
İ
yu lun 6-da Azər bay can Res pub li ka sı-
nın mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun 
rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti nin 
Gür cüs ta na sə fə ri baş la yıb. Nü ma yən də 
he yə ti nə na zir li yin mü va fiq st ruk tur böl-
mə lə ri nin rəh bər lə ri da xil dir.

Nü ma yən də he yə ti Tbi li si nin mər kə zin də-
ki Hey dər Əli yev par kın da ulu ön də rin abi-
də si ni zi ya rət edib. Büs tün önü nə Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi 
adın dan ək lil qo yu lub. Na zir Anar Kə ri mov, 
Azər bay ca nın Gür cüs tan da kı sə fi  ri Faiq 
Qu li yev, Gür cüs ta nın mə də niy yət və id man 
na zi ri nin bi rin ci müavi ni Ka xa Si xa ru lid ze 
və di gər rəs mi lər ümum mil li li de rin xa ti rə si-
ni eh ti ram la yad edib lər.

Son ra nü ma yən də he yə ti Kür ça yı nın sa-
hi lin də ki Hey dər Əli yev me mo rialı nı zi ya rət 
edib. Ümum mil li li de rin xa ti rə löv hə si nin 
qar şı sı na gül dəs tə si qo yu lub.

Na zir Anar Kə ri mov və Azər bay ca nın 
Gür cüs tan da kı sə fi  ri Faiq Qu li yev Gür-
cüs ta nın Qəh rə man lar mey da nın da da 
olub lar. Gür cüs tan qəh rə man la rı nın xa-
ti rə si eh ti ram la anı lıb, abi də önü nə ək lil 
qo yu lub.

***
Mə də niy yət na zi ri jur na list lə rə açıq la ma-

sın da Gür cüs ta na sə fər lə bağ lı ge niş proq-
ram tər tib edil di yi ni diq qə tə çat dı rıb. Bil di rib 
ki, ke çi ri lə cək gö rüş lər də bu öl kə də azər-
bay can lı la ra məx sus mə də niy yət ocaq la rı 
ilə bağ lı mə sə lə də diq qət mər kə zin də ola-
caq, bu ta ri xi-mə də ni ir sin Gür cüs tan hö ku-
mə ti tə rə fi n dən qo run ma sı ilə bağ lı mü za ki-
rə lər apa rı la caq.

“Hey dər Əli yev adı na Tbi li si Döv lət Pe şə-
kar Azər bay can Dram Teat rı nın, Cə lil Məm-
məd qu lu za də nin Tbi li si də ki ev-mu ze yi nin 
və ziy yə ti ilə də ta nış lıq ola caq. Azər bay-
ca nın ta ri xi və mə də niy yə ti nə aid abi də lə-
rin qo run ma sı mə sə lə si Gür cüs tan tə rə fi  ilə 
gün dəm də sax la nı la caq”, – de yə Anar Kə ri-
mov əla və edib. 

Na zir qon şu öl kə yə sə fə ri çər çi və sin də 
mu zey lər ara sın da, elə cə də ki no, mə də-
ni ir sin qo run ma sı sa hə sin də əmək daş lıq 
mə sə lə lə ri nin də nə zər dən ke çi ri lə cə yi ni 
bil di rib. Qeyd edib ki, sə fər çər çi və sin də 
Gür cüs tan da azər bay can lı la rın yığ cam ya-
şa dıq la rı böl gə lə rə də baş çə kə cək, bir sı ra 
təd bir lər də iş ti rak edə cək.

***

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov iyu lun 
6-da Gür cüs ta nın mə də niy yət, id man və 
gənc lər na zi ri xa nım Tea Su lu kiani ilə gö-
rü şüb. Gö rüş də iki öl kə ara sın da mə də-
ni əla qə lə rin in ki şaf pers pek tiv lə ri diq qət 
mər kə zin də olub.

Na zir Tea Su lu kiani Azər bay can nü ma yən-
də he yə ti ni Gür cüs tan da gör mək dən məm nun 
qal dı ğı nı vur ğu la yıb, bu cür sə fər lə rin dost və 
qar daş öl kə lə ri miz ara sın da əla qə lə rin in ki-
şa fı na xid mət et di yi ni bil di rib. O, Gür cüs ta nın 
Azər bay can ilə əla qə lə rin bü tün sa hə lər də in-
ki şa fın da ma raq lı ol du ğu nu diqqətə çatdırıb.

Anar Kə ri mov qeyd edib ki, öl kə lə ri miz 
ara sın da kı st ra te ji tə rəf daş lıq mə də niy yət 
sa hə sin də də əla qə lə rin in ki şa fı na ge niş 
im kan lar ya ra dır.

davamı səh. 2-də

Mədəniyyət dövlətlərimizi və
xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırır

Nazir Anar Kərimovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Gürcüstanda səfərdədir
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Sevənlər
göz
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səh. 7

“Əsərlərim qəlbimin çağırışıdır”
Xalq rəssamı, heykəltəraş

Xanlar Əhmədovla müsahibə

səh. 5

Haqverdiyevin 
əsəri
İstanbulda 
səhnələşdirilib

səh. 8

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

44 günlük müharibədə
Ermənistan ordusunun Azərbaycana 
vurduğu zərərlə bağlı əlavə tədbirlər 

2020-ci il sent yab rın 27-dən baş la ya raq Er mə nis tan Res pub li-
ka sı si lah lı qüv və lə ri nin Azər bay can Res pub li ka sı nın əra zi si nə 
tə ca vü zü nə ti cə sin də zə rər vu rul muş ob yekt lə rin bər pa sı və 
tə mir-ti kin ti iş lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə si ilə bağ lı əla və təd bir lər 
gö rü lə cək. Pre zi dent İl ham Əli yev 6 iyul 2021-ci il ta ri xin də bu-
nun la bağ lı sə rən cam im za la yıb.

Sə rən ca ma əsa sən, Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin tə ca vü zü 
nə ti cə sin də dəy miş zi ya nın ara dan qal dı rıl ma sı ilə bağ lı zə rər 
vu rul muş ob yekt lə rin bər pa sı və tə mir-ti kin ti iş lə ri nin hə ya ta ke-
çi ril mə si nin tə min edil mə si üçün Azər bay can Res pub li ka sı nın 
2021-ci il döv lət büd cə sin də nə zər də tu tul muş Pre zi den tin eh ti-
yat fon dun dan Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nə 30 
mil yon ma nat və sait ay rı lıb.

Pre zi den tin iyu lun 6-da im za la dı ğı di gər sə rən cam la 2020-ci 
il sent yab rın 27-dən baş la ya raq Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri-
nin Azər bay can əra zi si nə tə ca vü zü nə ti cə sin də mül ki əha li yə 
və döv lə tə məx sus nəq liy yat va si tə lə ri nə, sa hib kar lıq fəaliy yə-
ti sub yekt lə ri nə dəy miş zi ya nın ara dan qal dı rıl ma sı məq sə di lə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın İq ti sa diy yat Na zir li yi nə 5,4 mil yon 
ma nat və sait ay rı lıb.

Bun dan əla və, döv lət baş çı sı nın da ha iki sə rən ca mı ilə Er-
mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin Azər bay can əra zi si nə tə ca vü zü 
nə ti cə sin də mül ki əha li nin əm la kı na dəy miş zi yan la bağ lı mad-
di yar dım ödə nil mə si məq sə di lə Ma liy yə Na zir li yi nə 5,2 mil yon 
ma nat, kənd tə sər rü fa tı na (kənd tə sər rü fa tı məh sul la rı, tex ni ka, 
əkin sa hə lə ri, mal-qa ra və s.) dəy miş zi ya nın ara dan qal dı rıl-
ma sı məq sə di lə Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li yi nə 1,4 mil yon ma nat 
və sait ay rı lıb.

Vindzor atçılıq şousunda
“Xarıbülbül” kompozisiyası

Bö yük Bri ta ni ya nın pay tax tı Lon don da ke çi ri lən ənə nə vi  
“Vind zor Kral At çı lıq Şousu”nda  (“Ro yal Wind sor Hor se 
Show”) Azər bay can he yə ti ye nə möh tə şəm çı xı şı ilə yad-
da qa lıb.

Kra li ça II Eli za be tin və kral ailə si nin di gər üzv lə ri nin ta ma şa et-
dik lə ri təd bir lər də “Xa rı bül bül” ad lı xü su si şou-kom po zi si ya təq-
dim olu nub.

səh. 8

Vindzor atçılıq şousunda

“Qarabağla bağlı reallıqları sərgilər vasitəsilə dünyaya çatdıracağam”

Fran sa nın müx tə lif şə hər lə rin də 
Azər bay can əsil li məş hur fo toq-
raf Rza Diq qə ti nin (Re za De qa ti) 
sil si lə sər gi lə ri təş kil olu nub.

Şa to vi lən şə hə rin də ta nın mış in cə-
sə nət ku ra to ru Pyer Bon co van ni nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən “Dün ya nın 
mən şə yi” ad lı sər gi çər çi və sin də Rza 
Diq qə ti nin Azər bay can da çək di yi fo-
to lar nü ma yiş olu nur. Sər gi nin ən iri 
za lı onun bö yük for mat da fo to la rı na 
ay rı lıb. 

Qo bus tan qa yaüs tü rəsm lə ri ni əks 
et di rən fo to lar zi ya rət çi lər də bö yük ma raq 
do ğu rub və bu fo to lar va si tə si lə və sər gi nin 
adı na uy ğun ola raq, öl kə mi zin qə dim ya şa-
yış məs kən lə rin dən ol du ğu diq qə tə çat dı rı-
lıb.

“Sülh fo to jur na lis ti” ki mi təq dim edi lən Rza 
Diq qə ti nin mü na qi şə olan müx tə lif öl kə lər-
dən, xü su si lə də Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən, 
Azər bay ca nın er mə ni si lah lı qüv və lə ri tə rə-
fi n dən vi ran qo yul muş şə hər lə rin dən çək di-
yi fo to lar emo si ya lar la qar şı la nıb. 

Bu fo to lar ar xa plan da – çə kil di-
yi mə qam, yer və onun əks et dir di yi 
səh nə ni, bə zən fa ciəvi bir ha di sə ni 
xa tır la dır. Fo to la rın ar xa sın da giz li 
qa lan fa ciəvi ta rix çə lər ya zı lı şə kil-
də hər bir fo to nun aşa ğı sın da təq dim 
olu nur. Se çil miş xü su si ifa də lər lə ya-
zı lan mətn də zi ya rət çi lər tə rə fi n dən 
xü su si ma raq la oxu nur.

Nü ma yiş olu nan 100-ə qə dər fo-
to nun hər bi ri qar daş lı ğa, sül hə, ba-
rı şı ğa və meh ri ban bir gə ya şa yı şa 
ça ğı rı şı ifa də edir. Rza Diq qə ti fo to-

la rın di li ilə ya şa dı ğı səh nə lə ri ifa də edir, 
bu gün bə şə riy yət üçün zə ru rət lə ri in san-
la ra çat dı rır, mü ha ri bə lə rin tö rət di yi acı la rı 
fo to lar da kı in san la rın üz ifa də lə ri ilə gös-
tə rir.

davamı səh. 8-də

Şuşada Üzeyir Hacıbəylinin
heykəli ucaldılacaq

Hey dər Əli yev Fon-
du tə rə fin dən Şu şa da 
da hi bəs tə kar Üze yir 
Ha cı bəy li nin hey kə li 
ucal dı la caq.

Fond dan ve ri lən mə-
lu ma ta gö rə, abi də 
Şu şa şə hə ri nin iş ğa lı 
za ma nı er mə ni lər tə rə-
fi n dən da ğı dı lan hey kə-
lin ye rin də qo yu la caq.

Qeyd edək ki, ha zır da 
Ba kı da ema lat xa na da 
hey kə lin ha zır lan ma sı 
pro se si ge dir. Hey dər 
Əli yev Fon du hey kə lin 
ha zır lan ma sı ilə bağ lı 
vi deo pay la şıb.

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mosk-
va da ke çi ri lən A.P.Çe xov adı-
na XV Bey nəl xalq Teatr Fes-
ti va lın da ilk də fə Azər bay can 
mu ğa mı səs lə nib. Fes ti va lın 
təş ki lat çı la rı ta ma şa çı la rı nı 
Azər bay can mu ğam sə nə ti ilə 
ta nış et mək üçün Xalq ar tis ti 
Alim Qa sı mo vu an samb lı ilə 
bir gə qast rol sə fə ri nə də vət 
et miş di.

Alim Qa sı mo vun an samb-
lı 3-4 iyul ta rix lə rin də Mosk va 
Mu si qi Evi nin səh nə sin də “Dün-
ya mə həb bət üzə rin də qu ru lub” 
ad lı mu si qi li-poetik kom po zi si-
ya nı təq dim edib.

Kon sert də dün ya ca məş hur 
sə nət çi və qı zı – Əmək dar ar tist 
Fər qa nə Qa sı mo va bir lik də ifa 
et dik lə ri mu ğam lar la ta ma şa çı-
la rın kön lü nü ox şa yıb lar.

“Mu ğam XVII əs rin or to-
dok sal poetik mətn lə ri üzə rin-
də ya zıl mış, ila hi sev gi ni tə rif 
edən Azər bay ca nın ənə nə vi 
ecaz kar mu si qi si dir”, – de yə 
fes ti va lın say tın da bil di ri lir. 

Mə lu mat da qeyd olu nur ki, 
mu ğam 2008-ci il də UNES CO-
nun Qey ri-mad di mə də ni irs 
si ya hı sı na da xil edi lib. Bu gün 
dün ya da ən məş hur mu ğam 
ifa çı sı Alim Qa sı mov he sab olu-
nur. Onun ifa tər zi uni kal dır, o, 

mu ğa mın ço xəsr lik, həm çi nin 
caz və müasir kom po zi si ya ki mi 
müx tə lif janr la rın mü rək kəb və 
ye ni lik çi qay da la rı na söy kə nən, 
də rin bi lik lə rə ma lik bir ifa çı dır.

1992-ci il də əsa sı qo yu lan 
A.P.Çe xov adı na Bey nəl xalq 

Teatr Fes ti va lı Ru si ya Fe de ra-
si ya sı Mə də niy yət Na zir li yi nin 
və Mosk va Şə hər Mə də niy-
yət De par ta men ti nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə ke çi ri lir. İki il dən bir 
ke çi ri lən fes ti va lın proq ra mı 
bir ne çə ay da vam edir və bu 
müd dət də teatr ta ma şa la rı 
ilə ya na şı müx tə lif öl kə lər dən 
fərq li in cə sə nət nü mu nə lə ri də 
nü ma yiş olu nur. 15 may ta ri-
xin dən 20 no yab ra dək da vam 
edə cək bu də fə ki proq ram da 
ya pon xo reoq ra fi  ya sə nə ti, is-
pan fl a men ko rəqs sə nə ti ki mi 
nü mu nə lər də var.

Alim Qa sı mo vun an samb lı na 
xa nən də (vo kal) ifa çı lar ola raq 
sə nət ka rın özü və qı zı, inst ru-
men tal ifa çı lar Rauf İs la mov 
(ka man ça), Zə ki Və li yev (tar), 
Ra fael Əs gə rov (ba la ban) və 
Ca vi dan Nə bi yev (na ğa ra) da-
xil dir.

“Dünya məhəbbət üzərində qurulub” 
Alim Qasımovun ansamblı Moskvada Çexov festivalında çıxış edib
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əvvəli səh. 1-də
“Azərbaycan Gürcüstan ilə müxtəlif

istiqamətlərdə,ocümlədənmədənivə
humanitarsahələrdəəlaqələrininkişa
fınaböyükönəmverir.Ümidedirikki,
bu cür səfərlər zamanımüzakirə olu
nanməsələlərbirsıraproblemlərinhəl
li ilə yanaşı əməkdaşlığımızı dahada
genişləndirəcək”,–deyənazirbildirib.
Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran

məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi
aparılıb.
GörüşdəAzərbaycanınGürcüstan

dakısəfiriFaiqQuliyevvədigərrəs
miləriştirakediblər.
Sonda nazirlər mətbuat üçün bri

finqkeçirib,jurnalistlərimaraqlandıran
suallarıcavablandırıblar.

“Sınıq körpü”nün bərpası 
hər iki tərəf üçün əhəmiyyət 

kəsb edir
Gürcüstanın mədəniyyət, idman və

gənclərnaziri iləgörüşdə ikiölkəara
sında“Sınıqkörpü”sərhədkeçidmən
təqəsininyenidənqurulmasıməsələsi
nədətoxunulub.
Bu barədə jurnalistlərə açıqlama

sında nazir Tea Sulukiani bildirib.
O deyib ki, “Sınıq körpü” və “Qırmı
zı körpü” adlanan tikili tariximədəni
abidədir.AzərbaycanınvəGürcüsta
nınmüvafiqdövlətvəhökumətstruk
turlarıarasındabuabidəninyenidən
qurulmasıbarədərazılıqəldəolunub.

“Hazırda hər iki ölkəninmütəxəssis
ləribununlaəlaqədarbirgə işləyirlər.
Bizbuabidəni“Dostluqkörpüsü”ad
landırabilərik.Buistiqamətdədəmü
zakirələr gedir. Bu körpünün bərpa
sı hər iki tərəf üçünəhəmiyyət kəsb
edir. Düşünürəm ki, bu körpünün
bərpası ortaq mədəni abidələrimizin

mühafizəsi və əlaqələrimizin inkişafı
üçünyeniimkanlaryaradacaq”,–de
yəTeaSulukianivurğulayıb.
Qeydedəkki,“Sınıqkörpü”də(“Qır

mızı körpü”) təmirbərpa işləri hələ
2018ci ilin sonlarında başlanmışdı.
Abidənin bərpa və konservasiya layi
həsi“Azərbərpa”ElmiTədqiqatLayihə
İnstitutu tərəfindən hazırlanıb. Layihə
körpü tağlarınınbərpası,körpünün is
tinad divarlarınınmöhkəmləndirilməsi,
burada olan karvansaraların bərpası
vədigərişlərinəzərdətutur.
Qeydedəkki,“Sınıqkörpü”XIIəsrdə

Azərbaycanmemarlarıtərəfindəninşa
olunub.Tikilinin uzunluğu175metrdir
və4aşırımdanibarətdir.Körpününsağ
vəsolsahillərindəkarvansarakimiisti
fadəolunangenişyerlərtikilib.

***
Azərbaycanın mədəniyyət naziri

Anar Kərimov Gürcüstana səfəri çər
çivəsində bu ölkənin Baş nazirinin
müavini,xariciişlərnaziriDavidZalka
lianiiləgörüşüb.
GörüşdəAzərbaycan iləGürcüstan

arasında strateji tərəfdaşlığın inkişafı
və daha da möhkəmləndirilməsi diq
qətmərkəzindəolub.Mədəniəlaqələ
rin inkişafının bölgədə davamlı sülhə
vətəhlükəsizliyədətöhfəverdiyivur
ğulanıb.

DavidZalkalianideyibki,Gürcüstan
ilə Azərbaycan bölgədə çox səmərəli
əməkdaşlıq edirlər.Mədəni sahələrdə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi də iki
ölkəüçünböyükəhəmiyyətkəsbedir.
AnarKərimovqeydedibki,Azərbay

candövlətiqonşuvədostGürcüstanilə
əlaqələrininkişafınaxüsusiönəmverir:
“Bizimbeynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsin
dəsiyasivəiqtisadi,eləcədəmədənivə
humanitar sahələrdə əməkdaşlığımız
xüsusiləəhəmiyyətkəsbedir”.
Görüşdə Azərbaycanın Gürcüstan

dakısəfiriFaiqQuliyevdəiştirakedib.

“UNESCO çərçivəsində  
əlaqələrimizi gücləndirəcəyik”
“AzərbaycanGürcüstantarixiəlaqə

ləri əməkdaşlığın digər sahələrinə də
sirayət edir. Mədəniyyət bizim dövlət
və xalqlarımızı birbirinə daha da ya
xınlaşdırır. Bu sahədə əməkdaşlığın
gücləndirilməsiqəraraalınıb”.
Mədəniyyət naziriAnar Kərimov bu

sözləriGürcüstanBaşnazirininmüavi
ni,xariciişlərnaziriDavidZalkalianiilə
görüşdənsonra jurnalistlərqarşısında
deyib.
Nazirqeydedibki,görüşdə ikiölkə

arasındatarixənmövcudolandostvə
mehriban qonşuluq münasibətləri nə
zərdənkeçirilib.

A.Kərimov Gürcüstanla beynəlxalq
səviyyədə əməkdaşlıq məsələsinin
dəmüzakirə olunduğunu bildirib: “Biz
UNESCO çərçivəsində əlaqələrimizi
bundan sonra daha da gücləndirəcə
yik.GörüşdəAzərbaycanın təşəbbüs
karıolduğu“Mədəniyyətnaminəsülh”
qlobal kampaniya layihəsi barədə də
məlumat verildi. Bu təşəbbüsün re
giondasülh,barışıqvəqarşılıqlıanlaş
manıtəşviqedənlayihəolduğudiqqətə
çatdırıldı”.
Nazir Azərbaycanın Gürcüstanla

mədəni əlaqələri inkişaf etdirəcəyini
və bunun hər iki xalqın daha da ya
xınlaşmasınaxidmətedəcəyinivurğu
layıb.
Gürcüstan iləAzərbaycan arasında

münasibətlərstrateji tərəfdaşlıqsəviy
yəsindədir.Ölkələrimizbirlikdəbirsıra
önəmliiqtisadilayihələrhəyatakeçirib.
Mədəniyyət sahəsi də daxil olmaqla,
birçoxsahələrdəsıxəməkdaşlıqedi
rik.
Bunu isəDavidZalkaliani deyib.O,

qeydedibki,Azərbaycanınmədəniyyət
nazirinin Gürcüstana səfəri qarşılıqlı
əlaqələrinyüksəksəviyyədəolduğunu
göstərir.

***

Səfər çərçivəsində nazirAnar Kəri
movTbilisişəhərininmeriKaxaKalad
zeilədəgörüşüb.
Görüşdə Azərbaycanın və Gürcüs

tanın paytaxt şəhərləri və bölgələri
arasında əməkdaşlıq əlaqələri, Gür
cüstanda yaşayan azərbaycanlıların

buölkəninictimaisiyasi,mədənihəya
tındakı rolu vədigərməsələlər diqqət
mərkəzindəolub.
KaxaKaladzeAzərbaycanmədəniy

yət nazirinin rəhbərliyi ilə nümayəndə
heyətininGürcüstana səfərinin əlaqə
lərimizin inkişafına təkan verəcəyinə
ümidvarolduğunuvurğulayıb.
NazirAnarKərimovölkələrimizara

sındakı əlaqələrin inkişafından danı
şıb,paytaxtşəhərlərvəbölgələrara
sında əməkdaşlığın genişlənməsinin
xalqlarımızın rifahının yüksəlməsinə
vəümumisosial inkişafaxidmətedə
cəyinibildirib.

Görüşdə Azərbaycanın Gürcüstan
dakı səfiri Faiq Quliyev, SOCARın
Gürcüstan nümayəndəliyinin rəhbəri
MahirMəmmədovdəiştirakediblər.
AnarKərimovun rəhbərlik etdiyi nü

mayəndə heyətininGürcüstana səfəri
iyulun9dəkdavamedəcək.

Mədəniyyət dövlətlərimizi və 
xalqlarımızı daha da yaxınlaşdırır

Ədəbiyyat İnstitutu ilin birinci yarısının 
yekunlarını müzakirə edib

AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu 
El mi şu ra sı nın 2021-ci ilin bi rin ci ya rı sı nın ye kun la rı 
ilə bağ lı ic la sı ke çi ri lib.

İclasıAMEAnınvitseprezidenti,Ədəbiyyatİnstitu
tunun baş direktoru, akademik İsaHəbibbəyli açıb.
Akademik bildirib ki, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”
oncildliyinindördüncücildinəşredilib.Bundanbaş
qa,Türkiyədəyayımlanan“Qardaşqələmlər”dərgisi
ninbirsayıNizamiGəncəviyəhəsrolunub.
Qarabağ Zəfərinin ildönümünə hazırlıq və gör

kəmliədəbiyyatşünasalimAbbasZamanovun110
illikyubileyininqeydedilməsiməsələlərimüzakirə
olunub.
Elmi katib, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Meh

manHəsənliƏdəbiyyatİnstitutunun2021ciilüzrə
yarımillikelmihesabatını,Beynəlxalqəlaqələrşö
bəsininmüdiri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Xa
nımZairovaaidiyyətisahəüzrəyarımillikhesabatı
təqdimedib.

Azərbaycan BMT QAK missiyasını 
qəbul etməyə hazırdır 

“Azər bay can tə rə fi və BMT-nin Qaç qın lar üz rə Ali Ko mis sar lı ğı 
(QAK) ara sın da apa rıl mış mü za ki rə lər nə ti cə sin də bu qu ru-
mun öl kə mi zin mü na qi şə nin tə si ri nə mə ruz qal mış əra zi lə ri nə 
mis si ya sı nın hə ya ta ke çi ril mə si ilə bağ lı ra zı lıq əl də edi lib”.

Bunu Xarici İşlər
Nazirliyinin Mətbuat
xidməti idarəsinin
rəisiLeylaAbdullaye
vabildirib.
O qeyd edib ki,

Azərbaycan humani
tarmissiyalarınhəya
takeçirilməsi iləbağ
lı beynəlxalq hüquq
prinsiplərini, xüsusilə
də dövlət suverenliyi
prinsipini rəhbər tu

taraqbeynəlxalqmissiyaları özərazisindəqəbul etməyəhazır
dır:“BuxüsusdaazadolunmuşərazilərəBMTQAKmissiyasının
həyatakeçirilməsiiləbağlıtəşkilatdankonkretməlumatıntəqdim
edilməsinigözləyirik.Birdahavurğulamaqistərdikki,Azərbaycan
beynəlxalqhüquqprinsipləriəsasındaBMTQAKmissiyasınıqə
buletməyəhazırdır”.

160 min medal
Müdafiə Nazirliyi medalların təqdim 

olunmasında gecikməyə aydınlıq gətirib
İyu lun 6-da Mü da fiə Na zir li yi nə gəl miş şə hid va li deyn lə ri və 
bir qrup Və tən mü ha ri bə si iş ti rak çı sı ilə gö rüş ke çi ri lib.

Müdafiə Nazirli
yindən verilən məlu
mata görə, görüşdə
müvafiq sərəncam
larla təltif olunanların
medallarının təqdim
olunmaması məsələ
sisorğuedilib.
Görüş iştirakçıları

nın nəzərinə çatdırı
lıb ki, onlarınhərbiri
Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti

ninsərəncamlarıiləbirneçəmedallatəltifolunub.
2020ci ilin dekabr ayında və 2021ci ilin iyun ayında elan

olunmuşsərəncamlarlaverilmişmedallarartıqhazırlanırvəon
larınaidiyyətiüzrətəqdimolunmasıprosesinəbaşlanılıb.Azər
baycanOrdusuüzrə160000medaldan yalnız13300medal
aidiyyəti üzrə təqdim olunub. Qeyd edilib ki, təltif olunanların
sayınınçoxolmasısəbəbindənmedallarınhazırlanmaprosesi
müəyyənvaxtaparacaq.
Şəhidailələrivəqazilərdövlətindaimdiqqətmərkəzindədir.

MüdafiəNazirliyivəhərbihissələrinnümayəndələritərəfindən
bu kateqoriyadan olan ailələrmütəmadi ziyarət olunur, onla
rınqayğılarıvəproblemləriiləmaraqlanılır.Əlavəməsələlərlə
bağlımüraciətedənlərisənazirliyinrəsmiləritərəfindənqəbul
olunurvəqaldırdıqlarıproblemlərinhəlliiləbağlımüvafiqtəd
birlərgörülür.

Musiqili Teatrın aktrisası 
beynəlxalq festivaldan diplomla qayıdıb

Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rı nın akt ri sa sı, Əmək-
dar ar tist, Pre zi dent mü ka fat çı sı Nər giz Kə ri mo va Uk ray na da 
ke çi ri lən VIII “O-FEST” Bey nəl xalq Ope ra, Ope ret ta və Mü zikl Fes ti-
va lın da uğur la çı xış edib və dip lo ma la yiq gö rü lüb. 

Liriksopranosəslivokalçımız
tədbirə Ukrayna Milli Operetta
Teatrınınbədiirəhbəri,festivalın
təşkilatçısıBoqdanStrutinskinin
dəvətiiləqatılıb.11ölkəninvo
kalçılarının qatıldığı festivalda
N.Kərimovanınçıxışıtamaşaçı
lar tərəfindən rəğbətlə qarşıla
nıb. O, festivalın qalakonsert
lərində İmre Kalmanın “Mister

X” operettasından Teodoranın
ariyasını və Françesko Sarto
rinin “Con tepartiro”mahnısını
ifaedib.
Səfər təəssüratını bölüşən

vokalçı festivalda iştirakı üçün
yaradılan imkana görə hər kə
sə–çalışdığıteatrınrəhbərliyi
nə,Azərbaycanın Ukraynadakı
səfirliyinin əməkdaşlarına, şəx

sənsəfirElmiraAxundovayavə
beynəlxalq festivalın təşkilatçı
larınaminnətdarlığınıbildirib.
“Dünyanı cənginə alan pan

demiya səbəbindənböyük səh
nələrdənuzaqdüşməyim,digər
həmkarlarım kimi, məni də çox
məyusedirdi.Yenidənomühitə
qayıtmaqsankimənədünyaları
bəxşetdi.Əslində,uzunmüddət
teatrsız, səhnəsiz qalan aktrisa
üçünbirdənbirəgenişauditoriya
qarşısına çıxmağın özü də bö
yükməsuliyyətidi.Lakinhərşey
gözlədiyimdəndəyaxşıalındı...
Arzumbudurki,tezlikləölkəmiz
dədəbeləmöhtəşəmfestivallar
keçirilsinvəbizdəyenəözişimi
zin, sənətimizin əvvəlki axarına
qayıdaq”,–deyəobildirib.

Su və rəng ahəngi 
Akvarel sərgisində əsərləri nümayiş 
olunacaq rəssamlar müəyyənləşib

Bey nəl xalq Su lu bo ya Cə miy yə ti nin (İWS 
Glo be) Azər bay can da kı nü ma yən də-
li yi olan “İWS Azer baijan”ın və Xə tai 
Sə nət Mər kə zi nin nəz din də açıl mış 

“İWS Ba ku Kha tai Art Gal lery”nin təş ki lat çı lı-
ğı, Mə də niy yət Na zir li yi, Rəs sam lar İt ti fa qı və 
Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın dəs-
tə yi ilə ke çi ri lə cək “Su və rəng ahən gi –2021” 
ak va rel sər gi sin də iş ti rak edə cək rəs sam lar 
müəy yən lə şib.

XətaiSənətMərkəzindənbildirilib ki, sərgidə iştiraketməküçün100dən
çoxmüraciətqeydəalınıb.Onlarınarasından“İWSAzerbaijan”akvarelcəmiy
yətininbədiişurasıtərəfindən51iştirakçımüəyyənedilib.Seçilmişrəssamlar
iyulun10dəkəsərləriniçərçivələnmişvəziyyətdəXətaiSənətMərkəzinətəq
dimetməlidirlər.
“Suvərəngahəngi”sərgisiiyulun15dəXətaiSənətMərkəzindətəşkilolu

nacaq.

Rasim İsmayılovun şəxsi arxiv fondu yaradılır

Azər bay can Döv lət Film Fon dun-
da Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ki no re jis sor, ki noope ra tor Ra sim 
İs ma yı lo vun şəx si ar xiv fon du 

ya ra dı lır.

Fonda görkəmli sənətkarın nadir foto
şəkilləri,əlyazmalarıvəs.arxivsənədləri
daxildir.Arxiv materialları sənətkarın hə
yatyoldaşı,ƏməkdarjurnalistNadejdaİs
mayılovatərəfindəntəhvilverilib.
Arxiv fondunun yaradılması Rasim İs

mayılovun85illikyubileyinəithafolunur.
Rasim İsmayılov 1936cı il iyulun 13də

Bakıda anadan olub. 1958ci ildə Bakı ki
nostudiyasında operator assistenti olub.
1958–1962ci illərdəMoskvadaÜmumittifaq

Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun Ope
ratorluq fakültəsində təhsil aldıqdan aon
ra “Azərbaycanfilm”də işləməyə başlayıb.
1963–1978ci illərdə kinostudiyada quru

luşçuoperator,1977ci ildən isəquruluş
çu rejissor kimi bir neçəbədii filmçəkib.
2004cüilmayın5dəvəfatedib.
Rasim İsmayılov “Yaşamaq gözəldir,

qardaşım”, “Torpaq, dəniz, od, səma”,
“Yeddi oğul istərəm”, “Axırıncı aşırım”,
“Gün keçdi”, “Nəsimi”, “Dədə Qorqud”,
“Xoşbəxtlikqayğıları”, “Babək”vəs.film
lərinquruluşçuoperatoruolub.“Şirevdən
getdi”, “Asif,Vasif,Ağasif”, “Sizidünyalar
qədər sevirdim”, “Alman klinikasına şəx
sisəfər”vəs.bədii filmlərin rejissorudur.
R.İsmayılovAzərbaycanda animasiya te

leviziya filmlərinin yaradıcılarından biridir.
“Danışan işıqlar”və“Qırmızılar,qaralarvə
başqaları” animasiya filmlərinə də quruluş
verib.



www.medeniyyet.az

№50 (1827)
7 iyul 2021 tədbir 3

“Dumanlar başımda dastana döndü”
YARAT Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Gəncədə sərgi keçirəcək

YARATMüasirİncəsənətMəkanıiyulun
8-dəGəncədərəssamvəfotoqrafların
əsərlərindənibarət“Dumanlarbaşımda
dastanadöndü”adlıqrupsərgisinitəq-
dimedəcək.2020-ciilVətənmüharibə-
sidövründəGəncəşəhəriErmənistan
silahlıqüvvələrinindincəhaliyəqarşı
hücumlarınınəsashədəflərindənbiri
olub.

SərgiAzərbaycanınVətənmüharibəsin
də  tarixi Zəfərinə, ümumilikdə Qarabağ
münaqişəsinə,eləcədəermənisilahlıqüv
vələrininmüharibəcinayətlərinəhəsrolu
nub.
“Dumanlarbaşımdadastanadöndü”adlı

qrupsərgisiQarabağmünaqişəsinitəsirvə
nəticələr aspektindən açıqlayır. Sərgi mü
haribə təfərrüatlarınınvəsiyasimünaqişə
lərin travmatik yaddaşını gündəmə gətirir.
Ekspozisiyamüharibədənqabaqkı“nəsülh
–nəhərb”illərinəsəslənərək,regionunən
həssas probleminə köklənir və bumürək
kəbsəyahətingedişatınıəksetdirir.Bunun
layanaşı,tarixianalizedərək,onunqərəzli
dövr və epizodlarının qiymətləndirilməsi,
cəmiyyət və mədəniyyətin uğradığı defor
masiya və zədələrin sənədləşdirilməsinə
əsaslanırvəxalqınbuçətindövrlərininmü
şahidəçisiqismindəçıxışedir.Hərbimüna
qişələrinnəticələrivəsiyasiböhranlarlaya
xındanbələdolanlarınsimasındatoplanılan

əsərlərmillikontekstiaraşdırırvəuniversal,
fövqəlmillisəciyyəkəsbedənsuallarıorta
yaçıxarır.
Sərgi həm şəxsi, həm də ümumi ya

naşma prizmalarından keçərək, Qara
bağ məsələsində yeni mərhələnin gəlib
çatmasındanbəhsedir.Bəşərtarixiüçün
çox qısa, lakin lokal kontekstdə uzun iş
ğal dövrü kimi tarixdə qalan otuz ilə ya
xın müddət, müxtəlif nəsillərin üzləşdiyi
fərqlisiyasidurumvəsosialreallıqlarıəks
etdirir.Bureallıqlararasındakəsişənpa
ralellərin olmadığını nəzərə çatdıraraq,
nümayişolunanəsərlərQələbəyəaparan
yollardandanışır.
Sərginin adı Vətən müharibəsində şə

hidolmuşgizirXudayarYusifzadəninözü
nəməxsus ifasında səslənən və onun adı
ilə əbədiləşən, görkəmli xanəndə Əlibaba
Məmmədovun qəzəlxan Əliağa Vahidin
sözlərinəyazdığı “Vətənyaxşıdır” təsnifin

dəngötürülüb.Bumahnı,həmçininsərgidə
nümayişolunanRəşadƏləkbərovuninstal
yasiyasınıntərkibhissəsidir.
Ağababa Bağırov, Elnur Babayev, İlqar

Cəfərov,ŞahvələdEyvazov,ErkinƏləkbər
li,RəşadƏləkbərov,XalidƏsgərov,Mirnaib
Həsənoğlu, Əli Qafarov, Cavid Qurbanov,
OleqLitvin,ƏliRzavəNurəhmədVəliyev
kimi rəssam və fotoqrafarın instalyasiya,
fotoqrafiya və rəqəmsal sənət əsərləri ilə
dialoqagirərək,artıqhəllolunmuşQarabağ
münaqişəsininmürəkkəbpazlını tamamla
yır.EkspozisiyayaYARATMüasirİncəsənət
MəkanıvəAzərbaycanFotoqrafarBirliyinin
fondlarındasaxlanılanəsərlərvəfotomate
riallardaxiledilib.
Səyyarsərgiəsasındayerlimütəxəssis

lərtərəfindəntəhsilproqramlarınınhəyata
keçirilməsi də  nəzərdə tutulub. Proqram
çərçivəsində iştirakçılar müasir incəsə
nət sahəsində rəqəmsal dünya və virtual
reallıqmövzularını araşdıracaq, həmçinin
incəsənətdə müxtəlif ünsiyyət kanalları
mövzusunadairseminarlarda iştirakedə
cəklər.
SərgiAzərbaycanRespublikasıMədəniy

yətNazirliyivə“MəhsətiGəncəvi”Mərkəzi
nintəşkilatidəstəyiiləhəyatakeçirilir.
“Dumanlarbaşımdadastanadöndü”qrup

sərgisiGəncədəki “MəhsətiGəncəvi”Mər
kəzindəiyulun8dənsentyabrın25dəkda
vamedəcək.

İCESCO və UNESCO-dan birgə layihə
“Gələcəyin Proqnozlaşdırılması Laboratoriyası” 
İslamDünyasıElm,TəhsilvəMədəniyyətTəşkilatı(İCESCO)və
BMT-ninTəhsil,ElmvəMədəniyyətTəşkilatı(UNESCO)“Gə-
ləcəyinProqnozlaşdırılmasıLaboratoriyası”adlıbirgəlayihə
həyatakeçirəcəklər.

İCESCOnunmərkəziofisindənbildiriblərki,ikitəşkilatınnü
mayəndələri, həmçinin Səudiyyə Sənayeləşmə Korporasiyası
vəFrankofoniyaUniversitetiAgentliyi laboratoriyanınhazırlan
ması üzrə ilkin məsləhətləşmə aparıblar. Videokonfrans for
matındakeçirilənsessiyadaqeydolunubki,dəyişəndünyanın
müasirçağırışlarıfonundabeynəlxalqtəşkilatlarınelm,təhsilvə
mədəniyyətsahələrindəyenibirgəkonsepsiyalaraehtiyacıvar.
UNESCOnuntəhsilbölməsininrəhbəriRiedMillervəİCESCO

nun Strateji Planlaşdırma Mərkəzinin direktoru Kais Həmmami
gəncnəslinsüniintellektvəənmüasirtexnologiyalarəsrində,ha
beləpandemiyavəyeniçağırışlarşəraitindəadekvattəhsilalması,
işyerləriilətəminolunmasısahələrindətəşəbbüslərdənbəhsedib
lər.Onlardiqqətəçatdırıblarki,ikimötəbərhumanitartəşkilatınya
radacağılaboratoriyadatanınmışanalitiklər,Avropa,ABŞvəİslam
ölkələriuniversitetlərininalimləriməsləhətçiqismindəçalışacaqlar.
Buradailktədqiqat“Mümkünvəarzuolunangələcəyinqurulması”
mövzusundaolacaq.Hökumətlərinvədigərbeynəlxalqhumanitar
təşkilatlarındatədqiqatlaradəstəkverməsinəzərdətutulur.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 
fəaliyyəti və gələcək planları müzakirə olunub

MilliMəclisindeputatıSoltanMəmmədovNizamiGəncə-
viBeynəlxalqMərkəzindəolub.MərkəzinbaşkatibiRövşən
Muradov,başkatibinmüaviniİlahəİbrahimlivətəşkilatın
əməkdaşlarıiləgörüşdəqurumunötəndövrdəkifəaliyyətivə
gələcəkplanlarımüzakirəedilib.

Görüşdə mərkəzin
Nizami Gəncəvi irsinin
beynəlxalq aləmdə tanı
dılması və təbliği istiqa
mətində Heydər Əliyev
Fondu ilə əməkdaşlığın
mümkün istiqamətləri
haqqında təklifər səs
ləndirilib.Busahədəatı
lacaq birgə addımların
əhəmiyyətivurğulanıb.
NizamiGəncəviBeynəlxalqMərkəzininBosniyavəHerseqovina

datəşkiletdiyi“QərbiBalkandavəziyyətinqiymətləndirilməsi:irəliyə
yol”mövzusundailkpostCOVİD19konfransınınəhəmiyyətibarə
dəfikirmübadiləsiaparılıb.Qeydolunubki,mərkəzinəsasməqsə
didünyadasülh,dincbirgəyaşayış,ədalətinbərqərarolunmasına
minəhəyatakeçirilənqlobalfəaliyyətlərətöhfəverməkdir.Bununla
yanaşı,AzərbaycanıngörkəmlimütəfəkkiriNizamiGəncəviirsinin
araşdırılmasıvətəbliğitəşkilatınəsashədəfərisırasındadır.

“Əl-Cəzirə” Ermənistanın basdırdığı minaların 
qurbanları barədə reportaj yayımlayıb 

Qətərinbeynəlxalq“Əl-Cəzirə”(“Aljazeera”)telekanalındaErmə-
nistanın30iləyaxınişğalaltındasaxladığıAzərbaycanərazilərin-
dəbasdırdığıminalarınqurbanlarıhaqqındareportajyayımlanıb.

Reportajda müharibə
dən sonra yüzdən çox
mülki şəxsin mina part
layışı nəticəsində həlak
olduğuvəyayaralandığı
qeydedilib.
İşğaldan azad edilmiş

Ağdamrayonununsakini
ƏsliMahmudova teleka
nalın müxbirinə müsahi
bəsindəoğlununminayadüşərəkhəlakolduğunu,onunikiaz
yaşlı övladınınatasızqaldığını söyləyib.FermerXalidTahirov
telekanala müsahibəsində deyib ki, o, minalanmış ərazilərdə
heyvanlarınıotarabilmir.
Reportajda həmçinin qeyd olunub ki,Azərbaycan hökuməti

Ermənistanınminalanmışərazilərinbütünxəritələriniverməkis
təmədiyinibəyanedib.

Hər azərbaycanlını dünya xəritəsində 
bir işıq kimi təsəvvür etsək...

Vətəniqüdrətli,millətigüclüedənənvacibşərtbirlikdir.Övlad-
larıdünyaboyusəpələnmişxalqların,osıradanbizim,Azər-
baycanınvəazərbaycanlılarınmillətbirliyinəhəmişəehtiyacı
olub,bugünisəbəlkədünənkindəndədahaçoxdur.

BusözlərMilliMəclisindeputatı,akademikRafaelHüseynovun
DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsininyaranmasının(5iyul2002
ciil)ildönümüiləbağlı“Hamımızıngünü–Vətəniqüdrətli,milləti
güclüedənənvacibşərtbirlikdir”sərlövhəliyazısındayeralıb.
Yazıdavurğulanırki,müstəqilliyinin30cu ilini yaşayandöv

lətimizin,AzərbaycanRespublikasının əhalisi 10milyonsada,
dünya boyu azərbaycanlıların sayı bütövlükdə 50 milyondan
çoxdur.Buikirəqəmarasındakıböyükfərqbirliyimizinnəqədər
zəruriolmasını,dünyanınənucqarguşəsindəkihərsoydaşımı
zın, hər həmvətənimizinVətənəhər zamanolduğundandaha
yaxındurmasınınmühümlüyünütələbedir.
“Birlikarzusu, sözyoxki, hərazərbaycanlınınürəyindəvar.

Biztarixboyutorpağına,yurdunabağlıolmuşuq.Lakintarixinvə
taleyinayrısaldığı,Vətəndənuzaqlaraapardığıhəmvətənlərin
dahayaxınəlaqələrininqurulması,dahasıxbirliyininyaranması
üçünkörpülərgərəkdir”–deyəakademikqeydedir.
RafaelHüseynovdahasonrayazır:“Hərmənzildə,hərünvan

daişıqyansındeyəənəvvəloraxəttçəkməklazımdır.Diaspor
Komitəsi bu nəcib niyyəti gerçəkləşdirir ki, dünyanın ən ucqar
nöqtəsindəolansoydaşımızadaüztutur.Çalışırki,Vətəninişığı
onlara,onların işığıVətənəçatsın.Qovuşanişıqlarımızlayalnız
birliyimizdahasarsılmazolmur,həmdəgedəcəyimizyollardaha
aydıngörünür.Hərazərbaycanlınıdünyaxəritəsinigözönünəgə
tirərəkbirişıqkimitəsəvvüretsək,onugörərikki,son3ildənartıq
müddətdəbuişıqlarınsayıyüzlərlədeyil,minlərləartıb”.
Akademik“siyasətlərinvətaleyinonillərcəVətəndənayrısaldı

ğı”CümhuriyyətqurucularımızınvarislərinindoğmaAzərbaycanı
ilə,dövlətiilə,millətiilədahasıxbağlanmasıiləəlaqədarDiaspor
Komitəsininsonillərdəkifəaliyyətinidətəqdirləqeydedir.Vurğu
layırki,DiasporKomitəsibugünBakıdansəmimiyyətlədünyanın
hərguşəsindəkiazərbaycanlıyaməhəbbətinibağışlamağaaçılan
qucaq,kürəyinizisöykəyəbiləcəyinizkürəkdir:“Hərbirinizinürə
yindədöyünən,bizibirgəvəgüclüedənAzərbaycanyaşasın!”.

ATƏT PA-nın sessiyasında Ermənistanla Azərbaycan 
arasında etimad tədbirlərindən söz açılıb

İyulun5-dəVyanaşəhərində
ATƏTParlamentAssambleya-
sı(ATƏTPA)DaimiKomitəsinin
iclasıbaşlanıb.

Azərbaycanın ATƏT PAdakı
nümayəndəheyətininrəhbərivə
qurumun vitseprezidenti Azay
Quliyeviclasdaçıxışedib.Depu
tat2020ciilinİkinciQarabağmü
haribəsi ilə bağlı Ermənistanda
səslənən spekulyativ fikirlərə və
revanşistçıxışlaratoxunaraqbil
diribki,buölkəhələdə44günlük
müharibədən dərs çıxarmağı və
reallığıdüzgünqiymətləndirməyi
bacarmır. Ermənistanın ənənəvi
ritorikasınınnəözlərinə,nədəre
gionaheçbirfaydasıolmayacaq.
Azay Quliyev iclas iştirakçı

larınıErmənistanlaAzərbaycan
arasındahumanitarsahədəeti
madınartırılmasıməqsədiləhə
yata keçirilən tədbirlər barədə
məlumatlandırıb.Qeyd edib ki,
ABŞ,AvropaBirliyi,ATƏTsəd
rivəGürcüstanındəstəyiilə12
iyun2021ci ildə əldəolunmuş
razılığa görə, Ermənistan Ağ
dam rayonunda yerləşdirilmiş
97mintankvəpiyadaəleyhinə
minanın xəritələriniAzərbayca
na təqdim edib, bunun əvəzin
də Azərbaycan ölkə ərazisin
də saxlanılan 15 ermənini geri
qaytarıb. Qeyd olunan şəxslər
müharibədənsonra,2020ciilin
dekabrında Ermənistan tərəfin

Azərbaycanərazisinəgöndərdi
yitəxribatçıqrupunüzvləriolub.
Millət vəkili diqqətə çatdırıb ki,
ikincihumanitartəşəbbüs3iyul
2021ciildəRusiyaFederasiya
sının vasitəçiliyi ilə baş tutdu.
Bu dəfə Ermənistan Azərbay
canınFüzulivəZəngilanrayon
larında işğal zamanı yerləşdi
rilmiş təxminən92min tankvə
piyadaəleyhinəminanınxəritə
lərini təqdim edib. Buna cavab
olaraq, Azərbaycan məhkəmə
nin hökmü ilə həbs edilmiş və
təyinolunmuşcəzanınmüddəti
bitmişdaha15ermənivətənda
şını humanizmə əsaslanaraq
Ermənistanatəhvilverib.
Azərbaycanın ATƏT PAdakı

nümayəndə heyətinin rəhbəri
bildirib ki, Ermənistanı son hu
manitar tədbirlərin müvəfəqiy
yətini möhkəmləndirməyə və

Azərbaycandakı digər mina
lanmış ərazilərin xəritələrinin
təqdim olunması üçün beynəl
xalq ictimaiyyət və bölgədəki
aktorlarla konstruktiv əlaqələri
davametdirməyə təşviq etmək
lazımdır.
DahasonraAzayQuliyevEr

mənistanın otuzillik işğal döv
ründəərazilərimizdəyerləşdirdi
yiminalarınpartlamasıiləbağlı
son 8 aydakı dəhşətli statistik
məlumatlarıqeydedib–məlum
olduğukimi,bugünəqədərmi
naya düşən 144 azərbaycanlı
nın27sihəyatınıitiribvəyerdə
qalanlarıağıryaralanıb:“Buxə
ritələrin əldə edilməsi humani
tarbaxımdanböyükəhəmiyyət
kəsb edir, çünki bununla min
lərləinsanın,ocümlədənAzər
baycanın dağıdılmış şəhər və
kəndlərinin bərpası və yenidən

qurulması prosesində fəal işti
rakedənbeynəlxalqtərəfdaşlar
vəşirkətlərinnümayəndələrinin
həyatını real təhlükədən xilas
etməkmümkünolacaq”.
Sonda Azay Quliyev ATƏT

PAnı və üzv ölkələri postmü
naqişədən irəli gələn məsələ
lərin həllində, regionda qalıcı
sülhünvəbarışınəldəolunma
sında üzərilərinə düşən vəzifə
ləri layiqincə yerinə yetirməyə
çağırıb.
Sessiyanın ikinci günündə

ATƏTPAnın plenarmüzakirə
ləridavamedib,həmçininquru
munprezidenti,vitseprezident
ləriiləbağlıseçkilərkeçirilib.
Bu arada ATƏTin fəaliyyət

dəolansədri,İsveçinxariciişlər
naziri xanım Ann Linde Azər
baycaniləErmənistanarasında
saxlanılanların və minalanmış
ərazilərin xəritəsinin mübadilə
sinə dair növbəti razılaşmanı
alqışlayıb. Onun “Twitter” he
sabındakı paylaşımında deyilir:
“Saxlanılmış daha 15 erməni
nin Azərbaycan tərəfindən bu
raxılmasını və Ermənistanın
minalanmış ərazilərin xəritəsini
təqdim etməsini alqışlayıram.
Rusiyanın vasitəçiliyini təqdir
edirəm. Ümidvaram ki, ATƏT
in Minsk qrupu həmsədrlərinin
himayəsi ilədahaçoxetimadın
yaradılması davamlı həllə yol
açabilər.

Ukraynalı alim Kiyev küçələrindən birinə 
Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin adının verilməsini təklif edib

Kiyevküçələrindənbirinəazər-
baycanlıməşhursiyasətçi,yazıçı,
tarixçiYusifVəzirÇəmənzəminli-
ninadıverilməlidir.

Ukraynalıalim, tarixelmlərinamizədi,
TarasŞevçenkoadınaKiyevMilliUniver
sitetininXariciölkələrinyeni vəənyeni
tarixi kafedrasının dosenti Oleq Kupçik
bufikriAZƏRTACamüsahibəsindəsöy
ləyib. O vurğulayıb ki, Yusif Vəzir Çə
mənzəminliniUkraynailəbağlayanamil
lərçoxdur.
Alim diqqətə çatdırıb ki, 1993cü ildə

Kiyevdəki“Veselka”(“Göyqurşağı”)nəş
riyyatındaukraynalıgəncoxucularüçün
Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Дівоче
джерело”(“Qızlarbulağı”)kitabıçapdan
çıxıb.BugünisəTarasŞevçenkoadına
KiyevMilliUniversitetininTarixfakültəsi
nin “Şərqşünaslıq” proqramı üzrə təhsil
alan tələbələr onun fəaliyyətinin Kiyev
dövrünümaraqlaöyrənirlər.
YusifVəzirÇəmənzəminlininAzərbay

canXalqCümhuriyyətininKiyevdə səfi
ri təyin edilməsindən də söz açan alim
bildirib ki, bu, heç də təsadüfi olmayıb.
Yusif Vəzir Müqəddəs Kiyevdəki Vladi
mirUniversitetininHüquq fakültəsini bi
tirib.BirinciDünyamüharibəsidövründə
Kiyevinalmanlartərəfindənişğaledilmə
sitəhlükəsivardı.Bunagörəuniversitet
Saratova təxliyə edilmişdi. Yusif Vəzir
sonradan Saratov məhkəmə palatasın
daişəqəbuledilib.Azsonramaddiçətin
liklərüzündənUkraynayaqayıdanYusif
Vəzir Cənubqərb cəbhəsinin zemstvo

sunda işədüzəlib.1917ci il fevral inqi
labı başlananda Yusif Vəzir Çəmənzə
minliQaliçinada idi.O,buradaUkrayna
Xalq Respublikasının rəhbər xadimləri
ilətanışolub.Alimbirfaktıdaqeydedir
ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Par
lamentinin üzvü Vasili Kujimin qardaşı
AlekseyKujim(19191920ci illərdəUk
rayna Xalq Respublikasının Azərbay
candavitsekonsulu)universitetdəYusif
Vəzir Çəmənzəminli ilə birgə oxuyub:
“Buna görə dəYusif VəzirinUkraynaya
səfirtəyinedilməsitamamiləqanunauy
ğunidi:YusifVəzirbuölkəyəvəonunin
sanlarınabələdolmaqlabərabərUkray
naxaricisiyasətininovaxtkırəhbərləriilə
şəxsəntanışidi”.
“Ümidvaramki,Kiyevküçələrindənbi

rinəgörkəmliyazıçı,əslənAzərbaycanın
Şuşaşəhərindənolan,KiyevUniversite
tində təhsil almış, ukraynalı oxucuların
çoxu üçünAzərbaycan tarixi və mədə
niyyətinə dair biliklərin mənbəyi olmuş
YusifVəzirÇəmənzəminlininadı verilə
cək”,–deyəOleqKupçikbildirib.

Qarabağ enerji strategiyası
İlin sonuna kimi hər rayonda 

yarımstansiya fəaliyyətə başlayacaq
“Ölkəbaşçısınıntapşırıqlarınauyğunolaraq
“Azərenerji”ASCtərəfindənişğaldanazad
edilmişərazilərdəelektroenergetikainfrast-
rukturuyaradılmasıvərespublikanınenerji
strukturunainteqrasiyasıistiqamətindəQa-
rabağenerjistrategiyasıhazırlanıb”.

Bunu“Azərenerji”ASCninTexnikiİstehsalat
İdarəsininşöbərəisiMuxtarMahmudovbildi
rib.
Onunsözlərinəgörə,Qarabağenerji stra

tegiyası hər bir rayonda 110 kilovoltluq ya
rımstansiyaların tikintisini və onların yüksək
gərginlikxətləriiləölkəsisteminəinteqrasiya
sınınəzərdə tutur.Qarabağda regionalmər
kəz kimiAğdam şəhərinin seçildiyini nəzərə
alaraq, “Azərenerji” ASCAğdam rayonunda
110kilovoltluqikiyarımstansiyanıntikintisinə
başlayıb.
Digər rayonlarda da – Cəbrayıl, Zəngilan,

Qubadlıda 110 kilovoltluq yarımstansiyaların
tikintisidavamedir:“Füzulidəötənayölkəbaş
çısının iştirakı ilə yarımstansiya açıldı, daha
əvvəlŞuşada110/35/10kilovoltluqyarımstan
siyanın açılışı həyata keçirilib. Kiçik SESlə
rinbərpası istiqamətindədəişlərdavamedir.
Ölkəbaşçısınıniştirakıiləistismaraverilənilk
infrastruktur layihəsi kimi Laçın rayonu əra
zisində Güləbird SESi misal göstərə bilərik.
Bundanəlavə,Suqovuşan1,Suqovuşan2ki
çik su elektrik stansiyaları da istismara hazır
vəziyyətə gətirilib. Qarabağ enerji strategiya
sınaəsasən,işğaldanazadolunmuşbütünra
yonlardabu ilinsonunakimiyarımstansiyalar
fəaliyyətəbaşlayacaq”.



Şuşa qoruğunun mühafizə zonası və ərazidəki 
abidələrlə bağlı təkliflər hazırlanacaq 

AzərbaycanRespublikasınınBaşnaziriƏliƏsədov“Azər
baycanınmədəniyyətpaytaxtı–Şuşaşəhərihaqqında”
AzərbaycanRespublikasının2021ciil31maytarixli338VIQ
nömrəliQanunununtətbiqibarədə”AzərbaycanRespub
likasıPrezidentinin2021ciil22iyuntarixli1374nömrəli
Fərmanınınicrasınıntəminedilməsihaqqındasərəncam
imzalayıb.

Nazirlər Kabinetinin 30 iyun 2021-ci il tarixli sərəncamın-
daMədəniyyətNazirliyinəƏdliyyəNazirliyi,ŞuşaŞəhəriDöv-
lətQoruğu İdarəsivə icraprosesindəmüəyyənediləcəkdigər
aidiyyətidövlətorqanları(dövlətinhüquqişəxsləri)ilərazılaşdır-
maqlaŞuşaŞəhəriDövlətQoruğununmühafizəzonasınınsər-
hədləriiləbağlıtəklifəriniikiaymüddətindəNazirlərKabinetinə
təqdimetməktapşırılıb.
MədəniyyətNazirliyi, həmçininaidiyyəti dövlət orqanları ilə

razılaşdırmaqlaŞuşaŞəhəriDövlətQoruğununmühafizəzo-
nasının mühafizə rejimi, Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən
abidələrə təhlükə yaradan işlərin məhdudlaşdırılması və ya
dayandırılması iləbağlıyazılıgöstərişlərinməzmunu,habelə
təhlükəninaradanqaldırılmasıtədbirləri,onlarınhəyatakeçiril-
məsiqaydasıvəmüddəti,Şuşaşəhərininərazisindəabidələrin
qorunmasına dair mühafizə müqavilələrinin forması ilə bağlı
təklifəriniikiaymüddətindəNazirlərKabinetinətəqdimetmə-
lidir.
Bundanəlavə,MədəniyyətNazirliyinəŞuşaşəhərininərazi-

sində abidələrinmonitorinqinin keçirilməsi qaydasının layihəsi
vəŞuşaşəhərininərazisindəüzərindəvəmühafizəzonalarında
reklamqurğularınınyerləşdirilməsiqadağanedilənabidələrinsi-
yahısıiləbağlıtəklifəridəikiaymüddətindəNazirlərKabinetinə
təqdimetməktapşırılıb.
Sərəncama əsasən, Maliyyə Nazirliyi Ədliyyə Nazirliyi, Mə-

dəniyyət Nazirliyi, Şuşa Şəhəri DövlətQoruğu İdarəsi və icra
prosesindəmüəyyənediləcəkdigəraidiyyətidövlətorqanlarıilə
razılaşdırmaqla,ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğununmaliyyələşdiril-
məsimənbələrinədairtəklifəriniikiaymüddətindəNazirlərKa-
binetinətəqdimetməlidir.
İqtisadiyyatNazirliyinə isəƏdliyyəNazirliyi,MədəniyyətNa-

zirliyi, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi və icra prosesində
müəyyənediləcəkdigəraidiyyətidövlətorqanlarıilərazılaşdır-
maqla,Şuşaşəhərininərazisindəqadağanolunmuşsahibkarlıq
fəaliyyətinövlərininsiyahısıiləbağlıtəklifəriniikiaymüddətində
NazirlərKabinetinətəqdimetməktapşırılıb.

Şuşada bərpa və quruculuq işləri 
İstismar dövrü başa çatmış binalar sökülür

Şuşaşəhərindəhəyatakeçirilənbərpavəquruculuqişləri
çərçivəsindəsovetdövründəinşaolunmuş,şəhərintarixime
marlıqüslubuiləuzlaşmayan,üstəlikistismarmüddətibaşa
çatanbirsırayaşayışbinalarısökülür.

Dövlət Şəhərsalma vəArxitektura Komitəsi Şuşa şəhərində
hansıbinalarınsöküldüyünüaçıqlayıb.
Komitədənaçıqlananməlumatlardabildirilirki,şəhərdə6ya-

şayışbinasısökülüb.SökülənbinalarşəhərinVaqifCəfərovkü-
çəsində(4beşmərtəbəlibina),A.Qaraşarovküçəsində(1beş-
mərtəbəli bina) vəƏ.Haqverdiyev küçəsində (1 dördmərtəbəli
bina)yerləşib.

Mədəniyyət naziri Milli Dram Teatrının 
yaradıcı heyəti ilə görüşüb

MədəniyyətnaziriAnarKərimov
iyulun1dəAzərbaycanDövlət
AkademikMilliDramTeatrının
yaradıcıheyətiiləgörüşüb.

Teatrın bədii rəhbər-direktoru, Xalq artisti,
professorAzərPaşaNemətovnazirəmədəniy-
yətocağınınuğurları,repertuardaolantamaşa-
ları,texnikiimkanlarıhaqqındaməlumatverib.
MədəniyyətnaziriAnarKərimovAkademik

Milli Dram Teatrında yaradıcı kollektivlə gö-
rüşməkdənməmnunolduğunubildirib.Ölkə-
mizdəmədəniyyətsahəsinininkişafı iləbağlı
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindənnazirlikqar-
şısındamühümvəzifələrinqoyulduğunuqeyd
edənAnarKərimovdövlətinbusahəyədiqqət
vəqayğısındansözaçıb.Bildiribki,Mədəniy-
yətNazirliyiteatrsahəsindəislahatlarıözünün
ənvacib,prioritetistiqamətlərindənbirihesab
edir: “Çünki teatr tarixənmilli ruhunqorunub
saxlanılmasındaböyükroloynayıb.BizAzər-
baycanteatrsənətininzənginənənələrinida-
ha da inkişaf etdirməliyik. Teatrın inkişafına,
yeniuğurlarqazanmasınadövlətinhərzaman
dəstəyiolub,bundansonradaolacaq”.
Nazir əlavə edib ki, bir əsrdən çox tarixi

olanAkademikMilliDramTeatrında böyük

sənətkarlar çalışıb, teatrdaAzərbaycan və
dünyadramaturgiyasınınbirçoxnümunələri
tamaşayaqoyulub,busəhnədətəqdimolu-
nantamaşalareynizamandabizətariximizi,
ədəbiirsimizitanıdıb,mənəvidəyərlərimizi,
millikimliyimizitəlqinedib.
Pandemiyanın,mədəniyyətindigərsahə-

lərikimi, teatrsahəsinədəzərbəvurduğu-
nu, yaradıcı fəaliyyəti məhdudlaşdırdığını

deyənAnarKərimovtezlikləteatrmüəssisə-
lərininfəaliyyətəbaşlayacağınavəöztama-
şaçılarını yeni səhnəəsərləri ilə sevindirə-
cəyinəümidetdiyinibildirib.
XalqartistləriNurəddinMehdixanlıvəRa-

fiqƏzimov çıxış edərək teatrınmüasir cə-
miyyətinhəyatındaoynadığımühümroldan
danışıb,mədəniyyətnazirinəkollektivləgö-
rüşdüyüüçüntəşəkkürlərinibildiriblər.
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BiləsuvarRegionalMədəniyyət
İdarəsiSalyanrayonMədəniyyət
MərkəzininQarabağlıDiyarşünas
lıqevindəIQarabağmüharibəsi

şəhidiBəxtiyarAğayevinailəüzvləriilə
görüşkeçirilib.

GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGən-
cəşəhərMKS-ninUşaqşöbəsiVətənmü-
haribəsişəhidiRöyanHüseynovunailəsiilə
“Şəhidlikşərəf,qeyrətrəmzidir”adlıonlayn
görüştəşkiledib.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Bala-

kən şəhər 2 saylı Diyarşünaslıq klubunda
“Vətəninmərdoğulları”adlıgörüşkeçirilib.
Görüşdə 44 günlük Vətən müharibəsində
gözünü qırpmadan ölümün üzərinə gedən
qəhrəmanhərbçilərimizdənsözaçılıb.

AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiAğsta-
fa rayonMədəniyyətMərkəzinin təşkilatçılığı
iləVətənmüharibəsişəhidiƏliheydərHüseyn-
lininxatirəsinəhəsredilmiş“Oğuldüşmənçə-
pəridir!”kitabınınmüəllifişairəEsmiraGünəş-
ləonlayngörüşkeçirilib.Görüşdəqəhrəman
şəhidhaqqındavideoçarxnümayişolunub.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi

BeyləqanrayonHeydərƏliyevMərkəzində
VətənmüharibəsişəhidiİlyasNəsirovundo-
ğumgünümünasibətilətədbirkeçirilib.Təd-
birdə regional idarənin rəisi Faiq Xudanlı,

rayondakımədəniyyətmüəssisələrininrəh-
bərləri,qazilər,şəhidinailəüzvlərivədöyüş
yoldaşlarıiştirakediblər.

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiCəli-
labadrayonHeydərƏliyevMərkəzindəVə-
tən Müharibəsi Qəhrəmanı, baş leytenant
QəzənfərAğayevlərayongəncləriningörü-
şükeçirilib.
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi

Şəmkir şəhər Əhməd Cavad adına Mə-
dəniyyət Mərkəzinin əməkdaşları N saylı
hərbi hissədə əsgərlərlə görüş keçiriblər.
İdarəninGöygöl rayonuüzrənümayəndə-
liyinintəşkilatçılığıiləGöygölrayonMədə-
niyyətMərkəzinin“Nərgiz”xalqkollektivinin
Nsaylıhərbihissədəkonsertproqramıtəq-
dimolunub.

AğcabədiRegionalMədəniyyət
İdarəsiAğdamrayonAyazAb
basovadınaQaradağlıkənd
tamortaməktəbinin5cisinif

şagirdlərininAğdamRayonTarixDi
yarşünaslıqMuzeyinəekskursiyası
təşkiledilib.Muzeydəməktəblilərə
Ağdamrayonununqədimtarixini,
zənginkeçmişinivəmədəniyyəti
niözündəəksetdirəneksponatlar
haqqındaməlumatverilib.

Biləsuvar Regional Mədəniyyət İda-
rəsi Neftçala rayon Heydər Əliyev
MərkəzindəAMEA-nın İ.Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunun aparıcı elmi işçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoruQüdsiy-
yə Qəmbərovanın “Azərbaycan dilinin
Neftçala rayon şivələri” adlımonoqra-
fiyasınıntəqdimatıkeçirilib.

BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsin-
dəaparat işçilərininiştirakı iləmüşavirə
keçirilib.Müşavirədəötənhəftəərzində
görülmüş işlər vənövbəti həftəərzində
qarşıdaduranvəzifələrmüzakirəolunub.
BərdərayonMKS-ninKolayırkəndkitab-
xanafilialıoxucularınasəyyarkitabxana
xidmətigöstərib.MKS-ninKərimbəylivə
MehdixanlıkəndkitabxanafiliallarıAzər-
baycanyazıçısı,publisist,geoloqŞamo
Rəhimovun(ŞamoArif)85illiyimünasi-
bətiləvideoçarxlarhazırlayıblar.
Gəncə RegionalMədəniyyət İdarəsi

GəncəşəhərMKS-nin7saylıkitabxa-
na filialı yazıçı-publisist Əlisəfa Aza-
yevin 70 illiyi ilə əlaqədar kitablarının
xülasəsini keçirib. Gəncə şəhər Uşaq

incəsənət məktəbində 2020-2021-ci
tədris ilinin nəticələrinə həsr olunmuş
tədbirtəşkilolunub.SamuxrayonHey-
dərƏliyevMərkəzi,SamuxrayonMər-
kəzi kitabxanasının Oxuculara xidmət
şöbəsi və Sarıqaya kənd kitabxana
filialı birgə “Məhəbbət dastanını ya-
zanlar”adlı videokonfranskeçirib.Sa-
mux rayonMədəniyyətMərkəzi 2 iyul
-AzərbaycanPolisiGünümünasibətilə
videokonfranskeçirib.

AğstafaRegionalMədəniyyət İdarə-
siAğstafaDövlətRəsmQalereyasında
“Narkomaniyadan gəncləri qoruyaq”
adlı sərgi təşkil edilib. Qazax rayon
MKS“Prezident-xalqbirliyininmöhtə-
şəmtəntənəsi”mövzusundavideokonf-

ranskeçirib.Tədbirdə“Azərbaycantari-
xinəşanlıQələbəyazanlider”adlısərgi
nümayişolunub.TovuzrayonMKS-nin
təşkilatçılığıilə“Mütaliəninasudəvaxtın
təşkilindərolu”mövzusundaonlayntəd-
bir keçirilib.Tədbirdə kitabxana əmək-
daşları yeniyetmə və gənclərdə müta-
liəyəmarağınartırılması,onlarınasudə
vaxtlarının səmərəli təşkil olunması,
eləcədə kitabxanaya cəlbedilməsi ilə
bağlıfikirlərinibölüşüblər.
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarə-

siKürdəmirrayonMərkəzikitabxanasın-
daAzərbaycanYazıçılarBirliyininüzvü,
yazıçı-publisistƏlisəfaAzayevin70illik
yubileyimünasibətiləkitabsərgisikeçiri-
lib.Tədbirdəçıxışedənləryazıçınınhə-
yat və yaradıcılıq yolu haqqındaətrafı
məlumat verib, əsərlərinin ideya-bədii
məziyyətlərihaqqındadanışıblar.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi-

nin tabeliyindəkiBalakən rayonQullar
kəndSənətkarlıqevigəncvəyeniyet-
mələriniştirakıilənarkomaniyayaqarşı
mübarizəməqsədilə“Ağölüm”adlıon-
layngörüştəşkiledib.
OğuzrayonMKS-ninÇaldaşvəBayan

kəndkitabxanalarında “Yayməktəbi” ilə
əlaqədar“nağılsaatı”təşkilolunub.

SəmədVurğunadınaQaxrayonMə-
dəniyyətMərkəziaçıqhavada“Açqəl-
bini varaq-varaq” adlı əyləncəli tədbir
keçirib. Tədbirdə milli geyimdə xalça
üzərində əyləşmişMədəniyyətMərkə-
zinin əməkdaşları xalq yaddaşından
süzülübgəlmişbayatılar,laylalarsöylə-
yiblər.Mərkəzinnəzdindəfəaliyyətgös-
tərən İ.Dağıstanlı adınaXalq teatrının
gənc və istedadlı aktyoru İbrahimPa-
şayevin söylədiyi yanıltmaclar isə təd-
birəxüsusirəngqatıb.
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İda-

rəsi Quba rayon MKS-nin Mərkəzi
kitabxanasınınOxuculara xidmət şö-
bəsinintəşkilatçılığıiləƏlisəfaAzaye-
vin70illiyinəhəsrolunmuş“Detektiv
əsərlərmüəllifi”adlıonlayntədbirke-
çirilib.

“Nizami Gəncəvi İli” münasibətilə
BərdəRegionalMədəniyyətİdarəsiBərdərayonMKSnin
kəndkitabxanafiliallarıdahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkiri
NizamiGəncəvininanadanolmasının880illiyimünasibətilə
videoçarxlarhazırlayıblar.

XaçmazRegionalMə-
dəniyyət İdarəsi Quba
rayon MKS-nin Qorx-
mazoba kənd kitabxa-
nasının təşkilatçılığı ilə
açıqhavada“oxugünü”
təşkil edilib. MKS-nin
Paşaoba kənd kitab-
xana filialı isə “Nizami
Gəncəvi–880”adlıtəd-
birkeçirib.
Şəki Regional Mədə-

niyyətİdarəsiOğuzrayonŞirvanlıkəndkitabxanasındakiçikyaşlı
oxucularüçün“oxusaatı”təşkiledilib.Tədbirdəkitabxananınfəal
oxucularıtərəfindənNizamininpoemalarındanmüvafiqolaraq“İlin
fəsilləri”,“Hindgözəlinindastanı”,“XeyirvəŞər”,“Nuşirəvanlavə-
zirivəbayquşlarınsöhbəti”hekayələrisəsləndirilib.Zaqatala ra-
yonKəpənəkçikəndkitabxanasında“2021-ci il“NizamiGəncəvi
İli”dir” adlı “müzakirə saatı” keçirilib. Balakən rayonMahamalar
kəndFolklorevində“XosrovvəŞirin”poemasınıntəhliliaparılıb.

Vətəni canından əziz bilənlərBölgələrdən xəbərlər

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Azərbaycan-Avstriya Turizm Proqramı 
çərçivəsində “Məzun günü”

AzərbaycanTurizmvəMenecmentUniversitetində(ATMU)
Azərbaycan–AvstriyaTurizmProqramı(AATP)çərçivəsində
2020/2021cidərsilininnövbəti“Məzungünü”keçirilib.
ATMUvəAvstriyanınİMCKremsTətbiqiElmlərUniversiteti
arasındaturizmixtisasıüzrəproqramtələbələrəhəriki
tədrisocağınındiplomunualmaqşansıverir.

ATMU-danbildirilibki,pandemiyasəbəbindənbeynəlxalq
təhsil proqramı üzrə builki “Məzungünü” onlayn formatda
təşkilolunub.
Tədbirdə çıxış edən ATMU-nun rektoru İlham Mədətov

COVİD-19dövründətəhsilsahəsindəyaranmışproblemlər-
dəndəsözaçıb.Məzunlarıtəbrikedənrektoronlaragələ-
cəkkaryeralarındamüvəfəqiyyətlərarzulayıb.
İMCKremsTətbiqiElmlərUniversitetininnümayəndələri

dəməzunlarauğurlararzulayıblar.
Qeydedəkki,bugünədəkATMU-nun260 tələbəsiAzər-

baycan–AvstriyaTurizmProqramıüzrətəhsiliuğurlabaşavu-
raraqikilidiplomqazanıb.
AATP çərçivəsində müxtəlif illərdə həm bakalavriatura,

həmdəmagistraturasəviyyələriüzrəəməkdaşlıqmüqavi-
lələriimzalanıb.2020-ciildəDövlətTurizmAgentliyinindəs-
təyinəticəsindəAATPproqramüzrəəməkdaşlıqmüqavilə-
sininmüddətiuzadılıb.

“Hər misram söyləyər: burda, burdadır”
LənkəranRegionalMə
dəniyyətİdarəsiQ.Vəliyev
adınaLənkəranşəhərMə
dəniyyətMərkəzinintəşki
latçılığıilədahiAzərbaycan
şairivəmütəfəkkiriNizami
Gəncəvinin880illiyinəhəsr
edilmiş“Hərmisramsöy
ləyər:burda,burdadır”adlı
teatrlaşdırılmışədəbibədii
kompozisiyatəqdimolunub.

MədəniyyətMərkəzinin“Vaqif”dramtruppasınınMehdiHüseynin“Ni-
zami”pyesininmotivləriəsasındahazırladığıkompozisiyadaÜrgəkənd
Yaradıcılıqevininbədiirəhbəri,müğənniElgünƏlizadəvəmərkəzin“Ay
lolo”rəqsqrupubir-birindənmaraqlınömrələrtəqdimediblər.
TədbirçərçivəsindəLənkəranşəhərMərkəzikitabxanasıUşaqşöbəsi-

nintəşkilatçılığıiləkitabsərgisidətəşkilolunub.
SondaLənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiŞahinŞahbazov

çıxışedərəkMədəniyyətMərkəzinə,həvəskaraktyortruppasınagələcək
fəaliyyətlərindəuğurlararzulayıb.
Qeydedəkki,kompozisiyadaNizamiobrazınıŞağlaserkəndSənət-

karlıqklubununəməkdaşıƏliƏkbərov,AfaqrolunuKənarmeşəkəndSə-
nətkarlıqevininmüdiriOfeliyaƏliyevacanlandırıblar.DigərrollarıMən-
surHacıyev,ElnarəAbdullayevavəNurlanŞiriyevifaediblər.

NURƏDDİN

Müxtəlif səpkili tədbirlər
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Hey kəl tə ra şın hər bir əsə ri onun hə ya tı, öv la dı, ya rat dı-

ğı dır, Al lah tə rə fin dən ona ve ri lən qüd rət dir de yir, Xalq 
rəs sa mı Xan lar Əh mə dov. Bu il 75 il lik yu bi le yi ni qeyd 
edən sə nət kar la gö rüş mək pla nı mız bir müd dət əv və-

lə nə zə rə tu tul muş du. Bu ara da hey kəl tə raş Şu şa ya get mə li 
ol du. Söh bə ti miz də bu sə fər dən son ra baş tut du.

– Xan lar müəl lim, elə Şu şa 
təəs sü ra tı nız dan baş la yaq 
söh bə ti mi zə. Sə fə rin məq sə di 
də öz ye rin də...
– Təq ri bən 40 il əv vəl dos-

tum, Əmək dar rəs sam Na miq 
Da da şov la Şu şa da Bül bü lün və 
Üze yir bə yin büst lə ri ni iş lə dik. 
O hey kəl lər ki, son ra dan ta le lə-
ri nə “Gül lə lən miş hey kəl lər” adı 
ya zıl dı. 44 gün lük mü ha ri bə-
nin möh tə şəm Qə lə bə se vin ci 
və Şu şa nın azad edil mə sin dən 
son ra cə nab Pre zi dent bu hey-
kəl lə ri öz doğ ma yur du na qay-
tar dı. Şu şa da di gər iş lə di yim 
hey kəl tə raş lıq nü mu nə si isə 
Bül bü lün Ev-Mu ze yi nin qar şı-
sın da mü ğən ni nin qa val içə ri-
sin də olan hey kə li idi. Hə min 
hey kə li də mən fur er mə ni lər 
dar ma da ğın edib tun cu nu 
apar mış dı lar. Pre zi dent İl ham 
Əli yev Şu şa sə fə rin də bil dir-
di ki, Bül bü lün evi tə mir edi lib 
əv vəl ki və ziy yə ti nə qay ta rıl-
ma lı dır. Xalq ar tis ti Po lad Bül-
bü loğ lu ha zır da ata yur du nun 
bər pa sı ilə bağ lı iş lə rə baş la-
maq is tə yir. Elə bu sə bəb dən 
də mə nim lə əla qə ya ra dıb 
hey kə lin ye ni dən bər pa sı ilə 
bağ lı fi  kir lə ri mi öy rən di. Be lə-
lik lə, şü kür ol sun ki, mən də bu 
gü nü, azad Şu şa nı gör düm və 
hey kə lin ye ni dən ye rin də bər qə-
rar olun ma sı nı hə ya ta ke çi rə cə-
yəm. Bö yük hə vəs lə bu işə baş-
la ya ca ğam. Şu şa ya get mə yi min 
məq sə di də bu idi. 

Təəs sü ra ta gə lin cə isə, qə dim 
şə hə ri mi zə Zə fər yo lu ilə get mə-
li ol duq. Bir az mə nə ağır tə sir 
et di. O sə bəb dən ki, mə nim ana 
tə rə fi m şu şa lı dır. Şu şa da ba ba-
mın evi də var. Hət ta 40 il əv-
vəl Şu şa nın ic ra nü ma yən də si 
mə nə de miş di ki, in di bu ev də 
er mə ni ailə si ya şa yır, am ma 
biz evi bo şalt dı ra bi lə rik. La kin 
o za man ra zı ol ma mış dım. Nə 
bi ləy dim ki, bir ne çə il son ra 
on la rın be lə məkr lə ri or ta ya çı-
xa caq. Mək təb li il lə rim də hər il 
yay tə ti li ni Şu şa da ke çi rər dim. 
Şu şa mə nə doğ ma dır. 75 ya-
şım da Şu şa nı ye ni dən be lə gör-
mək mə nə çə tin idi. İki li hiss lər 
ya şa yır dım. Se vinc his si – öz 
tor pa ğım da ad dım la yı ram və 
bu şə hə ri yad da şım da qa lan 
Şu şa ki mi gör mə mə yin qüs sə-
si. Ax şam lar Şu şa məs ci di tə-
rəf də qə lə bə lik, mə həl lə lər də ki 
çal-ça ğır, bu laq qar şı sın da kı 
növ bə, bir də yer lə yek san olun-
muş mə də niy yət evi can la nır dı 
göz lə rim önün də. Dün ya nın ən 
gö zəl şə hər lə ri be lə in san ami-
li yox dur sa, əhə miy yə ti ni iti rir. 
İna nı ram ki, Şu şa da hə yat bər-
pa olu na caq. 

– Xa tır la yı ram, bir ne çə 
il əv vəl siz “Gül lə lən miş 
hey kəl lər”in bər pa sı na eti-
raz et miş di niz...
– Bə li, bu na eti raz et miş-

dim və se vin dim ki, bi zim bir 
müəl lif ki mi o dövr də fi k ri miz 
din lə nil di, bu hey kəl lər res-
tav ra si ya olun ma dı. Biz ürə-
yi yum şaq xal qıq, təəs süf ki, 
ta ri xi unut qan lı ğı mız da var. 
Odur ki, bu hey kəl lər gə lə-
cək nə sil lə rə bir ib rət dər si 
ola caq. 

– De mək, gə lə cək üçün 
də res tav ra si ya nə zər də 
tu tul ma yıb?

– Xeyr, olun may caq. Bu bir ta-
rix dir və yad daş sə hi fə miz dir. 

– Mü sa hi bə lə ri niz də de yir si niz 
ki, hey kəl tə raş la rın heç za man 
boş vax tı ol mur. Olan da isə 
ürə yi miz is tə yən əsər lə ri ya-
ra dı rıq. Si zin ürə yi niz is tə yən 
əsər lə rin möv zu su nə olur?
– Son 30 il də boş vax tı mın 

ha mı sı nı Xo ca lı fa ciəsi nə həsr 
et mi şəm. Elə ol du ki, hə min ge-
cə mən ha di sə nin içi nə düş düm. 
Hə min gün Ağ dam da idim və Ağ-
da ma gə ti ri lən ya ra lı lar, şə hid lər 
ha mı sı gö zü mün qar şı sın da dır. 
Sə nət kar üçün də bu, həs sas 
möv zu dur. Son 20 il də Xo ca lı ya 
həsr edi lən bü tün mü sa bi qə lər də 

iş ti rak et mi şəm və ha mı sın da da 
əsər lə rim yer qa za nıb. Əs lin də, 
bu əsər lər ürə yi min ça ğı rı şı dır. 

Ya ra dı cı lıq be lə iş dir ki, bir var 
si fa riş olu nur, bir də var qəl bi nin 

sə si ilə ha zır la yır san.

– Ha zır da hə yət də ta mam-
lan ma mış bir hey kəl gö rü rük. 
Cə fər Cab bar lı nın hey kə li...

– Bə li, bu hey kəl si fa riş dir. 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı-
nın qar şı sın da qo yu la caq. 
İki hey kəl nə zər də tu tu lub. 
C.Cab bar lı və M.F.Axund za-
də. Ha zır da bu hey kəl üzə rin-
də ça lı şı ram. Azad möv zu la ra 
gə lin cə isə, gənc lik il lə rim də 
bu möv zu lar fərq li idi. Sev gi, 
ana və s. Bu möv zu la ra ürək-
dən ya na şır dım. 

– Bəs baş qa han sı si fa ri şi-
niz var?
– Es kiz ki mi xa rı bül bül hey-

kə li nə zər də tu tu lub. Sim vo lik 
gül dür. Gü lü, yar pa ğı, bu da-
ğı hey kəl di li nə çe vir mək bir 
az çə tin dir. Onun öz yol la rı 
var. Son ra “Də mir yum ruq”, 
“Ana” hey kə li var. Ana ki mi 
o nə fər yad edir, nə də da nı-
şır. O, əs gər lə rə yol gös tə rir, 
inam lı ol ma ğa ça ğı rır. Yə ni bu 
gü nün möv zu la rı ar tıq bu hey-
kəl lər dir. 

– Əs gər de miş kən, bu möv-
zu da da ye ni işi niz ol ma lı dır, 
mən cə...

– Bə li, hə min iş bö yük həcm li 
ol du ğu üçün di gər ema lat xa na-
da dır. “Bay raq san can əs gər”. 

Bu hey kəl Şir van şə hə rin də 
qo yu la caq. Da ha önəm li bir 
işim isə ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin büs tü dür ki, hə min 
iş də ta mam lan maq üz rə dir. 
Son iş lər dən bi ri də ge ne ral 
Əliağa Şıx lins ki nin qə bi rüs tü 
abi də si ol du. 

– Bül bü lün Şu şa da hey kə li 
nə vax ta nə zər də tu tu lub?

– İn şal lah, yə qin ki, 8 No-
yabr – Qə lə bə Gü nü nə, ilin 
axı rı na ki mi ye kun laş dır ma-
ğa im kan ola caq. 

– Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye-
vin hey kə li ni də ha zır la mı sı-
nız. Nə vaxt qo yu la caq?
– Bu möv zu da son gün lər mə-

nə çox say lı zəng lər olub. Hey kəl 
il ya rım bun dan əv vəl dən ha zır-
dır. Pan de mi ya, mü ha ri bə şə raiti. 
Hey kə lin lən gi mə si sə bəb lə ri ba-
şa dü şül mə li dir. Ya xın iki ay müd-
də tin də açı lı şı nə zər də tu tu lur. 

– Xan lar müəl lim, yu bi le yi niz 
ərə fə sin də zəng ləş dik. De di-
niz ki, heç vaxt ad gü nü qeyd 
et mir si niz. Am ma bir az da 
hə yat və ya ra dı cı lıq yo lu nu za 
nə zər sa laq... 

– Ha mı yu bi ley və 75 rə qə-
mi ni qeyd edir. Am ma mən öz 
ya şım da 35-dən yu xa rı ke çə 
bil mi rəm. Hə lə də 35 ya şım da 
qal mı şam. Bu gün lər də isə oxu-
dum ki, in san hə ya tı nı də yi şən-
də, bu dün ya dan o bi ri dün ya-
ya qə dəm qo yan da 35 ya şın da 
olur. Bu mə ni çox dü şün dür dü. 
Ümid ve ri ci hal dır. De mək, mən 
hə mi şə bu yaş da ola ca ğam. 

– Yə qin 35 ya şı nız da hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı nız da çox önəm li 
ha di sə lər olub ki, bu ya şın tə-
si rin dən çı xa bil mir si niz, elə mi?
– Əl bət tə. 35 yaş elə dir ki, 

hə yat sə nin əlin də dir. Həm də 
bi zim döv rün 35 ya şı ta mam 
baş qa idi. İn di bə zən gənc lə rə 
ba xı ram 35 yaş da hə lə də 15 
yaş da kı ki mi dü şü nən lər çox dur. 
Mən öz 35 ya şı mı dü şü nən də o 
vaxt kı fəaliy yə ti mi xa tır la yı ram. 

Rəs sam lar İt ti fa qın dan eza-
miy yət lər, hey kəl eks per ti ki mi 
fəaliy yə tim və s. Am ma eti raf 
edim ki, elə in san lar da var ki, 80 
ya şın da be lə 12 yaş da kı dü şün-
cə ilə ya şa yır lar... 

– Dü nən zəng et di yim za man 
qə bul ko mis si ya sın da im ta-
han lar da ol du ğu nu zu qeyd 
et di niz. Ye ni nə sil, gənc rəs-
sam lar ümid ve ri ci dir mi?

– İs te dad lı gənc lər var. Am-
ma bi zim za man ilə gö tü rən də 
fərq li dir lər. Çox da iş gü zar de-
yil lər. Bi zim kur su muz da Fər-
had Xə li lov, Ağaəli İb ra hi mov, 

Şə rif Şə ri fov, Ra fael Əsə dov, 
Na miq Da da şov, Ra fael Mu-
ra dov və di gər lə ri var dı – bu 
gün ha mı sı ta nın mış ad lar dır. 
An caq əmək se vər lik on la rı 
bu ye rə çı xar dı. Elekt rik qa ta-
rı na pu lu muz ol ma yan da xəl-
vət mi nib Bu zov na ya ge dər, 
gə zib öy rə nər dik. Ağaəli ilə 
ki tab xa na lar dan ki tab sə hi fə-
lə rin dən Pi kas so nun iş lə ri ni 
oğur la dı ğı mı zı da eti raf et-
mə li yəm. Çox say da ki tab lar 
alıb oxu yar dıq. Am ma bu gün 
in ter net də is tə di yi miz sa hə lər 

üz rə zən gin mə lu mat var. Bu-
na bax ma ya raq, tə lə bə lər tən-
bəl dir lər. Onu da qeyd edim ki, 
ha zır da rəs sam lıq da əsa sən 
qız lar təh sil alır. Na ra hat lıq do-
ğu ra nı bu dur ki, bi rin ci kurs da 
tə lə bə lər lə ta nış olan za man 
ço xu de yir ba lı çat ma dı ğı üçün 
bu sa hə ni se çib. 

– Bir ne çə il əv vəl hey kəl lər 
par kı ilə bağ lı fi  kir irə li sür-
müş dü nüz. Bu gün də ak tual-
dır mı hə min mə sə lə?
– Bə li, mən 30 il dən çox dur ki, 

Rəs sam lar İt ti fa qın da hey kəl-
tə raş lıq cə miy yə ti nin səd ri yəm. 
Bu sə bəb dən də ema lat xa na lar-
da çox olu ram. Hey kəl tə raş la rın 
ema lat xa na la rın da, or ta və yaş lı 
nə sil də çox gö zəl hey kəl lər var. 
On la rı cə miy yə tə ta nıt maq la-
zım dır. Xü su sən də boş park lar-
da həm gənc, həm də yaş lı rəs-

sam la rın ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri 
nü ma yiş olun ma lı dır. Elə köh-
nə hey kəl lər də qo run ma lı idi. 
Çün ki ta rix dir. Mən Hin dis tan da 
olan da gö rür düm ki, han sı sa in-
gi lis lor dun hey kə li nin üzə rin də 
“Bu, in gi lis müs təm lə kə si za ma-
nı na aid əsər dir” qey di var. O 
vaxt pay tax tın “Dost luq” par kın-
da hey kəl lər par kı nın ya ra dıl-
ma sı tək li fi  ni irə li sür müş düm...

Söh bə ti mi zi ma sa ət ra fın da 
ye kun laş dı rıb ema lat xa na ya 
ke çi rik. Bu ra da hey kəl lə rin ki-
çik ma ket lə ri var və bə zi əsər-
lə rin üzə rin də bər pa işi nin get-
di yi nin şa hi di olu ruq. Xan lar 
müəl lim bi zə sə nə tə gə li şin dən 
da nı şır: “Rəs sam lıq, hey kəl tə-
raş lıq mə nə qan la ke çib. Da-
yı la rım hə mi şə ev də uşaq lar 
ara sın da mü sa bi qə edər di lər 
və nə dən sə hə mi şə mən qa lib 
gə lər dim. Bu qa li biy yət lər mə ni 
sə nə tə bağ la dı”.

Sə nət kar Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı ye vin hey kəl lə ri nin di gər 
nü mu nə lə ri ni bi zə gös tə rir. De-
yir ki, hey kəl ya ra dı lar kən onun 
ma liy yə tə rəfl  ə ri də nə zə rə alın-
ma lı dır. 

Son ra Xan lar müəl li min ki tab-
xa na sı ilə ta nış olu ruq. Hey kəl-
tə raş bu ki tab xa na nı nə və si nə 
ce hiz ver mə yi dü şü nür... 

Xan lar müəl lim lə ma raq lı mü-
sa hi bə yə gö rə sa ğol la şıb ay rı-
lı rıq. Yol bo yu ya rat dı ğı hey kəl-
lə ri göz önü nə gə ti ri rəm. Hər 
bi ri Azər bay ca nın ic ti mai-si ya si, 
mə də ni hə ya tın da mü hüm iz lər 
qoy muş in san la ra həsr olu nub. 
Bu hey kəl lər ya ra dı lar kən müəl-
lif on la rın hə ya tı nı, xa rak te ri ni 
oxu yur, öy rə nir və be lə lik lə, bir 
hey kəl tə raş ta le yin də on lar la in-
san öm rü ya şa nır. Se və rək se-
çi lən sə nət də isə bu iş yo ru cu 
de yil, sə nə tə bö yük töh fə lər lə 
mü şa yiət olu nur. Bu sev gi nin 
ger çək nü mu nə si isə Xalq rəs-
sa mı Xan lar Əh mə do vun zən-
gin ya ra dı cı lıq ir si dir. 

LALƏ

“Əsərlərim  qəlbimin  çağırışıdır”
Xanlar Əhmədov: “Məktəbli illərimdə hər il yayı Şuşada keçirərdim.

75 yaşımda Şuşanı belə görmək mənə çətin idi”

Bül bü lün Ev-Mu ze yi nin qar şı-

lik lə, şü kür ol sun ki, mən də bu 

si fa riş olu nur, bir də var qəl bi nin 
sə si ilə ha zır la yır san.

– Ha zır da hə yət də ta mam-
lan ma mış bir hey kəl gö rü rük. 
Cə fər Cab bar lı nın hey kə li...

Gən cə Döv lət Dram Teat rı-
nın qar şı sın da qo yu la caq. 
İki hey kəl nə zər də tu tu lub. 
C.Cab bar lı və M.F.Axund za-
də. Ha zır da bu hey kəl üzə rin-
də ça lı şı ram. Azad möv zu la ra 
gə lin cə isə, gənc lik il lə rim də 
bu möv zu lar fərq li idi. Sev gi, 
ana və s. Bu möv zu la ra ürək-
dən ya na şır dım. 

Təqribən 40 il əvvəl 
dostum, Əməkdar rəssam 
Namiq Dadaşovla Şuşada 
Bülbülün və Üzeyir bəyin 

büstlərini işlədik. O heykəllər 
ki, sonradan talelərinə 

“Güllələnmiş heykəllər” adı 
yazıldı. Şuşada digər işlədiyim 
nümunə isə Bülbülün evinin 

qarşısındakı heykəli idi.
had Xə li lov, Ağaəli İb ra hi mov, 

Şə rif Şə ri fov, Ra fael Əsə dov, 
Na miq Da da şov, Ra fael Mu-
ra dov və di gər lə ri var dı – bu 
gün ha mı sı ta nın mış ad lar dır. 
An caq əmək se vər lik on la rı 
bu ye rə çı xar dı. Elekt rik qa ta-
rı na pu lu muz ol ma yan da xəl-
vət mi nib Bu zov na ya ge dər, 
gə zib öy rə nər dik. Ağaəli ilə 
ki tab xa na lar dan ki tab sə hi fə-
lə rin dən Pi kas so nun iş lə ri ni 
oğur la dı ğı mı zı da eti raf et-
mə li yəm. Çox say da ki tab lar 
alıb oxu yar dıq. Am ma bu gün 
in ter net də is tə di yi miz sa hə lər 

Heykəltəraşların 
emalatxanalarında çox 

gözəl heykəllər var. Onları 
cəmiyyətə tanıtmaq lazımdır. 

Xüsusən də boş parklarda həm 
gənc, həm də yaşlı rəssamların 
yaradıcılıq nümunələri nümayiş 

olunmalıdır. Elə köhnə 
heykəllər də qorunmalı idi. 

Çünki tarixdir.

“Xosrov və Şirin” bədii serialı çəkilir
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi nə həsr edi-
lən 12 bö lüm dən iba rət “Xos rov və Şi rin” 
bə dii se rialı nın çə ki liş lə ri da vam edir. 
La yi hə Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
“Azər bay can film” Ki nos tu di ya sı və İc ti mai 
Te le vi zi ya və Ra dio Ya yım la rı Şir kə ti nin 
bir gə is teh sa lı dır.

Ki nos tu di ya dan bil di ri lib ki, se rial da “Xos-
rov və Şi rin” poema sın da kı ha di sə lə rin 
kom po zi si ya sı və sü je ti sax la nıl maq la müa-
sir döv rü mü zə pro yek si ya olu nub.  Psi xo lo ji 
dram st ruk tu run da olan se rialın qa yə si həm 
müasir ta ma şa çı la rı Ni za mi Gən cə vi ya ra-
dı cı lı ğı ilə ta nış et mək, həm də onun kə lam-

la rı nı bir da ha diq qə tə çat dır maq, gə lə cək 
nə sil lə rə ötür mək dir.

Ey ni za man da se rial gös tə rə cək ki, da hi 
Azər bay can şairi nin sək kiz əsr ön cə yaz dı ğı 

bir əsər də dra ma tur ji qay da lar, sü je tin in ki şaf 
xət ti ki mi prin sip lər ne cə də qiq lik lə ye ri nə ye-
ti ri lib. Bu na gö rə də bu əsər və əsər də ki qəh-
rə man lar, xa rak ter lər bu gü nün bir çox ədə bi 
əsər lə rin dən da ha müasir və da ha ak tual dır. 
Məhz bu əsə rin sü je ti əsa sın da se rialın çə-
kil mə si nin bir sə bə bi də var. Mə lum dur ki, 
üz də ni raq er mə ni ədə biy yat çı la rı bu əsər də-
ki Şi rin ob ra zı nı er mə ni şah za də si ki mi təq-
dim edir lər. Bu ba xım dan se rialın is teh sa lı 
ideolo ji va si tə ki mi də əhə miy yət kəsb edir.

Çə ki liş lə ri Ba kı nın Mər də kan, Şü və lan və 
Maş ta ğa qə sə bə lə rin də apa rı lan bə dii se-
rialın re jis sor la rı Xəy yam Ab dul la za də və 
El məd din Alı yev, sse na ri müəl lifl  ə ri isə İl qar 
Fəh mi və Xəy yam Ab dul la za də dir. Xos rov 
ob ra zı nı Rüs təm Cəb ra yı lov, Şi ri ni isə Kə-
ma lə Pi ri ye va can lan dı rır.

Ekranlara yeni fi lmlər gəlir... 
Cə fər Cab bar lı adı na “Azər bay can film” Ki nos tu di ya sın da 3 bə-
dii tam met raj lı film is teh sal pro se sin də dir.  Bu ba rə də ki nos tu-
di ya nın mət buat xid mə tin dən mə lu mat ve ri lib.

Re jis sor  El çin Mu-
saoğ lu nun “Mər yəm” fi l-
mi nin çə ki liş lə ri nə may 
ayın dan baş la nı lıb. Ha-
zır da Za qa ta la-Ba la kən 
böl gə sin də son çə ki liş lər 
ge dir və iyu lun 10-na ki mi 
çə ki liş lər ta mam la na caq. 
Ek ran əsə ri nin ilin so nu-
na ta ma şa çı la ra təq dim 
olun ma sı nə zər də tu tu lub. Dram jan rın da olan fi l min sü jet xət ti 
öl müş bil di yi ata sı nı gör mək üçün uzun il lər son ra Azər bay ca na 
gə lən və onu uc qar ra yon da yer lə şən ru hi-əsəb xəs tə xa na sın da 
ta pan Mər yəm ad lı qız dan bəhs edir. Qeyd edək ki, fi lm lə bağ lı 
əla və mə lu mat növ bə ti gün lər də mət buata açıq la na caq. 

İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nə həsr olun muş ki no re jis sor Va qif 
Mus ta fa ye vin “Fər yad 2” fi l mi ilə bağ lı ha zır lıq pro ses lə ri ge dir. 
Fil min mə kan çə ki liş lə ri nə ha zır lıq məq sə di lə Had rut və Ba kı şə-
hə rin də  de ko ra si ya lar qu ru lur. İyul ayı nın 15-dən son ra çə ki liş-
lər baş la na caq. 

Asif Rüs tə mo vun “Mər mər so yu ğu” ad lı fi l mi isə fran sa lı şir kət-
lə bir gə len tə alı na caq.  İlin so nu na qə dər bu iki fi l min də çə ki liş-
lə ri nin ta mam lan ma sı nə zər də tu tu lub. 

Ey ni za man da, ki nos-
tu di ya da bir ne çə sə nəd li 
fi l min çə ki liş lə ri də da-
vam edir. “Gö rün mə yən 
qəh rə man lar” ad lı  5 his-
sə li sil si lə xro ni kal fi lm-
lə rin is teh sa lı pro se si nə 
ar tıq start ve ri lib. Sil si lə 
fi lm lər İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də öz qəh rə-
man lıq la rı ilə ad qa zan mış dö yüş çü lər haq qın da dır. Mə də niy yət 
Na zir li yi nin “Bö yük qa yı dış” sse na ri mü sa bi qə si nin qa li bi olan 
“Ful ya” sə nəd li fi l mi ta mam la nıb və mon taj pro se sin də dir.  

L.AZƏRİ

“Animafi lm”in uşaq münsifl ər 
heyətinə üzvlərin seçimi 

Okt yab rın 20-dən 24-dək Ba kı da ke çi ri lə cək IV 
“Ani ma film” Bey nəl xalq Ani ma si ya Fes ti va lı nın 
Təş ki lat ko mi tə si fes ti val da uşaq lar dan iba rət 
mün sif lər he yə ti ya ra da caq.

Fes ti val da uşaq lar və bö yük lər üçün çə kil miş on-
lar la yer li və xa ri ci ani ma si ya fi lm lə ri təq dim edi lə-
cək.

Təş ki lat çı lar buil ki fes ti val da uşaq lar dan iba-
rət mün sif he yə ti nə qo şul maq hü qu qu nun şərt lə-
ri ni elan edib. “Uşaq lar ü ç  ü n ən yax şı qı sa met raj lı 
ani ma si ya fi l mi” və “Uşaq lar tə rə fi n dən çə kil miş̧ ən 
yax şı qı sa met raj lı ani ma si ya fi l mi“ mü sa bi qə si nin 
qa lib lə ri ni 20-30 nə fər uşaq dan iba rət olan mün sif-
lər he yə ti müəy yən edə cək.

Mün sif ol maq is tə yən lər mü ra ciət lə ri ni av qus tun 
15-dək ani ma fi lm.biaf@gmail.com e-poçt ün va nı na 
gön də ril mə li dir.

Nə ti cə lər av qus tun 31-də www.ani ma fi lm.az say-
tın da dərc olu na caq.

Qobu emalatxanasında ilin ən böyük xalçası kəsilib
“Azər xal ça” Açıq Səhm dar Cə miy yə ti nin 
(ASC) Qo bu ema lat xa na sın da son bir il də 
to xu nan ən bö yük öl çü lü xal ça kə si lib. 
İyu lun 2-də kə si lən xal ça nı beş ay müd-
də tin də 4 xa nım to xu yub.

“Azər xal ça”nın mət buat xid mə tin dən bil-
di ri lib ki, Qu ba mək tə bi nə aid “Pi rə bə dil” 
çeş ni si ilə to xu nan xal ça 24 kvad rat metr dir. 
Bu, Qo bu ema lat xa na sın da kə si lən dör-
dün cü bö yük öl çü lü xal ça dır.

Qeyd edək ki, iri öl çü lü  (24-25 kvad rat-
metr) xal ça la rı to xu maq üçün “Azər xal-
ça”nın hər ema lat xa na sın da 2 bö yük xal ça 
dəz ga hı möv cud dur.

“Azər xal ça” ASC-nin Ab şe ron ra yo nu nun Qo bu qə sə bə sin də xal ça is teh sa lı 
ema lat xa na sı 2018-ci ilin de kab rın da fəaliy yə tə baş la yıb. Ema lat xa na nın Qo bu 
qə sə bə si nin əra zi sin də ya ra dıl ma sı tə sa dü fi  de yil. Çün ki bu qə sə bə də həm ta ri-
xən xal ça çı lıq la məş ğul olub lar, həm də fi  lialın yer ləş di yi əra zi xal ça çı lı ğın ya şa-
dıl dı ğı Güz dək, Aşa ğı Güz dək və Hök mə li qə sə bə lə ri nə təq ri bən ey ni uzaq lıq da 
olan mə sa fə də yer lə şir. Bu ra da əsa sən Ba kı qru pu Azər bay can xal ça la rı nın to-
xun ma sı na üs tün lük ve ri lir.



6 yaddaş www.medeniyyet.az

№50 (1827)
7 iyul 2021

Maarifçilik ideallarının görkəmli təbliğatçısı

Də rin məz mun lu əsər lə ri 
ilə maarif çi lik ideal la rı nı 
təb liğ edən ədib lə ri-
miz dən bi ri də Nə cəf 

bəy Və zi rov olub. Gör kəm li 
dra ma turq M.F.Axund za də 
ənə nə lə ri ni da vam et di-
rə rək sil si lə ko me di ya lar 
ya zıb, “Mü si bə ti-Fəx rəd din” 
əsə ri ilə ədə biy ya tı mız da 
fa ciə jan rı nın əsa sı nı qo yub.  
Maarif çi ədi bin xa ti rə si ni 
və fa tı nın 95-ci il dö nü mü 
ərə fə sin də yad edi rik.

Nə cəf bəy Fə tə li bəy oğ lu Və-
zi rov 1854-cü il də Şu şa şə hə-
rin də ana dan olub. İb ti dai mək-
tə bi bi tir dik dən son ra təh si li ni 
Ba kı şə hə rin də da vam et di rir. 
İm kan düş dük cə teat ra ge dir. 
Bir müd dət son ra iz lə di yi ta ma-
şa la rın, xü su si lə M.F.Axund za-
də nin ko me di ya la rı nın tə si ri ilə 
on da ya ra dı cı lı ğa me yil oya nır. 
Gim na zi ya nın son si nifl  ə rin də 
oxu yar kən “Əti sə nin, sü mü yü 
mə nim”, “Qa ra gün lü” ad lı ilk 
pyes lə ri ni qə lə mə alır.

Nə cəf bəy tər cü me yi-ha lın da 
ya zır: “1873-cü il də al tın cı si-
nif də ol du ğum hal da bi rin ci də-
fə rus teat rı na get dim. Bu ge cə 
mə nə nə ha yət də rə cə də əsər 
elə di. Teat rın nə ol du ğu nu ba şa 
düş düm. Sa ba hı gü nü gim na zi-
ya müəl li mi Hə sən bəy Mə li kov 
(Zər da bi) cə nab la rı na mü ra ciət 
edə rək so ruş dum ki, bi zim di li-
miz də teatr əsər lə ri, məz hə kə, 
fa ciə var dır mı? Hə sən bəy Mir-
zə Fə tə li Axund za də nin “Ha cı 
Qa ra” ko me di ya sı nı tap dı. Bu 
ko me di ya nı pan sion da olan mü-
səl man şa gird lə ri ilə bir yer də oy-
na maq üçün ha zır la ma ğa baş la-
dıq. Ta ma şa gü nü çox adam var 
idi... Bi zim bu teat rı mız ca maata 
nə ha yət də rə cə də xoş gəl miş di. 
Hə man ge cə müəl li mi miz Hə sən 
bəy Mə li kov Mir zə Fə tə li Axund-
za də nin təb rik te leq ra mı nı gə-
tir di. M.F.Axund za də iki və rə qə 
min nət dar lıq ka ğı zı yaz mış dı. 
Axır da bu nu əla və et miş di: “Bu 
gün “Ha cı Qara”nı səh nə də gös-
tər mək lə mə nim öm rü mün üzə-
ri nə on il da ha ar tır dı nız”. 

Or ta təh si li uğur la ba şa vu-
ran Nə cəf bəy Ru si ya ya ge dir. 
Sə nəd lə ri ni  Sankt-Pe ter burq 
Uni ver si te ti nə ve rir. Şə hə rin rü-
tu bət li ha va sı onun səh hə ti nə 
pis tə sir et di yi üçün xəs tə lə nir. 

Hə kim lər ona Mosk va ya köç-
mə yi məs lə hət gö rür. Bun dan 
son ra Mosk va da Pet rovs ki-Ra-
zu movs ki Kənd Tə sər rü fa tı və 
Me şə çi lik Aka de mi ya sı na da xil 
olur. Qə bul im ta han la rın da yük-
sək qiy mət lər al dı ğı üçün ona 
tə qaüd də tə yin olu nur. Al dı ğı 
tə qaüd lə o, teatr ta ma şa la rı na 
ge dir. Asu də vaxt la rın da bə dii 
əsər lər ya zır. “Əkin çi” qə ze tin-
də mə qa lə lər lə çı xış edir. 

Dörd il dən son ra təh si li ni 
ba şa vu rur və və tə nə dö nür. 
Gən cə qu ber ni ya sı nın Di li can, 
Tər tər böl gə lə rin də me şə bə yi 
iş lə yir. Ey ni za man da Ba kı da 
çı xan “Hə yat”, “İr şad”, “Ta zə 
hə yat”, “Açıq söz” və s. qə zet-
lər də “Dər viş” im za sı ilə fel ye-
ton lar ya zır. Di gər tə rəf dən isə 
dram dər nək lə ri nə rəh bər lik 
edir, Azər bay can da teatr sə-
nə ti nin in ki şa fı, akt yor nəs li nin 
ye tiş mə si üçün bö yük səy gös-
tə rir. 1905-ci il də bi rin ci rus in-
qi la bı baş la yan da çar hö ku mə-
ti nin nə zə rin də si ya si cə hət dən 
o qə dər də eti bar lı ol ma yan Pet-
rovs ki-Ra zu movs ki Aka de mi ya-
sı nın mə zun la rı da nə za rə tə 
gö tü rü lür. Nə cəf bəy Və zi rov da 
əsas sız ola raq iş dən azad edi lir. 
O, Ba kı da bir da ha im ta han ve-
rir və və kil iş lə mək hü qu qu alır. 
Bun dan son ra və kil lik fəaliy yə-
ti ilə ya na şı, bə dii ya ra dı cı lıq la 
da ha ar dı cıl məş ğul olur. “Ya-
ğış dan çıx dıq, yağ mu ra düş-
dük”, “Pəh lə va na ni-zə ma nə”, 
“Dal dan atı lan daş to pu ğa də-
yər”, “Son ra kı peş man çı lıq fay-
da ver məz”, “Adı var, özü yox” 
pyes lə ri ni ya zır.

Ədi bin döv rü mü zə gə lib ça-
tan ilk əsə ri “Ev tər bi yə si nin bir 
şək li” ko me di ya sı dır.  Bu əsər də 

mül kə dar ailə lə rin də ki tər bi yə 
üsu lu tən qid edi lir. Ko me di ya-
nın konfl  ik ti var lı, am ma ko bud, 
mə də niy yət siz ata Bay ra mə li 
bəy lə tən bəl və tər bi yə siz oğul-
la rı Rə sul və Səf dər qu lu ara sın-
da kı müasir hə yat qay da la rı na, 
mək tə bə mü na si bət dən do ğan 
zid diy yət lər üzə rin də qu ru lub. 

N.Və zi ro vun ya ra dı cı lı ğın da 
“Mü si bə ti-Fəx rəd din” əsə ri mü-
hüm yer tu tur. Müəl li fi n 1896-
cı il də yaz dı ğı və Azər bay can 
ədə biy ya tın da fa ciə jan rı nın 
əsa sı nı qoy du ğu pye sin möv zu-
su iki mül kə dar ailə si ara sın da 
ge dən qan da va sın dan alı nıb. 
Fa ciənin konfl  ik ti mür tə ce köh-
nə lik lə nis bə tən zəif ye ni lik ara-
sın da kı mü ba ri zə dir. Bi rin ci lə rin 
nü ma yən də si mü ha fi  zə kar mül-
kə dar olan Rüs təm bəy, ikin ci lə-
rin nü ma yən də si isə de mok ra tik 
ruh lu mül kə dar zi ya lı Fəx rəd din 
bəy dir. Rüs təm bəy ya şa dı ğı 
əra zi də özün dən bö yük heç bir 
var lı şəxs gör mək is tə mir. Ona 
sa lam ver mə yən hər kə si öl dü-
rür, evi nə od vu rub yan dı rır... 
İn ti qam his si Rüs təm bə yin gö-
zü nü tu tur. Oğ lu Mah mud bə yi 
də bu işə təh rik edir və son da 
onun da ölü mü nə sə bəb olur. 
Əsə rin müs bət qəh rə ma nı Fəx-
rəd din bəy gənc zi ya lı dır. Xa ric-
də 5 il ali təh sil al dıq dan son ra 
bö yük ar zu lar la və tə nə dö nür... 
Qan da va sı na son qoy maq və  
Rüs təm bəy lə ba rış maq is tə yir. 
Son da o, maarif siz li yin gül lə si-
nə tuş gə lir... 

“Ya ğış dan çıx dıq, yağ mu ra 
düş dük” (“Ha cı Qəm bər”) ko me-
di ya sı nın möv zu su isə ta cir hə ya-
tın dan gö tü rü lüb. Ko me di ya nın 
mən fi  qəh rə ma nı Ha cı Qəm bər-
dir. O, xa ri ci öl kə lər lə ti ca rət edir. 

Da ha çox var lan maq sev da sı na 
dü şür. Son da ba ra ma al ve ri nə 
gi ri şir. La kin ba ra ma yük lən miş 
gə mi nin də niz də bat ma sı xə bə ri-
ni eşi dən də ha va la nır. Ayaq ya lın, 
ba şıaçıq kü çə lər də do la şır. Bir 
növ gü lüş ob yek ti nə çev ri lir. Bir 
müd dət son ra ba ra ma nın sı ğor ta 
olun du ğu nu, pu lu nun qay ta rı la-
ca ğı xə bə ri ni eşi dir. Bun dan son-
ra ağ lı ba şı na gə lir və sa ğa lır... 

N.Və zi rov ya ra dı cı lı ğı nın ikin-
ci döv rü “Ağa Kə rim xan Ər-
də bi li” məz hə kə si ilə baş la yır. 
Müəl lif əsə ri ya zar kən məş hur 
fran sız dra ma tur qu Jan Ba tist 
Mol ye rin “Xə sis” ko me di ya sın-
dan bəh rə lə nib. An caq o, əsə rə 
mil li ruh ver mək lə ti pik bə dii ob-
raz lar ya ra da bi lib. Bu na gö rə 
də ko me di ya dra ma tur gi ya mız-
da diq qə tə la yiq nü mu nə lər dən 
he sab olu nur. Ədib da ha son-
ra “Vay şə lə küm-məəl lə küm”, 
“Nə əkər sən, onu bi çər sən” və 
“Keç miş də qa çaq lar” əsər lə-
ri ni ya zır. Ədib ey ni za man da 
müx tə lif teatr trup pa la rın da re-
jis sor luq fəaliy yə ti gös tə rib. Bə-
zən hə vəs kar akt yor ki mi ki çik 
həcm li rol lar da oy na yıb...

1913-cü il də N.Və zi ro vun 
ədə bi fəaliy yə ti nin 40 il li yi mü-
na si bə ti lə Ta ğı yev teat rın da 
tən tə nə li yu bi ley təd bi ri ke çi ri lir. 
“Nə cəf bəy Və zi rov” ad lı ay rı ca 
ki tab ça nəşr olu nur. Ədə bi ic ti-
maiy yə tin eh ti ra mı N.Və zi ro vun  
ya ra dı cı lıq il ha mı nı, iş lə mək 
hə və si ni da ha da ar tı rır. 

1917-ci il okt yab rın 25-də Ru-
si ya da çar ha ki miy yə ti nin dev-
ril mə si xə bə ri ni bö yük se vinc-
lə qar şı la yan ədib mət buat da 
“Get sin, gəl mə sin” ad lı mə qa lə 
ilə çı xış edir. N.Və zi rov Azər-
bay can Xalq Cüm hu riy yə ti za-
ma nın da pe da qo ji fəaliy yə ti ni 
da ha da ge niş lən di rir, maarif çi-
li yin in ki şa fı na töh fə lər ve rir. 

Azər bay ca nın so vet ləş mə-
sin dən (1920) son ra N.Və zi rov 
Ba kı da Kənd Tə sər rü fa tı Tex ni-
ku mun da müəl lim iş lə yir. Me şə-
çi lik işi ilə bağ lı tə lə bə lə ri Azər-
bay ca nın müx tə lif ra yon la rı na 
apa rır. Təc rü bə məş ğə lə lə ri nə 
rəh bər lik edir. Unu dul maz  ya zı-
çı-dra ma turq 9 iyul 1926-cı il də 
tə lə bə lə ri ilə bir lik də Şa ma xı da, 
Çu xur yurd da olar kən ürək tut-
ma sın dan və fat edir, Ba kı da 
dəfn olu nur.

Savalan FƏRƏCOV

“Dayana bilmərik, ancaq irəli!”
Baş leytenant Mahmud Məlikov ölüm ayağında 

da yaralı əsgərini qorumağa çalışırdı...
44 gün lük Və tən mü ha ri bə si Azər bay can za bit lə ri nin öz 
əs gər lə ri nə ger çək qəh rə man ör nə yi ol duq la rı nı gös tər di. 
Əs gər lə ri nin önün də ge də rək on la rı da ha mü ba riz ol ma ğa 
hə vəs lən di rən be lə cə sur za bit lər dən bi ri də şə hid baş ley te-
nant Mah mud Mə li kov dur.

Mah mud Təh ma sib oğ lu 
Mə li kov 1994-cü il ap re lin 
3-də Neft ça la ra yo nu nun 
Xol qa ra qaş lı kən din də ana-
dan olub. 2000-ci il də Qis-
mət Nu ra li yev adı na Xol-
qa ra qaş lı kənd tam or ta 
mək tə bi nin bi rin ci sin fi  nə 
ge dib. Tə biət cə çox sa kit 
olan Mah mud or ta mək təb-
də oxu du ğu vaxt dan Hey dər 
Əli yev adı na Azər bay can Ali 
Hər bi Mək tə bi nə qə bul olun-
ma ğı ar zu la yır dı. 2011-ci 
il də or ta mək tə bi bi ti rib ar-

zu su na ça tır. Ali hər bi mək tə bə qə bul olu nur. O, kur sant ki mi tə-
lim-təd ri sə bö yük mə su liy yət lə ya na şır. Hərb sə nə ti nin sir lə ri ni 
də rin dən yi yə lə nir. 

2015-ci il də Ali Hər bi Mək tə bi mü vəff  ə qiy yət lə ba şa vu ran 
Mah mud Ağ ca bə di ra yo nun da yer lə şən N say lı hər bi his sə nin 
ön cəb hə də ki böl mə sin də ta qım ko man di ri ki mi xid mə tə baş la-
yır. 2017-ci il dən isə Bey lə qan ra yo nun da kı N say lı hər bi his sə-
də bö lük ko man di ri ki mi xid mə ti ni da vam et di rir. Xid mə ti döv-
rün də ni zam-in ti za mı na gö rə tə şək kür na mə, həm çi nin 2018-ci 
il də Azər bay can Or du su nun ya ran ma sı nın 100 il lik yu bi ley me-
da lı ilə təl tif edi lir. 2020-ci ilin iyu lun da Er mə nis tan si lah lı qüv və-
lə ri tə rə fi n dən To vuz ra yo nu is ti qa mə tin də tö rət di yi təx ri bat la rın 
qar şı sı nın alın ma sın da fəal iş ti rak edir.

Sent yab rın 27-də Və tən mü ha ri bə si baş la nan da baş ley te-
nant Mah mud Mə li kov da si lah daş la rı ilə bir lik də ön cəb hə də 
dö yüş lə rə atı lır. Fü zu li ra yo nu is ti qa mə tin də düş mə nin çox lu 
say da can lı qüv və si ni və 8 tan kı nı məhv edir lər. Ra yon əra zi-
sin də Üç tə pə ad la nan yük sək lik Mah mu dun ko man di ri ol du ğu 
bö lük tə rə fi n dən mən fur düş mən dən azad edi lir. Okt yab rın 29-
da Fü zu li ra yo nu Qa ra xan bəy li kən di uğ run da dö yüş lər za ma-
nı cə sur za bit düş mə nin snay per gül lə si nə tuş gə lə rək şə hid lik 
zir və si nə uca lır.  

Şə hi din ba cı sı Ar zu Nə cə fo va de yir ki, evin tək oğ lu olan 
Mah mud ki çik yaş la rın dan ağıl lı, sa kit və ça lış qan lı ğı ilə se çi-
lib: “Dərs lə ri nə hər za man mə su liy yət lə ya na şar dı. Məq sə di 
ali mək tə bə qə bul ol maq idi. Həm çi nin boş vaxt la rın da fut bol 
oy na ma ğı çox se vir di. Mah mud gi lin fut bol oy na dı ğı mey dan ça 
evi mi zin qar şı sın da kı qə bi ris tan lı ğın ya nın da dır. İn di qar da şım 
hə min qə bi ris tan lıq da uyu yur...”.

Şə hi din ko man di ri ol muş ka pi tan Amil Mir zə yev Mah mu dun 
onun bö lü yün də ta qı ma rəh bər lik et di yi ni bil di rir: “Son ra dan in-
ti za mı na, sa va dı na, yax şı nailiy yət lə ri nə gö rə bö lük ko man di ri 
və zi fə si nə tə yin et di lər. Mah mud şəx si he yə tin qay ğı sı na qa lan, 
da ya ğın da du ran bir ko man dir idi. Dö yüş lər baş la yan ilk gün-
dən ya nım da ol du. Cə sa rə ti bü tün şəx si he yə ti dö yü şə ruh lan-
dı rır dı. Hər də fə qa baq da ge dir di ki, şəx si he yət çə kin mə dən 
ar xa sın ca gəl sin. Hər də fə eh ti yat lı ol sö zü mə be lə ca vab ve-
rir di: “Ko man dir, gör nə qə dər qar da şı mız şə hid olub, biz bu nu 
et mə sək, on la rın ru hu bi zi ba ğış la maz. Da ya na bil mə rik, an-
caq irə li get mə li yik”. So nun cu dö yüş də də ye nə bir lik də ol duq. 
Düş mə nin sən gə ri nə gir dik, bir ne çə düş mə ni məhv et dik. Di gər 
sən gər dən düş mən Mah mu du vur du. Ya ra lı ol sa da, ya nın da kı 
xə sa rət al mış əs gə ri ni qo ru ma ğa ça lı şır dı. O, əsl qəh rə man idi”.

Mah mud Mə li kov okt yab rın 29-da do ğu lub bo ya-ba şa çat dı ğı 
Xol qa ra qaş lı kən din də dəfn olu nub. 

Öl kə baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam la rı ilə ölü mün dən son ra 
“Fü zu li nin azad olun ma sı na gö rə”, “Və tən uğ run da” və “İgid li yə 
gö rə” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Ru hu şad ol sun.
NURƏDDİN

İslam irsimizi tanıyaq:
Bibiheybət məscidi

Mə də niy yət Na zir li yi nin “İs lam ir si mi zi qo ru yaq” la yi hə si çər çi-
və sin də təq dim olu nan növ bə ti vi deoma te rial Ba kı nın Sə bail 
ra yo nun da yer lə şən Bi bi hey bət məs ci di haq qın da dır.

Bi bi hey bət məs ci di dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən gə lən mü-
səl man lar tə rə fi n dən də də rin iman və sev gi ilə zi ya rət olu nur. 
Bu ra da İmam Mu se yi-Ka zı mın (ə) öv lad la rın dan olan Xa nım 
Hə ki mə nin (ə) mü qəd dəs qəb ri yer lə şir.

Məs ci di Şir van şah II Fər rux zad in şa et di rib. Məs ci din por ta-
lın da kı ki ta bə də onun mi la di ta rix lə 1281-1282-ci il lər də Fər rux-
zad ibn II Ax si tan ibn III Fərz bur zun əm ri ilə me mar Mah mud ibn 
Səidin tik di yi ya zı lıb.

Bi bi hey bət zi ya rət ga hı so vet lə rin ilk il lə rin də din əley hi nə 
kam pa ni ya nın qur ba nı olub, 1934-cü il də ta ma mi lə da ğı dı lıb. 
Bu nun la be lə zəv var lar bu ra ya daima üz tut maq da da vam edib-
lər.

Ulu ön dər Hey dər Əli yev 1997-ci il iyu lun 23-də – Mə həm məd 
Pey ğəm bə rin (s) möv lu du gü nün də bu ra da ye ni məs cid komp-
lek si nin bü növ rə si ni qo yub, bir il son ra, 1998-ci il iyu lun 12-də 
məs ci din açı lış mə ra si min də iş ti rak edib.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin tə şəb bü sü, elə cə də diq qət və qay-
ğı sı sa yə sin də Bi bi hey bət məs cid-zi ya rət gah komp lek si nin ge-
niş lən di ril mə si və ye ni dən qu rul ma sı işi da vam et di ri lib. Zi ya rət-
ga hın əsas kor pu su nun açı lı şın dan düz on il son ra – 2008-ci il 
iyul ayı nın 12-də əsas lı ye ni dən qur ma və tə mir iş lə rin dən son ra 
məs ci din bü töv bir komp leks ola raq açı lış mə ra si mi olub.

Zi ya rət gah da həm çi nin ilk də fə ola raq mu zey ya ra dı la raq 
zəv var la rın ix ti ya rı na ve ri lib.

Vi deoma te rialı bu lin kə da xil ola raq iz lə mək müm kün dür: bit.
ly/3Anxz5F

İstiqlal savaşında Nəsib bəy Yusifbəyli yolu
Elmi konfrans keçirilib

Azər bay can İla hiy yat İns ti tu tu (Aİİ) və Azər bay can “Türk 
Oca ğı”nın təş ki lat çı lı ğı ilə “İs tiq lal sa va şın da Nə sib bəy Yu-
sif bəy li yo lu” möv zu sun da el mi konf rans ke çi ri lib. Azər bay-
ca nın və Tür ki yə nin ali təh sil müəs si sə lə ri alim lə ri nin iş ti rak 

et dik lə ri təd bir gör kəm li döv lət və ic ti mai-si ya si xa dim Nə sib 
bəy Yu sif bəy li nin (1881–1920) ana dan ol ma sı nın 140 il li yi nə həsr 
edi lib.

Konf ran sın açı lı şın da çı xış 
edən Aİİ-nin rek to ru, ila hiy yat 
üz rə fəl sə fə dok to ru Aqil Şi ri nov 
ic ti mai-si ya si xa dim Nə sib bəy 
Yu sif bəy li nin hə ya tı nı xal qı na 
həsr edən şəx siy yət ol du ğu-
nu vur ğu la yıb, onun qı sa ömür 
ya şa ma sı na bax ma ya raq, bö-
yük xid mət lər gös tər di yi ni qeyd 
edib. Azər bay can Xalq Cüm hu-
riy yə ti döv rün də N.Yu sif bəy li nin 
fəaliy yə tin dən bəhs edən rek tor 
onun hö ku mət də və zi fə tut du ğu 
dö nəm lər də xal qın maarifl  ən di-
ril mə si, sa vad lan ma sı yo lun da 
xid mət lə ri nin da nıl maz ol du ğu-
nu vur ğu la yıb.

Azər bay can “Türk Oca ğı”nın 
baş qa nı, ta rix üz rə fəl sə fə dok-

to ru Akif Aşır lı N.Yu sif bəy li nin 
Cüm hu riy yə tin baş lı ca si ma la-
rın dan bi ri ol du ğu nu vur ğu la yıb, 
onun Baş na zir və maarif na zi ri 
ki mi fəaliy yə tin dən da nı şıb.

Tür ki yə nin Azər bay can da kı 
sə fi  ri Ca hit Bağ çı iki döv lə tin 
qar daş lıq əla qə lə rin dən bəhs 
edib. O, iki qar daş öl kə ara-
sın da kı əla qə lə rin yal nız elm, 
təh sil, mə də niy yət de yil, bü tün 
sa hə lər də in ki şaf et di yi ni de-
yib. Sə fi r Nə sib bəy Yu sif bəy li-
nin xü su si lə Xalq Cüm hu riy yə ti 
döv rün də 100 tə lə bə nin xa ric də 
təh sil al ma sı üçün gör dü yü iş-
lər dən, maarif na zi ri ki mi fəaliy-
yət gös tər di yi dö nəm də ki yük-
sək fəaliy yə tin dən da nı şıb.

Türk Ocaq la rı nın rəh bə ri, 
pro fes sor Meh met Öz konf ran-
sa on layn for mat da qo şu lub. 
O, Nə sib bəy Yu sif bəy li nin Tür-
ki yə də ki fəaliy yə ti ni, xü su si lə 
gənc lə rin maarifl  ən mə si, sa-
vad lan ma sı yo lun da gös tər di yi 
əvəz siz xid mət lə ri vur ğu la yıb.

Mil li Məc li sin de pu ta tı, fəl-
sə fə üz rə fəl sə fə dok to ru Fa zil 
Mus ta fa konf ran sın əhə miy yə-
ti ni diq qə tə çat dı rıb. De pu tat, 

həm çi nin “Di fai” təş ki la tı nın ya-
ran ma sın da N.Yu sif bəy li nin ro-
lu nun, o cüm lə dən İs ma yıl bəy 
Qas pı ra lı ilə olan mü na si bət lə-
ri nin araş dı rıl ma sı nın va cib li yi ni 
qeyd edib.

Mil li Məc li sin de pu ta tı, ila hiy-
yat üz rə fəl sə fə dok to ru Cey hun 
Məm mə dov da çı xı şın da Nə sib 
bəy Yu sif bəy li nin ic ti mai-si ya si 
fəaliy yə tin dən ət rafl  ı söz açıb. 
Onun fəaliy yət gös tər di yi dövr-
də Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
ya ran ma sı, yüz lər lə tə lə bə nin 
xa ric də təh sil al ma sı, həm çi nin 
ana di li ilə bağ lı bir sı ra mə sə-
lə lə rin öz həl li ni tap dı ğı nı qeyd 
edib.

Türk Ocaq la rı İs tan bul şö-
bə si nin mü di ri Cez mi Bay ram 
konf ran sa on layn for mat da qo-
şu la raq, Nə sib bəy Yu sif bəy li-
nin fa ciəvi son luq la nə ti cə lə nən 
hə ya tın dan bəhs edib, Cüm-
hu riy yət döv rün də ki fəaliy yə ti ni 
qeyd edə rək, mil li şüurun for-
ma laş ma sın da əvəz siz xid mət-
lə rin dən da nı şıb.

Konf rans işi ni pa nel lər lə da-
vam et di rib.

60-lardan günümüzə Azərbaycan hekayəsi
Türkiyədə çapdan çıxıb 

AMEA-nın aka de mik Zi ya Bün ya-
dov adı na Şərq şü nas lıq İns ti-
tu tun da ha zır la nan “60-lar dan 
gü nü mü zə Azər bay can he ka yə-
si” ki ta bı Tür ki yə də çap dan çı xıb.

İns ti tut dan ve ri lən mə lu ma ta gö-
rə, An ka ra da “Ben gü” nəş riy yat 
evin də çap olu nan ki ta bın re dak-
to ru Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun di-
rek to ru, aka de mik Göv hər Bax şə-
li ye va, ça pa ha zır la ya nı ins ti tu tun 
Ya zı lı abi də lə rin təd qi qi və nəş ri 
şö bə si nin el mi iş çi si, fi  lo lo gi ya üz rə 
fəl sə fə dok to ru La lə Qa sım lı dır.

Xü su si la yi hə çər çi və sin də ha zır-
la nan ki tab da Azər bay can ədə biy-

ya tı nın son 60 ili nə nə zər sa lı na raq, 
Ən vər Məm məd xan lı, İs ma yıl Şıx lı, 
Əzi zə Cə fər za də, İsa Hü sey nov, Sa-
bir Əh məd li, Yu sif Sə mə doğ lu, Anar, 
El çin, Ka mal Ab dul la – ümu mi lik də 
18 ya zı çı nın he ka yə lə ri təh lil olu nub. 

Ki tab da hər bir ya zı çı haq qın da qı-
sa mə lu mat ve ril dik dən son ra onun 
he ka yə si təq dim edi lir, son ra təh li lə 
ke çi lir. He ka yə lə rin ək sə riy yə ti bu 
la yi hə çər çi və sin də türk di li nə tər cü-
mə edi lib. La yi hə də Tür ki yə dən və 
Azər bay can dan pro fes sor, do sent 
və dok to rant lar iş ti rak edib. Top lu da 
La lə Qa sım lı nın “İs ma yıl Şıx lı”dan 
mərd lik dər si: “Na mərd gül lə si” mə-
qa lə si də yer alıb.

Türk xalqlarının geyim mədəniyyətində 
keçənin rolu 

Beynəlxalq jurnalda məqalə
AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yi nin (MATM) Et noq ra-
fi ya el mi-fond şö bə si nin mü di ri, do sent Gül za də Ab du lo va-
nın “Türk xalq la rı nın ge yim mə də niy yə tin də ke çə nin ro lu” (The 
ro le of felt in ap pa rel cul tu re of Tur kish peop le) möv zu sun da 
mə qa lə si im pakt-fak tor lu bey nəl xalq jur nal da yer alıb.

Bu ba rə də mu zey dən mə lu mat ve ri lib.
Mə qa lə də qeyd olu nub ki, türk xalq la rı nın apa rı cı tə-

sər rü fat sa hə lə rin dən bi ri ni qo yun çu luq və at çı lıq təş kil 
et di yi nə gö rə, bu sa hə lə rin ya ran ma sı və in ki şa fı, öz növ-
bə sin də, ke çə çi lik pe şə si nin də ge niş ya yıl ma sı na şə rait 
ya ra dıb. Ona gö rə də ke çə çi li yin ta ri xi ni köç mə mal dar lıq 
for ma la rı ilə əla qə lən dir mək da ha məq sə dəuy ğun dur. Mə-
qa lə də ke çə ge yim lə ri nin eti mo lo gi ya sı, ge yim tər zi haq-
qın da da ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib.

Nəcəf bəy Vəzirov (soldan 3-cü)
müəllim həmkarları ilə birlikdə



Azərbaycan
7 iyul 1939 – Ya zı çı, təd qi qat çı-alim, pro fes sor El mi ra Nə zər 

qı zı Za ma no va (1939-2010) Göy çay şə hə rin də ana dan olub. 
Rus və Azər bay can dil lə rin də el mi-fan tas tik əsər lə rin müəl li fi  dir: 
“Ye ral tı dün ya”, “Vaxt dır, qar da şım” və s.

7 iyul 1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Hə sən Nə sib oğ-
lu Hə sə nov (1950 – 6.4.2021) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu nun 
Fax ra lı kən din də ana dan olub. Müx tə lif teatr lar da (İrə van, Min-
gə çe vir teatr la rı, Döv lət Gənc lər Teat rı) di rek tor iş lə yib.

7 iyul 1961 – Əmək dar ar tist, akt yor, re jis sor Ələk bər Adı gö-
zəl oğ lu Hü sey nov (1961 – 2.8.2007) Ba kı da do ğu lub. Azər bay-
can Döv lət Kuk la Teat rı nın baş re jis so ru iş lə yib. Te le vi zi ya ta-
ma şa la rın da yad da qa lan rol lar oy na yıb.

8 iyul 1888 – Xalq ar tis ti Pyotr Pav lo viç Ja ri kov (1888-1969) 
Mosk va da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın-
da akt yor və re jis sor ki mi fəaliy yət (1928-1963) gös tə rib.

8 iyul 1909 – Məş hur dil çi alim, aka de mik, Əmək dar elm xa-
di mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Əb dü lə zəl Məm məd oğ lu Də mir-
çi za də (1909 – 10.4.1979) Şə ki də do ğu lub. Müasir Azər bay can 
di li nin fo ne ti ka sı na, eti mo lo gi ya sı na və ümu mi dil çi li yə aid əsər-
lə rin müəl li fi  dir. 

8 iyul 1931 – Xalq ar tis ti Zül fü qar Ya qub oğ lu Ba rat za də 
(1931 – 11.2.1991) Gən cə də do ğu lub. 1949-cu il dən Gən cə 
Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.

9 iyul 1835 – Gör kəm li şair və maarif çi Se yid Əzim Şir va-
ni (Se yid Əzim Se yid Mə həm məd oğ lu Mir Cə fər za də; 1835 – 
20.5.1888) Şa ma xı da ana dan olub. Azər bay can li rik və sa ti rik 
poezi ya sı nı zən gin ləş di rib, “Əkin çi”, “Zi ya” qə zet lə rin də pub li sis-
tik ya zı lar ya zıb. Azər bay can şair lə ri nin qı sa tər cü me yi-ha lı nı və 
əsər lə rin dən nü mu nə lə ri ki tab (“Təz ki rə”) şək lin də nəşr et di rib.

9 iyul 1926 – Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq Nə cəf bəy Fə tə li bəy oğ-
lu Və zi rov (1854-1926) və fat edib. Ədib “Mü si bə ti-Fəx rəd din” pye si 
ilə Azər bay can dra ma tur gi ya sın da fa ciə jan rı nın əsa sı nı qo yub. 

9 iyul 1939 – Əmək dar ar tist Fi ruz İmam oğ lu Xu da ver di yev 
(1939-2017) Ba kı nın Lök ba tan qə sə bə sin də do ğu lub. Min gə çe-
vir teat rın da, Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la-
rın da, fi lm lər də çə ki lib.

Dünya
7 iyul 1860 – Avst ri ya bəs tə ka rı Qus tav Ma ler (Gus tav Mah-

ler; 1860-1911) ana dan olub.
7 iyul 1882 – Be la rus ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən şair Yan ka Ku-

pa la (əsl adı İvan Dmit ri ye viç Lu se viç; 1882-1942) ana dan olub.
7 iyul 1884 – Yə hu di əsil li al man ya zı çı sı Lion Feyxt van ger (Lion 

Feucht wan ger; 1884-1958) ana dan olub. “Qoy ya”, “İs pan bal la da-
sı”, “Lauten zak qar daş la rı” və s. ta ri xi ro man la rın müəl li fi  dir.

7 iyul 1901 – İtal yan akt yo ru, ki no re jis sor, 4 də fə “Os kar” mü-
ka fa tı laureatı Vit to rio De Si ka (Vit to rio De Si ca; 1901-1974) 
ana dan olub. Film lə ri: “Gü nə ba xan lar”, “Dü nən, bu gün, sa bah”, 
“İtal yan sa ya ğı ni kah” və s.

8 iyul 1621 – Fran sız şairi, məş hur təm sil lər müəl li fi  Jan de 
La fon ten (Jean de La Fon taine; 1621-1695) ana dan olub. An tik 
dövr müəl lifl  ə ri nin (Ezop, Fedr və s.) əsər lə rin dən ya rar la na raq 
təm sil jan rı nı ya ra dıb.

8 iyul 1892 – İn gi lis ya zı çı sı Ri çard Ol dinq ton (Ric hard Al-
ding ton; 1892-1962) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qəh rə ma nın ölü-
mü”, “Bü tün in san lar düş mən dir” və s. 

9 iyul 1764 – İn gi lis ya zı çı sı An na Radk lif (Ann Radc liff  e; 
1764-1823) ana dan olub. Ədə bi eff  ekt lər, qor xu lu si tuasi ya lar la 
zən gin olan qo tik ro ma nın ya ra dı cı la rın dan bi ri dir. Əsər lə ri: “İtal-
yan və ya bir eti ra fın sir ri”, “Udolf qəs ri nin sir lə ri” və s.

9 iyul 1834 – Çex ya zı çı sı Yan Ne ru da (1834-1891) ana dan 
olub. “Qə bi ris tan lıq çi çək lə ri”, “Kos mik nəğ mə lər” və s. ki tab la rın 
müəl li fi  dir.
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Sevənlər göz yaşlarına 
inanarlar… 

Görkəmli rejissor üçün vida sözü 

Si zi bil mi rəm, pan de mi ya xə bər lə ri ni eşit dik cə CO VİD-19 vi ru-
su na tac lı vi rus yox, cəl lad vi rus de mək  is tə yi rəm. Əs lin də, 
dün ya ta ri xi bo yun ca ən qəd dar cəl lad lar elə taxt-tac sa hib-
lə ri nin ara sın dan çı xıb. Am ma ko ro na vi rus dan fərq li ola raq, 

o tac lı lar elə ölüm hök mü ver mək lə ki fa yət lə nib lər, onu öz lə ri 
(şəx sən) ic ra et mə yib lər…

Be lə kə dər li bən zət mə qə fi l-
dən ya ran ma dı. 

İyu lun 5-də gör kəm li ki no re-
jis so ru və akt yo ru, Ru si ya nın 
Xalq ar tis ti, SS Rİ və Ru si ya 
Fe de ra si ya sı Döv lət mü ka fat-
la rı laureatı, ABŞ Ki no Aka-
de mi ya sı nın “Os kar” mü ka fa tı 
laureatı, pro fes sor Vla di mir 
Men şov 82 ya şın da ko ro na vi-
rus in fek si ya sın dan dün ya sı nı 
də yiş di. 

İn di de yən ta pı lar ki, ma şal-
lah, az ömür ya şa ma yıb… Düz.

Ye nə də mü na si bət bil dir mək 
olar ki, mər hum bu ya şa dək sə-
nət ba xı mın dan nə lə ri edə bi-
lə cək sə, edib. Bu yaş dan son-
ra sı… Əs lin də bu ya naş ma da 
doğ ru. 

Azər bay ca nın çö rə yi ni ye yib 
ona ar xa çe vir mə yən hər kə si 
həm də sə mi miy yə ti nə, düz-
gün lü yü nə, vic da nı nı itir mə-
di yi nə gö rə se vən, hör mə ti ni 
sax la yan Azər bay can ta ma şa-
çı sı isə da ha çox ona heyf si-
lə nə cək ki, tək cə ne çə nəs lin 
se vim li fi lm lə ri nin qu ru luş çu 
re jis so ru, sse na ri müəl li fi  və 
akt yo ru yox, Azər bay ca nı çox 
se vən, do ğul du ğu, uşaq lı ğı və 
ilk gənc lik il lə ri ke çən Ba kı nı 
“mə nim gü nəş li şə hə rim” ad-
lan dı ran bö yük vic dan sa hi bi ni 
itir dik. 

2014-cü il də Ba kı da “Mos-
fi lm” həf tə si nin açı lı şı nı Vla di mir 
Men şo vun “Mə həb bət və gö yər-
çin lər”i et miş di. Re jis sor “Mos-
fi lm” ki nos tu di ya sı nı məhz Ba-
kı da təm sil et mə yin onun üçün 
bö yük şə rəf ol du ğu nu vur ğu la-
mış dı: “Ba kı mə nə çox əziz dir. 
Bu ra da do ğu lub bo ya-ba şa çat-
mı şam. İn di ki Neft çi lər pros pek-
tin də ya şa mı şam”.

So nun cu də fə Ba kı da iki il 
ön cə, 2019-cu ilin ap re lin də ol-
muş du. Ümum ru si ya Döv lət 
Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu nun 
“MDB öl kə lə rin də Ümum ru-
si ya Döv lət Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tu gün lə ri. Dün ya nın ilk 
ki no mək tə bi nin 100 il li yi” la yi-
hə si nin iş ti rak çı sı, dərs de di yi, 
qəy yum lar şu ra sı nın üz vü ol-
du ğu ali ki no təh si li oca ğı nın 
təm sil çi si ki mi gəl miş di. Ni za-
mi Ki no Mər kə zin də onun la 
ke çi ri lən gö rüş də isə iy nə at-
say dın, ye rə düş məz di. Ki no 
zöv qü nün for ma laş dı ğı ya şı 
Men şo vun çək di yi məş hur 
fi lm lə rin is teh sal ta ri xi nə tə sa-
düf edən lər yox, gənc lər də 
çox idi hə min gö rüş də. Sa lon-
da kı qə lə bə li yi gö rən də et di yi 
eti raf isə qo na ğın zi ya rə ti nə gə-
lən lə rin ürə yin cə ol muş du: “Ba-
kı ya siz dü şün dü yü nüz qə dər 
gec-gec gəl mi rəm. Ba kı mə nim 

doğ ma şə hə rim dir, qo hum la rım 
bu şə hər də ya şa yır. Gə lən də 
on la rın evi nə dü şü rəm de yə, 
xə bər tu tan az olur”.  Boy nu mu-
za alaq, audi to ri ya, küt lə de yi lən 
züm rə tə va zö kar, şəx siy yə ti ni 
qa bart ma yan məş hur la rı hə mi-
şə çox se vib, se və cək də.

Məş hur luq de yən də ki… Vla-
di mir Men şo vun qu ru luş çu re-
jis so ru ol du ğu fi lm lə rin sa yı bir 
əli yum ruq ki mi bük mə yə ye tir. 
Tə bii ki, bu sa yın be lə az ol ma-
sın da kad rar xa sı çə kiş mə lər, 
bir çox sə nət mü ba hi sə lə rin də 
re jis sor Men şo vun çox vaxt əsl 
Qaf qaz ki şi si ki mi mər da nə dav-
ra nı şın dan xoş lan ma yan la rın 
mən fi  rə yi, acıq çıx maq is tə yi də 
az rol oy na ma yıb. Am ma o, heç 
vaxt bun la rı di li nə gə tir mə yib, 
fi lm lə ri nin say ca az lı ğı nı be lə 
də yər lən di rib: “Mən bax maq is-
tə di yim fi lm lə ri çək mi şəm”. Hə-
min gö rü şün mü qəd də mə sin də 
ta nın mış ki no şü nas Ayaz Sa-
la yev onu be lə təq dim et miş di: 

“Əgər o, heç bir fi lm çək mə səy-
di, gör kəm li akt yor ki mi ta rix də 
qa la caq dı, əgər heç bir rol oy-
na ma say dı, re jis sor ola raq ta-
rix də qa la caq dı”. 

Bə li, çox təəs süf ki, Vla di mir 
Men şov öm rü nün hə min mə qa-
mı – so nu, ta ri xə qo vuş maq za-
ma nı ye tiş di.

İlk gənc li yin də məhz akt yor, 
re jis sor ol maq üçün bir ne çə 
cəhd dən son ra ar zu la dı ğı təh sil 
oca ğı na da xil ol muş du. 

Sse na ri lə ri ni təs diq et di rin cə, 
ne çə qa pı döy müş dü, ki no mə-
mur la rı nı çək mək is tə di yi fi lm lə-
rin uğu ru na inan dır maq üçün nə 
qə dər söz dö yü şü nə çıx mış dı.

Şə rait siz lik, pul suz luq üzün-
dən ca van ar va dı, kör pə qı zı ilə 
bir mən zil də ya şa maq uğ run da 
da ça ba la mış dı.

Və… bu mü ba ri zə lər dən hə mi-
şə qa lib çıx mış dı, özü nü akt yor, 
re jis sor ki mi təs diq lət mək, nü mu-
nə vi sə nət ailə si qur maq cəh di 
onu uğu ra gə ti rib çı xar mış dı. 

Nə acı ki, bö yük in san cə mi iki 
həf tə nin için də aman sız vi ru sa 
təs lim ol du; çün ki bu sa vaş da 
ruh dan çox can çə kiş mə si va-
cib idi. 

Fa ni dün ya nın hə yat ad lı 
“Oyun”u bu də fə əbə di bit di, 
“Bəx tə vər Ku kuş kin”. Am ma 
“Mə həb bət və gö yər çin lər” 
ara sın da bə ra bər lik işa rə si 
qoy ma ğı ba ca ran lar “Mosk va 
göz yaş la rı na inan mır” de sə lər 
də, “Öz ye rin də olan” kol xoz 
səd ri Sem yon İva no viç, “No-
fe let har da dır?”da kı utan caq 
Pa vel Qo li kov ki mi baş ve rən-
lə ri ne cə var sa, elə cə də qar-
şı la yar lar. “Daş la rı top la maq 
za ma nı” si zin öm rü nü zə bu 
sa yaq gəl di, unu da bil mə yə cə-
yi miz Vla di mir Va len ti no viç! 

Uca Ya ra dan gü nah la rı nı zı 
ba ğış la sın, ru hu nu zun əbə di 

mə ka nı be hişt ol sun!
Si zi se vən oxu cu la rı mı zın 

adın dan hör mət lə
Gülcahan  MİRMƏMMƏD

Məşhur azərbaycanlı arxeoloq vəfat edib
Dün ya şöh rət li azər bay can lı 
ar xeoloq Rauf Mun ça yev iyu-
lun 4-də, öm rü nün 93-cü ilin-
də Mosk va da və fat edib. Bu 
ba rə də AMEA-nın Ar xeolo gi-
ya və Et noq ra fi ya İns ti tu tun-
dan mə lu mat ve ri lib.

Rauf Ma qo me do viç Mun ça-
yev 1928-ci il sent yab rın 23-də 
Za qa ta la da ana dan olub. Uşaq-
lıq və ye ni yet mə lik il lə ri bu şə-
hər də ke çib, or ta təh si li bu ra da 
alıb. 1945-49-cu il lər də Da ğıs-
tan Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu nun Ta rix fa kül tə sin də, 1949-1953-
cü il lər də Mosk va da SS Rİ EA Mad di Mə də niy yət İns ti tu tu nun 
(in di ki Ar xeolo gi ya İns ti tu tu) as pi ran tu ra sın da ar xeolo gi ya ix ti sa-
sı üz rə təh sil alıb. 1953-cü il də ta rix elm lə ri na mi zə di, 1971-ci 
il də ta rix elm lə ri dok to ru dis ser ta si ya la rı nı mü da fi ə edib. 

60-cı il lər də R.Mun ça yev Əf qa nıs tan, Bol qa rıs tan, Hin dis tan 
və Mon qo lus tan da ar xeolo ji qa zın tı lar da iş ti rak edib. 1969-cu 
il dən 2010-cu ilə dək qə dim Me so po ta mi ya abi də lə ri ni təd qiq 
edən so vet-Ru si ya ar xeolo ji eks pe di si ya sı nın rəh bə ri olub. Bu 
eks pe di si ya 1985-ci ilə qə dər İraq da, 1988-2010-cu il lər də isə 
Su ri ya da e.ə. VIII-III mi nil lik lə rə aid abi də lər də ar xeolo ji qa zın-
tı lar apa rıb. R.Mun ça ye vin tə şəb bü sü ilə onun Azər bay can dan 
olan ya xın dos tu və həm ka rı İdeal Nə ri ma nov da bu eks pe di si-
ya nın tər ki bi nə da xil edi lib.

R.Mun ça yev el mi ya ra dı cı lı ğın da Azər bay can abi də lə ri nə tez-
tez mü ra ciət edib. Nax çı van, Qa ra bağ, Gən cə-Qa zax, Mu ğan, 
Qu ba-Xaç maz böl gə lə rin də ya yıl mış Neolit-tunc döv rü mə də niy-
yət lə ri R.Mun ça ye vin əsər lə rin də də fə lər lə işıq lan dı rı lıb. Bö yük 
So vet En sik lo pe di ya sın da R.Mun ça ye vin Azər bay ca nın ar xeolo-
ji abi də lə ri ba rə də mə qa lə lə ri nəşr edi lib. O il lər də R.Mun ça yev 
tez-tez Azər bay ca na el mi eza miy yət lə rə gə lir, bu ra da apa rıl mış 
ar xeolo ji qa zın tı la rın nə ti cə lə ri ilə ya xın dan ma raq la nır və Azər-
bay can dan olan həm kar la rı ilə bir gə el mi mə qa lə lər nəşr et di rir di.

R.Mun ça yev gör kəm li alim ol maq la ya na şı, həm də çox ba ca-
rıq lı, yo rul maz elm təş ki lat çı sı idi. O, 1968-1991-ci il lər də SS Rİ 
Elm lər Aka de mi ya sı nın Ar xeolo gi ya İns ti tu tu di rek to ru nun el-
mi iş lər üz rə müavi ni və zi fə sin də ça lı şıb. 1991-1994-cü il lər də 
Ru si ya EA-nın Ar xeolo gi ya İns ti tu tu nun di rek to ru və zi fə si ni ic ra 
edib, 1994-2003-cü il lər də isə ins ti tu tun di rek to ru olub. 

Məş hur ar xeoloq məh sul dar el mi fəaliy yə ti nə gö rə Ru si ya Fe-
de ra si ya sı nın “Dost luq” or de ni (1998), “Şə rəf” or de ni (2009) ilə 
təl tif edi lib. 1982-ci il də Da ğıs tan Res pub li ka sı nın, 1989-cu il də 
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın, 2008-ci il də İn qu şe ti ya Res pub li ka sı-
nın “Əmək dar elm xa di mi” fəx ri ad la rı na la yiq gö rü lüb, 2013-cü 
il də isə Çe çe nis tan Res pub li ka sı Elm lər Aka de mi ya sı nın fəx ri 
aka de mi ki se çi lib. Qə dim Me so po ta mi ya nın təd qi qin də gös tər-
di yi xü su si xid mət lə rə gö rə 1999-cu il də Ru si ya Fe de ra si ya sı nın 
elm və tex ni ka üz rə Döv lət mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. R.Mun-
ça yev 1985-ci il dən Al ma ni ya Ar xeolo gi ya İns ti tu tu nun, 1990-cı 
il dən İta li ya nın Af ri ka və Şərq İns ti tu tu nun müx bir üz vü olub.

Al lah rəh mət elə sin.

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də 
da ya nır. “Xəm sə”yə da xil olan beş 
poema-məs nə vi də bü tün za man-

la rın ən hu ma nist, ümum bə şə ri ideal la rı 
par laq bə dii ək si ni ta pıb. “Ni za mi Gən-
cə vi İli” qüd rət li söz us ta dı nın mi sil siz 
xə zi nə olan ədə bi ir si nin təb li ği, ey ni 
za man da təd qiq edil mə si və öy rə nil mə-
si üçün ye ni zə min dir. 

“Ni  za  mi sö  zün  dən in  ci  lər”də da  hi şairin 
möh  tə  şəm beş  li  yin  dən növ  bə  ti seç  mə  lə  ri 
təq  dim edi  rik.

Vəhşi ilə dost olsa insan dünyada,
Vəhşi adətincə ömr edər o da.

(“Leyli və Məcnun”)

Dünyada xoşbəxtdir yalnız o kəslər
Ki, öz çörəyini dostlarla yeyər.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Çalış, ayağına tikan batsa da,
Tənə bəhanəsi olmasın yada.
Bu deməsin: ömrün yetibdir başa,
O gülməsin: başın dəyibdir daşa.

(“Yeddi gözəl”)

Zəhmətdən fəryad etmə,
  olsun qoy səndə qərar,
Zəhmətin axırında rahatlıq var, şadlıq var.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Dünyada zülm etmək qoçaqlıq deyil,
Rəiyyət bəsləmək çox yaxşıdır, bil.

(“Xosrov və Şirin”)

Qan ilə islanmış zülmkar başdan, 
Şübhə yox, yaxşıdır başsız bir insan.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Zəhmətin axırında rahatlıq var, 
şadlıq var...

Nizami sözündən incilər

“Təmrin”in növbəti xüsusi buraxılışı Mirzə Fətəliyə həsr olunub
Ar tıq ikin ci il dir Mil li Məc li sin de pu ta tı Ca van şir Fey zi ye vin dəs tə yi 
ilə Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi Bə dii Tər cü mə və Ədə bi Əla qə lər 
Mər kə zi və Tür ki yə nin “Təm rin” dər gi si “Azər bay ca nın gör kəm li 
şəx siy yət lə ri” ad lı bir gə la yi hə hə ya ta ke çi rir. La yi hə çər çi və sin də 
in di yə dək “Təm rin”in Rə sul Rza, Mi ka yıl Müş fiq və Bəx ti yar Va-
hab za də yə həsr olun muş xü su si nöm rə lə ri işıq üzü gö rüb.

Azər bay ca nın gör kəm li dra-
ma tur qu, maarif çi si Mir zə Fə-
tə li Axund za də nin (1812–1878) 
və fa tı nın 143-cü il dö nü mü (12 
iyul) ərə fə sin də dər gi nin xü su si 
nöm rə si çap olu nub.

Xü su si nöm rə ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin söz lə ri ilə açı lır: 
“Mir zə Fə tə li Axund za də nin ya-
ra dı cı lıq yo lu nu sə ciy yə lən di rən 
ta rix sə hi fə lə ri ni və rəq lə yər kən 
biz bö yük if ti xar his si ke çi ri rik ki, 
xal qı mız ağır za man lar da ge ri-
lik, di ni fa na tizm şə raitin də be lə 
gör kəm li şəx siy yət, öz döv rü nü 
qa baq la ya raq gö zəl əsər lər ya-
ra dan bir in san ye tiş dir miş dir”.

Da ha son ra Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin bö yük ədi bin 200 il li yi 
ilə bağ lı sə rən ca mın dan fi  kir-
lər təq dim olu nur: “Mir zə Fə tə li 
Axund za də bü tün hə ya tı bo yu 
doğ ma və tə ni nin və xal qı nın tə-
rəq qi si yo lun da yo rul ma dan ça-
lı şa raq ye ni döv rün irə li sür dü yü 
mü hüm el mi, mə də ni və ic ti mai-
si ya si mə sə lə lə rə daim fəal mü-
na si bət ifa də edən və za ma nın 
qa baq cıl ide ya la rın dan bəh rə-
lən mə yə ça ğı ran ya ra dı cı lı ğı 
ilə Azər bay can mə də niy yə ti nin 
in ki şa fı ta ri xin də par laq sə hi fə 
aç mış dır...”.

Dər gi nin xü su si nöm rə sin də 
Xalq ya zı çı sı Anar, Mil li Məc li-
sin de pu ta tı Ca van şir Fey zi yev, 
aka de mik İsa Hə bib bəy li, “Ədə-
biy yat qə ze ti”nin baş re dak to ru 
Azər Tu ran, pro fes sor Ca van-
şir Yu sifl  i, ədə biy yat şü nas lar 
Şah baz Şa mıoğ lu, Mə ta nət 
Va hid, Tu ral Adı şi rin və şair Sə-
lim Ba bul laoğ lu nun mə qa lə-
lə ri dərc edi lib. Ey ni za man da 
gör kəm li dra ma tur qun hə yat 
və sə nət ba rə də fi  kir lə ri, ge niş 
bioq ra fi  ya sı, Şə ki və Tbi li si də ki 
ev-mu zey lə rin dən fo to lar, ha be-
lə Ba kı da şairin adı nın əbə di ləş-
di ril di yi abi də və yer lə rin fo to la rı, 
M.F.Axund za də ilə bağ lı dün ya-
nın və Azər bay ca nın ta nın mış 
in san la rı nın fi  kir lə ri yer alıb.

“Mil li dün ya gö rü şü mü zün in-
ki şa fın da Mir zə Fə tə li Axund za-
də nin ro lu” (Şər qin Vol te ri – Mir-
zə Fə tə li Axund za də) ya zı sı nı 

Ca van şir Fey zi yev bu söz lər lə 
bi ti rir: “Azər bay can mə də niy yət 
dü şün cə si nin mil li ləş mə sin də, ic-
ti mailəş mə sin də, si ya si ləş mə sin-
də, müasir ləş mə sin də və de mok-
ra tik ləş mə sin də, dün ya ya açıq lıq 
key fi y yət lə ri qa za na raq uni ver-
sal laş ma sın da həl le di ci ta ri xi rol 
oy na yan Mir zə Fə tə li Axund za də 
ilə, doğ ru dan da, ta ri xi mi zin köh-
nə döv rü bi tir, ye ni za man baş-
la yır. Heç şüb hə yox dur ki, ye ni 
za man da Azər bay ca nın müs tə-
qil ləş mə sin də, su ve ren de mok-
ra tik res pub li ka ki mi dün ya döv-
lət lə ri ara sın da özü nə la yiq yer 
tut ma sın da Mir zə Fə tə li Axund-
za də ide ya la rı nın xü su si pa yı və 
həl le di ci əhə miy yə ti olub”.

Xü su si nöm rə ni nəş rə şair Sə-
lim Ba bul laoğ lu ha zır la yıb. Dər gi-
nin na şi ri Şə rəf Yıl maz, la yi hə nin 
koor di na to ru Bəx ti yar Sə li mov, 
mətn lə rin türk cə yə tər cü mə çi si 
Ömər Ki çik məh mə doğ lu dur.

Dər gi Tür ki yə nin ki tab xa na-
la rı na, ha be lə təh sil müəs si sə-
lə ri nə təq dim edi lir. Bu, Mir zə 
Fə tə li nin çağ daş Tür ki yə də ta-
nı dıl ma sı na önəm li töh fə dir.

Milli Kitabxana Aşıq Ələsgər haqqında elektron məlumat bazası hazırlayıb
Bu il Azər bay can aşıq sə nə ti nin gör kəm li nü-
ma yən də si, qüd rət li söz us ta dı Aşıq Ələs gə-
rin ana dan ol ma sı nın 200 il li yi ta mam olur. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti “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.

Mə də niy yət Na zir li yi nin yu bi ley lə bağ lı təd bir-
lər pla nı na uy ğun ola raq, M.F.Axund za də adı na 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı nın əmək daş la rı 
tə rə fi n dən “Us tad sə nət kar Aşıq Ələs gər” ad lı 
elekt ron mə lu mat ba za sı ha zır la nıb. 

Elekt ron mə lu mat ba za sı “Rəs mi sə nəd”, “Hə-
yat və ya ra dı cı lı ğı nın əsas ta rix lə ri”, “Ələs gə-
rəm, hər elm dən ha lı yam”, “Gör kəm li şəx siy yət-
lər Aşıq Ələs gər haq qın da”, “Aşıq Ələs gə rin söz 
xə zi nə sin dən in ci lər”, “Aşıq Ələs gə rin söz lə ri nə 
ya zıl mış mu si qi əsər lə ri”, “Əsər lə ri”, “Haq qın-
da”, “Xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si”, “Vi deoqa le-
re ya” böl mə lə rin dən iba rət dir.

Elekt ron mə lu mat ba za sı ilə bu link də ta nış ol-
maq olar: http://anl.az/el/emb/A.Eles ger/in dex.
html
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“Dədə Qorqud” orkestrinin ifasında  
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 

Bela Bartokla bağlı tədbir keçirib
Xəbərverdiyimizkimi,iyulun2-dəBeynəlxalqTürkMədəniy-
yətivəİrsiFondundaməşhurmacarbəstəkarıBelaBartokun
(1881–1945)140illikyubileyinəhəsredilmiştədbirkeçirilib.

“BelaBartok İli” çərçivəsində təşkil edilən tədbirdə rəsmilər,
fonda üzv ölkələrin səfirləri, diplomatik korpusun digər nüma
yəndələri, tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak
ediblər.
FondunprezidentiGünayƏfəndiyevaçıxışedərəkbildiribki,

BelaBartokunhəyatvəyaradıcılıqyolucəsarətvənəcibliknü
munəsidir.OnunyaratdığıəsərlərXXəsrmusiqimədəniyyətinin
ənyüksəknailiyyətlərindənhesabolunur.
“BelaBartokböyükbəstəkarvəpianoçuolmaqlayanaşı,həm

dəxalqyaradıcılığınıdərindənbilənmusiqietnoqrafıidi.O,Şər
qiAvropavətürkölkələrininfolklorununAvropadaəntanınmış
araşdırmaçılarındanbiriolub.Macarvətürkxalqmusiqisininya
xınlığınıduyaraqonlarıtədqiqvəmüqayisəedib,birbiriiləge
netikəlaqəsinisübutedib”,–deyəG.Əfəndiyevabildirib.
Macar ısta

nınölkəmizdə
ki səfiri Viktor
S e d e r k e n y i
tədbirin əhə
miy yə t in dən
söz açaraq
deyib: “Maca
rıstan artıq iki
ildir Beynəl
xalq Türk Mə
dəniyyəti və
İrsi Fondunda
müşahidəçistatusunamalikdirvəbizbusahədəTürkdünyası
iləəməkdaşlığımızıdərinləşdiririk.Ortaqtarixivəmədənimən
şəyimizəgörətürkdillixalqlarıdostvəqardaşhesabedirik”.
Səfir diqqətə çatdırıb ki, Bela Bartok Budapeştdə türk dilini

öyrənib,həmçinin İstanbuldakı türkxalq ifaçılarından toplanan
xalqmusiqisisəsyazmalarıkolleksiyasınıdinləyib.
Tədbirdəfondunhimayəsindəyaradılan“DədəQorqud”kame

raorkestrininifasındabəstəkarın“Rumınxalqrəqsləri”və“Diver
tisment”əsərlərindənibarətkonsertproqramıtəqdimedilib.
Qeydedəkki,“DədəQorqud”kameraorkestriTürkdünyası

nınmədəniyyətvəincəsənətini,xalqyaradıcılığını,dahibəstə
karlarınınəsərlərinibeynəlxalqaləmdətanıtmaqməqsədiləya
radılıb.OrkestrinbədiirəhbərivədirijoruXalqartisti,professor
YalçınAdıgözəlovdur.

“Lazgi”ni sentyabrda gözləyin
Sentyabrın4-dəUNESCO-nunpatronajlığıaltındaƏ.Nəvaiadı-
naÖzbəkistanDövlətAkademikBöyükTeatrında“Lazgi”balet
tamaşasınınpremyerasıgöstəriləcək.

2019cuildekabrın12dəUNESCOnunHökumətlərarasıKo
mitəsi“Lazgi–Xarəzmrəqsi”niBəşəriyyətinqeyrimaddimədə
niirsininreprezentativsiyahısınadaxiledib.Xarəzmtorpağında
yaranmış “Lazgi” rəqsi təbiətdəki səs və təzahürləri, sevgi və
xoşbəxtlikhisslərininhərəkətlərdətəcəssümüdür.Hazırda“Laz
gi”Özbəkistanınbütünregionlarındapopulyardır.
BurəqsəhəsrolunmuşbalettamaşasıÖzbəkistanrəqsənə

nələrinibeynəlxalqmədənimühitdəyaymağaköməkedəbilər.
Buməqsədlədəölkəninqeyrimaddi irsini tanıtmaqvəözbək
baletiniməşhurlaşdırmaqüçünAvropada qastrol turnesi plan
laşdırılır.Tamaşahəmdəsəhnələşdirildiyi teatrındaimi reper
tuarınadaxilediləcək.
Tamaşanın xoreoqrafı Berlin Milli Operası yanındakı balet

məktəbinin məzunu Raul Raymondo Rebekdir. Tanınmış xo
reoqrafarlaişləmiş,dünyanıdolaşmışquruluşlardaçıxışetmiş
Rebek2012ciildənDortmundBaletininştatlıxoreoqrafı,2014
cüildənisə“NRWJuniorballetDortmund”kollektivininrəhbəri
dir.RebekinCənubiKoreyanın“UniversalBallet”truppasıüçün
qurduğu“Bəyazröya”birpərdəlitamaşasıötənilAstanadaAv
rasiyamüasir rəqs festivalındamaraqla qarşılandıqdan sonra
“Lazgi”balettamaşasınınquruluşuonaetibaredilib.
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MƏDƏNİYYƏT

İstanbuldafəaliyyətgöstərən
Türkiyə-Azərbaycan“Vizyon”
teatrıyenitamaşasınıtəqdim
edib.Azərbaycanədəbiyya-
tınınklassikiƏbdürrəhimbəy
Haqverdiyevin“Yeyərsənqaz
ətini,görərsənləzzətini”pyesi
əsasındahazırlanantamaşa
İstanbulunMaltəpərayonun-
dakıTürkanSaylanMədə-
niyyətMərkəzininsalonunda
nümayişetdirilib.

SəhnəəsəriƏbdürrəhimbəy
Haqverdiyevin 150 illiyi müna
sibətilə hazırlanıb. Bu barədə
teatrınkoordinatormeneceriEl
şadHaqverdiməlumatverib.
Yenitamaşanınteatrınfəaliy

yətinin beşinci ilində ərsəyə
gəldiyini diqqətə çatdıran El
şadHaqverdiqeydedibki, İs
tanbulda TürkiyəAzərbaycan
“Vizyon” teatrını yaradanda
Qarabağ kimi ağrımız var idi
və biz həmdədərdimizi tanıt
maqməqsədiləbuyolaçıxdıq:
“Düşündükki,buyoldateatrən
yaxşı təsir vasitələrindən biri
dir”.
“Vizyon” teatrı Azərbaycan

DövlətAkademikMusiqiliTeat
rının aktyoru Elçin İmanov və
Kəmalə Kamal tərəfindən qu
rulub.Kollektivinhazırladığı ilk
tamaşaFiruzMustafanın “Ma

neken” əsəri olub. Daha son
ra Xocalı soyqırımından bəhs
edən “Adsız qadın” (“Cəhən
nəmdə 8 gün”, soyqırımının
dəhşətlərini yaşamış Dürdanə
Ağayevanın xatirələri əsasın
da)tamaşasıhazırlanıb.
Teatrın yeni səhnə əsərinin

rejissoru sənətşünaslıq dok
toru Mine Bayrakeri, ümumi
koordinatoru Elçin İmanov,
quruluşçu rəssamıTariyelƏli
zadə, musiqi tərtibatçısı Arda
Dobrucalı, geyim rəssamı Lə
tafətRafiqqızı, xoreoqrafıRa
fizMehdizadədir.

Layihə barədə danışan El
şad Haqverdi deyib: “Beynəl
xalqTürkMədəniyyətiTəşkila
tı–TÜRKSOY tərəfindənbizə
Əbdürrəhim bəy Haqverdiye
vinTürkiyətürkcəsinətərcümə
olunmuş “Yeyərsən qaz ətini,
görərsən ləzzətini” əsərinin
ssenarisi göndərildi. Pandemi
ya səbəbindən teatrlarımızın
Ə.Haqverdiyevin 150 illiyini
qeydedəbilməməsinidənəzə
rə alaraq, bu tamaşaya hazır
laşdıqvəteatrsevərlərətəqdim
etdik.Tamaşaçoxmüsbətqar
şılandı”.

TamaşadansonraAzərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyinin TÜRK
SOYdakı nümayəndəsi Elçin
Qafarlıyaradıcıheyətətəşkilatın
təşəkkürnamələrinitəqdimedib.
“Kollektivimiz bu tamaşanı

Azərbaycanda da təqdim et
məyi səbirsizliklə gözləyir. Ən
böyükarzumuzisəmədəniyyə
timizin beşiyi olan Şuşada bu
tamaşamızla çıxış etməkdir”, –
deyəElşadHaqverdibildirib.
“Vizyon” teatrı yay tətilindən

sonra Nizami Gəncəvinin  880
illik yubileyinə həsr olunmuş ta
maşahazırlamağıdaplanlaşdırır.

“Qarabağla bağlı reallıqları sərgilər 
vasitəsilə dünyaya çatdıracağam”

Fransada məşhur fotoqraf Rza Diqqətinin silsilə sərgiləri

əvvəli səh. 1-də

“BusərgiFransadaənmöhtəşəmsərgi
lərdəndir. İldə bir dəfə təşkil olunur və iki
ay davamedir. Burada dünyanın 22 ölkə
sindəntanınmışincəsənətnümayəndəsinin
əsərlərisərgilənir.İlkdəfədirki,busərgidə
fotolar nümayiş olunur. Bir neçə ildir Pyer
Boncovanni məni bu sərgiyə dəvət edir.
Builki sərgiyə dəvəti qəbul etdim. Bu sər
giçərçivəsindəfotolarıməsasındaikisərgi
düzəldilib”,–deyəməşhurfotoqrafjurnalist
AZƏRTACamüsahibəsindəbildirib.
Böyük zalda “RezanınmüasirOdisseyası”

(l’OdysseecontemporainedeReza)adlısər
gi  nümayiş olunur. Burada fotoqrafın geniş
formatdaAzərbaycanlabağlı6fotosuyeralıb.
HərbirinəxüsusimətntərtibedilmişQa

rabağla bağlı fotolar digər zalda “Sükutun
ümmanı”(Epaisseurdusilence)adıaltında
nümayişedilir.Şuşadan,Ağdamdan,digər
azad olunmuş ərazilərimizdə erməni işğa
lı dövründə viranə qoyulmuş şəhərlərdən
olanfotolarısərgininkuratoruPyerBonco
vanniözüseçibvəonlarıntarixçəsiiləbağlı
yazılımətnlərhazırlayıb.
“Qarabağla bağlı reallıqları belə sərgi

lərvasitəsilədünyayaçatdıracağam.Ötən
il oktyabr ayından beynəlxalq səviyyədə
planlaşdırılmış layihələrimi ləğv etdim və
Qarabağa getdim. Fransanın bir neçə şə
hərindətəşkiledilmişbuilkisərgiləriləğvet
mədim”deyənfotoqrafbildiribki,Fransada
olacağı12günərzindəümumilikdə4sərgi
sivə3konfransınəzərdətutulub.
“Bu tədbirlərzamanıməndənharadaol

duğumu, son aylar görünmədiyimi soru
şurlar. Onda Qarabağdan danışır, orada
olduğumu deyir və fotolarımı göstərirəm”,
–deyəR.Diqqətiəlavəedib.

Fotoqraf vurğulayıb ki,Qarabağın şəhər
vəkəndlərindətörədilənvandalizmaktları
nı,yaşayışməntəqələrininviranəqoyuldu
ğunu göstərməyə təzə başlayıb. Yenidən
Azərbaycana qayıdacağını və bu ilin so
nunadək orada olacağını deyən fotoqraf
Qarabağı qarışqarış gəzəcəyini, hər ad
dımı fotolarındaəbədiləşdirəcəyinidiqqətə
çatdırıb: “Azərbaycanda işlərimi qurtaran

dan sonra Qarabağa həsr edilmiş böyük
fotokitab, xüsusi sərgi və konfrans təşkil
edəcəyəm.Qarabağhəqiqətləriniəksetdi
rənfotolarımı,onlardanhazırladığımkitabı
dünyanınböyükşəhərlərindədəsərgiləyə
cəyəm”.
Pontuaz şəhərində “Baxış Festivalı”

(Festival du regard) çərçivəsində məşhur
fotoqrafın sərgisi və onun iştirakı ilə konf
ranstəşkilolunub.KonfransdaAzərbayca
nınUNESCOyanındadaiminümayəndəsi,
səfirElmanAbdullayev,Pontuazşəhərinin
rəhbərliyi,sakinləriiştirakediblər.
FotoqrafQarabağdaçəkdiyi fotoları təq

dimedərək,hərfotonuntarixçəsihaqqında
məlumat verib. Bildirib ki, İkinci Qarabağ
müharibəsi zamanı Fransadan Ermənista
na 80 jurnalist, Azərbaycana isə yalnız 2
jurnalistgöndərilib.Beləbirədalətsizlikqar
şısındaölkəmizəgələrək,başverənhadi
sələri fotonunyaddaşınaköçürməyəqərar
verib.

Birinci Qarabağ müharibəsi və Xocalı
soyqırımı haqqındaməlumat verənR.Diq
qətiçəkdiyişəkillərigöstərib.Soyqırımıqur
banıolmuşərininvəoğlununcəsədinieyni
vaxtdagörənqadınınharayçəkdiyianı,elə
cə də cılız, üzündə övlad itkisinin əzabla
rı ifadəolunan,əlində itkindüşənoğlunun
şəklini tutaraqxəbərgözləyənyaşlıatanın
şəkillərifotoqrafınməşhurfotolarıarasında
diqqətixüsusiləcəlbedib.
Fotoqraf İkinci Qarabağ müharibəsində

ermənisilahlıqüvvələrininmülkiəhaliniqa
dağan olunmuş bombalarla hədəfə alma
sından,yaşlılarlabərabər,məsumkörpələri
qanınaqəltanetməsindənsözaçıb.Erməni
mərmisininqurbanıolmuş7 yaşlı qızcığa
zın şəklini təqdim edərkən, onun atasının
sözlərini xatırladaraq özü də qəhərlənib,
konfransiştirakçılarınıdaqəhərləndirib.
Təqdim olunan fotolardan birində Azər

baycandakı tolerantlıq və multikulturalizm
mühiti,udikilsəsiicmasınınazərbaycanlıla
ra iftarsüfrəsiaçmasıəksolunub.Bufoto
dakonfransiştirakçılarıtərəfindənmaraqla
qarşılanıb.

Konfranszalınınqarşısında“Günahsızla
rınkütləviqırğını” (Lemassacredes inno
cents)adlıfotoalbomunsatışıtəşkilolunub.
Fotoqrafınseçməşəkillərindənibarətsər

giinsanlarınsıxolduğudəmiryolvağzalının
həyətindətəşkiledilib.

İstanbulda Əbdürrəhim bəy 
Haqverdiyevin əsəri səhnələşdirilib

BöyükBritaniyanınpaytaxtı
Londondakeçirilənənənəvi
“VindzorKralAtçılıqŞousu”nda
(“RoyalWindsorHorseShow”)
Azərbaycanheyətiyenəmöh-
təşəmçıxışıiləyaddaqalıb.

İyulun 1dən 4dək davam
edən, Kraliça II Elizabetin və
kralailəsinindigərüzvlərininta
maşaetdikləritədbirlərdə“Xarı
bülbül” adlı xüsusi şoukompo
zisiyatəqdimolunub.
Vətən müharibəsində əldə

olunmuş möhtəşəm Zəfərə və

şəhidlərimizinmüqəddəsxatirə
sinəhəsrolunmuşbukompozi
siyada Dövlət Sərhəd Xidməti
ninsüvarilərqrupununQarabağ
atlarıüzərindənümayişetdirdik
ləri cəsur hərəkətlər, Azərbay
canın milli geyimində arenaya
çıxan “Sərhədçi” rəqsansamb
lınınmöhtəşəm çıxışları, süva
rilərin başları üzərində Azər
baycan və Böyük Britaniyanın
dövlətbayraqlarınıdalğalandır
ması,Azərbaycanmillirəqsi ilə
atsürmə elementlərinin sintezi
böyükrəğbətləqarşılanıb.

Məşhur “Xudayar təsnifi”nin,
Tofiq Quliyevin “Qaytağı”sının,
Polad Bülbüloğlunun “Eşq və
ölüm” baletinin müsiqisinin sə
daları altında təmsilçilərimizin
çıxışları Azərbaycanın, o cüm
lədən də işğaldan azad olun
muşQarabağınvəətraf rayon
larınböyükekranlardanümayiş
etdirilənfüsunkargörüntüləriilə
müşayiətolunub.
Birinci vitseprezident Mehri

ban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
HeydərƏliyevFondunundəstə
yi vəAzərbaycanRespublikası

AtçılıqFederasiyasınıntəşkilat
çılığıiləhazırlanmışproqramda
xalqımızın zənginmədəniyyəti,
qəhrəmanlığı,cəsarətivəqorx
mazlığıQarabağ atlarının bən
zərsiz gözəlliyi, milli musiqimi
zinvərəqslərimizindiliiləifadə
olunub.
“Xarıbülbül” şou kompozisi

yasını xüsusi maraqla izləmiş
Kraliça II Elizabet nümayəndə
heyəti ilə görüşüb, xatirə şəkli
çəkdirib, Azərbaycan təmsilçi
lərinin çıxışını möhtəşəm ad
landırıb, onların gələcək atçı
lıq tədbirlərinə də qatılacağına
ümidvarolduğunuvurğulayıb.
Azərbaycanın qədimliyini,

özünəməxsusgözəlliyinivəQa
rabağınəsarətdənazadolması
nıtərənnümedənQarabağatla
rınınBöyükBritaniyaatçılığının
ənmötəbərtədbirininəsashis
səsikimitəqdimedilməsiizləyi
cilərtərəfindənheyranlıqlaqar
şılanıb.Butədbireynizamanda
Azərbaycan Respublikası ilə
Böyük Britaniya arasında mə
dəni əlaqələrin inkişafına töh
fədir.

Vindzor atçılıq şousunda “Xarıbülbül” kompozisiyası  
Qarabağ atları ilə budəfəki proqram Vətən müharibəsində Zəfərə həsr olunub
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