.
SondaƏməkdarjurnalistçıxışedərəktədbirintəşkilatçılarınavə

iştirakçılaraminnətdarlığınıbildirib.
Hazırladı: N.Məmmədli

Bölgələrdə Türkiyəyə yardım aksiyası davam edir

Türkiyədəkizəlzələdənzərərçəkmişinsanlar
üçünfevralın7dənBakıdavəbölgələrdəbaş
lanılanyardımtoplamakampaniyasıdavam
edir.TürkiyəninAzərbaycandakıSəfirliyivə
HeydərƏliyevFondutərəfindəntəşkilolunan
kampaniyayayerlişirkətvətəşkilatlar,minlərə
soydaşımızqoşulub.

Fevralın 14də Qubadakı AzərbaycanTürkiyə
qardaşlıqparkındanyardımladoluikiyükmaşını
qardaşölkəyəyolasalınıb.QubaRayonİcraHaki
miyyətitərəfindəngeneratorlar,çadır,yataqdəst
ləri, zərurigigiyenikvasitələr,elektrikqızdırıcıları
vəbaşqaavadanlıqlargöndərilib.
GənclərüçünTəhsilMərkəzi (GTM)Qarabağ

regionalofisivəYeniAzərbaycanPartiyası(YAP)

Ağcabədirayontəşkilatınınbirgətəşkilatçılığıilə
keçirilən yardım aksiyasına idarə,müəssisə və
təşkilatlarınnümayəndələri və ictimaiyyətqoşu
lub. Əsasən isti geyimlər, dərman preparatları,
yorğandöşək,ərzaqvədigərməhsullartoplana
raqBakıdakıməntəqəyətəhvilverilib.
CəlilabadRayonİcraHakimiyyətitərəfindən5

ədədmodultipliev–konteynerBakışəhərindən
Türkiyəyəyolasalınıb.
TürkiyəyəyardımkampaniyasınaBərdəRMİ

dəqoşulub.Humanitaryardımçərçivəsində is
tipaltarlar,qızdırıcıavadanlıqlar,uzunmüddət
saxlanılması mümkün olan qidalar, uşaq ye
məkləri,tibbivəgigiyenikvasitələrvədigərzə
ruri əşyalar toplanılaraq təyin olunmuşməntə
qəyətəhvilverilib.

“Sən elə bir zirvəsən...”
Yerlərdə “Heydər Əliyev İli” tədbirləri davam edir

əvvəli səh. 1-də
İclasda Ağdamda aparılan ti

kintiquruculuq işləri, rayonun ilk
bərpa ediləcək kəndlərin tikinti
layihələri, Ağdam şəhərinin da
xili yolküçə şəbəkəsinin layihə
ləndirilməsi istiqamətində görül
müşişlər,bərpaediləcəkyaşayış
məntəqələrinin elektrik enerjisi,
sutəminatı,eləcədəinfrastruktur
təminatıobyektləriüzrəgörüləcək
işlərinvəziyyətimüzakirəolunub.
Prezidentin xüsusi nümayən

dəsi Emin Hüseynov diqqətə
çatdırıbki,hazırdaAğdamdabir
neçəyenipilotlayihətətbiqedi
lir. Prezidentin tapşırığı ilə layi
hələndirilənbütünişlərəbaşlanı
lıb:“Qarşımıza2026cıiləqədər
birçoxiqtisadihədəfərqoyulub.
Ağdam,Füzuli,Tərtər,Ağcabədi
ərazilərində çoxsaylı infrastruk
tur layihələrinə başlanılıb. İlkin
olaraq, 20 ailənin köçürülmə
si üzrə işlər sürətlənib. Ümumi
olaraq cəmi 15999ev tikiləcək.
Ağdamşəhərindəisə5608evin
tikilməsinəzərdətutulur”.
Emin Hüseynovun sözlərinə

görə,Ağdamda2yaşayışməhəl
ləsinin layihələndirilməsinə baş
lanılıb.Daha2layihədənəzərdə
tutulur.2023cüildənbulayihələr
hissəhissəyerinəyetiriləcək.
Tərtər rayonunun Talış kən

dində isə tikinti işlərinin birinci
mərhələsiyekunlaşmaqüzrədir,
fevralınsonunaqədərişlərbaşa
çatdırılacaq:“Ümidedirikki,fev
ralınsonunaqədərhəminərazi

20ailəninköçürülməsiüçünha
zırolacaq.Hazırdaoradagecə
gündüzişaparılır”.
Ağdamşəhərininbirinciyaşa

yışməhəlləsində1139mənzilin
tikintisi planlaşdırılır. İkinci ya
şayışməhəlləsində1261mənzil
tikiləcək.Hərikifazaüzrəişçila
yihələrinhazırlanmasıüçünmü
qavilələrbağlanılıb.
Bunu isə “Qarabağ İqtisa

diRayonundaBərpa,Tikinti və
İdarəetməXidməti”publikhüqu
qi şəxsin icraçı direktoruÖvsət
Həmidovdeyib.
O qeyd edib ki,AğdamZəfər

muzeyi vəaçıqhavaaltında İş
ğalmuzeyininsoltərəfindəüçün
cü vədördüncü yaşayışməhəl

ləsiyerləşəcək.Üçüncüyaşayış
məhəlləsində 1239mənzil, dör
düncüyaşayışməhəlləsində isə
892mənzil inşaediləcək.Şəhə
rin şimalında salınacaq beşin
ci yaşayış məhəlləsində 1034
mənzilinşaediləcək.
ÖvsətHəmidovdiqqətəçatdı

rıbki,işğaldanazadedilmişra
yonlarınarasındaənbirinciAğ
damınBaşplanı təsdiqlənib və
ictimaiyyətətəqdimolunub.
Ağdamdaistərminatəmizləmə

işlərində,istərsədəbazainfrast
rukturununqurulmasısahəsində
vacibişlərgörülüb.Avtomobilvə
dəmir yolları, elektrik xətləri nin 
çəkilməsi istiqamətində layihələr
yekunlaşır. Həmçinin sosialiq

tisadi infrastrukturun qurulması
üzrə işlər görülməkdədir. Ağda
mın1nömrəliməktəbiiləəlaqə
daryekunlaşmaişləriaparılır.
Tariximədəni abidələrdə də

restavrasiya işləri aparılır. Eləcə
də şəhərdaxili yaşayış məhəllə
lərinin konsept həllərinin işlənil
məsivəişçilayihələrinirəliləməsi
istiqamətindəciddiaddımlaratılır.
“Böyük Qayıdış” Dövlət Proqra
mınınbirincimərhələsi üzrə, yə
ni2026cıilinsonunadəkAğdam
şəhərinə və ətraf kəndlərə ümu
milikdə 42 min insanın köçürül
məsiqarşıyaməqsədqoyulub.
İşğaldan azad edilmiş bütün

ərazilərdə bu il genişmiqyaslı
tikintiquruculuq işlərinə başla
nılması nəzərdə tutulur. 2022
2026cı illərdə ümumilikdə 34
min 500 mənzilin tikilməsi nə
zərdətutulub.
Bunu isə jurnalistlərə müsa

hibəsində Şəhərsalma və Arxi
tekturaKomitəsisədrininbirinci
müavini Namiq Hümmətov de
yib.Onunsözlərinəgörə,2025
ci ildə Ağdam şəhərinə və ilk
bərpa olunan kəndlərə əhalinin
köçürülməsinəzərdətutulub.
İclasdan sonra işçi qrupun

üzvləri Ağdamda yaşayış bina
larının tikildiyi ərazilərə baxış
keçiriblər.

Ağdam necə yenidən qurulur?
Şəhərsalma məsələləri üzrə işçi qrupun iclası keçirilib

“Düşüncəni 
rəngləndir” 

GənclərFondununelan
etdiyi“İdeyanıreallaşdır
–2022”qrantmüsabi
qəsininqalibiolan“Dü

şüncənirəngləndir”layihəsi
üzrəLənkəranşəhərindəki
HeydərƏliyevMərkəzində
təlimtəşkilolunub.

LayihərəhbəriRövşənAğasıza
dəqeydedibki,əsasməqsədre
giondayaşayangənclərinyaradıcı
düşüncəsinizənginləşdirmək,ana
lizqabiliyyətiüzrəbilikvəbacarıq
ları artırmaqdır. Layihəyə seçilən
18gənctəlimlərəcəlbolunub.
Təlimçi Həsən Rəhimli tərəfin

dən kritik düşünmə sənəti, emo
sional zəka və duyğuların idarə
edilməsi,maliyyəintellektivəpulu
idarəetmə təfəkkürü, analitik ba
carıqlarvəs.mövzularüzrətəlim
lərvədiskussiyalartəşkiledilib.
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Ümum mil li li der Hey dər Əli yev bö yük 
si ya sət də ol du ğu bir qə ri nə dən ar tıq 
dövr də, doğ ma xal qı nın ta le yin də ta ri xi 
rol oy na maq la bə ra bər, mə də ni ir si mi-
zin qo run ma sı və zən gin ləş di ril mə si, 
mil li in cə sə nə tin, ədə biy ya tın in ki şa fı, 
res pub li ka da mə də ni-maarif işi nin 
qa baq cıl sə viy yə də təş ki li 
sa hə sin də də müs təs na 
xid mət lər gös tə rib. 

Hey dər Əli ye vin mə də niy yə tə diq qət və qay ğı sı onun döv lət xa-
di mi ki mi fəaliy yə ti nin bü tün mər hə lə lə rin də – so vet Azər bay ca nı-
na rəh bər lik et di yi il lər də, Mosk va da, SS Rİ rəh bər li yin də ça lış dı ğı 
vaxt da və müs tə qil Azər bay ca na onil lik pre zi dent li yi döv rün də ta ri-
xin yad da şı na çox say lı sə hi fə lər lə ya zı lıb. O, hər za man və hər yer-
də Azər bay can mə də niy yə ti nin bö yük ha mi si olub. Bu nun la bağ lı 
il lə rin xro ni ka sın dan seç di yi miz mə qam la rı “Hey dər Əli yev İli”nə 
töh fə ola raq diq qə ti ni zə təq dim edi rik...

İllərin xronikasından (13)
1976-cı il 30 av qust

Hey dər Əli yev Fü zu li ra yo nun da Mə də niy yət evi nin açı lış mə ra si-
min də iş ti rak edib.

1976-cı il 18 no yabr
Xalq şairi Sə məd Vur ğu nun ana dan ol ma sı nın 70 il li yi mü na si bə ti lə 

yu bi ley ge cə si ke çi ri lib. Hey dər Əli yev yu bi ley ge cə sin də çı xış edib.

1976-cı il 14 de kabr
Hey dər Əli yev Ba kı da 18-ci Or du nun Dö yüş Şöh rə ti Mu ze yi nin 

açı lı şın da çı xış edib. Krı mın fa şist lər dən azad edil mə sin də, iş ti rak 
et miş di. Or du nun si ya si şö bə si nin rəisi son ra lar SS Rİ-nin rəh bə ri 
və zi fə si nə yük sə lən L.İ.Brej nev ol muş du.

“...18-ci Or du nun hü nər lə ri nə həsr edi lən mu ze yin açı lı şı Ba kı və 
bü tün res pub li ka zəh mət keş lə ri nin ic ti mai-si ya si hə ya tın da bö yük ha-
di sə dir. Bö yük Və tən mü ha ri bə si ilə əla qə dar olan nə var sa, ha mı sı 
mü qəd dəs dir. 18-ci Or du nun dö yüş çü lə ri fa şist iş ğal çı la rı nın dar ma-
da ğın edil mə si ki mi qəh rə man lıq epo pe ya sı na bö yük xid mət gös tər-
miş lər. Be lə bir fakt bi zi se vin di rir ki, Qaf qaz uğ run da vu ruş ma nın və 
mü ha ri bə nin di gər çar pış ma la rı nın iş ti rak çı la rı, öl kə nin bir sı ra şə hər-
lə rin dən gəl miş qo naq lar mu ze yin açı lı şı mə ra si mi nə top laş mış lar...”.

1976-cı il 24 de kabr
Hey dər Əli yev Azər bay can ki no su nun ya ran ma sı nın 60 il li yi nə 

həsr olun muş tən tə nə li ge cə də nitq söy lə yib. So vet döv rün də Azər-
bay can ki no su nun ya ran ma ta ri xi 1916-cı il dən, “Neft və mil yon lar 
səl tə nə tin də” ad lı ilk Azər bay can bə dii fi l mi nin ek ra na çıx dı ğı vaxt-
dan he sab la nır dı.

1976-cı il 31 de kabr
Hey dər Əli yev Ba kı met ro po li te nin “Ni za mi” stan si ya sı nın açı lış 

mə ra si min də iş ti rak edib.
***

Ta nın mış mə də niy yət, in cə sə nət, ədə biy yat xa dim lə ri nin fəaliy yə-
ti 1976-cı il də də döv lət tə rə fi n dən yük sək qiy mət lən di ri lir di.

1976-cı il 28 ap rel
Azər bay can KP MK və Azər bay can SSR Na zir lər So ve ti nin bir gə 

qə ra rı ilə ədə biy yat, in cə sə nət və ar xi tek tu ra sa hə sin də 1976-cı il 
üz rə Azər bay can SSR Döv lət mü ka fat la rı nın (iki il dən bir ve ri lir di) 
laureat la rı elan edi lib.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Bəx ti yar Va hab za də – “Lе nin lə 
söh bət” və “Mu ğam” poema la rı üçün.

Şair Qa bil İmam ver di yev – “Nə si mi” poе ma sı üçün.
Ya zı çı Maq sud İb ra him bə yov – “Bay quş gəl di” və “Bü tün yax şı lıq-

la ra gö rə ölüm”  po vest lə ri (rus di lin də) üçün.
Hey kəl tə raş İb ra him Zey na lov, ar xi tek tor lar Hə ni fə Ələs gə rov, Ələs-

gər Hü sey nov, ti kin ti iş lə ri nin rəh bə ri Əlöv sət Əb dül rə hi mov, mü hən-
dis-konst ruk tor Yu ri Du bov – Nax çı van da V.İ.Lе nin me mo rialı üçün.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Xəy yam Mir zə za də – 2-ci 
sim fo ni ya trip ti xi üçün.

Azər bay can SSR ЕA-nın aka de mi ki Məm məd cə fər Cə fə rov – 
1974-1975-ci il lər də ya zıl mış ədə bi-tən qi di əsər lər üçün. 

1976-cı il 20 sent yabr
Mü vəff  ə qiy yət li çı xış la rı na və Ba kı şə hə ri zəh mət keş lə ri nə nü mu-

nə vi xid mət et di yi nə gö rə Qır mı zı Əmək Bay ra ğı or den li Mosk va Sa ti-
ra Teat rı Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər ma nı 
ilə təl tif edi lib.

1976-cı il 23 de kabr
Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə Azər-

bay can ki no su nun 60 il li yi ilə əla qə dar ola raq ki ne ma toq ra fi  ya sa hə-
si üz rə bir qrup şəx sə fəx ri ad lar ve ri lib.

Xalq ar tis ti – Mux tar Da da şov (ki no re jis sor), Hə sən Se yid bəy li 
(sse na rist, ki no re jis sor), To fi q Ta ğı za də (ki no re jis sor).

Əmək dar in cə sə nət xa di mi – İsa Hü sey nov (sse na rist), Rüs təm 
İb ra him bə yov (sse na rist), Ra sim İs ma yı lov (ope ra tor), El dar Qu li-
yev (re jis sor), Şa mil Mah mud bə yov ( re jis sor), Anar Rza yev (sse-
na rist).

Əmək dar ar tist – Şah mar Ələk bə rov, Va len ti na As la no va, Ra sim 
Ba la yev, To fi q Mir zə yev.

Əmək dar rəs sam – Na dir Zey na lov, Ka mil Nə cəf za də, Məm mə-
da ğa Hü sey nov.

Əmək dar mü hən dis – Ağa hü seyn Kə ri mov, Əziz Şey xov (“Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nın səs ope ra tor la rı).

Əmək dar mə də niy yət iş çi si – Cə mil Əli bə yov (“Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sı nın di rek to ru), Gi ta Be san ti na (“Və tən” ki no teat rı nın 
di rek to ru), Gül lər İma mo va (Qax ra yo nu ki no bir li yi nin di rek to ru), 
Vla di mir Kon ya gin (ki noope ra tor).

Həm çi nin Azər bay can ki no su nun 60 il li yi ilə əla qə dar ola raq bir 
qrup şəxs Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri fər-
ma nı ilə təl tif edi lib. Təl tif olu nan lar ara sın da “Fə tə li xan” fi l mi nə 
(1947) qu ru luş ver miş SS Rİ Xalq ar tis ti, “Mos fi lm”in re jis so ru Ye fi m 
Dzi qan, SS Rİ Xalq ar tis ti, “Len fi lm”in re jis so ru İosif Xey fi ts (“Ba kı nın 
işıq la rı” fi l mi), SS Rİ Xalq ar tis ti, “Mos fi lm”in re jis so ru Əj dər İb ra hi-
mov, Əmək dar in cə sə nət xa dim lə ri, ki noope ra tor lar Arif Nə ri man bə-
yov, Ra sim Oca qov, Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Rza Təh ma sib, yer lər-
də fəaliy yət gös tə rən ki no me xa nik, səy yar ki no me xa nik-sü rü cü ki mi 
sı ra vi ki no iş çi lə ri də var dı.

1976-cı il 29 de kabr
Azər bay can so vet ədə biy ya tı nın in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə və 

ana dan ol ma sı nın 50 il li yi ilə əla qə dar ola raq tən qid çi, ədə biy yat-
şü nas Hə bib Ba ba yev Azər bay can SSR Rə ya sət He yə ti nin Fəx ri 
fər ma nı ilə təl tif edi lib.

Hazırladı: V.Orxan
(davamı var)

“Heydər Əliyev İli”

Mədəniyyətimizin
böyük hamisi

Ümum mil li li der Hey dər Əli yev bö yük 
si ya sət də ol du ğu bir qə ri nə dən ar tıq 
dövr də, doğ ma xal qı nın ta le yin də ta ri xi 
rol oy na maq la bə ra bər, mə də ni ir si mi-
zin qo run ma sı və zən gin ləş di ril mə si, 
mil li in cə sə nə tin, ədə biy ya tın in ki şa fı, 
res pub li ka da mə də ni-maarif işi nin 
qa baq cıl sə viy yə də təş ki li 
sa hə sin də də müs təs na 
xid mət lər gös tə rib. 

“Atam məni parlaq gənc kimi görmək istəyirdi...”
Xalq artisti Rafael Bayramov: “Dirijorluq üzrə müəllimim olmayıb, öz həvəsimlə öyrənmişəm”

XX əs rin əv vəl lə rin dən da hi 
bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li 
tə rə fin dən pro fes sional mu si-
qi mi zin əsa sı nın qo yul ma sı ilə 
di ri jor luq sə nə ti də for ma-
laş ma ğa baş la yıb.  Gör kəm li 
mu si qi çi lər Müs lüm Ma qo-
ma yev və Ni ya zi tə rə fin dən 
mək təb sə viy yə si nə yük sə lən 
Azər bay can di ri jor lu ğu son ra-
lar ye ni sə nət kar nə sil lə ri nin 
ye tiş mə si nə zə min ya ra dıb.

F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı Ka me ra or kest ri-
nin bə dii rəh bə ri və di ri jo ru, Xalq 
ar tis ti Ra fael Bay ra mov da bu 
mək tə bin da vam çı la rın dan dır. 
Bu gün lər də sə nət kar 70 il lik yu-
bi le yi ni qeyd et di. 

Ra fael Əli oğ lu Bay ra mov 1953-
cü il fev ra lın 1-də Gən cə şə hə rin-
də ana dan olub. İlk təh si li ni Gən cə 
şə hər 1 say lı mu si qi mək tə bin də 
(ha zır da F.Əmi ro vun adı nı da şı-
yır) alıb. 1972-ci il də Qən bər Hü-
seyn li adı na Gən cə Or ta İx ti sas 
Mu si qi Mək tə bi ni sk rip ka sin fi  üz rə 
bi ti rib. Son ra Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sın da (in di ki Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı) sk rip ka üz-
rə təh sil alıb. Bir müd dət Gən cə 
şə hər 1 say lı Mu si qi mək tə bin də 
sk rip ka müəl li mi iş lə yib. Əmə yi 
yük sək qiy mət lən di ri lən mu si qi çi 
2017-ci il də “Xalq ar tis ti” fəx ri adı-
na la yiq gö rü lüb. 

Ha zır da Gən cə Döv lət Fi lar-
mo ni ya sın da fəaliy yə ti ni da vam 
et di rir. 70 il lik yu bi le yi mü na si-
bə ti lə Ra fael Bay ra mov la əla qə 
sax la yıb sə nət yo lu na qı sa nə zər 
sal dıq. İlk ola raq mu si qi sa hə si ni 
seç mə si nin sə bə bi ni xə bər al dıq:

– İn cə sə nət sa hə si nə gə li şim-
də ata mın bö yük ro lu olub. Atam 
çox sa vad lı və zi ya lı adam idi. 
Bi zim özü mü zə məx sus ki çik bir 
ki tab xa na mız var dı. Fon du çox 
zən gin idi. Mən ki çik yaş la rım-
dan ki tab oxu ma ğı se vir dim. De-
mək olar ki, bu ki tab la rın ək sə-
riy yə ti ni oxu muş dum. Atam mə ni 
par laq gənc ki mi gör mək is tə yir-
di. İlk ola raq hu ma ni tar elm lə rə 
hə və sim olub. An caq da ha son ra 
mu si qi sa hə si nə üz tut dum.

– Gən cə fi  lar mo ni ya sı na gə li-
şi niz ne cə ol du? 
– 1985-ci il də Gən cə Ka me-

ra Or kest ri nə də vət al mı şam. 
O vaxt or kest rin rəh bə ri İs ma yıl 
Və li yev idi. İki il son ra or kestr 
“Döv lət” sta tu su al dı. On dan 
son ra or kestr də kon sert meys ter 
ki mi fəaliy yət gös tər dim. Mə lum 
ol du ğu ki mi, 1949-cu il də Gən cə 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı fəaliy yə ti-
ni da yan dır mış dı. Fi lar mo ni ya 
1990-cı il də ye ni dən işi ni bər-
pa et di. Bun dan son ra Gən cə 

Döv lət Ka me ra Or kest ri fi  lar mo-
ni ya nın nəz din də fəaliy yət gös-
tər mə yə baş la dı. 1994-cü il də 
or kest rin di ri jo ru, 1997-ci il də di-
rek to ru, 2000-ci ilin əv vəl lə rin də 
isə bə dii rəh bə ri və zi fə si nə tə yin 
olun mu şam. Onu da de yim ki, 
1990-cı il lər də or kestr də so list lə-
rin sa yı az idi. Ha zır da kol lek ti vin 
30 nə fə rə ya xın üz vü var. 

– Di ri jor luq sa hə sin də ki mi özü-
nü zə ör nək he sab et mi si niz?
– Bu sa hə də hə mi şə gör kəm-

li di ri jor la rı mız Ni ya zi və Rauf 
Ab dul la ye vi özü mə us tad say-
mı şam. On la rın te le vi zi ya da çı-
xış la rı nı bö yük in ti zar la göz lə yir, 
hə vəs lə iz lə yir dim. Bu hə vəs 
son ra dan di ri jor lu ğa üz tut ma ğı-
ma və si lə ol du.

– Bəs bu sə nə tin sir lə ri ni kim-
dən öy rən mi si niz?
– Di ri jor luq üz rə müəl li mim ol-

ma yıb, öz hə və sim lə öy rən mi-
şəm, üzə rim də mü tə ma di ça lış-
mı şam. 

– Han sı sa xa ri ci öl kə də qast rol 
sə fə rin də ol mu su nuz mu?
– 2011-ci il də or kestr ola raq 

iki həf tə li yə Nor ve çə qast rol sə-
fə ri nə get mi şik. Hə min sə fər za-
ma nı öl kə nin yed di şə hə rin də 
yad da qa lan kon sert proq ram la rı 
ilə çı xış et dik. Bun dan baş qa, 
2017-ci il də Azər bay can-Gür-
cüs tan dost luq əla qə lə ri nin 25 
il li yi mü na si bə ti lə Tbi li si şə hə rin-
də ma raq lı kon sert proq ra mı mız 
ol du. Həm çi nin Ba kı da, Şə ki də 
və öl kə mi zin di gər böl gə lə rin də 
də qast rol sə fər lə rin də ol mu şam. 

– Yu bi le yi ni zi ne cə qeyd et di-
niz?
– Yu bi le yi mi or kest rin kol lek ti vi 

ilə qeyd elə dim. Biz də bu ar tıq ənə-
nə ha lı nı alıb. Kol lek tiv dən baş qa, 
tə bii ki, ad gü nü mü ailəm lə, ya xın 
qo hum la rım la bir lik də ke çir dim.

– Son də fə di ri jor luq et səy di-
niz, han sı bəs tə ka rın əsə ri ol-
ma sı nı is tə yər di niz?
– Açı ğı, bu sualı nı za ca vab 

ver mə yə çə tin lik çə ki rəm. Çün ki 
gör kəm li bəs tə kar la rı mı zın çox 
say da bir-bi rin dən də yər li əsər-
lə ri var. An caq son də fə di ri jor luq 
et səy dim, Qa ra Qa ra ye vin “Yed-
di gö zəl” ba le tin dən “Vals”ı və 
Aq şin Əli za də nin “Cən gi” əsə ri ni 
is tə yər dim.

– Ra fael müəl lim, qə ze ti mi zin 
kol lek ti vi adın dan yu bi le yi ni zi 
təb rik edir, möh kəm can sağ lı-
ğı və ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı 
ar zu la yı rıq.
– Mən də diq qə ti ni zə gö rə “Mə-

də niy yət” qə ze ti nə min nət da ram.
Nurəddin Məmmədli

Fev  ra  lın 15-də AMEA Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tu 
və Türk  mə  nis  tan Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın Məh  tim  qu  lu adı  na 
Dil, Ədə  biy  yat və Mil  li Əl  yaz  ma  lar İns  ti  tu  tu  nun bir  gə təş  ki  lat -
çı  lı  ğı ilə “Məh  tim  qu  lu Fə  ra  qi – dün  ya ədə  biy  ya  tı  nın gör  kəm  li 

şairi” möv  zu  sun  da el  mi konf  rans ke  çi  ri  lib.

Təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı Ədə  biy  yat 
İns  ti  tu  tu  nun fo  ye  sin  də türk  mən 
şairi  nin  ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na və Türk -
mə  nis  tan mə  də  niy  yə  ti  nə həsr 
edil  miş sər  gi ilə ta  nış olub  lar.

AMEA-nın pre  zi  den  ti, Ədə  biy -
yat İns  ti  tu  tu  nun baş di  rek  to  ru 
aka  de  mik İsa Hə  bib  bəy  li konf -
rans  da açı  lış nit  qin  də Azər  bay -
can-Türk  mə  nis  tan el  mi-ədə  bi 
əla  qə  lə  rin  dən da  nı  şıb.

Məh  tim  qu  lu Fə  ra  qi  nin (1724-
1807) ədə  bi ir  si  nin Azər  bay  can -
da da təd  qiq edil  di  yi  ni de  yən 
aka  de  mik bil  di  rib ki, bu is  ti  qa -
mət  də əhə  miy  yət  li iş  lər  dən bi  ri 
AMEA alim  lə  ri  nin ilk də  fə Ba -
kı  da aş  kar edib üzə çı  xar  dıq -
la  rı M.Fə  ra  qi  nin əl  yaz  ma “Di -
van”ının nəşr edil  mə  si olub. Bu, 
şairin “Di  van”ının 1913-cü il  də 
Bu  xa  ra şə  hə  rin  də daşbas  ma 
üsu  lu ilə çap edil  miş və in  di -

yə  dək na  mə  lum qa  lan ye  ga  nə 
nüs  xə  si  dir.

Türk  mə  nis  ta  nın öl  kə  miz  də  ki 
sə  fi   ri Qur  ban  məm  met El  ya  sov 
türk  mən xal  qı  nın qüd  rət  li şairi 
M.Fə  ra  qi ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na gös  tə  ri -
lən diq  qə  tə gö  rə təd  bi  rin təş  ki  lat -

çı  la  rı  na min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rib. 
Qeyd edib ki, Məh  tim  qu  lu Fə  ra -
qi  nin ya  ra  dı  cı  lı  ğı tək  cə türk  mən 
xal  qı  nın de  yil, dün  ya  nın di  gər 
xalq  la  rı  nın da mə  də  niy  yə  ti  nə tə -
sir gös  tə  rib.

Sə  fi r Bey  nəl  xalq Türk Mə  də -
niy  yə  ti Təş  ki  la  tı (TÜRK  SOY) tə -
rə  fi n  dən mü  tə  fək  kir şairin 300 il -
lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə 2024-cü 
ilin “Məh  tim  qu  lu İli” elan edil  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dı  rıb. Dip  lo  mat or  taq 
mə  nə  vi də  yər  lər və di  ni-mə  də  ni 

kök  lər  lə bir-bi  ri  nə bağ  lı olan Türk -
mə  nis  tan və Azər  bay  can ara  sın -
da mü  na  si  bət  lər  dən söz aça  raq, 
son il  lər  də müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər  də 
əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin da  ha da 
ge  niş  lən  di  yi  ni söy  lə  yib.

Konf  rans  da pro  fes  sor Məm -
məd Əli  yev “Məh  tim  qu  lu Fə  ra  qi 
və Mol  la Pə  nah Va  qif şeiri  nin 
özəl  lik  lə  ri”, do  sent İs  mi  xan Os -
man  lı “Məh  tim  qu  lu Fə  ra  qi  nin 
poema  la  rı”, fi   lo  lo  gi  ya üz  rə fəl -
sə  fə dok  to  ru Töh  fə Ta  lı  bo  va 
“Məh  tim  qu  lu Fə  ra  qi əsər  lə  ri  nin 
müs  tə  qil  lik döv  rü Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tın  da təd  qi  qi mə  sə  lə  lə -
ri” möv  zu  sun  da mə  ru  zə  lər  lə çı -
xış edib  lər. 

Türk  mə  nis  tan EA-nın Məh -
tim  qu  lu adı  na Dil, Ədə  biy  yat və 
Mil  li Əl  yaz  ma  lar İns  ti  tu  tu  nun şö -
bə mü  dir  lə  ri Ata Qı  lı  cov, Qur  ban -
ber  di Qur  ban  gel  di  yev, ins  ti  tu  tun 
el  mi iş  çi  si Yu  sup Lal  la  kov, Türk -
mə  nis  tan Döv  lət Mu  ze  yi  nin şö -
bə mü  di  ri Ay  mı  rat Aman  qı  lı  cov, 
Türk  mə  nis  tan Döv  lət Rəs  sam  lıq 
Aka  de  mi  ya  sı  nın müəl  li  mi Mı  rat -
mer  gen Ku  lı  yev və AMEA Ədə -
biy  yat İns  ti  tu  tu  nun baş el  mi iş  çi -
si Ni  za  mi Ta  ğı  soy çı  xış edə  rək 
M.Fə  ra  qi  nin ədə  bi ir  si ilə bağ  lı 
fi   kir  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər. 

Konf  rans işi  ni pa  nel ic  las  la  rı 
ilə da  vam et  di  rib.

ADPU-da nadir kitab və əlyazmaların sərgisi

Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te tin də (AD PU) Ki tab xa-
na-İn for ma si ya Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə fev ra lın 15-də na dir 
ki tab la rın sər gi si ke çi ri lib.

AD PU-nun rek to ru pro fes sor Cə fər Cə fə rov diq qə tə çat dı rıb ki, 
uni ver si te tin ki tab xa na sı xey li say da qə dim və na dir ki tab la rın, 
əl yaz ma la rın da qo run du ğu bir mə kan dır. Ki tab xa na da müx tə lif 
dövr lə rə aid min nüs xə yə ya xın na dir ki tab və əl yaz ma qo ru nur ki, 
on la rın yüz dən ço xu “Azər bay can ki tab abi də lə ri” elekt ron re yest-
rin də qey diy ya ta alı nıb, di gər ki tab la rın da iş lə nil mə si məq sə di lə 
AD PU-nun ki tab xa na çı la rı sa hə üz rə mü tə xəs sis lə ri cəlb et mək lə 
iş apa rır lar.

So sial və hu ma ni tar mə sə lə lər üz rə pro rek tor pro fes sor Fik rət 
Rza yev qeyd edib ki, AD PU ki tab xa na sı nın fon dun da ərəb, fars, 
rus, bir ne çə Av ro pa dil lə rin də, elə cə də əs ki əlif ba da Azər bay can 
di lin də nəşr olun muş müx tə lif sa hə lə rə aid na dir nəşr lər qo ru nur. 
On lar dan ən qə di mi 1741-ci il də Sankt-Pe ter burq da nəşr olun-
muş Os man lı döv lə tin dən bəhs edən ki tab dır.

Mil li Məc li sin de pu tat la rı Anar İs gən də rov və Eti bar Əli yev be lə 
bir ir sin mü ha fi  zə olun ma sı nın önə mi nə diq qət çə kə rək na dir ki-
tab la rın mü tə xəs sis lər tə rə fi n dən re yest rə sa lın ma sı, trans li te ra si-
ya sı və s. mə sə lə lə rin va cib li yi ni qeyd edib lər.

Dünya ədəbiyyatının görkəmli şairi
Bakıda Məhtimqulu Fəraqiyə həsr olunmuş elmi konfrans

Kitabxanadan “SOS uşaq kəndi”nə kitab sovqatı
F.Kö çər li adı na 
Res pub li ka Uşaq 
Ki tab xa na sı 2014-
cü il dən eti ba rən 
hər il 14 fev ral – 
Bey nəl xalq Ki tab 
Ba ğış la ma Gü nü 
mü na si bə ti lə 
müx tə lif mə kan-
lar da uşaq la rı 
se vin di rir.

Bu də fə ki tab xa na “SOS uşaq kən di”nə ki tab sov qa tı apa rıb. Əla-
mət dar gün mü na si bə ti lə bu ra da ya şa yan uşaq la ra müx tə lif yaş 
qrup la rı na dair ki tab lar hə diy yə edi lib.

Qeyd edək ki, 2012-ci il dən qeyd edi lən bu bay ram ABŞ-da “De-
light ful  Child ren’s Books” uşaq ki ta bı say tı nın ya ra dı cı sı Em mi 
Brod moorun adı ilə bağ lı dır. Bu gün uşaq la ra ki tab ba ğış la yan və 
on lar da ki ta ba sev gi ya ra dan bü tün in san la rı bir ləş di rir. 

Bu əla mət dar gü nün təb li ğin də ta nın mış müəl lifl  ə rin, uşaq ya zı çı-
la rı nın, elə cə də ki tab xa na la rın dəs tə yi mü hüm rol oy na yır.

Şəhid övladları STEAM İnnovasiya Mərkəzində
Ba kı da kı STEAM İn no va si ya Mər kə zi nə şə hid öv lad la rı nın zi ya rə ti 
təş kil olu nub. Elm və Təh sil Na zir li yin dən bil di ri lib ki, fev ra lın 15-də 
mər kə zə gə lən 80-dən çox şə hid öv la dı mü tə xəs sis lər tə rə fin dən 
əv vəl cə dən ha zır lan mış proq ram əsa sın da əy lən cə li və öy rə di ci 
məz mu na ma lik elm şousu, ide ya ema lat xa na sı, “Rə qəm lər lə 
ha va da” ad lı uçuş si mul ya to ru, elə cə də “Sfe ra üzə rin də elm”, 
“İl lü zi ya lar və fi zi ki eks po nat lar”, “Vir tual real lıq”, “Sa də proq ram-
laş dır ma (ib ti dai si nif şa gird lə ri üçün)” mə kan la rı ilə ta nış olub lar.

Əsas məq səd şa gird lə rə el min çə tin de yil, ək si nə, ma raq lı və əy-
lən cə li ol du ğu nu gös tər mək olub.

STEAM İn no va si ya Mər kə zi nin əmək daş la rı tə rə fi n dən şa gird lər-
də ma raq do ğu ran sual lar ca vab lan dı rı lıb.
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Azər bay ca nın Qa ra bağ böl gə si ta rix dən gü nü mü zə mə-
də ni zən gin lik lə ri ilə diq qə ti cəlb edib. Ədə biy yat, mu si qi, 
maarif çi lik və s. sa hə lə rin in ki şa fı, tə bii ki, in san la rın ge yim 
mə də niy yə tin də də özü nü gös tə rib. Ge yim və bə zək lə-

rin zən gin li yi və özü nə məx sus lu ğu xal qın ya ra dı cı əmə yi, bi lik 
və təc rü bə si nə əsas la nır. Ənə nə vi xalq ge yim komp lek si nin 
mey da na gəl mə si həm də uzun sü rən ta ri xi in ki şaf pro se si nin 
nə ti cə si ki mi tə za hür edir.

XIX-XX əs rin əv vəl lə rin də Qa-
ra bağ əha li si nin ənə nə vi ki şi 
ge yim lə ri bi çim üsu lu na və ti kiş 
tex ni ka sı na gö rə ümu ma zər-
bay can, hət ta ümum qaf qaz sə-
ciy yə si da şı yıb. Ey ni za man da 
mə həl li xü su siy yət lə ri ilə se çi lib. 
Ənə nə vi ki şi ge yim lə ri alt və üst 
köy nə yi, diz lik, şal var, ar xa lıq, 
can ar xa lı ğı (can lıq, iç lik, cı lıt qa, 
pam bıq lı) çu xa, kürk, ya pın cı, 
elə cə də müx tə lif for ma lı və ad lı 
baş və ayaq ge yim lə rin dən iba-
rət olub. 

Ta rix elm lə ri dok to ru Fə zail 
Və li yev və ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru Gül za də Ab du lo va nın 
həm müəl lif ol duq la rı “Qa ra bağ 
ge yim lə ri” ki ta bın da qeyd edi lir 
ki, XIX əs rin 80-ci il lə rin də Cəb-
ra yıl qə za sı nın ki şi ge yim lə ri ağ 
və göy bez dən ti ki lən gö dək alt 
köy nək, bel ye rin də ni fə si olan 
diz lik, qış ay la rın da ge yi lən en li 
yun şal var, üst köy nək, onun üs-
tün dən ge yi lən ar xa lıq və üs tün-
dən ge yi lən çu xa dan iba rət olub. 
Baş la rı na il bo yu qo yun də ri sin-
dən ha zır la nan və çox da hün-
dür ol ma yan ko nus va rı pa paq 
qo yub lar. Ayaq la rı na gö dək yun 
co rab, kəl və ya öküz də ri sin-
dən ha zır la nan ça rıq ge yib lər. 
Bər də əha li si-ki şi lər üçün di zə 
qə dər ça tan gö dək çu xa, şal var 
və co rab (yun və ya rı mi pək dən) 
ha zır la nıb. Da ha son ra ləz gi şa-
lın dan ha zır la nan çu xa (çər kə zi 
çu xa), çu xa nın al tın dan pa ma-
zı, at las, tri ko, las tik, məx mər və 
müx tə lif çit par ça lar dan ti ki lən 
ar xa lıq (gö dək beş met) ti ki lib. 
Ək sər əha li baş la rı na qo yun də-
ri sin dən olan pa paq, var lı lar isə 
ba ha lı pa paq lar qo yub lar. De-
mək olar ki, bü tün gənc bər də-
li lər gü müş kə mər ta xır, qo ca lar, 
mol la lar və di gər şəxs lər müx tə-
lif par ça lar dan ha zır la nan qa ra 
və ağ rəng li qur şaq gəz di rir di lər. 
Bu ge yim lər gün də lik (iş pal ta rı) 
və boğ ça lıq (xe yir-şər pal ta rı) 
ol maq la iki dəst dən iba rət olub. 

Boğ ça lıq pal tar lar qiy mət li 
par ça lar dan ti ki lir, ge yim 
ele ment lə ri nin çox lu ğu na, 
tə zə li yi nə və s. gö rə gün-
də lik ge yim lər dən 
fərq lə nir di. 

For ma müx-
tə lifl  i yi, par ça 
ma te rial la rı-
nın çe şi di, 
rəng ça-
l a r  l a  r ı  n ı n 
ə l  v a n  l ı  ğ ı , 
elə cə də 
a z ə r  b a y -
can lı ki şi-
lə rin pe şə, 
züm rə (so-
sial tə bə qə) 
və yaş mən su biy-
yə ti üst ge yim lə-
rin də da ha çox 
nə zə rə çar pan 
xü su siy yət lər da-
şı yıb. XIX əsr və 
XX əs rin əv vəl lə rin də ki şi üst 
pal tar la rı bel də sax la nan və çi yi-
nə ge yi lən ol maq la iki qru pa bö-
lü nüb. Bi rin ci qru pa şal var, ikin ci 
qru pa isə üst köy nə yi, can ar xa-
lı ğı, ar xa lıq, çu xa, kürk, ya pın cı 
və s. da xil olub. 

Ar xa lıq. Qa ra bağ ta ri xi-et-
noq ra fi k böl gə si üçün xa rak te rik 
olan ar xa lıq kü bar ailə lə rin, mö-
tə bər şəxs lə rin, var lı la rın ge yim 
dəs tin də əsas yer tu tub. Adə tən 
dö şüaçıq ar xa lı ğın al tın dan “ya-
xa lıq” və ya “döş lük” ad la nan bir 
ge yim də ge yi lib. Di gər ar xa lıq 
tip lə rin dən fərq li ola raq, dö şüaçıq 
ar xa lıq da ha er kən ya ran mış ge-
yim ti pi he sab olu nur. XIX əs rin 
əv vəl lə rin dən baş la ya raq bu bi-
çim li ar xa lıq xalq ge yim komp lek-
si nin tər ki bi nə da xil edi lib. 

Çu xa. Ki şi ge yim dəs ti içə ri-
sin də çu xa da mü hüm yer tu tub. 
Qa ra bağ da bu ge yim ti pi bə zən 
“bəl gə” də ad la nıb. Azər bay can 
əra zi sin də çu xa nın qə dim ge yim 
ti pi ol ma sı na “Ki ta bi-Də də Qor-
qud” das ta nın da da rast gə li nir. 

Bu ra da çu xa nın “adi” və “doq-
quz la ma çu xa” ol maq la iki for-
ma sı haq qın da mə lu mat ve ri lir. 
Qa ra bağ ge yim lə ri bi çim üsu-

lu na gö rə, ümum qaf qaz 
sə ciy yə li olan çu xa lar bir-
bi rin dən yal nız müəy yən 
lo kal xü su siy yət lə ri nə 

və ad la rı na gö rə 
fərq lə nib. Çu xa-

lar ətə yi nin for-
ma sı na gö rə 
“ b ü z  m ə  l i ” 
(kə mər çin), 
“ ç i n  l i ” 
(kah lı) və 
“büz mə-

li çin li”, qol 
ye ri nin for-
m a  s ı  n a 
gö rə isə 

“qol tuq lu” və 
“qol tuq suz” ol-

maq la müx tə lif va-
riant lar da möv cud 
olub. Qa ra bağ 
böl gə si üçün isə 
da ha xa rak te rik 
ola nı oy ma ya xa-

lı çu xa lar idi. Bun-
dan baş qa, ətə yi qı sa “vəz nə li 
çu xa” (“çər kə zi çu xa”) da xal qın 
ge yim dəs tin də mü hüm yer tu-
tub. 

Kürk. Qa ra ba ğın möv sü mi 
sə ciy yə li ki şi ge yim lə ri ara sın-
da aşı lı qo yun də ri sin dən ti ki lən 
kürk də əhə miy yət li yer tu tub. 
Azər bay can da kür kün müx tə lif 
bi çim üsu lu ilə ha zır la nan “ka val 
kürk” və “üz lü kürk” olub. Qa-
ra bağ da bu nun “ge yin mə kürk” 
(“ço ban kür kü”) ki mi iki ti pi ge niş 
ya yı lıb. 

***
Qa ra ba ğın ki şi baş ge yim lə ri 

də for ma sı na, ma te rialı na, gey-
mə tər zi nə, də yə ri nə və hət ta 
rən gi nə gö rə fərq lə nib. Bu böl-
gə miz də pa paq çı lıq sə nə ti ki fa-
yət qə dər in ki şaf edib. Xam ma-
lın aşı lan ma sın dan baş la ya raq 
biç mə və tik mə də da xil ol maq-
la, ha zır pa paq la rın sa tı şı na 
qə dər bü tün is teh sal pro se si ni 
pa paq çı us ta və onun şa gird lə ri 
hə ya ta ke çi rib lər. 

Mən bə də gös tə ri lir ki, XIX əs-
rin son la rın da pa paq çı Sa dıq Şu-
şa nın məş hur us ta la rın dan olub. 
Oğ lu Mə şə di Cüm şüd ata sı nın 
sə nə ti nin sir lə ri nə yi yə lə nə rək 
döv rü nün ma hir pa paq çı la rın-
dan bi ri ki mi ta nı nıb. O, 1918-ci 
il də er mə ni lər Şu şa da azər bay-
can lı la ra qar şı qır ğın tö rə dər kən 
ailə si ilə bir lik də Ağ da ma kö çüb. 
Hə min ərə fə də Os man lı döv lə-
tin dən Azər bay ca na kö mək üçün 
gə lən Qaf qaz İs lam Or du su nun 
ko man da nı Nu ru pa şa dan si fa-
riş alıb. Bir ge cə yə tik di yi pa paq 
gö zəl li yi ilə türk pa şa sı nı hey ran 
edib. Nu ru pa şa zəh mət haq qı 
ola raq ona Ağ dam da 165 sot luq 
tor paq sa hə si ayı rıb. Vax ti lə Mə-
şə di Cüm şü dün yurd sal dı ğı hə-
min əra zi “Pa paq çı lar mə həl lə si” 
ad la nıb. Ötən əs rin bi rin ci ya rı-
sın da gör kəm li xal ça çı-rəs sam 
Lə tif Kə ri mo vun ata sı Hü seyn ki-
şi, di gər ta nın mış us ta lar Hə sən, 
Şəm səd din, Adı şi rin, Əli, Fər rux 
Qa ra ba ğın məş hur pa paq çı la rı 
olub lar. 

Baş lıq. Ki şi baş ge yim lə ri nin 
bir nö vü də “baş lıq” ad la nıb. Onu 
adə tən so yuq ha va lar da uzaq 
sə fə rə çı xan və dağ şə raitin də 
ya şa yan lar pa pa ğın üs tün dən 
ge yib lər. Baş lıq da ha çox sıx to-
xun muş yun par ça dan (şal dan), 
ma hud dan, ən qiy mət li si isə də-
və yu nun dan ha zır la nıb. 

Çal ma və əm ma mə. Qeyd 
olu nan dövr də Qa ra bağ da baş 
ge yim lə ri nin bir qis mi ni də çal-

ma və əm ma mə təş kil edib. 
Çal ma dan bir qay da ola raq, 
nü fuz lu elm adam la- r ı , 
şair lər, mö tə bər 
şəxs lər və döv-
lət qul luq çu la-
rı is ti fa də edib. 
Əm ma mə ni isə 
da ha çox ru-
ha ni lər (mol-
la, əfən di, 
se yid, müf ti 
və b.) ge yib lər. 
Əm ma mə ba şa 
ki çik pa paq-araq çın 
qoy duq dan son-
ra xü su si ən da zə 
ilə sa rı nıb. Əm-
ma mə lər par ça-
sı nın rən gi nə, 
öl çü sü nə və 
ba şa do la ma 
qay  da  l a  r ı  na 
gö rə bir-bi rin-
dən fərq lə nib. 
Azər bay can lı 
din xa dim lə ri əsa sən ipək-
dən, hü ma yun və ba tist 
ağın dan ha zır la nan əm ma mə 
qo yub lar. Qey ri-mü səl man 
din xa dim lə ri isə qa ra, 
göy, ya xud da sa rı rəng-
li əm ma mə yə üs tün lük ve rib lər. 
Azər bay can da ali ru ha ni züm rə-
lə ri ara sın da ya şıl əm ma mə də 
dəb də olub. 

***
Qa ra bağ böl gə si nin ayaq ge-

yim lə ri nə gə lin cə, XIX əs rin 
son la rı na doğ ru rus və Av ro-

pa fa son lu çək mə lər şə hər 
əha li si nin məişə ti nə sü rət lə 
da xil ol du ğun dan yer li ayaq-

qa bı la rı sı xış dı rır. Şə hər 
əha li si nin ək sə riy yə-

ti nin, kənd əha li si-
nin isə var lı züm-
rə lə ri nin ayaq 
ge yim lə ri içə-
ri sin də çust, 
məst və s. də 
mü hüm yer tu-
tub. Adə tən, 

yum şaq aşı-
lan mış də-
ri dən alt lıq-

sız ha zır la nan 
məs tin üs tün dən 
gəz mə yə çı xan 
za man baş maq 

ge yi lib. Da ba nı 
açıq olan baş-
maq dan fərq li 
ola raq, çus tun 

da ban çev rə si 
bağ lı idi. 

XIX əs rin so nu – XX əs-
rin əv vəl lə rin dən baş la ya raq 
xal qın ge yim dəs ti nə rus və 
Av ro pa ayaq ge yim lə ri nin 
təd ric lə da xil ol ma sı həm 

ki şi, həm də qa dın ayaq 
ge yi mi olan qa lo şun küt lə-

vi is teh sa lı ça rıq, pa ta va, do laq, 
çust, baş maq, məst və s. ki mi 
ayaq ge yim lə ri ni sı xış dı ra raq 
məişət dən çı xa rıb. Ayaq ge yim-
lə rin də key fi y yət də yi şik lik lə ri 
əmə lə gə lib.

S.Fərəcov

Cil di və rəq lə dik cə o dövr də Azər bay-
can da kı ic ti mai-si ya si və ziy yət haq qın-
da ge niş tə səv vür for ma la şır. Diq qət-
çə kən ma te rial lar dan bi ri Cüm hu riy yət 
hö ku mə tin də xa ri ci iş lər na zi ri ni əvəz 
edən Ədil xan Zi yad xa no vun İrə va na, 
Er mə nis tan hö ku mə ti nin xa ri ciy yə na zi-
ri nə ün van la dı ğı 31 yan var ta rix li, 176 
nöm rə li te leq ra fı dır. Te leq ra fın mət ni 
qə ze tin 1919-cu il 2 fev ral ta rix li 103-cü 
nöm rə sin də “Azər bay can və Er mə nis-
tan” sər löv hə si lə dərc edi lib. Te leq raf 
Azər bay can hö ku mə ti nin Şu şa, Ca van-
şir, Cəb ra yıl və Zən gə zur qə za la rı nı 
xü su si bir ge ne ral-qu ber na tor lu ğa ayır-
ma sı na qar şı çı xan Er mə nis tan hö ku-
mə ti nə ca va bı dır. 

Hə min ca va bın mət ni bu gün də ak-
tual dır: “Azər bay can Cüm hu riy yə ti nin 
Ca van şir, Şu şa, Cəb ra yıl və Zən gə zur 
uyezd lə ri ni mü vəq qət ge ne ral-qu ber-
na tor lu ğa ayır ma sı qə ra rı na gö rə si-
zin hö ku mə ti ni zin pro tes to su əsas sız-
dır. Çün ki məz kur [adı çǝ kilǝn] qə za lar 
Azər bay ca nın ay rıl maz par ça la rı dır. 
Azər bay can hö ku mə ti ali ida rə qa nu-
nun ca öz tor pa ğın da olan əha li si nin 
bi la fər qi-mil lə tü məz həb [millǝt vǝ din 
fǝr qi ol ma dan] hə ya tı nı, na mu su nu və 
ma lı nı mə su liy yət siz adam la rın key fə-
ma ye şa sın dan [öz ba şı na lı ğın dan] mü-
ha fi  zə et mə si bir tək hü qu qi de yil, hət ta 
mə nə vi və zi fə si dir. Bu na gö rə, bi zim 
hö ku mə ti mi zin məz kur qə za la ra ge ne-
ral-qu ber na tor tə yin et mə si Er mə nis-
tan hö ku mə ti nin hü qu qi-mül kiy yə si nə 
tə ca vüz de yil dir. Bi ləks [ək si nə] si zin 
hö ku mə ti ni zin bu mü na si bət lə pro tes to 
et mə si bi zim da xi li iş lə ri mi zə mü da xi lə 
et mək tə şəb bü sü ol maq üz rə haq qi-ha-
ki miy yə ti mi zə tə ca vüz de mək dir”. (N 
103, 2 fev ral).

“Ermənistanın Qarabağa ümid 
etməsi ibtidai məntiqə sığmaz 

bir röyadır”
Azər bay ca nın əzə li tor pa ğı olan Qa ra-

bağ la bağ lı dərc edi lən ya zı lar da er mə-
ni lə rin əsas sız id diala rı on la rın öz mən-
bə lə ri nə is ti nad la if şa edi lir di. Əli Yu sif 
“Məq səd lə ri nə dir?” sər löv hə li mə qa lə-
də ya zır dı: “Bu gün lər də Er mə nis tan hö-
ku mə ti na mın dan [adın dan] Er mə nis tan 
xa ri ciy yə na zi ri Tiq ran ya nın hö ku mə-
ti mi zə çək di yi pro tes to te leq ra mı zən-
nim cə, ha mı nı təəc cüb lən dir sə gə rək dir. 
Ələl xü sus te leq ra mın son cüm lə sin də ki 
“Er mə nis ta nın əra zi hü qu qu na tə ca vüz” 
iba rə si təəc cüb de yil, hey rə ti mi zə möv-
cib [heyrǝ ti mizǝ sǝbǝb] olur. Mə sə lə 
ye nə qa ra bəxt li Qa ra ba ğın mə sə lə si dir. 
Nü fus ca [ǝha li nin sa yı na görǝ] mü səl-
man əha li si er mə ni əha li sin dən bir ne çə 
kə rə ar tıq ol du ğu nu er mə ni sta tis tik çi lə ri 
də eti raf et di yi bir hal da, möv qe yi-coğ-
ra fi  si ilə Azər bay ca nın tə bii bir sər hə-
di ol du ğu göz qa ba ğın da ikən və in di ki 
Azər bay ca nı təş kil edən xan lıq la rın için-
də Qa ra bağ xan lı ğı ta rix də ən məş hur-
la rın dan ədd [he sab] olu nar kən, bu gün 
er mə ni mil lə ti və onun min dür lü bə la və 
mə şəq qət lə həq qi-is tiq lal qa zan mış hö-
ku mə ti ye nə də göz lə ri ni Qa ra bağ dan 
çək mək is tə mə yir və ora nı ida rə et mək 
üçün olu nan tə şəb büs lə rə qar şı pro tes-
to edir. Bu cə sa rə tə ar tıq si ya si pro tes to 
de yil, baş qa döv lə tin da xi li ida rə si nə qa-
rış maq na mı ve ril mə li dir ki, bu na da heç 
bir müs tə qil hö ku mət tə həm mül edəm-
məz [dö züm nü ma yiş et dirǝ bilmǝz]. 
Ələl xü sus Er mə nis tan ki mi ye ni tö rə miş, 
gə lə cək möv cu diy yə ti əsas lı şüb hə lə ri 

möv cib ola raq, əra zi hü du du bir işa re yi-
sual dan (?) iba rət olan bir döv lət, qon şu-
su nun da xi li hə rə ka tı nı xa ric dən tən qi də 
qal xış ma sı qə tiy yən lü zum suz dur. Er-
mə nis tan böylǝ bir tə şəb büs də bu lu nar-
sa, açıq dan-açı ğa “Nə mən ya şa ya ca-
ğam, nə də sə ni ya şa ma ğa qo ya ca ğam” 

de miş olur. Er mə nis ta nın Qa ra ba ğa 
ümid et mə si, de yil “sa moop re de le ni-
ye” [öz müqǝddǝ ra tı nı tǝ yin etmǝk] 
əsa sı na, hət ta ən ib ti dai mən ti qə be-
lə sığ maz bir rö ya dır ki, bu rö ya tə bir 

edir lər sə, nə ti cə də ye nə dəh şət li mən-
zə rə lər, ye nə mə də niy yət və ül fət ye ri nə 
xa ra ba zar lar gö rü nər”. (N 104, 3 fev ral).

Hə min dövr də İrə va nı qa na bo ya yan 
daş nak vəh şi li yi ba rə də ya zı lar, im dad 
di lə yə rək Ba kı ya qə dər gə lib çı xan xalq 
nü ma yən də lə ri nin qə ze tə ver dik lə ri mü-
sa hi bə lər də er mə ni qa ni çən li yi nin miq ya-
sı ay dın olur. “İrə van: er mə ni-mü səl man 
mə sə lə si” sər löv hə li mə qa lə də qeyd olu-
nur du ki, “İrə van qu ber ni ya sı nın No vo-
Bayǝ zid ma ha lın da er mə ni lər için də qa-
lıb, er mə ni hö ku mə ti nə təs lim ol muş olan 
35 pa ra mü səl man kənd lə ri nin ca maatı 
fə cianə [fa ciəvi] bir hal ke çir mək də dir lər. 
Yol la rı qa lın qar tə bə qə lə ri bas dı ğı üçün 
bir tə rə fə qa çam ma yır lar. Bi nə va la rın səs-
lə ri və ha ray la rı da bir ya na çat ma yır...

Mü xa ti bi miz [hǝm söhbǝ ti miz, söz 
da nı şan şǝxs] bu ra da də rin su ziş li [ya-
nıq lı] bir ah çǝkǝndǝn son ra məh zun 
[hüzn lü] bir hal ilə sö zü nə da vam et di: 
“Daş kənd sa kin lə rin dən bir ki şi na mu-
su nu sax la maq üçün ar va dı nı öz gə bir 
kən də qa çır maq la, er mə ni əs gər lə ri nin 
tə ca vü zün dən qur ta ra bil miş di. Çün-
ki ni za mi er mə ni əs gər lə ri ca maat dan 
xərc yığ dıq la rı əs na da, mü səl man qız-
la rı na vǝ ar vad la rı na da tə ca vüz et-
mək də dir lər”. (N 104, 3 fev ral).

Müqəddəratını təyin eyləmək 
Azərbaycan xalqının 
müqəddəs haqqıdır

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin elan 
olun ma sın dan doq quz ay keç miş di, am-
ma Ru si ya pə rəst qüv və lər xal qın müs-
tə qil li yi ilə ba rış mır dı lar. Cüm hu riy yə tin 
ba ni si M.Ə.Rə sul za də nin “Məc li si-Mə bu-
san və mü xa lifl  ər” ad lı mə qa lə si döv rün 
mü rək kəb li yin dən xə bər ve rir: “Azər bay-
ca nın si ya si və ziy yə ti nə qə dər ki, müəy-
yən de yil di, türk lər dən ol ma yan bü tün 
si ya si fi r qə lər, bol şe vik ruh lu men şe vi kin-

dən tu tub mo nar xist ruh lu ka de ti nə qə-
dər, Azər bay can is tiq la lı ilə Azər bay can 
Par la ma nı na qar şı ba rış maz bir və ziy yət 
al mış lar dı. On lar bu və ziy yət lə ri ilə Azər-
bay can türk lə ri ni bir növ mü ha si rə yə al-
mış, təs li mə məc bur et mək is tə miş lər di.

Zənn edir lər di ki, xa ric dən gəl mə 
Müt tə fi q lər qüv və ti də on la ra kö mək 
ola caq, ağıl la rın ca türk lər tə rə fi n dən 
qu rul muş olan Azər bay can hö ku mə ti ni 
bir deyǝndǝ ata caq lar dır.

Azər bay can tür kü ilə bə ra bər, bu tür-
kün ru hun dan do ğan ideal la rı tər vic 
edən [ideal la ra rǝ vac verǝn], onun yo lu 
ilə ge dən Azər bay can xa dim lə ri isə qəf-
lə tən üzər lə ri nə atı lan qüv vət lə rə qar şı 
mə ta nət gös tər di lər, dur du lar. Azər bay-
can fi k ri nin “İs tan bul dan” de yil, Ba kı dan 
doğ muş ol du ğu nu is bat et di lər. Bu sü-
but la hər kəs dən əv vəl bi tə rəf bir qüv vət 
ol ma sı hə sə bi lə [sǝbǝ bindǝn] ilk əv vəl 
in gi lis ko man dan lı ğı qa ne ol du. Onun bu 
qə naəti Azər bay ca nın da xi li mü xa lifl  ə ri-
ni dü şün dür dü”. (N 104, 3 fev ral).

M.Ə.Rə sul za də qə tiy yət lə bil di rir di ki, 
“Ru si ya dan ay rıl maq, Ru si ya ya qo şul-
maq və ya xud baş qa bir şə kil ilə kən di 
mü qəd də ra tı nı tə yin ey lə mək haq qı Azər-
bay can xal qı nın mü qəd dəs bir haq qı dır.

Bu haq qı ona tə biət bəxş ey lə miş. 
Bu haq qı o nə ka det lə rin ala göz lə ri nə, 
nə də so sialist lə rin yağ lı dil lə ri nə fə da 
edəm məz!

Mü xa lifl  ər bu nu bil sin lər, qu laq la rı na 
sır ğa et sin lər və böy lə cə Azər bay can 
is tiq la liyyǝ ti əm ri-va qe si nin qu la mi-hal-
qa bǝ gu şu [qu la ğı sır ğa lı qu lu] ola raq 
Par la ma na bu yur sun lar.

Baş qa mə sə lə lər də ke yifl  ə ri is tə di yi 
mü xa li fə ti et sin, tən qi dat da bu lun sun, 
təb li ğat da ol sun lar. O, on la rın haq qı və 
və zi fə lə ri dir.

Biz heç bir za man on la rın Par la man 
fi r qə lə ri nin mü va fi q lə ri [mü xa lif ol ma-
yan la rı, hö kumǝtdǝn ya na olan la rı] cər-
gə sin də otu ra caq la rı nı za tən tə səv vür 
ey lə mə miş dik”. (N 104, 3 fev ral).

Ticarət dəftərləri türkcə 
olarsa...

“Azər bay can” qə ze ti öl kə hə ya tı nın bü-
tün sa hə lə ri ni diq qət də sax la yır dı. Ki ta bı 
və rəq lə dik cə 1919-cu ilin fev ra lın da müx-
tə lif sa hə lər üz rə prob lem lər göz önün də 
can la nır. Pe da qoq, pub li sist Fər had Ağa-
za də “Türk cə dəf tər dar lıq” [mü ha si bat]” 

mə qa lə sin də çox mü hüm mə sə lə lə rə 
to xu nub: “Aya [bəs], mil lə tin əsa sı nə dən 
iba rət dir? Mil lə tin əsa sı zə ki ülə ma nın 
[alim lə rin] el mi ilə, ürə fa nın mə ri fə ti ilə, 
ər ba bi-fən nin hü nə ri ilə, zən gin lə rin ma lı 
ilə, əmə lə nin zəh mə ti ilə, əkin çi nin əmə yi 
ilə və ta mam əha li nin də ca nı və fə da kar-
lı ğı ilə sa bit və bər qə rar olar.

İş tə hər zəh mət keş, hər sə nət kar 
özü nə məx sus kəsb kar lı ğı da lın ca ge-
dər kən məş ğu liy yə tin dən mil lə ti nə xe yir 
və ya zə rər ye ti şə bi lə cə yi ni qa baq ca 
dü şün mə li dir. Ta cir lə ri miz dü şün sün lər 
ki, ba ha lı ğın ağır lı ğı mil lə tin fü qə ra sı 
üçün bö yük bir cə hən nəm qa pı sı dır. 
Bu gün kü müs ri [yo lu xu cu] na xoş luq-
lar ki, həm var lı la rı, həm də yox sul la rı 
bə ra bər cə qı rıb-ça tır, ba ha lı ğın bə la sı 
de yil mi? Mə mur la rın rüş vət xor lu ğu hö-
ku mə tin əsa sı na bö yük bir sə də mə dir 
[zər bə dir]. Bu nu rüş vət alan lar la bə-
ra bər rüş vət ve rən lər də dü şün sün lər. 
Əkin çi lər, fəh lə lər an la sın lar ki, on la rın 
zəh mə ti və hüm mə ti ilə və tə nin öv la dı 
ya şa yır, ac lı ğın qa ba ğı alı nır. Bəs zəh-
mət lə ri ni, hüm mət lə ri ni bi rə-beş, bi rə-
on ar tır sın lar”. (N 123, 26 fev ral).

Türk cə sax la nıl mış dəf tər lə rin rus məh-
kə mə lə rin də qə bul olun ma dı ğı xa tır la dı-
lan mə qa lə də Cüm hu riy yət hö ku mə tin də 
bu na da ha eh ti yac ol ma dı ğı üçün ti ca rət 
dəf tər lə ri nin türk cə tər tib edil mə si töv si yə 
edi lir və bu nun fay da lı ola ca ğı na diq qət 
çə ki lir: “Ti ca rət dəf tər lə ri türk cə sax la nar-
sa, bu nun mil lə tə fay da sı çox olar:

1) Ti ca rət xa na la rı mız türk lə şər, mil li-
lə şər.

2) Bir çox mü səl man dəf tər dar la rı 
[mü ha siblǝ ri] iş ba şı na də vət olu nub, 
çö rək və gü zə ran sa hi bi olar lar.

3) Bu olar sa, məh kə mə lər də mü ru-
ri za man la [vaxt öt dükcǝ] mil li ləş mə yə 
məc bur olar lar”. (N 123, 26 fev ral).

***
“Azər bay can” qə ze ti nin 1919-cu il 

fev ral say la rın da mə də niy yət və in cə-
sə nət haq qın da da ma te rial lar dərc edi-
lib. Qə zet də teatr ta ma şa la rı haq qın da 
xə bər lər mü tə ma di ola raq yer alıb.

ADA Uni ver si te ti nin qə ze tin kül liy ya-
tı nı bu şə kil də (top lu 20 cild də nə zər də 
tu tu lub) ər sə yə gə tir mə si ali təh sil oca-
ğı nın xal qı mı zın ta ri xi nə, mə də niy yə-
ti nə və gə lə cə yi nə nə qə dər bö yük bir 
xid mət et di yi nə da ha bir nü mu nə dir.

Zəngəzur Azərbaycanın ayrılmaz parçasıdır
1919-cu ilin fevralında “Azərbaycan” qəzeti nədən yazırdı?

Orta əsrlər ərəb coğrafi yaşünasının kitabında Qafqaz və Azərbaycan
Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin şö bə mü di ri 
ta rix elm lə ri dok to ru Nər giz Əli ye va nın “Omo-
nim lər lü ğə ti”ndə Qaf qaz və Azər bay can” ad lı 
ki ta bı nəşr olu nub.

Mu zey dən bil di ri lib ki, ki tab Or ta əsr lər ərəb 
coğ ra fi  ya şü na sı Ya qut əl-Hə mə vi nin “For ma sı-
na gö rə müş tə rək, ye ri nə gö rə fərq lə nən ad lar 
ki ta bı” (“Ki tab əl-müş tə rik vad ̀an va-l-muf ta riq 
suk ̀an”) əsa sın da ha zır la nıb. Nəş rin el mi re dak-
to ru mu ze yin baş di rek to ru aka de mik Nailə Və-
li xan lı dır.

Ki tab da Or ta əsr lər Azər bay ca nın da və Qaf-
qaz da müx tə lif əra zi lər də ve ri lən ey niad lı to po-

nim lə rin fərq li cə hət lə ri gös tə ri lib və də qiq ləş di-
ri lib. Həm çi nin nəşr də gör kəm li şəx siy yət lə rin 
ey niad lı yer lər dən han sı na mən sub ol ma sı na aid 
mə lu mat lar təq dim edi lib.

Qeyd edək ki, ta rix elm lə ri dok to ru Nər giz 
Əli ye va nın “Azər bay can da is lam mə də niy yə ti 
– VII- XII əsr lər” bu gün lər də Qə tə rin pay tax tı 
Do ha da Dün ya Mü səl man Ülə ma la rı Li qa sı nın 
baş ka ti bi pro fes sor Əli Muh yid din əl-Qa ra da-
ği yə təq dim olu nub. Ki ta bı ona Azər bay ca nın 
Qə tər də ki sə fi  ri Ma hir Əli yev təq dim edib. Baş 
ka tib ki ta bı məm nun luq la qə bul edib. Nəş rin 
Azər bay can-ərəb el mi-mə də ni əla qə lə ri nə töh-
fə ol du ğu bil di ri lib.

Xə bər ver di yi miz ki mi, ADA 
Uni ver si te ti nin tə şəb bü sü 
və dəs tə yi ilə nəş ri hə ya-
ta ke çi ri lən Cüm hu riy yət 

döv rü “Azər bay can” qə ze ti nin 
(1918-1920) tam kül liy ya tı nın 
V cil di bu gün lər də çap dan 
çı xıb. V cild qə ze tin 1919-cu 
il fev ral ayı üz rə nüs xə-
lə ri ni – 103-125-ci nöm-
rə lə ri əha tə edir. Qə ze tin 
mətn lə ri ni fi lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok to ru Meh di Gən-
cə li və fi lo loq, tər cü mə çi Azad 
Ağaoğ lu trans li te ra si ya edib. 
Ay rı-ay rı söz lə rin müasir Azər-
bay can di lin də qar şı lı ğı bö yük 
mö tə ri zə də ve ri lib.

Cil di və rəq lə dik cə o dövr də Azər bay-
can da kı ic ti mai-si ya si və ziy yət haq qın-

möv cib ola raq, əra zi hü du du bir işa re yi-
sual dan (?) iba rət olan bir döv lət, qon şu-
su nun da xi li hə rə ka tı nı xa ric dən tən qi də 
qal xış ma sı qə tiy yən lü zum suz dur. Er-
mə nis tan böylǝ bir tə şəb büs də bu lu nar-
sa, açıq dan-açı ğa “Nə mən ya şa ya ca-
ğam, nə də sə ni ya şa ma ğa qo ya ca ğam” 

de miş olur. Er mə nis ta nın Qa ra ba ğa 
ümid et mə si, de yil “sa moop re de le ni-

əsa sı na, hət ta ən ib ti dai mən ti qə be-
lə sığ maz bir rö ya dır ki, bu rö ya tə bir 

edir lər sə, nə ti cə də ye nə dəh şət li mən-
zə rə lər, ye nə mə də niy yət və ül fət ye ri nə 
xa ra ba zar lar gö rü nər”. (N 104, 3 fev ral).

Hə min dövr də İrə va nı qa na bo ya yan 
daş nak vəh şi li yi ba rə də ya zı lar, im dad 

və dəs tə yi ilə nəş ri hə ya-
ta ke çi ri lən Cüm hu riy yət 

döv rü “Azər bay can” qə ze ti nin 
(1918-1920) tam kül liy ya tı nın 
V cil di bu gün lər də çap dan 
çı xıb. V cild qə ze tin 1919-cu 

fəl sə fə dok to ru Meh di Gən-
cə li və fi lo loq, tər cü mə çi Azad 
Ağaoğ lu trans li te ra si ya edib. 
Ay rı-ay rı söz lə rin müasir Azər-
bay can di lin də qar şı lı ğı bö yük 

Cil di və rəq lə dik cə o dövr də Azər bay-
can da kı ic ti mai-si ya si və ziy yət haq qın-

möv cib ola raq, əra zi hü du du bir işa re yi-
sual dan (?) iba rət olan bir döv lət, qon şu-
su nun da xi li hə rə ka tı nı xa ric dən tən qi də 
qal xış ma sı qə tiy yən lü zum suz dur. Er-
mə nis tan böylǝ bir tə şəb büs də bu lu nar-
sa, açıq dan-açı ğa “Nə mən ya şa ya ca-
ğam, nə də sə ni ya şa ma ğa qo ya ca ğam” 

de miş olur. Er mə nis ta nın Qa ra ba ğa 

edir lər sə, nə ti cə də ye nə dəh şət li mən-
zə rə lər, ye nə mə də niy yət və ül fət ye ri nə 
xa ra ba zar lar gö rü nər”. (N 104, 3 fev ral).

Hə min dövr də İrə va nı qa na bo ya yan 

və dəs tə yi ilə nəş ri hə ya-
ta ke çi ri lən Cüm hu riy yət 

döv rü “Azər bay can” qə ze ti nin 
(1918-1920) tam kül liy ya tı nın 

çı xıb. V cild qə ze tin 1919-cu 

fəl sə fə dok to ru Meh di Gən-
cə li və fi lo loq, tər cü mə çi Azad 
Ağaoğ lu trans li te ra si ya edib. 
Ay rı-ay rı söz lə rin müasir Azər-
bay can di lin də qar şı lı ğı bö yük 

Qarabağın  kişi  geyimləri

Boğ ça lıq pal tar lar qiy mət li 
par ça lar dan ti ki lir, ge yim 
ele ment lə ri nin çox lu ğu na, 
tə zə li yi nə və s. gö rə gün-
də lik ge yim lər dən 

For ma müx-
tə lifl  i yi, par ça 
ma te rial la rı-
nın çe şi di, 

ə l  v a n  l ı  ğ ı , 
elə cə də 

sial tə bə qə) 
və yaş mən su biy-
yə ti üst ge yim lə-
rin də da ha çox 
nə zə rə çar pan 
xü su siy yət lər da-

lu na gö rə, ümum qaf qaz 
sə ciy yə li olan çu xa lar bir-
bi rin dən yal nız müəy yən 
lo kal xü su siy yət lə ri nə 

və ad la rı na gö rə 
fərq lə nib. Çu xa-

lar ətə yi nin for-
ma sı na gö rə 
“ b ü z  m ə  l i ” 
(kə mər çin), 

li çin li”, qol 
ye ri nin for-
m a  s ı  n a 
gö rə isə 

“qol tuq lu” və 
“qol tuq suz” ol-

maq la müx tə lif va-
riant lar da möv cud 
olub. Qa ra bağ 
böl gə si üçün isə 
da ha xa rak te rik 
ola nı oy ma ya xa-

ma və əm ma mə təş kil edib. 
Çal ma dan bir qay da ola raq, 
nü fuz lu elm adam la- r ı , 
şair lər, mö tə bər 
şəxs lər və döv-
lət qul luq çu la-
rı is ti fa də edib. 
Əm ma mə ni isə 

və b.) ge yib lər. 
Əm ma mə ba şa 
ki çik pa paq-araq çın 
qoy duq dan son-
ra xü su si ən da zə 
ilə sa rı nıb. Əm-
ma mə lər par ça-
sı nın rən gi nə, 
öl çü sü nə və 
ba şa do la ma 

Azər bay can lı 
din xa dim lə ri əsa sən ipək-
dən, hü ma yun və ba tist 
ağın dan ha zır la nan əm ma mə 
qo yub lar. Qey ri-mü səl man 
din xa dim lə ri isə qa ra, 
göy, ya xud da sa rı rəng-
li əm ma mə yə üs tün lük ve rib lər. 

pa fa son lu çək mə lər şə hər 
əha li si nin məişə ti nə sü rət lə 
da xil ol du ğun dan yer li ayaq-

qa bı la rı sı xış dı rır. Şə hər 
əha li si nin ək sə riy yə-

ti nin, kənd əha li si-
nin isə var lı züm-
rə lə ri nin ayaq 
ge yim lə ri içə-
ri sin də çust, 
məst və s. də 
mü hüm yer tu-
tub. Adə tən, 

sız ha zır la nan 
məs tin üs tün dən 
gəz mə yə çı xan 
za man baş maq 

ge yi lib. Da ba nı 
açıq olan baş-
maq dan fərq li 
ola raq, çus tun 

da ban çev rə si 
bağ lı idi. 

XIX əs rin so nu – XX əs-
rin əv vəl lə rin dən baş la ya raq 
xal qın ge yim dəs ti nə rus və 
Av ro pa ayaq ge yim lə ri nin 
təd ric lə da xil ol ma sı həm 

ki şi, həm də qa dın ayaq 
ge yi mi olan qa lo şun küt lə-
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18 fev ral 1201 – Bö yük ri ya ziy yat çı, ast ro nom və fi  lo sof Nə si-
rəd din Mə həm məd ibn Hə sən Tu si (1201 – 23.6.1274) Hə mə dan 
şə hə rin də ana dan olub. Tu si nin ya rat dı ğı Ma ra ğa rə səd xa na sı 
uzun il lər Şər qin mö tə bər elm mər kəz lə rin dən olub. “Əx la qi-na-
sir” etik trak ta tı, fəl sə fə yə dair əsər lə rin müəl li fi  dir.  

18 fev ral 1924 – Əmək dar ar tist Os man İs ma yıl oğ lu Ha cı bə-
yov (1924-1979) Şu şa şə hə rin də do ğu lub. Döv lət Gənc Ta ma şa-
çı lar Teat rı nın akt yo ru olub. Üze yir Ha cı bəy li nin əmi si nə və si dir.

18 fev ral 1925 – Pub li sist, tər cü mə çi Ha cı Əli hey dər oğ lu Ha cı-
yev (1925-2008) ana dan olub. Uzun il lər Azər bay can Jur na list lər 
Bir li yi nə rəh bər lik edib.

18 fev ral 1934 – Ya zı çı-dra ma turq, pub li sist Şa mil Xur şud (Şa-
mil Xur şud oğ lu Fər zə liyеv; 1934-1986) Ucar ra yo nun da (əs lən 
Er mə nis ta nın Sis yan ra yo nu nun Ağu di kən din dən dir) ana dan 
olub. “Azər bay can gənc lə ri” qə ze ti nin re dak to ru, “Kir pi” jur na lı nın 
baş re dak to ru iş lə yib. Əsər lə ri: “Ağac lar kə sil mə di”, “Na xır çı çö-
rə yi”, “Yolay rı cın da” və s.

18 fev ral 1947 – Əmək dar rəs sam Ən vər Va hid oğ lu Qa ra yev 
(1947 – 29.1.2011) Şə ki də ana dan olub. De ko ra tiv-tət bi qi sə nət, 
xal ça, ba ti ka, par ça üzə rin də tik mə tex ni ka sı nın ma hir us ta sı idi.

18 fev ral 2009 – Ba kı da “İs lam mə də niy yə ti nin pay tax tı – 2009” 
ili nin açı lış mə ra si mi ke çi ri lib. Ba kı şə hə ri İs lam öl kə lə ri elm, təh sil 
və mə də niy yət təş ki la tı – İCES CO-nun 2007-ci il də qə bul et di yi 
qə ra ra əsa sən “İs lam mə də niy yə ti nin pay tax tı” elan olun muş du.

18 fev ral 2016 – Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə rin də Bi rin ci 
Tür ko lo ji Qu rul ta yın (1926) ke çi ril mə si nin 90 il lik yu bi le yi haq qın-
da sə rən cam im za la yıb.

18 fev ral 2021 – Pre zi dent İl ham Əli yev Aşıq Ələs gə rin 200 il lik 
yu bi le yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam im za la yıb.

19 fev ral 1897 – Xalq ar tis ti An to ni na Mi xay lov na Fi lip po va 
(1897-1976) ana dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rın da (1935-
1950) akt ri sa ki mi fəaliy yət gös tə rib.

19 fev ral 1921 – Əmək dar ar tist, tar zən Məm mə da ğa Məm-
məd hə sən oğ lu Mu ra dov (1921–1969) Ba kı da ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri nin 
so lis ti, kon sert meys te ri olub, mu si qi mək təb lə rin də dərs de yib.

19 fev ral 1948 – Əmək dar rəs sam, pe da qoq Fik rət Məm məd 
oğ lu Hə şi mov (1948 – 8.2.2022) Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı-
nın Şah buz ra yo nun da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nəz din də İn cə sə nət Kol le ci nin di rek to ru olub.

19 fev ral 1949 – Res pub li ka hö ku mə ti Üze yir Ha cı bəy li nin Ba-
kı da ev-mu ze yi nin ya ra dıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib. Qə rar 
Hey dər Əli ye vin Azər bay ca na rəh bər li yi döv rün də, 1975-ci il də 
hə ya ta keç di.

19 fev ral 1949 – Ədə biy yat şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
mə də niy yət xa di mi Adil xan Hü sey nə li oğ lu Bay ra mov (1949 – 
14.4.2021) Gür cüs ta nın Mar neuli ra yo nu nun Sa dax lı kən din də 
do ğu lub. S.Vur ğu nun ya ra dı cı lı ğı, Tifl  is Azər bay can teat rı nın və 
Azər bay can da mu zey işi nin ta ri xi ilə bağ lı təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

20 fev ral 1900 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor Sə məd Məm məd 
oğ lu Möv lə vi (1900 – 3.2.1962) ana dan olub. Nax çı van Döv lət 
Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb.

20 fev ral 1915 – Əmək dar ar tist Rüx sa rə Əli qı zı Ağa ye va 
(1915 – 26.11.1994) Ba kı da ana dan olub. Nax çı van, Qa zax teatr-
la rın da, Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib. 

20 fev ral 1925 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Ka mal Hə mid oğ lu 
Kə ri mov (1925 – 13.1.1992) Ba kı da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, 
Ope ra və Ba let teatr la rın da ça lı şıb.

20 fev ral 1928 – Ta nın mış şair, dra ma turq Əliağa Kür çay lı 
(Əliağa Hə sə na ğa oğ lu Və li yev; 1928 – 11.2.1980) Sal yan ra yo-
nu nun Kür qa ra qaş lı kən din də do ğu lub. Ki tab la rı: “Yol lar da ax tar 
mə ni”, “Hə ya tın do lay la rı”, “Dün ya ov cum da dır” və s. Rus poezi-
ya sın dan tər cü mə lər edib. 

20 fev ral 1935 – Şərq şü nas, pro fes sor Şu lan İs ma yıl oğ lu Şi rə-
li yev (1935-2013) ana dan olub.

20 fev ral 1938 – Dil çi alim, tür ko loq Cə fər İs ma yıl oğ lu Cə fə rov 
(1938-1996) ana dan olub.

20 fev ral 1957 – Us tad tar zən, Əmək dar ar tist Məm məd xan 
Məm mədr za oğ lu Ba kı xa nov (1890-1957) və fat edib. Uzun müd-
dət Cab bar Qar yağ dıoğ lu və Se yid Şu şins ki ki mi məş hur xa nən-
də lə ri mü şa yiət edib. 

20 fev ral 1960 – Əmək dar ar tist Adil Ağa kə rim oğ lu Zey na lov 
(1960 – 12.3.2020) ana dan olub. Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın-
da akt yor və re jis sor iş lə yib.

20 fev ral 1980 – Ba kı da Azər bay ca nın bö yük mü tə fək kir şairi 
İma dəd din Nə si mi nin abi də si nin (hey kəl tə raş lar – To kay Məm-
mə dov və İb ra him Zey na lov) açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də res pub-
li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli-
yev iş ti rak edib.

20 fev ral 1984 – Bö yük bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, SS Rİ Döv-
lət mü ka fa tı laureatı, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Fik rət Mə şə di 
Cə mil oğ lu Əmi rov (22.11.1922 – 1984) və fat edib. Sim fo nik mu-
ğam lar, “Ni za mi” sim fo ni ya sı, “Azər bay can kap riç çiosu”, “Se vil” 
ope ra sı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Bəs tə ka rın “Min bir ge cə” ba le ti 
dün ya mu si qi xə zi nə si nə da xil dir .

20 fev ral 2014 – Xalq ar tis ti, ta nın mış teatr və ki no akt ri sa sı 
Fi rən giz Ab bas Mir zə qı zı Şə ri fo va (6.2.1924 – 2014) və fat edib. 
Uzun il lər Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb. “Qə rib cin lər di ya-
rın da”, “Ən va cib mü sa hi bə”, “Bay quş gə lən də”, “Qətl gü nü” və s. 
fi lm lər də çə ki lib. 

20 fev ral 2015 – Pre zi dent İl ham Əli yev “Ki ta bi-Də də Qor-
qud”un al man şərq şü nas ali mi Frid rix fon Dits tə rə fi n dən al man 
di li nə tər cü mə si, nəş ri və dün ya elm alə mi nə ta nı dıl ma sı nın 200 
il li yi haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

20 fev ral 2021 – Əmək dar rəs sam Qüd rət Ha cı bəy oğ lu Məm-
mə dov (12.12.1936 – 2021) və fat edib. Şə ki Döv lət Dram Teat rı-
nın baş rəs sa mı iş lə yib.

Dün ya 
18 fev ral 1838 – Avst ri ya fi  lo so fu, po zi ti viz min ta nın mış nü ma-

yən də si Ernst Max (Ernst Mach; 1838-1916) ana dan olub.
18 fev ral 1932 – Çex əsil li Ame ri ka ki no re jis so ru Mi loş For-

man (Mi losh For man – Jan To mash For man; 1932 – 13.4.2018) 
ana dan olub. “Qu qu şu nun yu va sı üzə rin də uçuş” fi l mi (1975) 5 
no mi na si ya da, “Ama dey” fi l mi (1984) 8 no mi na si ya da “Os kar” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

18 fev ral 1934 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti, sirk us ta sı Mux tar-
bek Kan te mi rov (1934-2017) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də 
“Qorx ma, mən sə nin lə yəm!” fi l min də çə ki lib.

19 fev ral 1473 – Pol yak ast ro no mu, ri ya ziy yat çı, mü tə fək kir 
Ni ko lay Ko per nik (1473 – 24.5.1543) ana dan olub. Dün ya nın he-
liosent rik sis te mi (pla net lə rin Gü nəş ət ra fın da fır lan ma sı) nə zə-
riy yə si nin ba ni si sa yı lır.

19 fev ral 1743 – İtal yan bəs tə ka rı Luici Bok ke ri ni (Luigi Bocc-
he ri ni; 1743-1805) ana dan olub.

19 fev ral 1821 – Al man dil çi ali mi, linq vis ti ka nın ta nın mış si-
ma la rın dan bi ri Av qust Şley xer (August Sch leic her; 1821-1868) 
ana dan olub.

20 fev ral 1925 – Ame ri ka re jis so ru, sse na rist Ro bert Alt man 
(1925-2006) ana dan olub. Av ro pa nın üç əsas fes ti va lı nın (Kann, 
Ve ne si ya, Ber lin) qa li bi olan ye ga nə ame ri ka lı re jis sor dur.

20 fev ral 1967 – Ame ri ka rok-mu si qi si, “Nir va na” qru pu nun rəh-
bə ri Kurt Ko beyn (Kurt Do nald Co bain; 1967-1994) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

18-20 fevralXatirə təqvimi

“Qəh rə man la rın özü və sö zü” rub ri ka sın-
da qəl bin də Və tən sev da sı nı poetik ça la-
ra bü küb mis ra la ra dü zən igid oğul la rı-
mı zı ta nıt ma ğa da vam edi rik. Bu də fə 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si nin şə hid əs gə ri 
Xəy yam Hü sey no vu ya da sa lı rıq. 

Xəy yam Hü seyn oğ lu Hü sey nov 1996-cı 
il iyu lun 11-də Göy çay şə hə rin də ana dan 
olub. Or ta mək tə bi əla qiy mət lər lə oxu yub. 
Təh si li ni ba şa vur duq dan son ra pe da qo ji is-
ti qa mət üz rə ali mək tə bə qə bul olun sa da, 
özü nü bu sa hə də gör mə di yin dən qə ra rı nı 
də yi şir. 

Hər bi xid mə tə yol la nan Xəy yam “N” say lı 
hər bi his sə də düş mən lə üz bəüz, çə tin şə-
rait də əs gə ri bor cu nu ödə yir. Ko man dir lə rin 
tap şı rıq la rı nı vax tın da, də qiq və mə su liy yət-
lə ye ri nə ye ti rir. Nü mu nə vi xid mə ti nə gö rə 
müx tə lif təl tifl  ə rə də la yiq gö rü lür. Be lə cə, 
əs gər li yi ni uğur la, alın açıq lı ğı ilə ba şa vu-
rur. An caq onun ən də yər li mü ka fa tı hə lə 
qar şı da idi...

İn cə sə nə tə bö yük ma raq gös tə rən, hət ta 
re jis sor ol maq is tə yən Xəy yam ev lə ri nə qa-
yı dan dan bir müd dət son ra mən fur düş mən 
ənə nə vi qa ra niy yə ti ni ye ni dən or ta ya qo yur. 
2020-ci ilin iyu lun da cəb hə nin To vuz ra yo nu 
is ti qa mə tin də düş mən ge niş miq yas lı təx ri bat 
tö rə dir. Azər bay can Or du su ilk də fə ali rüt bə-
li za bi ti ni – ge ne ral-ma yor Po lad Hə şi mo vu 
iti rir. Po lad pa şa nın şə ha də ti min lər lə gən cin 
ya ğı ya qar şı in ti qam his si ni alov lan dı rır...

Xəy yam Hü sey nov da bü tün sə nət, ya ra-
dı cı lıq ar zu la rın dan vaz ke çə rək Sə fər bər lik 

və Hər bi Xid mə tə Ça ğı rış üz rə Döv lət Xid-
mə ti nin Göy çay ra yon şö bə si nə ge də rək 
adı nı kö nül lü lər si ya hı sı na yaz dı rır. Nə ha-
yət, əsir yurd la rı mı zın xi las gü nü ye ti şir və 
o da ar zu su na ça tır. Or du muz sent yab rın 
27-də sar sı dı cı əks-hü cum əmə liy ya tı baş-
la dan da Xəy yam Hü sey nov ar tıq ön sı ra lar-
da ye ri ni al mış dı. Hət ta o, dö yüş dən ön cə ki 
qı sa müd dət lik hər bi tə lim za ma nı ata sı ilə 
son te le fon da nı şı ğın da san ki şə hid lik zir və-
si nə uca la ca ğı ürə yi nə dam mış dı. Ona gö rə 
də ata sın dan ha lal lıq is tə yib və iki ar zu su-
nun ye ri nə ye ti ril mə si ni di lə yib. Bun lar dan 
bi rin ci si, ba cı sı nın öv la dı na öz adı nın ve ril-
mə si, ikin ci si isə, şeir lə ri nin ki tab şək lin də 
çap edil mə si idi...

Xəy yam Hü sey no vun yer al dı ğı qrup Ağ-
də rə is ti qa mə tin də gər gin dö yüş lə rə baş la yır. 

Xəy yam ilk dö yüş tap şı rı ğı nı uğur la ye ri nə 
ye ti rir. İrə li get mək üçün ko man dan lıq dan 
ikin ci tap şı rıq alı nır. On lar dö yü şə atı lır lar və 
düş mən gül lə si nə tuş gə lən Xəy yam Və tən 
mü ha ri bə si nin ilk gü nün də cə şə ha də tə yük-
sə lir. Onun dö yü şə yol la nan vaxt çə ki lən bir 
vi deosu var. Bu vi deo onun və di gər gənc lə ri-
mi zin Və tən tor pa ğı nın xi la sı uğ run da ölü mə 
se vi nə-se vi nə get dik lə ri ni gös tə rir. O za man 
Xəy ya mın son sö zü “Hər şey Və tən üçün!” 
ol muş du.  

Do ğul du ğu Göy çay şə hə rin də tor pa-
ğa tap şı rı lan Xəy yam Hü sey nov Pre zi dent 
İlham Əli ye vin mü va fi q sə rən ca mı na əsa-
sən, ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da” və 
“La çı nın azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı 
ilə təl tif edi lib. 

Xəy yam Hü sey nov dan cə sur luq ni şa nə si 
ilə ya na şı, və tən se vər lik ruh lu şeir lər də ya-
di gar qa lıb. Onun “Qoy mən ölüm bu tor paq 
üçün” şeiri “İgid lə rin sö zü” al ma na xın da yer 
alıb. Hə min şeiri təq dim edi rik: 

Qoy mən ölüm bu tor paq üçün
Siz hə lə bir az da səbir edin, dö zün.
Anam mən siz qal sın, ba cım qar daş sız, 
Son ra da de yin ki, “Və tən sağ ol sun!”.

Əgər yu mu ruq sa, qa nı-qan ilə,
Ar xam ca rəh mət də di lə mə yin heç. 
Mən ki öz bor cu mu özüm ver mi şəm,
Ağ la yıb göz ya şı tök mə yin də heç. 

Adı ma şeir lər, nəğ mə yaz ma yın,
Ru hu mu ovut maz beş-al tı kəl mə.
Qı rın zən cir lə ri, ke çin sər hə di,
Ən bö yük rəh mə tim bu olar, mən cə.

Hazırladı: L.Azəri

Vir tual mə kan da, əsa sən də 
so sial me diada son za man-
lar ar zuolun maz mə nə vi və 
əx la qi key fiy yət lə ri aşı la yan 
zi yan lı kon tent lə rin (iş gən cə, 
qəd dar lıq səh nə lə ri, nar ko-
tik, spirt li iç ki lər, van da lizm, 
pis vər diş lə rin təb li ğa tı və s.) 
bö yük sü rət lə art ma sı uşaq lar 
üçün cid di təh lü kə mən bə yi nə 
çev ril mək də dir.

İn ter net ası lı lı ğı prob lem lə ri və 
ya şa uy ğun ol ma yan mə lu mat lar 
uşaq psi xo lo gi ya sı na, tər bi yə-
si nə və dav ra nı şı na mən fi  tə sir 
edir. Bəd niy yət li lər və ki ber ci-
na yət kar lar tə rə fi n dən uşaq la ra 
hə də-qor xu, tə ca vüz ki mi in for-
ma si ya-psi xo lo ji tə sir lə rin gös tə-
ril mə si hal la rı in for ma si ya təh lü-
kə siz li yi ilə bağ lı cid di prob lem lər 
ya ra dır. Bu prob lem lər həm tex-
no lo ji, həm də so sial mə sə lə lə rin 
həl li ni tə ləb edir.

İn for ma si ya Tex no lo gi ya la rı 
İns ti tu tu nun növ bə ti el mi se mi na rı 
bu möv zu ya həsr olu nub. Möv zu 
üz rə təd qi qat apa ran ins ti tu tun 
baş mü tə xəs si si Sa bi rə Ocaq ver-
di ye va bil di rib ki, ha zır da uşaq la-
rın in ter net dən təh lü kə siz is ti fa də-
si prob lem lə ri nin həl li nə yö nəl miş 
çox lu say da proq ram tə mi na tı və 

təh lü kə siz lik sis tem lə ri var, 
ək sər öl kə lər də bu is ti qa mət-
də mil li sə viy yə də müx tə lif 
təd bir lər gö rü lür. La kin bu 
təd bir lə rə bax ma ya raq vir-
tual şə bə kə də uşaq la rın təh-
lü kə siz li yi nin tə min edil mə si 
üçün da ha müasir tex no lo-
gi ya la rın və təh lü kə siz lik me-
xa nizm lə ri nin ya ra dıl ma sı na 
bö yük eh ti yac var dır.

Təd qi qat çı qeyd edib ki, 
dis ser ta si ya işi çər çi və sin-
də “təh lü kə siz in ter net lə” 
əla qə dar dün ya təc rü bə si, bey-
nəl xalq proq ram lar, in ki şaf et miş 
öl kə lər də qə bul edil miş qa nun-
lar araş dı rı lıb, uşaq la rın in ter net 
mü hi tin də qar şı laş dı ğı təh lü kə-
lər lə əla qə li risk lər və on la rın 
ya rat dı ğı fə sad lar ana liz olu nub 
və təh lü kə lə rin təs ni fa tı ve ri lib. 
Uşaq la rın in ter net mü hi tin də 
təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si 
üçün zi yan lı kon ten tin az yaş lı 
audi to ri ya ya təq dim olun ma sı-

nın qar şı sı nın alın ma sı məq-
sə di lə mil li in tel lek tual sis te min 
kon sep tual mo de li iş lə ni lib.

Təd qi qat işi ba rə də fi  kir lə ri ni 
bö lü şən ins ti tu tun baş di rek to ru 
aka de mik Ra sim Əli qu li yev bil di-
rib ki, hər bir in for ma si ya in qi la bı 
nə ti cə sin də mey da na çı xan ye ni-
lik lər lə əla qə dar uşaq lar da müəy-
yən ası lı lıq lar ya ra nır. O, 2022-ci 
il də Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 
kom pü ter oyun la rın dan ası lı lı ğı 

xəs tə lik, psi xi poz ğun lu ğun 
bir nö vü ki mi rəs mən ta nı-
dı ğı nı nə zə rə çat dı rıb. Qeyd 
edib ki, yal nız tə lim keç miş 
tibb mü tə xəs sis lə ri kom pü ter 
oyun la rın dan ası lı lı ğı müəy-
yən edə bi lər. Bu ba xım dan 
bü tün öl kə lər də kom pü ter-
dən ası lı lıq la mü ba ri zə məq-
sə di lə kli ni ka lar da mü va fi q 
şö bə lə rin ya ra dıl ma sı və bu 
is ti qa mət də kadr ha zır lı ğı 
mə sə lə lə ri diq qət mər kə zin-
də sax la nı lır.

Aka de mik öl kə miz də pe şə kar 
mü tə xəs sis lə rin fəaliy yət gös-
tər di yi “Mil li Təh lü kə siz İn ter-
net Mər kə zi”nin ya ra dıl ma sı nın 
uşaq la rın vir tual mü hit də zi yan lı 
kon tent lər dən qo run ma sı ba xı-
mın dan əhə miy yət li ol du ğu nu 
bil di rib. Qeyd edib ki, təd qi qat 
işin də be lə bir mər kə zin ya ra dıl-
ma sı ilə bağ lı bey nəl xalq təc rü-
bə yə əsas la nan kon sep tual ba-
xış lar və tək lifl  ər irə li sü rü lüb.

“Qırın zəncirləri, keçin sərhədi...”

AMEA-nın el mi müəs si sə lə rin də st ruk tur is la hat la rı da vam edir. 
AMEA Rə ya sət He yə ti nin fev ra lın 14-də ke çi ri lən ic la sın da bu nun-
la bağ lı bir ne çə mə sə lə yə ba xı lıb.

İc las da çı xış edən AMEA-nın 
pre zi den ti aka de mik İsa Hə bib-
bəy li bil di rib ki, aka de mi ya da 
ida rəet mə nin tək mil ləş di ril mə si, 
pa ra lel qu rum la rın ara dan qal-
dı rıl ma sı, el mi is ti qa mət lər üz rə 
mü tə xəs sis lə rin va hid mər kəz də 
cəm ləş di ril mə si məq sə di lə st-
ruk tur is la hat la rı apa rı lır.

İc las da Ni za mi Gən cə vi adı-
na Ədə biy yat İns ti tu tu nun Er-
kən ye ni dövr Azər bay can ədə-

biy ya tı şö bə si nin ləğv edil mə si, 
Ye ni dövr Azər bay can ədə biy-
ya tı şö bə si nin ba za sın da Er kən 
realizm və ye ni dövr Azər bay-
can ədə biy ya tı şö bə si nin ya ra-
dıl ma sı haq qın da qə rar qə bul 
olu nub.

Mə həm məd Fü zu li adı na Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu nun Ki tab xa na 
və el mi in for ma si ya və Bib lioq-
ra fi  ya şü nas lıq şö bə lə ri nin ba-
za sın da Ki tab xa na və bib lioq-

ra fi  ya şü nas lıq şö bə si ya ra dı lıb, 
Şərq öl kə lə ri türk dil li əl yaz ma-
la rın təd qi qi şö bə si isə Türk dil li 
əl yaz ma la rın təd qi qi şö bə si ad-
lan dı rı lıb.

Bun dan əla və, AMEA Rə ya sət 
He yə ti nin 2023-cü il 16 yan var 
ta rix li qə ra rı na əsa sən, Folk lor 
İns ti tu tu nun Mu si qi folk lo ru şö-
bə si ləğv edil di yi üçün ins ti tu tun 
El mi şu ra sı nın qə ra rı ilə “Qor-
qud” an samb lı nın da fəaliy yə ti-
nə xi tam ve ri lib.

Ey ni za man da mü va fi q el mi-
təd qi qat ins ti tut la rı nın təq di mat-
la rı nə zə rə alı na raq AMEA-nın 
Ba kı xa nov adı na Ta rix İns ti-
tu tu nun At ro pa te na-Al ba ni ya 
(Qaf qaz) ta ri xi şö bə si nin Azər-
bay ca nın era mız dan əv vəl IV 
– era mı zın VII əs ri nin or ta la rı 
ta ri xi şö bə si, Ar xeolo gi ya, Et-

noq ra fi  ya və Ant ro po lo gi ya İns-
ti tu tun da Son Neolit və Xal ko lit 
(Eneolit) döv rü ar xeolo gi ya sı 
şö bə si nin isə Neolit-Eneolit döv-
rü ar xeolo gi ya sı ad lan dı rıl ma sı 
ba rə də qə rar qə bul olu nub.

Qeyd edək ki, Folk lor İns ti-
tu tu nun Mu si qi folk lo ru şö bə si 
Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu tu-
nun tər ki bi nə ve ri lib və ha zır da 
əmək daş lar ora da fəaliy yət lə ri ni 
da vam et di rir lər. 

“Qor qud” an samb lı nın fəaliy-
yə ti nə gə lin cə isə, an samb lın 
bə dii rəh bə ri Əmək dar ar tist Nu-
riy yə Hü sey no va bil dir di ki, şö bə 
di gər ins ti tu tun tər ki bi nə ve ril sə 
də, bi zim kol lek ti vin aqi bə ti ilə 
bağ lı mə sə lə yə hə lə lik tam ay-
dın lıq gə ti ril mə yib. Bu ba rə də 
ya xın gün lər də də qiq mə lu mat 
ve ri lə cək.  

Qeyd edək ki, Folk lor İns ti tu-
tu nun “Qor qud” an samb lı qə dim 
mu si qi alət lə ri nin, unu dul maq da 
olan xalq mah nı la rı nın, mey dan 
ta ma şa la rı nın re konst ruk si ya-
sı və xal qa təq dim edil mə si is-
ti qa mə tin də fəaliy yət gös tə rib. 
Kol lek tiv 1976-2014-cü il lər də 
“İrs” folk lor an samb lı adı al tın-
da fəaliy yət gös tə rib. An samb lın 
ya ra dı cı la rı bəs tə kar Rə şid Nə-
si boğ lu və Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si Sid qi Mus ta fa yev olub. 
2014-cü il dən Əmək dar ar tis ti 
xa nən də Nu riy yə Hü sey no va nın 
rəh bər li yi ilə “Qor qud” adı al tın-
da fəaliy yə ti ni da vam et di rir.

Lalə

AMEA daxilində struktur 
islahatları davam edir
Folklor İnstitutunun “Qorqud” ansamblının 

aqibəti necə olacaq?

“Əlyazmalar yanmır” və “Elmi əsərlər” – yeni saylarda nələr var?
AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz-
ma lar İns ti tu tu nun El mi şu ra sı nın qə ra rı ilə 
“Əl yaz ma lar yan mır” və “El mi əsər lər” jur nal la-
rı nın növ bə ti say la rı çap dan çı xıb.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, “Əl yaz ma lar yan mır” 
el mi mə qa lə lər top lu sun da “Ni za mi Gən cə vi 
poezi ya sın da tə biət təs vir lə ri nin ic ti mai-poetik 
tu tu mu”, “Dil çi lik də dis kurs və dis kur siv təh lil 
an la yı şı”, “Müx tə sər əl-Qü du ri”nin dün ya ki tab-
xa na la rın da kı əl yaz ma nüs xə lə ri”, “Xur şid ba nu 
Na tə va nın şeir lə ri cüng lər də” və s. möv zu lar da 
mə qa lə lər dərc olu nub. 

“El mi əsər lər” jur na lı nın ye ni sa yın da isə ədə-

biy yat şü nas lıq, mətn şü nas lıq, mən bə şü nas lıq, 
ta rix, ki tab xa na şü nas lıq, ki tab şü nas lıq, bib lioq-
ra fi  ya şü nas lıq sa hə sin də “Ni za mi Gən cə vi sə nə-
tin də doğ ma mü hit və tə biət”, “Dağ lar oğ lu Də də 
Şəm şir”, “Qa ra bağ möv zu su Qa car lar ta ri xin də”, 
“Fər had Mir zə Qa ca rın “Sə fər na mə” əsə ri nin 
təh li li”, “Müasir cə miy yət də ki tab xa na-in for ma si-
ya fəaliy yə ti nin me nec men ti” və s. mə qa lə lər yer 
alıb.

Qeyd edək ki, hər iki jur nal Ali At tes ta si ya Ko-
mis si ya sı nın “Azər bay can Res pub li ka sın da dis-
ser ta si ya la rın əsas nə ti cə lə ri nin dərc olun ma sı 
töv si yə edi lən döv ri el mi nəşr lə rin si ya hı sı”na 
da xil dir.

İnternet asılılığı uşaq psixologiyasına 
mənfi təsir göstərir

DST kompüter oyunlarından asılılığı psixi pozğunluq hesab edir

Qəhrəmanların özü və sözü



“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi Mədəniyyət Nazirliyinin Media və 
kommunikasiya şöbəsinin əməkdaşı Elnarə Kərimovaya xalası 

Qocayeva Lida Süleyman qızının
Türkiyədə baş verən zəlzələ nəticəsində həlak olması ilə əlaqədar 

dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.
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Minsk teatrı Paulo Koelyonun əsəri ilə
Bakı səhnəsinə çıxacaq

Fev ra lın 19-da Hey dər Əli yev Sa ra yın da Be la rus sə nət çi lə ri-
nin təq di ma tın da məş hur bra zi li ya lı ya zı çı Paulo Koel yo nun 
ey niad lı best sel le ri əsa sın da ha zır lan mış “Ve ro ni ka öl mə yə 
qə rar ve rir” ta ma şa sı nü ma yiş olu na caq.

Ta ma şa nı Minsk şə hə rin də fəaliy yət gös tə rən “Na ta li ya Ba şe-
va nın teatr ema lat xa na sı” – Ka me ra Dram Teat rı təq dim edə cək.

“Ve ro ni ka öl mə yə qə rar ve rir” ta ma şa sı hər gü nü bir mö cü zə 
ki mi gör mə yə ça ğı ran, ölüm qar şı sın da ya şa maq eh ti ra sın dan 
bəhs edən real bir he ka yə dir. İn san lar nə qə dər xoş bəxt ola bi-
lir lər sə, bir o qə dər də bəd bəxt olur lar. Ta ma şa nə dən bəhs edir? 
Hə yat, ölüm və sev gi dən...

Qeyd edək ki, səh nə əsə ri nin bə dii rəh bə ri Na ta li ya Ba şe va, 
mu si qi müəl li fi  Bo ris Qre ben şi kov dur. 

Na ta li ya Ba şe va 1996-cı il də Be la rus İn cə sə nət Aka de mi ya sı-
nı bi ti rib. 2003-2010-cu il lər də Be la rus Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı-
nın baş re jis so ru olub. Da ha son ra özü nün teatr ema lat xa na sı nın 
əsa sın da Ka me ra Dram Teat rı nı ya ra dıb.

Təl-Əvivdə Azərbaycandakı
yəhudi irsinə dair təqdimat 

İs railin Təl-Əviv şə hə rin də Dün ya Yə hu di lə ri nin Sə ya hə ti (World 
Je wish Tra vel) təş ki la tı nın tə şəb bü sü ilə “Yə hu di İpək Yo lu” ad lı 
təd bir ke çi ri lib. Bu ba rə də Döv lət Tu rizm Agent li yin dən mə lu-
mat ve ri lib.

Təd bir də Azər bay can Tu rizm Bü ro su nun sek tor mü di ri Gü nel 
Bə də lo va tə rə fi n dən öl kə miz də zən gin ta ri xə ma lik yə hu di ir si, yə-
hu di ic ma sı nın sıx şə kil də məs kun laş dı ğı Qır mı zı qə sə bə, o cüm-
lə dən yə hu di ir si nin möv cud ol du ğu Ba kı, Qu ba, Oğuz, İs ma yıl lı 
və di gər yer lər haq qın da təq di mat edi lib. Azər bay ca nın müx tə lif 
yer lə rin də qə dim si na qoq la rın iz lə ri nin aş kar lan dı ğı və ha zır da öl-
kə də yed di si na qo qun fəaliy yət gös tər di yi diq qə tə çat dı rı lıb.

Təd bir də Tür ki yə, Gür cüs tan, Öz bə kis tan və Hin dis tan təm sil-
çi lə ri də öl kə lə rin də ki yə hu di ir si nə dair təq di mat la çı xış edib lər.

Qeyd edək ki, İpək Yo lu üzə rin də yer lə şən və yə hu di mə də niy-
yə ti nin çi çək lən mə si nə töh fə ve rən şə hər lə ri bir ləş di rən kon sep-
tual la yi hə “Yə hu di İpək Yo lu” ad la nır.

Döv lət Tu rizm Agent li yi və Azər bay can Tu rizm Bü ro su nun təş-
ki lat çı lı ğı ilə fev ral 14-15-də Təl-Əviv şə hə rin də ke çi ri lən Bey nəl-
xalq Ara lıq də ni zi Tu rizm Ba za rı (IMTM) sər gi sin də öl kə mi zin tu-
rizm im kan la rı təq dim olu nub.

Dubay ötən il 14 milyondan çox turist qəbul edib
Amma pandemiyadan öncəki səviyyəyə çatmayıb

Dün ya tu riz mi hə lə pan de mi ya dan ön cə ki sta tis tik gös tə ri ci lə rə 
ça ta bil mə yib. Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı Dün ya Tu rizm Təş ki-
la tı nın (UNW TO) mə lu mat la rı na gö rə, 2022-ci il də qlo bal tu rizm 
sə ya hət lə ri 2019-cu ilin gös tə ri ci lə ri  nin 63 faizi qə dər olub.

Bu nun la be lə, ke çən ən çox nis bi ar tım Ya xın Şərq də olub. Bu 
re giona gə lən lə rin sa yı pan de mi ya dan əv vəl ki gös tə ri ci nin 83 
faizi nə qal xıb. Du bay isə tu riz min həm qlo bal, həm də re gional 
bər pa də rə cə lə ri ni üs tə lə yib, 2022-ci il də şə hə rə gə lən zi ya rət çi lə-
rin sa yı pan de mi ya dan əv vəl ki sə viy yə nin 86 faizi nə ça tıb.

Rəs mi rə qəm lə rə gö rə, Du bay 2021-ci il də ki 7,28 mil yon tu rist lə mü-
qa yi sə də 2022-ci il də 97 faiz ar tım la 14,36 mil yon qo naq qə bul edib. 
Du ba yın İq ti sa diy yat və Tu rizm De par ta men tin dən bil di ri lib ki, sə fər lə-
rin əsas his sə si Qər bi Av ro pa və Fars kör fə zi öl kə lə ri nin pa yı na (hər 
bi ri 21 faiz) dü şür. Da ha son ra Cə nu bi Asi ya dan (17 faiz), Ya xın Şərq 
və Şi ma li Af ri ka dan (12 faiz) gə lən tu rist lər üs tün lük təş kil edib. 

Pan de mi ya dan əv vəl ki 2019-cu il də 16,73 mil yon zi ya rət çi qə-
bul et miş Du bay tu rizm gös tə ri ci si nə gö rə “Tri pad vi sor Tra vel lers’ 
Choice Awards”ın iki il ar dı cıl ola raq dün ya nın bir nöm rə li is ti qa-
mə ti sta tu su nu alıb. 
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MƏDƏNİYYƏT

145 il əvvəl...
19 fev ral 1878-ci il də Ru si ya ilə Tür ki yə 

(Os man lı) ara sın da növ bə ti mü ha ri bə ba şa 
ça tıb və tə rəfl  ər ara sın da il kin sülh sə nə di – 
San-Ste fa no mü qa vi lə si im za la nıb. Mü qa vi-
lə yə əsa sən, Os man lı döv lə ti Bal kan lar üzə-
rin də fak ti ki nə za rə ti iti rib.

75 il əvvəl...

20 fev ral 1948-ci il də II Dün ya mü ha ri bə-
sin dən son ra Sta lin tə rə fi n dən so sialist dü-
şər gə si nə da xil edil miş Çe xos lo va ki ya da ilk 
an ti kom mu nist çı xış la rı baş la yıb. Hə rə ka tın 
qar şı sı Mosk va nın yer li kom mu nist lə rə hər-
bi dəs tə yi ilə alın dı. 20 il son ra (1968) Çe-
xos lo va ki ya da SS Rİ-nin bo yun du ru ğun dan 
çıx maq uğ run da ye ni çı xış lar ol du və ye nə 
so vet tank la rı Pra qa ya gir di.

71 il əvvəl...
18 fev ral 1952-ci il də Tür ki yə ilə Yu na nıs-

tan NA TO üzv lü yü nə qə bul olu nub. Kipr və 
Egey də ni zi mə sə lə lə rin də ara la rın da mü ba-
hi sə olan iki döv lə tin ey ni vaxt da al yan sa qə-
bu lu NA TO-nun prin si pial möv qe yi idi.

69 il əvvəl...
19 fev ral 1954-cü il də SS Rİ rəh bə ri Ni-

ki ta Xruş şo vun tə şəb bü sü ilə Krım vi la yə ti 
Ru si ya nın tər ki bin dən çı xa rı la raq Uk ray na 
SSR-ə ve ri lib. 27 min kvad rat ki lo metr əra zi-
si olan Krım vi la yə ti 1945-ci il də təş kil olun-
muş du. Xruş şov Uk ray na nın Ru si ya ya bir-
ləş di ril mə si nin (1654) 300 il li yi mü na si bə ti lə 
bu jes ti et miş di.

58 il əvvəl...
18 fev ral 1965-ci il də Bö yük Bri ta ni ya nın 

Af ri ka da kı müs təm lə kə si olan Qam bi ya döv-
lət müs tə qil li yi ni elan edib.

35 il əvvəl...
20 fev ral 1988-ci il də Azər bay can SSR-in 

Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti nin (DQMV) 
Xalq De pu tat la rı So ve ti nin er mə ni de pu tat la-
rı qey ri-le gi tim (XDS-nin sə la hiy yət man da-
tı 1988-ci ilin yan va rın da bit miş di) ses si ya 
ça ğı ra raq “Dağ lıq Qa ra ba ğın Azər bay ca nın 
tər ki bin dən çı xa rı lıb Er mə nis ta na ve ril mə si 
haq qın da” qə rar qə bul edib lər. Bu ha di sə ilə 
Qa ra bağ mü na qi şə si baş lan mış ol du.

31 il əvvəl...
20 fev ral 1992-ci il də Azər bay can la Al ma-

ni ya ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lər qu ru-
lub. Al ma ni ya öl kə mi zin müs tə qil li yi ni 1992-
ci il yan va rın 12-də ta nı yıb.

14 il əvvəl...

18 fev ral 2009-cu il də Ba kı da “İs lam mə-
də niy yə ti nin pay tax tı – 2009” ili nin açı lış mə-
ra si mi ke çi ri lib. Ba kı şə hə ri İs lam öl kə lə ri elm, 
təh sil və mə də niy yət təş ki la tı – İCES CO-nun 
2007-ci il də qə bul et di yi qə rar la “İs lam mə də-
niy yə ti nin pay tax tı” elan olun muş du.

Hazırladı: V.Orxan

Zamanın səhifələrində qalan 
olaylar, faktlar...

Zamanın səhifələrində qalan 

Xronoqraf

Fran sa pay tax tın da kı 
“Grand Pa lais Eph me re” 
sər gi sa lo nun da “Art en 
Ca pi tal – 2023” sər gi-

si açı lıb. Ənə nə vi sər gi də 
Azər bay can rəs sa mı Ni gar 
Nə ri man bə yo va nın da əsər-
lə ri nü ma yiş olu nur.

Azər bay ca nın Xalq rəs sa mı 
Vi da di Nə ri man bə yo vun qı zı və 
sə nə ti nin da vam çı sı Ni gar Nə ri-
man bə yo va mü tə ma di ola raq əl 
iş lə ri ni Fran sa da sər gi sa lon la-
rın da təq dim edir.

Ta nın mış rəs sam la rın əsər lə-
ri nin nü ma yiş olun du ğu “Art en 
Ca pi tal – 2023”də Ni gar Nə ri-
man bə yo va nın “Vot sap” tab lo su 
da ma raq la qar şı la nıb.

N.Nə ri man bə yo va Azər bay ca-
nı be lə mö tə bər sər gi də təm sil 
et mək dən qü rur duy du ğu nu bil-

di rib.
Sa lon da nü ma yiş olu nan əsər-

lər mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən 
se çi lib. “Art en Ca pi tal – 2023” 

sər gi si fev ra lın 19-dək da vam 
edə cək.

Parisdə azərbaycanlı rəssamın
əsəri maraqla qarşılanıb

Qərb muzeylərində məşhur “rus rəssamları”nın kimliyi dəqiqləşdirilir

Nyu-York da kı Met ro-
po li ten Mu ze yi (The 
Met ro po li tan Mu seum 
of Art) in di yə dək eks-

po zi si ya sın da rus rəs sam-
la rı ki mi qeyd olu nan İl ya 
Re pin (1844-1930) və İvan 
Ay va zovs ki (1817-1900) haq-
qın da təq di mat mə lu mat la-
rı nı də yiş di rib. İn di mu ze yin 
say tın da on lar uk ray na lı 
rəs sam lar ki mi gös tə ri lib. 

Re pi nin mu zey də yer alan 
“Vse vo loq Qar şi nin port re ti” əsə-
ri nə ara yış da rəs sa mın uk ray na lı 
ol du ğu və “bir vaxt lar Ru si ya im-
pe ri ya sı nın his sə si ol muş Çu qu-
yev şə hə rin də do ğul du ğu” qeyd 
edi lib. Ay va zovs ki nin “Ay işı ğın-
da gə mi” əsə ri ilə bağ lı ara yış da 
isə” uk ray na lı müəl li fi n Krı mın 
Qa ra də niz sa hi lin də ki li man şə-
hə ri Feodo si ya da er mə ni ailə sin-
də do ğul du ğu qeyd edi lib. 

Bun dan ön cə Met ro po li ten 
Mu ze yi yu nan əsil li məş hur ru-
si ya lı rəs sam Ar xip İva no viç 
Kuind ci ni (1841-1910) Uk ray na 
rəs sa mı ki mi ta nı mış dı. Kuind ci 
Do netsk vi la yə ti nin Ma riupol şə-
hə rin də ana dan olub.

Ru si ya Rəs sam lar İt ti fa qı nın 
səd ri And rey Ko val çuq Nyu-York 

mu ze yi nin bu ad dım la rı nı in cə-
sə nə tə qar şı təx ri bat ad lan dı rıb.

Qeyd edək ki, bir qə dər əv vəl 
Met ro po li ten Mu ze yi uk ray na lı 
fəal la rın tə lə bi ilə fran sız rəs sa-
mı Ed qar De qa nın (1834-1917) 
“Rus rəq qa sə lər” əsə ri nin adı nı 
“Uk ray na ge yi min də rəq qa sə-
lər” ola raq də yiş di rib. Əsər lə 
bağ lı ara yış da bil di ri lir ki, tab-
lo da təs vir olu nan rəq qa sə lə rin 
əy nin də ənə nə vi Uk ray na xalq 
ge yi mi var.

Ed qar De qa nın sö zü ge dən 
tab lo su nun bir va rian tı da Lon-
don Mil li Qa le re ya sın da (The 
Na tional Gal lery) sax la nı lır. Bu 
mu zey də əsə ri ar tıq “Uk ray na lı 
rəq qa sə lər” adı ilə təq dim edir.

V.Kamal

Bakıda Ukrayna
şənbə məktəbi

Ba kı da kı Uk ray na mər kə-
zin də “Mri ya” (Uk ray na 
di lin də “ar zu”) şən bə 
mək tə bi fəaliy yət gös tər-

mə yə baş la yıb.

Şən bə mək tə bin də uşaq la-
ra Uk ray na di li, ədə biy ya tı, ta rix 
və mə də niy yə ti təd ris olu na caq. 
Mək tə bə 5-9 yaş lı uşaq lar qə bul 
olu nur.

Xa tır la daq ki, 2021-ci il dən Ba-
kı da fəaliy yət gös tə rən Uk ray na 
mər kə zi Uk ray na və Azər bay-
ca nın ali mək təb lə ri nin bir gə la-
yi hə lə ri ni hə ya ta ke çi rir, tə lə bə 
mü ba di lə si apa rır. Mər kəz tə rə-
fi n dən art-la yi hə lər və te ma tik 
gö rüş lər təş kil olu nur.

Tür ki yə də 6 fev ral zəl zə lə-
sin də da ğı lan 6500-dək 
bi na ara sın da 100-ə ya xın 
mək təb bi na sı da var. Tür-

ki yə nin mil li təh sil na zi ri Mah-
mut Öze rin bil dir di yi nə gö rə, 
ümu mi lik də zəl zə lə böl gə-
sin də 20 min dən çox mək təb 
bi na sı var. Bi na la rın təh lü kə-
siz li yi nin qiy mət lən di ril mə si 
gə lən həf tə ta mam la na caq.

BMT-nin Uşaq Fon du – 
UNICEF-in mə lu ma tı na gö rə, 
zəl zə lə Tür ki yə də və qon şu Su-
ri ya da ümu mi lik də 7 mil yon dan 
çox uşa ğın hə ya tı na tə sir gös-
tə rib. Qeyd olu nur ki, Tür ki yə də 
zəl zə lə nin da ğın tı və tə lə fat tö-
rət di yi 10 vi la yə tin də ümu mi lik-
də 4,6 mil yon uşaq, Su ri ya da isə 
zəl zə lə böl gə sin də 2,5 mil yon 
uşaq ya şa yır.

Bu ara da Dün ya Sə hiy yə Təş-
ki la tı nın (DST) Av ro pa bü ro su 
Tür ki yə-Su ri ya həm sər həd re-
gionun da baş ver miş dəh şət li 

zəl zə lə ni son 100 ilin Av ro pa-
da ən dəh şət li tə bii fə la kə ti ki-

mi də yər lən di rib və bey nəl xalq 
ic ti maiy yə ti zəl zə lə dən əziy yət 

çə kən lə rə da ha ge niş yar dı ma 
ça ğı rıb.

DST-nin Av ro pa bü ro su Tür ki-
yə də da xil ol maq la Av ro pa və 
Mər kə zi Asi ya üz rə 53 öl kə ni 
əha tə edir.

Av ro pa bü ro su nun rəh bə ri Hans 
Klu qe bil di rib ki, re gion da yar dı ma 
tə lə bat ol duq ca bö yük dür. Ha zır-
da zəl zə lə nin əha tə et di yi yer lər-
də ümu mi lik də 26 mil yon in sa nın 
hu ma ni tar dəs tə yə eh ti ya cı var: 
“İn di vaxt ye ti şib ki, bey nəl xalq ic-
ti maiy yət Tür ki yə nin il lər ər zin də 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə ri nə gös-
tər di yi sə xa vət və dəs tə yin qar şı-
lı ğı nı ver sin. O vur ğu la yıb ki, Tür-
ki yə dün ya nın ən çox qaç qı na ev 
sa hib li yi edən öl kə si dir”.

Türkiyənin müxtəlif ölkələrə etdiyi 
yardımın qarşılığını vermək lazımdır

Zəlzələ yeddi milyon uşağın həyatına təsir göstərib 
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