
İyu nun 30-da Qa ra bağ Dir çə liş Fon du nun “Ka ra bakh. Cen ter” 
(“Qa ra bağ. Mər kəz”) la yi hə si nin təq di ma tı olub. Qa ra bağ Dir çə liş 
Fon du Mü şa hi də Şu ra sı üzv lə ri nin, ic ti mai xa dim lə rin qa tıl dı ğı təd-
bir dən ön cə er mə ni van dal la rı nın Qa ra bağ da tö rət di yi da ğın tı la rı 
əks et di rən fo to sər gi yə ba xış olub. Bil di ri lib ki, nü ma yiş et di ri lən 
fo to la rın ək sə riy yə ti AZƏR TAC-ın fo to müx bir lə ri tə rə fin dən çə ki lib.

Qa ra bağ Dir çə liş Fon du İda rə 
He yə ti nin səd ri Rəh man Ha cı-
yev təq di ma tı aça raq qeyd edib 
ki, mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan 
İlham Əli ye vin rəh bər li yi ilə rə şa-
dət li Azər bay can Or du su nun 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də qa-
zan dı ğı şan lı Qə lə bə ey ni za man-
da Azər bay can xal qı nın bü tün 
dün ya ya özü nə məx sus me sa jı 
ol du. Azər bay can xal qı dün ya ya 
nü ma yiş et dir di ki, əda lət siz lik-
lə heç vaxt ba rış ma yıb və mil li 
ma raq la rı qo ru maq üçün “də mir 
yum ruq” ki mi bir ləş mə yi ba ca rır. 

Vur ğu la nıb ki, iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lər də da ğın tı la rın miq-
da rı həd din dən ar tıq bö yük dür. 

Ti ki li lə rin, ta ri xi abi də lə rin da ğı-
dıl ma sı ilə ya na şı, tə bii sər vət-
lə rin aman sız ca sı na is tis mar 
olun ma sı, me şə lə rin qı rıl ma sı, 
çay və göl lə rin çirk lən di ril mə si 
nə ti cə sin də re gionun eko lo gi-
ya sı na da bö yük zə rər vu ru lub.  
Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi-
rin ci vit se-pre zi den ti Meh ri ban 
xa nım Əli ye va nın tə şəb bü sü 
ilə Qa ra bağ Dir çə liş Fon du nun 
hə ya ta ke çir di yi “Qa ra bağ. Mər-
kəz” la yi hə si bü tün bu zə rə rin 
miq ya sı nı dün ya ic ti maiy yə ti nə 
çat dır maq məq sə di da şı yır.

La yi hə ba rə də mə lu mat ve rən 
R.Ha cı yev qeyd edib ki, in ter net 
re sur sun da top la nan çox say-

lı ma te rial lar xal qı mı zın Qa ra-
bağ da kı mad di mə də ni ir si nə, 
re gionun biomüx tə lifl  i yi nə və 
tə bii sər vət lə ri nə də yən zi ya nın 
miq ya sı ilə ta nış ol maq im ka-
nı ya ra dır. Bu ra da iş ğal al tın da 
olan əra zi lər də ki da ğı dıl mış və 
cid di zi yan dəy miş ob yekt lə rin 
10 min dən çox fo to şək li və vi-

deogö rün tü sü yer alır. Bü tün fo-
to şə kil lər və vi deolar say tın “Ur-
bi sid” (ya şa yış yer lə ri nin məhv 
edil mə si)  böl mə sin də yer ləş di ri-
lib. Böl mə də me mar lıq abi də lə ri-
nin iş ğal dan əv vəl çə kil miş yüz-
lər lə fo to şək li ilə də ta nış ol maq 
müm kün dür.

davamı səh. 4-də

“Karabakh. Center” layihəsi otuzillik
işğalın nəticələrini dünyaya çatdıracaq
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“Nizami 
romans”ın 
qalibləri 
mükafatlandırılıb
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Respublika Uşaq Kitabxanası
əlyazma kitab

müsabiqəsi elan edib
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Qala düzü 
abidəsində
ilkin
tədqiqatlar 
aparılıb

səh. 4

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

Uzunmüddətli sülh artıq investorlar üçün 
də gün kimi aydın məsələdir 

İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı mız Qə lə bə və Dağ-
lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin həl li ar tıq ye ni bir və ziy yət ya ra dıb. 
He sab edi rəm ki, uzun müd dət li sa bit lik, sülh ar tıq in ves tor lar 
üçün də gün ki mi ay dın mə sə lə dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri iyu lun 1-də Ələt Azad İq ti sa di 
Zo na sı nın tə məl qoy ma mə ra si min də Azər bay can Te le vi zi ya sı na 
mü sa hi bə sin də de yib.

Ələt Azad İq ti sa di Zo na sı nın ya ra dıl ma sı nın öl kə miz də in ves-
ti si ya mü hi ti nin da ha da yax şı laş dı rıl ma sı ba xı mın dan əhə miy-
yə ti ni vur ğu la yan döv lət baş çı sı qeyd edib ki, Azər bay can dün-
ya nın ən təh lü kə siz öl kə lə rin dən bi ri dir. İn ves tor lar üçün bu amil 
də çox önəm li dir: “Azər bay can da mə də niy yət lə ra ra sı dialoq, di ni 
to le rant lıq mə sə lə lə ri dün ya miq ya sın da ar tıq nü mu nə ki mi gös-
tə ri lir. Biz is tə yi rik ki, bü tün dün ya öl kə lə ri bu ra ya gəl sin lər və 
in ves ti si ya qoy sun lar. Bu amil də çox önəm li dir. Di gər tə rəf dən, 
öl kə miz də möv cud olan sa bit lik hər bir in ves tor üçün əsas şərt-
lər dən bi ri dir. Sa bit lik ol ma yan öl kə lə rə heç kim sər ma yə qoy mur. 
Bu gün Azər bay ca na qo yu lan və qo yu la caq sər ma yə lə rin əsas 
şərt lə rin dən bi ri, bəl kə də bi rin ci si ic ti mai-si ya si sa bit lik dir, xalq-
iq ti dar ara sın da kı bir lik dir.

Di gər va cib amil on dan iba rət dir ki, bi zim sö zü müz lə əmə li miz 
heç vaxt fərq lən mir. Yə ni, nə yi de yi rik sə, onu da edi rik. Sö zü mü-
zü tu tan in san la rıq və hə yat bu nu də fə lər lə gös tə rib. İn ves tor lar 
üçün çox cəl be di ci şə rait ya ra dı lıb. Tək cə neft-qaz la yi hə lə ri nə 
bax maq ki fa yət dir gö rək ki, 1994-cü il dən bu gü nə qə dər im za-
lan mış kont rakt lar da bir ver gül be lə də yiş di ril mə yib. An caq bir 
çox yer lər də müəy yən mər hə lə ke çən dən son ra öl kə lər şərt lə ri 
öz lə ri nə da ha uy ğun tərz də də yiş dir mə yə cəhd gös tə rir lər”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, bü tün bu amil lər və Azər bay ca nın iş ğal 
al tın da kı tor paq la rı nı azad et mə si, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si-
nə son qo yul ma sı və bi zim gə lə cə yi mi zə olan inam, xa ri ci sər ma-
yə dar la rı bu zo na ya cəlb edə cək.

davamı səh. 2-də

Futbol azarkeşləri üçün teatr
AV RO-2020-nin Ba kı da ke çi ri lə cək 1/4 fi nal oyu nu na həsr edi-
lən açıq ha va teat rı təş kil olu nub.

Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin 
qar şı sın da qu ru lan səh nə də Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus 
Dram Teat rı akt yor la rı nın iş ti ra kı ilə da ni mar ka lı ya zı çı Hans Kris-
tian An der se nin məş hur “Düy mə cik” və “Qar kra li ça si” na ğıl la-
rın dan par ça lar nü ma yiş olu nur.  Saat 21:00-dan saat 23:00-a 
qə dər da vam edən açıq ha va teat rı nın ilk ta ma şa sı iyu lun 1-də 
olub. Da ha bir təq di mat 2 iyul da ola caq.

Tə şəb bü sün məq sə di AV RO-2020 hə yə ca nı nı fərq li as pekt dən 
gös tər mək və hər kəs də xoş təəs sü rat ya rat maq dır. Qeyd edək 
ki, iyu lun 3-də Ba kı Olim pi ya Sta dionun da ke çi ri lə cək 1/4 fi  nal 
oyu nun da Çe xi ya və Da ni mar ka yığ ma la rı üz-üzə gə lə cək.

Qədim Qarabağın yenilənən siması 
5 kənd və 1 qəsəbə üçün müsabiqə elan edilib

Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra 
Ko mi tə si “Qə dim Qa ra ba ğın ye ni lə-
nən si ma sı” ad lı mü sa bi qə proq ra-
mı na start ve rib.

Ko mi tə dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, Qa-
ra ba ğın bir sı ra kənd və qə sə bə lə ri ni əha-
tə edə cək mü sa bi qə proq ra mı nın ilk mər-
hə lə sin də Ağ dam ra yo nu nun Sa rı can lı, 
Fü zu li ra yo nu nun Ho ra diz, Kəl bə cər ra-
yo nu nun Zar, La çın ra yo nu nun Şəl və və 
Cəb ra yıl ra yo nu nun Bö yük Mər can lı kənd-
lə ri, həm çi nin Cəb ra yıl ra yo nu nun Xu da fə-
rin qə sə bə si ilə bağ lı la yi hə lər qə bul olu-
na caq.

La yi hə lər də ya şa yış məs kən lə ri nin gə lə-
cək so sial, iq ti sa di, tex no lo ji in ki şaf is ti qa-
mət lə ri, mil li me mar lıq ənə nə lə ri nə bağ lı lıq, 

yük sək bə dii-es te tik gö rü nüş və hə yat key-
fi y yə ti, mü hit-mə kan həl li nin müəy yən ləş di-
ril mə si ki mi va cib mə qam lar ək si ni tap ma lı-
dır.

Ümu mi mü ka fat fon du 60 000 ma nat olan 
mü sa bi qə də la yi hə müəl lifl  ə ri fər di və ya 
qrup şək lin də iş ti rak edə bi lər lər. Mü sa bi qə-
də iş ti rak et mək is tə yən lər 15 iyul 2021-ci il 
ta ri xi nə dək qey diy yat dan keç mə li, la yi hə lər 
31 iyul ta ri xi nə dək Döv lət Şə hər sal ma və 
Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nə təq dim olun ma lı dır. 
Nə ti cə lər 15 av qust da elan olu na caq.

La yi hə ilə bağ lı “Qə dim Qa ra ba ğın ye ni lə-
nən si ma sı” in ter net sə hi fə si (www.bi zim qa-
ra bagh.az) də ha zır la nıb. Döv lət Şə hər sal-
ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si tə rə fi n dən di gər 
kənd lə ri də əha tə edə cək mü sa bi qə lə rin ke-
çi ril mə si plan laş dı rı lır.

İslam Dünyası İrsi Siyahısına daha
97 tarixi-mədəniyyət abidəsi daxil ediləcək

İs lam Dün ya sı Elm, Təh sil və Mə də niy yət Təş ki la tı nın (İCES CO) 
nəz din də fəaliy yət gös tə rən İs lam Dün ya sı İrs Ko mi tə si nin 
(İWHC) 9-cu ic la sı ke çi ri lib. 

Təş ki lat dan bil di ri lib ki, ko mi tə nin ic la sın da da ha 97 ta ri xi-mə-
də niy yət abi də si nin İs lam Dün ya sı İr si Si ya hı sı na da xil edil mə si 
ba rə də qə rar qə bul edi lib. Si ya hı ya xın gün lər də təş ki la tın say-
tın da dərc edi lə cək.

səh. 2

Mədəniyyət naziri Misirin
ölkəmizdəki səfi ri ilə görüşüb

Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
iyu nun 30-da Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın öl kə miz də ki föv qə la də 
və sə la hiy yət li sə fi ri Adel İb ra him Ah med İb ra him  ilə gö rü şüb. 

Gö rüş də mə də niy yə tin müx tə lif sa hə lə rin də təc rü bə mü ba di lə-
si, iki öl kə ara sın da mə də ni əla qə lə rin in ki şaf pers pek tiv lə ri mü-
za ki rə olu nub.

səh. 3

Budapeştdə “Nizami Gəncəvi İli”
Ma ca rıs tan da rəs mi sə fər də olan Mil li 
Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va nın baş çı-
lı ğı ilə Azər bay can nü ma yən də he yə ti iyu-
nun 29-da Türk dil li Döv lət lə rin Əmək daş lıq 
Şu ra sı nın (Türk Şu ra sı) Bu da peşt nü ma-
yən də li yi nin ofi sin də “Ni za mi Gən cə vi İli”nə 
həsr olun muş təd bir də iş ti rak edib.

Mil li Məc li sin Mət buat və ic ti maiy yət lə əla-
qə lər şö bə sin dən bil di ri lib ki, təd bi ri Türk 
Şu ra sı nın Bu da peşt ofi  si nin rəh bə ri Ya noş 
Ho va ri aça raq Azər bay can nü ma yən də he-
yə ti ni sa lam la yıb. O, Türk Şu ra sı çər çi və-
sin də əmək daş lıq dan bəhs edə rək Ma ca-
rıs ta nın bu qu rum da mü şa hi də çi qis min də 
fəaliy yə ti ilə bağ lı fi  kir lə ri ni bö lü şüb.

Ma ca rıs tan Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin döv-
lət ka ti bi nin müavi ni And raş Ba ran ye çı xış 
edə rək Azər bay can ilə Ma ca rıs tan ara sın da 
mü na si bət lə rin möv cud və ziy yə ti və in ki şaf 
pers pek tiv lə ri haq qın da da nı şıb. A.Ba ran ye 
Türk Şu ra sı çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
əmək daş lı ğın iki öl kə ara sın da iki tə rəfl  i mü-
na si bət lə rin in ki şa fı na töh fə ver di yi ni qeyd 
edib.

Mil li Məc li sin səd ri Sa hi bə Qa fa ro va çı xış 
edə rək Türk Şu ra sı nın Bu da peşt də ki ofi  si ni 
də rin ta ri xi kök lə ri rəmz ləş di rən, Türk dün ya-
sı ilə ma car la rı bir ləş di rən mə kan ki mi yük-
sək də yər lən di rib. Qeyd edib ki, ha zır da həm 
Ma ca rıs tan, həm də türk dil li döv lət lər əmək-
daş lı ğı də rin ləş dir mək üçün səy gös tə rir lər. 

Ma ca rıs tan Türk Şu ra sı na üç il əv vəl mü şa-
hi də çi sta tu sun da qə bul edil sə də, əla qə lə rin 
möh kəm lən di ril mə si üçün ötən müd dət də 
xey li ad dım lar atı lıb.

davamı səh. 3-də

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və inkişafı üzrə beşillik proqram hazırlanıb 
Azər bay ca nın iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə rin də da şın-
maz əm la kın in ven tar laş dır-
ma iş lə ri da vam edir. Ötən 
dövr ər zin də  10 ra yon üz rə 
177 ya şa yış mən tə qə sin də 
da şın maz əm la kın il kin in ven-
tar laş dır ma iş lə ri ye kun la şıb, 
2 ya şa yış mən tə qə sin də iş lər 
da vam et di ri lir. 409 ya şa yış 
mən tə qə si nin ta ma mi lə da-
ğı dı lıb ya rar sız ha la gə ti ril di yi 
müəy yən edi lib.

Bu ba rə də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə rin də mə sə lə lə-
rin mər kəz ləş di ril miş qay da da 
həl li ilə bağ lı ya ra dıl mış Əla qə-
lən dir mə Qə rar ga hı nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən İda rə lə ra ra sı 
Mər kə zin İq ti sa di Mə sə lə lər iş çi 

qru pu nun iyu nun 30-da ke çi ri lən 
ic la sın da mə lu mat ve ri lib.

Vi deofor mat da ke çi ri lən ic las da 
bil di ri lib ki, ötən dövr ər zin də Cəb-
ra yıl, Fü zu li, Qu bad lı, Zən gi lan, 
Ağ dam, Xo ca vənd, Tər tər, Şu şa, 
Xo ca lı və Kəl bə cər ra yon la rı üz rə 

cə mi 13 307 da şın maz əm la kın 
(10 483 ədəd ti ki li və 2 824 ədəd 
inf rast ruk tur ob yek ti) çöl in ven tar-
laş dır ma iş lə ri ta mam la nıb. 1 525 
km av to mo bil yo lu nun, 292 km 
elekt rik ve ri li şi xət ti nin, 45 km qaz 
təc hi za tı xət ti nin, 19 km su təc hi-

za tı xət ti nin, 249 km su var ma şə-
bə kə si nin il kin in ven tar laş dı rıl ma-
sı ba şa çat dı rı lıb. Bun dan əla və, 
533 000 ha tor paq sa hə si or to fo to 
xə ri tə lər əsa sın da vek tor laş dı rı-
la raq elekt ron mə lu mat ba za sı na 
da xil edi lib.

İş ğal dan azad edil miş əra-
zi lər də xid mət gös tə rən şəxs-
lə rin il kin is teh lak tə lə bat la rı nı 
ödə mək üçün ər zaq, əc za çı 
dü kan la rı, ban ko mat la rın və s. 
açıl ma sı məq sə di lə iş adam la-
rı nın iyul ayı ər zin də Kəl bə cər 
və La çın ra yon la rı na sə fə ri nin 
təş ki li ilə bağ lı mə sə lə mü za ki rə 
edi lib, sə fə rin proq ra mı və marş-
ru tu nun ha zır lan ma sı, həm çi nin 
təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri nin tə-
min olun ma sı nın va cib li yi qeyd 
edi lib.

davamı səh. 2-də

“Vağzalı”nın
çalınma vaxtıdır...

Əs lin də, rəq sin me lo di ya sı nın 
vağ zal la heç bir əla qə si yox dur. 
Də də Qor qud döv rün dən son-
ra gə li ni bə zə dil miş fay ton da 

apa rıb lar, ona gö rə də ha va nın adı na 
“At lan ma” de yib lər. 

1936-cı il də isə Səid Rüs tə mov “Vağ-
za lı” rəq si ni not laş dır mış dır. Bu rəqs “Se-
gah” mə qa mın da, mo de ra to tem pin də 
və 6/8 öl çü sün də bəs tə lən miş dir. “Vağ-
za lı”nın me lo di ya sı din lə yi ci də se vinc və 
həs rət hiss lə ri nin vəh də ti ni təş kil edir. Öv-
la dı nı yo la sa lan ailə ay rı lıq, hic ran hiss-
lə ri ke çi rir sə, oğ lan evi nin nü ma yən də lə ri 
isə tam fərq li ov qat da olur...

səh. 7
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Qeyd edək ki, Ələt Azad İq ti sa di Zo
na sı nın ya ra dıl ma sın da əsas məq səd 
qa baq cıl ida rəet mə təc rü bə si nə uy ğun 
yük sək əla və də yər li və ix rac yö nüm lü 
is teh sa lı tə min et mək dir. İn no va tiv tex
no lo gi ya lar dan is ti fa də edə rək xid mət
lər gös tə rən in ves tor la rı cəlb et mək, 
bu şir kət lə rin Azər bay can şir kət lə ri ilə 
əmək daş lı ğı nın tə min olun ma sı nə ti cə
sin də öl kə iq ti sa diy ya tı nın di na mik və 
da ya nıq lı in ki şa fı na töh fə ver mək, həm
çi nin on min lər lə ye ni iş ye ri ya rat maq 
da əsas hə dəf ər dən dir.

Ələt Azad İq ti sa di Zo na sı nın sə la hiy
yət li qu ru mu nun İda rə He yə ti nin səd ri 
Va leh Ələs gə rov gö rü lən iş lər ba rə də 
döv lət baş çı sı na mə lu mat ve rib. Bil
di ri lib ki, Ələt Azad İq ti sa di Zo na sı nın 
ümu mi sa hə si 850 hek tar ola caq. İq ti
sa di zo na nın ümu mi sa hə si nin 60 hek

ta rın da la yi hə lən di ril mə ar tıq ba şa ça tıb 
və in şaat iş lə ri baş la yıb, bü tün inf rast
ruk tu run ya ra dıl ma sı üçün zə ru ri ad
dım lar atı lıb.

Qeyd edək ki, Pre zi dent İl ham Əli ye
vin rəh bər li yi ilə Azər bay can da qey ri
neft sek to ru nun in ki şa fı nın tə min olun
ma sı, iq ti sa diy ya tın müx tə lif sa hə lə ri nin 
şa xə lən di ril mə si, öl kə mi zin ix rac po ten
sialı nın ar tı rıl ma sı, xa ri ci in ves ti si ya
nın cəlb edil mə si, biz nes və in ves ti si ya 
mü hi ti nin da ha da yax şı laş dı rıl ma sı is
ti qa mə tin də çox va cib la yi hə lər ic ra olu
nub. Pan de mi ya nın dün ya da ya rat dı ğı 
bö yük iq ti sa di və ma liy yə çə tin lik lə ri nə 
bax ma ya raq, Azər bay can da bu pro
ses lər uğur la da vam edir. Ələt Azad 
İq ti sa di Zo na sı nın ya ra dıl ma sı bu nun 
ba riz nü mu nə si dir. Bu la yi hə nin ic ra sı 
Azər bay ca na bö yük iq ti sa di di vi dend
lər qa zan dır maq la ya na şı, öl kə mi zin 

re gion da möv qe lə ri ni da ha da güc lən
di rə cək, ŞərqQərb və Şi malCə nub 
tran zitnəq liy yat dəh liz lə rin də mü hüm 
ro lu olan res pub li ka mı zın st ra te ji əhə
miy yə ti ni da ha da ar tı ra caq. Bu iq ti sa di 
zo na nın ya ra dıl ma sı döv lət gə lir lə ri nin 
və büd cə yə da xil olan və saitin art ma sı
na, ye ni in ves ti si ya la rın cəlb edil mə si
nə şə rait ya ra da caq.

Bu mə qam la rı Pre zi dent İl ham Əli yev 
Azər bay can Te le vi zi ya sı na mü sa hi bə
sin də də diq qə tə  çat dı rıb. 

Azad iq ti sa di zo na üçün ni yə məhz 
Ələt qə sə bə si nin se çil mə sin dən da
nı şan döv lət baş çı sı qeyd edib ki, bu 
əra zi də bö yük boş tor paq sa hə lə ri var 
və bu tor paq sa hə lə ri nin müt ləq ək sə
riy yə ti kənd tə sər rü fa tı üçün ya rar sız 
tor paq lar dır: “Di gər tə rəf dən, Ələt qə
sə bə si Ba kı şə hə ri nə ya xın dır. Bu da 
va cib şərt lər dən bi ri dir. İnf rast ruk tur la
yi hə lə ri nin ic ra sı üçün ar tıq bü tün il kin 
şərt lər var dır. Sən gə çal da 300 me qa vat 
gü cün də elekt rik stan si ya sı möv cud dur 
və inf rast ruk tur la yi hə lə ri nə qo yu lan 
xərc lər də nis bə tən az ola caq. Bu ra
da Bey nəl xalq Də niz Li ma nı yer lə şir. 
Bu da iq ti sa di zo na nın fəaliy yə ti üçün 
önəm li amil lər dən bi ri dir. He sab edi
rəm ki, Ələ tin in ki şaf pers pek ti vi də çox 
uğur lu ola bi lər. Əgər bu zo na is tə di yi
miz ki mi for ma laş sa, – mən bu na əmi
nəm, – bu böl gə nin in ki şaf di na mi ka sı 
ümu mi in ki şa fı mı za da bö yük müs bət 
tə sir gös tə rə cək. Ey ni za man da, bu ra

dan bi zim bey nəl xalq dəh liz lə ri miz də 
ke çir. ŞərqQərb dəh li zi, Şi malCə nub 
dəh li zi Ələ tin əra zi sin dən ke çir. Ona 
gö rə lo gis ti ka, nəq liy yat ba xı mın dan 
bu yer çox əl ve riş li dir. Məhz bu na gö
rə Ələt bu məq səd lər üçün se çil miş dir”.

Pre zi dent qeyd edib ki, bu gün dün
ya nın müx tə lif öl kə lə rin də azad iq ti sa
di zo na lar var. Bə zi öl kə lər də bu nu tə
bii şə rait, coğ ra fi yer ləş mə şərt lən di rir: 
“Açıq də niz lə rə çı xı şı ol ma yan öl kə lər
də azad iq ti sa di zo na la rın ya ra dıl ma sı 
təc rü bə si o qə dər də uğur lu de yil. Biz 
uğur lu və uğur suz təc rü bə ni öy rən mi
şik, təh lil apar mı şıq. He sab edi rik bu 
gün Azər bay can da bü tün il kin şərt lər 
var ki, in ves tor la rı məhz bu zo na ya 
cəlb edək. He sab edi rəm ki, ilk növ bə
də, bu ye rin coğ ra fi və ziy yə ti əl ve riş li
dir – də ni zin kə na rın da, də niz li ma nı nın 
böy rün də yer lə şir, ki fa yət qə dər bö yük 
əra zi dir. İl kin mər hə lə də ar tıq 60 hek
tar lıq yer in ki şaf üçün ha zır dır. Am ma, 
ümu miy yət lə, 850 hek tar tor paq sa hə si 
ay rı lıb”.

Döv lət baş çı sı əla və edib ki, Azər bay
can da kı sər ma yə iq li mi həm neftqaz 
la yi hə lə ri nin ic ra sı za ma nı özü nü gös
tə rib, həm də di gər sa hə lər də apa rı lan 
is la hat lar nə ti cə sin də çox gö zəl in ves ti
si ya iq li mi ya ra dı lıb: “Tə sa dü fi de yil ki, 
Dün ya Ban kı nın “Doing Bu si ness” he
sa ba tın da Azər bay can 190 öl kə ara sın
da 28ci ye rə la yiq gö rü lüb. Bu, dün ya 
miq ya sın da çox bö yük nailiy yət dir. Biz 

bir çox in ki şaf et miş öl kə lə ri bu pa ra
metr lər üz rə qa baq la mı şıq”.

Pre zi dent onu da diq qə tə çat dı rıb ki, 
in di yə dək gö rü lən iş lər də döv lət sər ma
yə si ar tıq öz ro lu nu oy na yıb: “Biz bü tün 
əsas inf rast ruk tur la yi hə lə ri ni ic ra et mi
şik. Tə bii ki, azad edil miş tor paq lar da 
in di bö yük ti kin tiqu ru cu luq iş lə ri nə start 
ve ri lir. Bu da bö yük iq ti sa di can lan ma ya 
gə ti rib çı xa ra caq. An caq biz ba şa düş
mə li yik ki, bir ba şa xa ri ci in ves ti si ya lar 
ol ma dan öl kə miz is tə di yi miz qə dər in ki
şaf edə bil məz. Ona gö rə, baş qa öl kə
lər lə hö ku mət lə ra ra sı ko mis si ya la rın işi 
də, ilk növ bə də, xa ric dən və saiti Azər
bay ca na gə tir mək dir. He sab edi rəm 
ki, məhz bu zo na po ten sial in ves tor lar 
üçün cəl be di ci ola bi lər”.

Ələt Azad İq ti sa di Zo na sı nın bir il dən 
son ra – gə lən ilin iyul ayın da in ves tor
la rı qə bul et mə yə ha zır ola ca ğı nı de yən 
İl ham Əli yev əmin ol du ğu nu bil di rib ki, 
la yi hə ilə bağ lı  təq di mat da gös tə ri lən 
mən zə rə hə yat da öz ək si ni ta pa caq: 
“Çün ki bu gü nə qə dər bü tün tə şəb büs
lə ri miz, bü tün plan la rı mız hə yat da öz 
ək si ni ta pıb. Elə bir tə şəb büs ol ma yıb 
ki, o, real lı ğa çev ril mə sin. Ən çə tin la
yi hə lər, trans mil li la yi hə lər, çox çə tin 
geosi ya si və ziy yət də hə ya ta ke çir di yi
miz la yi hə lər uğur la ba şa ça tıb. Bun la
rı sa da la ma ğa eh ti yac yox dur, hər kəs 
bi lir söh bət nə dən ge dir. Ona gö rə, bu 
zo na nın ya ra dıl ma sı, əmi nəm ki, uğu
ru mu zun növ bə ti ad dı mı ola caq dır”.

Uzunmüddətli sülh artıq investorlar üçün də 
gün kimi aydın məsələdir

Bölgələrdə qonaqpərvərlik RİTM-lə təşviq olunacaq
Turizm sektoru pandemiyadan əvvəlki göstəricini 2023-cü ildə bərpa edə bilər

İyulun1-dəDövlətTurizmAgentliyi(DTA)
tərəfindənhazırlanmış,regionlardatu-
rizmstartaplarınındəstəklənməsini,eləcə
dəregionalturizməinvestisiyalarıncəlb
edilməsinintəminiməqsədinidaşıyan
“RegionalİnnovativTurizmMəhsulu”(RİTM)
proqramıictimaiyyətətəqdimolunub.

Təq di mat da RİTM re gional sa hib kar lıq proq
ra mı nın tu rizm sa hə si üz rə in ves tor la rı və İT 
mü tə xəs sis lə ri ni cəlb et mək lə in no va tiv star
tap la ra tə kan ve ril mə si, yer li əha li nin sa hib kar
lıq sa hə sin də po ten sialı nın in ki şaf et di ril mə si, 
elə cə də tu rizm üz rə fəaliy yət gös tə rən ki çik və 
or ta sa hib kar la rın dəs tək lən mə si is ti qa mə tin də 
fəaliy yət gös tə rə cə yi vur ğu la nıb.

Döv lət Tu rizm Agent li yi nin səd ri Fuad Na
ğı yev qeyd edib ki, re gional tu riz min in ki şa fı 
məş ğul lu ğun art ma sı na və tu rizm yö nüm lü 
ye ni sa hib kar lıq sub yekt lə ri nin ya ran ma
sı na tə kan ve rə cək əsas amil lər dən bi ri dir. 
Bu, Azər bay can da re gional tu riz mə həsr 
olun muş ilk star tap proq ra mı dır. “Re gional 
İn no va tiv Tu rizm Məh su lu” – RİTM la yi
hə sin də kənd tu riz mi, eti ca rət, ku li na ri ya, 
ümu mi lik də bir çox tu rizm və qo naq pər vər lik 
sa hə lə ri nə aid olan star tap lar təş viq olu na
caq: “Öl kə mi zin, elə cə də ay rıay rı re gion la
rı mı zın tu rizm po ten sialı çox zən gin dir. Hər 

bir re gionu mu zun özü nə xas cə hət lə ri var. 
Bu fərq li lik lə ri nə zə rə ala raq la yi hə şi mal da 
Qu ba, Qu sar, şi malqərb də Şə ki, Şa ma xı, 
İs ma yıl lı, Qə bə lə, Za qa ta la, Qax, Ba la kən, 
Oğuz, cə nub da Lən kə ran, Le rik, Ma sal lı, 
qərb də Gən cə, Min gə çe vir, Naf ta lan, həm
çi nin Nax çı van və Ba kı nı əha tə edə cək”.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Ki çik və Or
ta Biz ne sin İn ki şa fı Agent li yi (KO BİA) İda rə 
He yə ti nin səd ri Or xan Məm mə dov RİTM la
yi hə si nin real və öl çü lə bi lən nə ti cə lə rə yö
nəl di yi ni bil di rə rək la yi hə yə hər tə rəf i dəs tək 
gös tər mə yə ha zır ol duq la rı nı qeyd edib. O, 
la yi hə də KOB sub yekt lə ri va si tə si lə məş ğul
lu ğu tə min et mək is ti qa mə tin də olan kom po
nent lə rin təq di rə la yiq ol du ğu nu vur ğu la yıb.

Təq di mat da RİTM proq ra mı na qo şul maq 
üçün ha zır la nan https://ritm.tourism board.
az/ say tı nın funk si ya la rı izah olu nub, elə cə 
də star tap proq ra mı na mü ra ciət lə bağ lı şərt
lər və qay da lar açıq la nıb.

Qeyd edək ki, RİTM proq ra mı na tə rəf daş 
qis min də Al ma ni ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq 
Cə miy yə ti (GİZ), Azər bay can Res pub li ka sı
nın Ki çik və Or ta Biz ne sin İn ki şa fı Agent li yi 
(KOBİA) və bey nəl xalq audit şir kə ti olan “Pri
ce wa ter house Coopers” (PwC) tə rəf daş lıq edir.

Pan de mi ya nın tə sir lə ri nə ti cə sin də dün ya tu
riz min də 73 faiz azal ma mü şa hi də edi lib. Azər
bay can da isə bu, təx mi nən 80 faiz olub. Ar tıq 
sər həd lər açı lıb. İna nı rıq ki, öl kə mi zə gə lə cək 
əc nə bi və tən daş la rın sa yı ço xa la caq. Bu ba rə
də RİTM proq ra mı nın təq di mat mə ra si min dən 
son ra təş kil edi lən mət buat konf ran sın da DTA
nın mət buat ka ti bi Kə nan Qu lu za də de yib.

O bil di rib ki, 2023cü il də ümu mi lik də tu rizm 
sa hə sin də ki rə qəm lə rin təx mi nən 2019cu il
də ki rə qəm lə rə ya xın la şa ca ğı göz lə ni lir: “Hə
min il Azər bay ca na 3 mil yon 170 min əc nə bi 
gəl miş di, 2020ci il də 10 faiz ar tım göz lə ni lir di. 
Hə min il yan varfev ral da əv vəl ki ilin döv rü ilə 
mü qa yi sə də 15 faiz ar tım ol muş du, la kin da ha 
son ra pan de mi ya ol du. Ötən il da xi li tu rizm 3 
mil yo na ya xın sə fər itir miş di, bu il bu, bər pa 
olur, ar tıq xa ric dən gə lən lə rin sa yı da ar tır”.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və 
inkişafı üzrə beşillik proqram hazırlanıb

əvvəli səh. 1-də
İş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin iq ti sa di po ten sialı nın qiy mət lən

di ril mə si və mü qa yi sə li üs tün lük sa hə lə ri nin müəy yən edil mə si is ti
qa mə tin də yer li və xa ri ci eks pert lər lə əmək daş lı ğa start ve ri lib. Bu 
is ti qa mət də AMEAnın İq ti sa diy yat İns ti tu tu və “Bos ton Con sul ting 
Group” məs lə hət çi şir kə ti ilə bir gə mü va fiq iş lər apa rı lır.

İq ti sa diy yat Na zir li yi tə rə fin dən iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin 
bər pa sı və ye ni dən qu rul ma sı, öl kə iq ti sa diy ya tı na in teq ra si ya sı, 
da ya nıq lı və ta raz lı in ki şa fı nın tə min olun ma sı, yük sək stan dart la ra 
ca vab ve rən so sial ri fa ha nail olun ma sı məq sə di lə aidiy yə ti döv lət 
qu rum la rı nın rə yi nə zə rə alın maq la “Azər bay can Res pub li ka sı nın 
iş ğal dan azad edil miş əra zi lə ri nin 20212025ci il lər üz rə bər pa sı 
və da ya nıq lı in ki şa fı Döv lət Proq ra mı”nın la yi hə si ha zır la nıb.

İş ğal dan azad edil miş əra zi lər də sa hib kar lıq fəaliy yə ti nin hə ya
ta ke çi ril mə si ilə bağ lı mü ra ciət lə rin qə bu lu, təh li li, sa hib kar la rın 
mə lu mat lan dı rıl ma sı, mü va fiq töv si yə lə rin ve ril mə si və mü ra ciət
lə rin aidiy yə ti ola raq yön lən di ril mə si iş lə ri İq ti sa diy yat Na zir li yi 
ya nın da Ki çik və Or ta Biz ne sin İn ki şa fı Agent li yi tə rə fin dən tə min 
edi lir. Ha zır kı döv rə qə dər 600dən ar tıq mü ra ciət da xil olub. İn
ves ti si ya la yi hə lə ri nin priori tet li yi təh lil edi lir, po ten sial la yi hə lər 
müəy yən ləş di ri lir və in for ma si ya ba za sı na da xil edi lir.

Döv lət Tu rizm Agent li yi nin nü ma yən də si öz he sa ba tın da bil di rib 
ki, tu rizm re surs la rı nın qiy mət lən dir mə me to do lo gi ya sı əsa sın da 
tu rizm re surs la rı nın qiy mət lən di ril mə si tu rizm və rek reasi ya zo na la
rı, nəq liy yat dəh liz lə ri və te ma tik möv zu lar üz rə (tu rizm marş rut la rı 
üz rə) apa rı lır. Tu rizm məh sul la rı nın in ki şaf et di ril mə si is ti qa mə tin də 
“Yo lu muz Qa ra ba ğa” tu rizm marş ru tu nun kon sep si ya sı çər çi və
sin də “Yo lu muz Ağ da ma” və “Fü zu liXo ca vənd” tur proq ram la rı nın 
la yi hə lə ri ha zır la nıb. Böl gə nin ”Mil yon ürək, bir bağ” tu rizm des ti
na si ya bren di nin ya ra dıl ma sı is ti qa mə tin də iş lər apa rı lıb, həm çi nin 
re gionun tu rizm po ten sialı 2021ci il may və iyun ayın da Du bay və 
İs tan bul şə hə rin də ke çi ri lən bey nəl xalq sər gi lər də təb liğ edi lib.

Təq dim olu nan he sa bat lar İş çi qru pu nun üzv lə ri tə rə fin dən ge
niş mü za ki rə edi lib və töv si yə lər ve ri lib.

Öl kə baş çı sı nın 2020ci il 24 no yabr ta rix li sə rən ca mı ilə ya
ra dıl mış Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı na Pre zi dent Ad mi nist ra si ya
sı nın rəh bə ri Sa mir Nu ri yev rəh bər lik edir.

İslam Dünyası İrsi Siyahısına daha 
97 tarixi-mədəniyyət abidəsi daxil ediləcək
İslamDünyasıElm,TəhsilvəMədəniyyətTəşkilatının(İCESCO)
nəzdindəfəaliyyətgöstərənİslamDünyasıİrsKomitəsinin
(İWHC)9-cuiclasıkeçirilib.

Təş ki
lat dan bil
di ri lib ki, 
ko mi tə nin 
ic la sın da 
da ha 97 
ta ri ximə
də niy yət 
abi də si
nin İs lam 
Dün ya sı 
İr si Si

ya hı sı na da xil edil mə si ba rə də qə rar qə bul edi lib. Si ya hı ya xın 
gün lər də təş ki la tın say tın da dərc edi lə cək.

Be lə lik lə, İs lam Dün ya sı İr si Si ya hı sı na da xil edil miş ta ri ximə
də niy yət abi də lə ri nin ümu mi sa yı 320yə ça tıb.

İc las da çı xış edən İCES COnun mə də niy yət və kom mu ni ka
si ya böl mə si nin rəh bə ri Mə həm məd Zey nə la bi din qeyd edib ki, 
təş ki la tın Baş di rek to ru Sa lim Mə həm məd əlMa lik İs lam öl kə
lə rin də ta ri ximə də niy yət abi də lə ri nin si ya hı ya alın ma sı, on la rın 
mü ha fi zə si nə və bey nəl xalq aləm də təb li ği nə bö yük əhə miy yət 
ve rir. Bu məq səd lə təş ki la tın mü va fiq st ruk tu ru mad di və qey ri
mad di mə də ni irs nü mu nə lə ri nin müəy yən olunması is ti qa mə tin
də üzv öl kə lər lə sıx əmək daş lıq edir.

İc las da CO VİD19 pan de mi ya sı şə raitin də ta ri xi abi də lə rin və 
mu zey lə rin və ziy yə ti ilə əla qə dar mə lu mat la rın İCES COya təq
dim edil mə si nə, ha be lə İs lam Dün ya sı İr si En sik lo pe di ya sı nın 
ha zır lan ma sın da iş ti ra ka dair təş ki la ta üzv öl kə lə rin uy ğun st ruk
tur la rı na mü ra ciət qə bul olunub. Bə şər si vi li za si ya sı na məx sus 
olan və si lah lı mü na qi şə zo na la rın da yer lə şən ta ri ximə də niy yət 
abi də lə ri nin mü ha fi zə si mə sə lə si də mü za ki rə edi lib.

AvropadaTəhlükə-
sizlikvəƏməkdaşlıq
TəşkilatınınParlament
Assambleyasının(ATƏT

PA)illiksessiyasıiyunun
30-dabaşlayıb.Qarışıq
formatdakeçiriləcəktədbirə
MilliMəclisindeputatları
onlaynşəkildəqoşulacaqlar.
Vyanada–təşkilatınqərar-
gahındakeçiriləntoplantıda
isəAzərbaycanınATƏTPA-
dakınümayəndəheyətinin
rəhbəri,qurumunvitse-pre-
zidentiAzayQuliyeviştirak
edəcək.

ATƏT PAnın yaz ses si ya sı 
çər çi və sin də De mok ra ti ya, in
san haq la rı və hu ma ni tar mə
sə lə lər Ko mi tə si nin on layn ic la
sın da Azər bay can nü ma yən də 
he yə ti nin üz vü Əmi nə Ağa za də 
Er mə nis tan nü ma yən də lə ri nin 
çı xış la rı na ca vab ve rib. Mil lət 
və ki li er mə ni tə rə fi nin irad la rı na 
ca vab ola raq bil di rib ki, döv lət
lər öz əra zi lə ri ni “iş ğal” et mir, öz 
tor paq la rı nı azad edir. Azər bay
can 44 gün lük mü ha ri bə də öz 
tor paq la rı nı azad edə rək əra zi 
bü töv lü yü nü bər pa edib.

De pu tat qeyd edib ki, Azər
bay can əra zi sin də ki bü tün mə
də ni və di ni abi də lər Azər bay can 
döv lə ti nin və xal qı nın mə də ni ir
si nə aid dir: “Er mə nis tan həm 30 
il dir iş ğal et di yi əra zi lər də, həm 
də Er mə nis tan əra zi sin də Azər
bay ca nın mə də ni ir si ni məhv et
mək, da ğıt maq və mə nim sə mək 
üçün sis te ma tik si ya sət yü rü
düb. Er mə nis tan ta ri xi abi də lə ri 
da ğıt maq la, on la rın me mar lıq 
xü su siy yət lə ri ni də yiş dir mək lə 
və “ar xeolo ji” qa zın tı lar apar
maq la öz qar şı sı na Azər bay
can mən şə yin dən xə bər ve rən 
hər han sı bir işa rə nin ta ma mi lə 

si lin mə si ni hə dəf ə yən məq səd
lər qo yub. Məs cid lər və di gər 
iba dət yer lə ri, qə bi ris tan lıq lar, 
ar xeolo ji sa hə lər, həm çi nin mu
zey lər, ki tab xa na lar və di gər mə
də niy yət ob yekt lə ri ya ta ma mi lə 
məhv edi lib, ya da ta lan olu nub. 
Məs cid lər da ğı dı lıb və xa ra ba lı
ğa çev ri lib. 67 məs cid dən 64ü 
dar ma da ğın edi lib və ya cid di 
zi yan gö rüb. Xa rak te rik xü su siy
yət lə ri ni də yiş dir mək məq sə di lə 
bir çox ori ji nal Azər bay can mə
də ni ob yek ti aman sız mü da xi
lə lə rə mə ruz qa lıb. Bu hə rə kət
lər 1954cü il də qə bul edil miş 
“Si lah lı mü na qi şə baş ver dik də 
mə də ni mül kiy yə tin qo run ma
sı” üz rə Haaqa Kon ven si ya sı və 
onun iki Pro to ko lu, “Qey riqa nu
ni qa da ğan edil mə və mə də ni 
sər vət lə rə sa hib lik hü quq la rı nın 
id xa lı, ix ra cı və ötü rül mə si nin 
qar şı sı nın alın ma sı” Kon ven si
ya sı ki mi UNES CO sə nəd lə ri də 
da xil ol maq la, bey nəl xalq hu ma
ni tar hü qu qun ko bud şə kil də po
zul ma sı de mək dir”.

Əmi nə Ağa za də bil di rib ki, Er
mə nis tan UNES COnun və di gər 
ix ti sas laş mış bey nəl xalq qu rum
la rın Azər bay ca nın iş ğal olun
muş əra zi lə ri ni zi ya rət et mə si nə 
və ora da kı mə də ni ir sin və ziy yə
ti ni qiy mət lən dir mə si nə da vam lı 
ola raq ma ne olub, öl kə mi zin bu 
məq səd lə UNES COya və di gər 
təş ki lat la ra et di yi çox say lı mü ra
ciət lə ri ic ra olun ma mış qa lıb. “Bu 
da öz növ bə sin də Er mə nis ta nın 
“cə za sız lıq” his si nin for ma laş
ma sın da rol oy na yıb. Real lıq da 
Er mə nis ta nın sis te ma tik van da
lizm akt la rı qar şı sın da Azər bay
can öz mə də ni ir si ni qo ru maq 
im kan la rın dan məh rum ol muş
dur. Azər bay can döv lə ti ən yük
sək sə viy yə də azad olu nan əra
zi lər də ki bü tün mə də ni və di ni 
abi də lə rin mən şə yin dən ası lı ol
ma ya raq la zı mi qay da da bər pa 
edi lə cə yi ni, ora da ye ni dən qur ma 
iş lə ri nin apa rı la ca ğı nı qə tiy yət lə 
bil di rir. Bi zim həm öl kə da xi lin
də, həm də xa ric də mul ti kul tu ra
liz min təb li ğin də təc rü bə miz bu 

ba xım dan əhə miy yət li zə ma nət 
ve rir. Azər bay can Kəl bə cər ra
yo nun da yer lə şən Xu da vəng 
mo nas tı rı na mün tə zəm sə fər lə
ri asan laş dır maq la ar tıq er mə ni 
mən şə li və tən daş la rı na qar şı da 
öz hu ma nist niy yət lə ri ni nü ma yiş 
et di rir”,  de yə o əla və edib.

De pu tat onu da diq qə tə çat
dı rıb ki, Azər bay can bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tə özü nü fərq li mə də
niy yət lə rin, et nik və din lə rin dinc 
və bir lik də ya şa dı ğı bir öl kə ola
raq ta nı dıb: “Azər bay can özü nü 
bu ide ya la rın əsl təb li ğat çı sı ki
mi söz lər lə de yil, “Ba kı Рrоsе si” 
və di gər tə şəb büs lə ri ilə sü but 
edib. Azər bay can bu nailiy yət lə ri 
da vam et di r ə cək və mə də ni hü
quq lar da da xil ol maq la, et nik və 
di ni mən su biy yət lə rin dən ası lı ol
ma ya raq hər bir və tən da şı üçün 
bü tün hü quq la rı tə min edə cək. 
Azər bay can BMTnin hu ma ni tar 
yar dım üz rə rəh bər prin sip lə ri nə 
tam uy ğun ola raq böl gə də ki sül
hə və sa bit li yə töh fə ver mə yə ha
zır olan Bey nəl xalq Qır mı zı Xaç 
Ko mi tə si nin, BMTnin Qaç qın lar 
üz rə Ali Ko mis sar lı ğı və di gər 
BMT qu rum la rı ilə ya na şı, ay rı
ay rı döv lət lər də da xil ol maq la, 
mü va fiq bey nəl xalq tə rəf daş lar la 
iş lə mə yə ha zır dır. Bu cür ya naş
ma bey nəl xalq hü qu qa, BMTnin 
hu ma ni tar yar dım, mü na qi şə dən 
son ra kı bər pa və ye ni dən qur ma 
sa hə sin də ki fəaliy yə ti ni tən zim
lə yən mü va fiq qət na mə və sə
nəd lə ri nə əsas la nır və mü na qi
şə nin vur du ğu ya ra la rın ara dan 
qal dır ma sı na yö nəl miş qar şı lıq lı 
eti mad təd bi ri ki mi mü hüm rol 
oy na ya caq”.

Azərbaycan ərazisindəki bütün abidələr 
dövlətimizin mədəni irsinə aiddir
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AzərbaycanRespublika

sınınmədəniyyətnaziri
AnarKərimoviyunun
30daMisirƏrəb

Respublikasınınölkəmizdə
kifövqəladəvəsəlahiyyətli
səfiriAdelİbrahimAhmed
İbrahimiləgörüşüb.

GörüşdəAzərbaycanvəMisir
arasında ikitərəfi münasibətlə
rin səviyyəsi və müxtəlif sahə
lər üzrə, o cümlədənmədəniy
yət sahəsində əməkdaşlıqdan
məmnunluqifadəedilib,bumü
nasibətlərindahadagücləndiril
məsiüçünbirgəsəygöstərilmə
sininvacibliyivurğulanıb.
NazirAnarKərimovAzərbay

caniləMisirinbeynəlxalqtəşki
latlarçərçivəsindəsıxəməkdaş
lığına toxunaraq ölkələrimizin
BMT, İslamƏməkdaşlıq Təşki
latı və digər qurumlarda birbi
rinə qarşılıqlı dəstək nümayiş
etdirdiklərini deyib.Mədəniyyət
sahəsindədahaçox işləringö

rülməsininvacibliyiniqeydedən
AnarKərimovbu sahədəəlve

rişliimkanlarınolduğunudiqqə
təçatdırıb.

Qəbulüçünminnətdarlığınıbil
dirən səfir ölkəsinin bütün sahə
lərdə Azərbaycanla sıx əlaqələr
qurmaq niyyətində olduğunu de
yərək mədəni əlaqələrin geniş
ləndirilməsiüçünbirgəfəaliyyətin
səmərəlinəticələrverəcəyinəina
mını ifadəedib.Diplomat tərəfər
arasında imzalanmış sənədlərin
əməkdaşlığın daha da dərinləş
məsinəzəminyaratdığınıdeyib.
Görüşdə mədəniyyətin müx

təlifsahələrindətəcrübəmüba
diləsi, ikiölkəarasındamədəni
əlaqələrin inkişaf perspektivləri
müzakirəolunub.Qarşılıqlıma
raqdoğurandigərməsələlərət
rafındafikirmübadiləsiaparılıb.

Mədəniyyət naziri Misirin 
ölkəmizdəki səfirini qəbul edib
Mədəni əlaqələrin inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda görüş

Türkiyəninmədəniyyətvə
turizmnazirininmüavini
AhmetMisbahDemircan
Bakıyaişgüzarsəfəriçər

çivəsindəBeynəlxalqTürk
MədəniyyətivəİrsiFondunu
ziyarətedib.

Fondun prezidenti Günay
Əfəndiyeva qonağa Türk dün
yasının mədəni irsinin tanıdıl
masıvəqorunmasıistiqamətin
dəhəyatakeçirilən tədbirlərvə
layihələrbarədəməlumatverib,
təşkilatınqurucuüzvölkəsiolan
Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq əla
qələrininolduğunuvurğulayıb.
Fondun prezidenti bu ilin

mart ayındaTürkŞurasının vi
deokonfrans formatında keçiri
lən qeyriformal zirvə görüşün

də Türküstan Bəyannaməsinin
qəbulolunduğunadiqqətçəkə
rək,həminsənədəəsasən,üzv
dövlətlərin müvafiq qurumları
nın iştirakı ilə Türk dünyasının
ədəbiyyatına, elm vəmədəniy

yətinin inkişafına böyük töhfə
vermiş görkəmli şəxsiyyətlərin
yubileylərinin qeyd olunması
məsələsinətoxunub.
QarabağZəfərininbütünTürk

dünyasına qürur yaşatdığını

deyən Günay Əfəndiyeva bu
xüsusdaAzərbaycan və Türki
yə prezidentləri tərəfindən im
zalananŞuşaBəyannaməsinin
önəminidəvurğulayıb.
Türkiyəmədəniyyətvəturizm

nazirinin müavini Ahmet Mis
bahDemircan fonddaolmasın
danməmnunluqhissikeçirdiyini
qeydedərək,təşkilatiləTürkiyə
arasında əməkdaşlıq əlaqələri
ni yüksək qiymətləndirib. Fond
ilə Türkiyənin Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi arasında gələ
cəkdədahaçoxbirgə layihələ
rin reallaşdırılmasının vacibli
yini qeyd edən Ahmet Misbah
Demircan Türkiyənin bundan
sonrada təşkilatahərcürdəs
təkgöstərəcəyinibildirib.
Günay Əfəndiyeva qonağa

fond tərəfindənnəşrolunanki
tablar və Qarabağ xalçası hə
diyyəedib.

Heydər Əliyev Fondu və Vatikanın 
birgə layihələrinin önəmi vurğulanıb

AzərbaycanınVatikandakısəfiriRəhmanMustafayevMüqəd
dəsTaxtTacınMədəniyyətüzrəPontifikŞurasınınvəMüqəd
dəsArxeologiyaüzrəPontifikKomissiyasınınsədrikardinal
CanfrankoRavazi,həmçininVatikanınxariciişlərüzrədövlət
katibiPolRiçardQallagerləgörüşüb.

GörüşlərdəAzərbaycanvəVatikanarasındaəməkdaşlıqdan
sözaçılıb.HeydərƏliyevFondununVatikandaapardığıbərpa
işlərindəndanışılıb.Fondunhəyatakeçirdiyilayihələrətrafında
fikirmübadiləsiaparılıb.
VatikanınxariciişlərüzrədövlətkatibiiləgörüşdəAzərbayca

nınişğaldanazadedilmişərazilərdəkivəziyyət,həmintorpaqlar
daonillərərzindətörədilmişdağıntılar,ərazilərinminalanması
kimimövzularadatoxunulub.Səfirazadedilmişərazilərinmina
lardantəmizlənməsinə,bərpavəyenidənqurmaişlərinəbaşla
nıldığınıdiqqətəçatdırıb.
Qeydedəkki,mədənidəyərlərinqorunması,eləcədədinlərarası

dialoqbaxımındanHeydərƏliyevFonduvəVatikanınbirgəreallaş
dırdığılayihələrböyükəhəmiyyətdaşıyır.Mədənidialoqbaxımından
dünyayanümunəolanbuəməkdaşlığın10ildənçoxtarixivar.

“Dombranın izi ilə” 
MilliMəclisinMədəniyyət
komitəsininsədriQənirə
Paşayevatanınmışdomb
raifaçısıArslanbekSultan
bekovvə“Dombranınizi
ilə”tarixisənədlifilminin
rejissoruMehmetGünilə
görüşüb.

Arslanbek Sultanbekov
sənətinin Azərbaycanda,
ümumən Türk dünyasında
məşhur olduğunu vurğula
yan Qənirə Paşayeva bu
görüşdən məmnunluğunu
bildirib.
“Qardaşxalqlararasındaənəsasbağlardanbiriməhzmədəniy

yət,mədəniyyət xadimləri arasında güclü işbirliyinin olmasından
keçir.Sizinkimiməşhur ifaçınınbuplandaverəbiləcəyi töhfələr
böyükdür.Çoxşadamki,sizinvəqardaşTürkiyənintanınmışre
jissoruMehmetGününiştirakı ilədombrailəbağlıfilmhazırlanır.
Ümidvaramki,dombra,saz,digərtürkmusiqialətlərininyaranma
sı,ozanaşıqsənətinininkişafyollarıtimsalındaortaqmədəniirsi
mizləbağlıgözəlbirsənətəsəriərsəyəgələcək”,deyəosöyləyib.
Komitəsədrihərikisənətkaraxatirəhədiyyələri,ocümlədən

Rusiyanın QaraçayÇərkəz Respublikasında tikiləcək məscid
üçünTürkİslammotivlirəsməsərihədiyyəedib.
ArslanbekSultanbekovvəMehmetGünsəmimigörüşüçün

komitəsədrinətəşəkkürediblər.

“Nizami romans” müsabiqəsinin qalibləri 
mükafatlandırılıb

ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasının(BMA)
“NizamiGəncəviİli”iləbağlıtədbirlərplanıçərçivəsindəTəhsil
Nazirliyinindəstəyiiləkeçirdiyi“Nizamiromans”respublika
müsabiqəfestivalınayekunvurulub.

BMAdanbildirilibki,müsabiqəyə1835yaşarasındaakade
mikbəstəkarlıqtəhsilialanvəyabəstəkarlıqixtisasıüzrəməzun
olangənclərqatılıb.
Layihənin  bədii rəhbəri Xalq artisti, Üzeyir Hacıbəyli adına

BMAnın rektoru, professor Fərhad Bədəlbəylidir. Müsabiqə
dəgəncbəstəkarlarınyazdıqlarıyeniəsərlərinseçilməsiüçün
Azərbaycanıntanınmışbəstəkarlarındanibarətmünsifərheyəti
təşkilolunub.MünsifərheyətininsədriAzərbaycanBəstəkarlar
İttifaqınınsədri,XalqartistiFirəngizƏlizadədir.
Qeyd edək ki, müsabiqənin əsasməqsədlərindən biri gənc

bəstəkarlarındüşüncətərzindəvəyaradıcılığındaNizamipoezi
yasınıntəbliği,dərindənöyrənilməsidir.Bunəzərəalınaraqmü
sabiqəüçünyazılmışyeniəsərlərdənibarətgəncbəstəkarların
“Nizamiromans”toplusukitabıdanəşredilib.
MünsifərheyətininsəsverməsindənsonralyerəİlahəQismət

İsrafilova,IIyerəFəridFətullayev,IIIyerəÜlkərAşurbəyovala
yiqgörülüblər.HəmçininSaraAmirian,NigarSüleymanovavə
ElvinQuliyevmüsabiqənin diplomları ilə təltif olunublar.Digər
iştirakçılarafəxrifərmanlartəqdimedilib.
Qeydedəkki,“NizamiGəncəviİli”çərçivəsindəkeçirilənmü

sabiqəeynizamandaÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAka
demiyasının100illikyubileyinəhəsrolunub.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyində yeni katiblər
AzərbaycanYazıçılarBirliyində(AYB)yenitəyinatlarolub.Bu
barədəAYBninmətbuatkatibiXəyalRzaməlumatverib.

RəşadMəcidAYBsədrininmüavini,ElçinHüseynbəylivəSə
limBabullaoğluAYBninkatibləritəyinolunub.
BundanöncəRəşadMəcidAYBdəgənclər üzrə katib,Elçin

HüseynbəyliAYBsədrininmüşaviri,SalimBabullaoğluisəYazı
çılarBirliyininBədii tərcüməvəədəbiəlaqələrmərkəzininsədri
olub.R.MəcidAYBdəgənclərüzrəkatibvəzifəsindədəqalacaq.
AzərbaycanYazıçılarBirliyininGənclərŞurasınıniclasındada

birsıraməsələlərmüzakirəedilib.AYBninsədri,Xalqyazıçısı
Anardaiclasdaiştirakedib.
İclasdaədəbi festivalların təşkili,gəncyazarlarınədəbimət

buorqanların redaksiyaheyətlərinəüzvqəbuledilməsi,ədəbi
telelayihələr,yayməktəblərinintəşkili,dövlətqurumları,habelə
özəl təşkilatlarlaəməkdaşlıq, regionlardavəpaytaxtdaoxucu
larlagörüşlərinkeçirilməsi,gəncyazarlarınəsərlərininçapıvəs.
məsələlərətrafındafikirmübadiləsiaparılıb.
SondaXalqyazıçısıAnargənclərətövsiyələriniveribvəonla

rauğurlararzulayıb.

Budapeştdə “Nizami Gəncəvi İli”

əvvəli səh. 1-də
TürkŞurasınabütünüzvdöv

lətlərinnümayəndələrininbugö
rüşətəşrifgətirməsinixalqlarımız
arasında təmasların daha bir
təcəssümü olduğunu söyləyən
Sahibə Qafarova vurğulayıb ki,
Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıs
tan, Özbəkistan və Qazaxıstan
nümayəndələri macar həmkar
ları ilə birgə mövcud əlaqələrin
intensivləşməsinə böyük əhə
miyyətverirlər.BugünTürkŞu
rasıözstratejibaxışınıyaratmaq
üzərindəişləyir.“Türkdünyasının
baxışı–2040”biryolxəritəsidir,
ondanistifadəedərəkbizmüxtə
lifsahələrdə,ocümlədənmədəni
sahədədahadərinəməkdaşlığa
doğruirəliləyəbilərik.
SahibəQafarovaqeydedibki,

TürkŞurasınınqarşıyaqoyduğu
vacibvəzifələrdənbiridəbeynəl
xalq terrorizm,separatizm,ekst
remizmvətranssərhədcinayətlə

rəqarşımübarizədəfəaliyyətlərin
koordinasiyasıdır. Sədr bu ba
xımdantədbiriştirakçılarınaxatır
ladıbki,Azərbaycan30ilərzində
Ermənistanın işğalından əziyyət
çəkib. Keçən il isə Azərbaycan
öz hərbisiyasi imkanlarından
istifadə edərək otuzillik erməni
işğalınasonqoyub.Spikertəca
vüzə və işğala qarşı aparılmış
Vətən müharibəsində Azərbay
canınhaqlıvəədalətlimövqeyini
dəstəklədiklərinəgörəTürkŞura
sına üzv dövlətlərin hökumətlə
rinəvəxalqlarınaözadındanvə
AzərbaycanRespublikasınınMilli
Məclisiadındansəmimitəşəkkü
rünüifadəedib.
Milli Məclisin sədri vurğula

yıb ki, Türkdilli Ölkələrin Parla
mentAssambleyası – TÜRKPA
xalqlarımız arasındakı mövcud
əməkdaşlığındərinləşməsiüçün
son dərəcə vacib platformadır.
TÜRKPAda müşahidəçi statu

sunamalikolanMacarıstanınbu
qurumla inteqrasiyası dərinləş
dikcəxalqlarımızbirbirinədaha
dayaxınlaşacaq.TürkŞurasına
üzvolmaqüçündigərölkələrdən
gələnyenimüraciətlərməmnun
luqdoğurur,10dançoxtərəfda
şımızmüşahidəçistatusualmaq
niyyətləriniifadəediblər.
TədbirdəMacarıstandaNiza

miGəncəvihaqqındanəşrolu
nan kitabın tərcüməçisi Laura
Pal çıxışedərəkdahiAzərbay
can şairinin bəşəri dəyərlərlə
zənginirsindənsözaçıb.
Nizami Gəncəvinin xatirəsinə

həsr edilmiş bədii proqram nü
mayişolunub.

***
MilliMəclisinsədriSahibəQa

farovanınrəhbərliketdiyinüma
yəndəheyətiMacarıstanarəsmi
səfəri çərçivəsində Budapeştə
HeydərƏliyevFondunundəstə
yi ilə inşaolunmuşƏliluşaqlar
üçün Laszlo Batyani İnstitutu
nunReabilitasiyaMərkəzini də
ziyarətedib.
Mərkəz1982ci ildəMacarıs

tankatolikkilsəsitərəfindənya
radılıb. Əsas missiyası görmə,
hərəkət, ünsiyyət qabiliyyətləri
pozulmuşvədigərfiziki imkan
larıməhdudolanuşaqlarayar
dım göstərməkdən ibarətdir.
Heydər Əliyev Fondu xeyriyyə
missiyasını davam etdirərək
mərkəz üçün yeni korpus tikil
məsi təşəbbüsü ilə çıxış edib.
2015ci ildə tikinti başa çatdı
rılandan sonra həmin korpus
digər binalar kompleksi ilə bir

ləşdirilib. Beşmərtəbəli yataq
xanakorpusununümumisahəsi
1385,26kvadratmetrdir.
Mərkəzin kollektivi ilə söhbət

edənSahibəQafarovadeyibki,
Heydər Əliyev Fondunun dəs
təyi ilə beləbir korpusun yara
dılması iki dost xalq arasında
münasibətlərinyüksəksəviyyə
sini nümayiş etdirir. Parlament
nümayəndə heyəti mərkəzin
fəaliyyəti ilə tanış olub. Milli
Məclisin sədri mərkəzə xatirə
hədiyyəsi–Bakınıntarixitəsviri
olantablotəqdimedib.

Bakıda isə 
“Bela Bartok İli”

Macarıstanda dahi Azərbay
can şairinin irsinə diqqət gös
tərildiyi kimi,Azərbaycanda da
macar mədəni irsinə hörmətlə
yanaşılır.
İyulun 2də Bakıda – Bey

nəlxalqTürkMədəniyyətivə İr
si Fondunun ofisində məşhur
macarbəstəkarıBelaBartokun
(1881–1945)140illikyubileyinə
həsredilmiş“BelaBartokİli”nin
açılışmərasimikeçiriləcək.
Tədbirdə təşkilatın himayə

sindəyaradılan“DədəQorqud”
kamera orkestrinin ifasında
bəstəkarın əsərlərindən ibarət
konsert proqramı təqdim edi
ləcək. “Dədə Qorqud” kamera
orkestri Türk dünyasının zən
ginmədəniyyətvəincəsənətini,
xalq yaradıcılığını, dahi bəstə
karlarının əsərlərini beynəlxalq
aləmdətanıtmaqməqsədiləya
radılıb. Orkestrin bədii rəhbəri
vədirijoruXalqartisti,professor
YalçınAdıgözəlovdur.

Regionlarda Nizami irsinə həsr olunmuş tədbirlər davam edir

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiŞəki
şəhərHeydərƏliyevMərkəzindəNizami
Gəncəvinin880illikyubileyimünasibətilə
kitabvərəsmlərdənibarətsərgiaçılıb.

SərgidədahiNizamiGəncəvininkitabla
rı,“Xəmsə”yədaxilolanpoemalaraçəkilmiş
miniatürlər,həmçininHeydərƏliyevFondu
tərəfindənmərkəzəhədiyyəedilənrus,ingi
lisvəfransızdillərindənəşrlərnümayişetdi
rilib.MərkəzinəməkdaşıRüfanəHəsənova
şairin həyat və yaradıcılığından söz açıb.
Şəhər Mərkəzi kitabxanasının əməkdaşı
DilbərYaqubova, gəncaktrisaTürkanAb
dullayeva,10saylıortaməktəbinədəbiyyat
müəllimiŞəfəqXəlilovaNizamininqəzəllə

rindən nümunələr söyləyiblər. Şəki Dövlət
DramTeatrınıngəncaktyorlarınıniştirakıilə
hazırlanmışkompozisiyanümayişolunub.
XalqşairiBəxtiyarVahabzadəninŞəkişə

hərindəkievmuzeyindədəNizamiGəncəvi
nin880illiyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.
TədbirdəŞəkirayonOxudkəndƏhmədiyyə
Cəbrayılovadınatamortaməktəbinşagird
lərinin ifasındaNizamininəsərləriəsasında
hazırlanmışsəhnəciklərtəqdimolunub.
Balakən rayonTülü kəndFolklor evində

“Nizami sözündən incilər” başlığı altında
onlayn tədbirkeçirilib.OğuzrayonHeydər
ƏliyevMərkəzininəməkdaşlarıisəşəhər3
saylıortaməktəbliseyin7cisinifşagirdləri
iləbirgətədbirkeçiriblər.
Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsinin

təşkilatçılığı, Masallı, Cəlilabad və Yardımlı
rayonlarında fəaliyyət göstərən mədəniyyət
müəssisələrininiştirakıiləgerçəkləşənvirtual
“Yazfestivalı”nayekunvurulub.“NizamiGən
cəvi İli” çərçivəsində keçirilən vəmayın 12
dəniyunun12dəkdavamedənfestivaldahi
şairinhəyat vəyaradıcılığınıəhatəedənüç

janr üzrə keçirilib. Festivaldamüvafiq sənət
istiqamətləriüzrəI,IIvəIIIyerləritutmuşişti
rakçılaryaxıngünlərdəMasallıRegionalMə
dəniyyətİdarəsinindiplomuilətəltifediləcək.

ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsiŞəm
kirrayonMKSninOxucularaxidmətşöbəsi
açıqhavada“NizamiGəncəvi880”adlıki
tabsərgisitəşkiledib.Sərgidəşairinəsərləri,
haqqındayazılmışkitablarnümayişolunub.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsi

Salyan Rayon TarixDiyarşünaslıq Muzeyi
“Yeddigözəl”başlığıaltında“nağılaxşamı”
təşkiledib.



Tovuzda Qala düzü abidəsində 
ilkin tədqiqatlar aparılıb

XVIII əsrə aid iki otaqdan ibarət evin 
qalıqları aşkarlanıb

Ölkəərazisindətarixiabidələrinqeydiyyatıiləbağlıgörülənişlə
rintəkmilləşdirilməsiməqsədiləvacibsayılanbirsıraərazilərdə
arxeolojitədqiqatişlərihəyatakeçirilir.MədəniyyətNazirliyiya
nındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlət
XidmətininmüraciətiəsasındaAMEAArxeologiyavəEtnoqrafi
yaİnstitutununTovuzbölgəsindəçalışanarxeolojiekspedisiyası
iyunayındarayonunVahidlikəndiərazisindəyerləşənSonOrta
əsrlərdövrünəaidməscidvətürbəkompleksinin(inv.5201)ət
rafərazilərindəilkinarxeolojiqazıntıişləriaparıb.

Arxeolojitədqiqatişlərihündürtəpələrolan“Qaladüzü”adıilə
tanınanərazidəhəyatakeçirilib.QazıntıişlərizamanıərazidəOr
taəsrlərdövrünəaidyaşayışyerininmövcudluğunusübutedən
mədəni təbəqə–XVIIIəsrəaid ikiotaqdan ibarətevinqalıqları
aşkaredilib.Buradaməscidvətürbəkompleksininvəəsasənkar
vanyollarıüçünnəzərdətutulmuşkörpününolmasıvaxtiləərazi
dəzənginyaşayışyerininmövcudluğunutəsdiqləyib.
Ümumilikdə2hektardançoxəraziniəhatəedənabidələrSon

Ortaəsrlərdövrünəaidqədimyaşayışyerininkompleksşəkildə
qorunmasınıvə tədqiqininvacibliyiniönplanaçəkir.Aparılmış
qazıntılarnəticəsindəQaladüzüərazisindəaşkarolunmuşya
şayışyerininmühafizəzonasınınsərhədlərimüəyyənedilib.
Tovuz şəhərinin cənubqərb istiqamətində yerləşən və döv

ləttərəfindənqorunanXVIIəsrəaidməscidvətürbəkompleksi
ötənəsrin80ciillərindətədqiqedilib.Axıncaçayınınətrafında
yerləşəndigərOrtaəsrlərmemarlıqnümunəsiXVəsrəaidAran
memarlıqüslubunda inşaolunmuşSultankörpüsüdür.Məscid
vəqəbiristanlığınvəSultankörpüsününarasındaolanərazinin
böyükbirhissəsiQaladüzüadlanır.

F.Köçərli haqqında elektron 
məlumat bazası təkmilləşdirilib

RespublikaUşaqKitabxanasıgörkəmliədəbiyyatşünasalim,
tanınmışmaarifpərvər,ictimaixadim,publisistyazıçı,tənqid
çivətərcüməçiFiridunbəyKöçərliyə(18631920)həsredilmiş
elektronməlumatbazasınıtəkmilləşdirilmişvariantdaistifadə
çilərətəqdimedib.

Qeydedəkki,elektronməlumatbazasıilkdəfə2018ciildəF.Kö
çərlininanadanolmasının155illiyimünasibətiləhazırlanmışdı.
Yenilənmiş bazaya ədibin həyat və yaradıcılığını əhatə edən

materiallarıntamvariantıdaxiledilib.11bölmə,yarımbölmələrdən
ibarətolanvə1911ciildən2021ciilinbirinciyarısınaqədərkidöv
rüəhatəedənelektronməlumatbazasındaədəbiyyatşünasalimin
həyatvəyaradıcılığınınəsastarixləri,müdrikdeyimləri,görkəmli
şəxsiyyətlərinonunhaqqındasöylədiyifikirlər,əsərləri,haqqında
yazılankitablar,məqalələrvədissertasiyalarvəs.yeralıb.
ElektronməlumatbazasınatarixüzrəfəlsəfədoktoruMəmməd

Mirzəliyev,fəlsəfəüzrəfəlsəfədoktoru,dosentFaiqƏləkbərli,Res
publikaUşaqKitabxanasınındirektoru,Əməkdarmədəniyyətişçisi
ŞəhlaQəmbərova,şairəMinaRəşidvətədqiqatçıPərixanımMika
yılqızınınməqaləvəkitabları–ümumilikdə,35addamaterialıntam
mətnləriəlavəedilib.Hazırdabazada320kitabvəməqaləyeralır.
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MasallıRegionalMədəniyyətİda
rəsiR.TağıyevadınaMasallıRa
yonTarixDiyarşünaslıqMuze
yindəuşaqlarınasudəvaxtının

səmərəlitəşkiliməqsədilərayonunbir
çoxümumtəhsilməktəblərininmüəllim
vəşagirdkollektivləriüçünyayekskursi
yasıtəşkiledilib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
Abşeron rayon Mehdiabad qəsəbə Uşaq
musiqi məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə
şagirdi Rəna Quluzadə Qazaxıstanda on
laynformatdakeçirilənbeynəlxalqmüsabi
qədə1ciyerəlayiqgörülüb.
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQuba

rayonMKSninşəhər,qəsəbəvəkəndkitab
xanafiliallarındaçalışankitabxanaəməkdaş
larının iştirakı ilə onlayn seminarmüşavirə
keçirilib. MKSnin direktoru Saməddin Nə
sirov iyun ayı ərzindəMKSnin əhatə etdiyi
kitabxanalardagörülmüşişlərvəqarşıdadu
ranvəzifələrhaqqındasözaçıb.Qubarayon
MKSninMərkəzikitabxanasıUşaqşöbəsinin
təşkilatçılığı ilə ZaurCəfərov adına şəhər 3
saylı tam orta məktəbdə “Yay məktəbi”ndə
səyyarkitabxanaxidməti”adlısərgitəşkilolu
nub. Sərgidə Azərbaycan və rus dillərində
100əyaxınədəbiyyatnümayişetdirilib.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarə

sindəAzərbaycanYazıçılarBirliyininüzvü,
hüquqşünasyazıçıƏlisəfaAzayevləgörüş
keçirilib. İdarənin rəisi Faiq Xudanlı yazı
çının yaradıcılığı haqqında məlumat ve
rib.Dahasonragörüş iştirakçılarımüəllifin
əsərlərihaqqındafikirlərinibölüşüblər.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi
Ağstafa rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin
təşkilatçılığıilə“Narkomaniyayaqarşımü
barizə sağlam həyata təminatdır”mövzu
sundaonlayntədbirtəşkilolunub.Ağstafa
rayonQaçaqKərəmkəndtamortaməktə
binin2cisinifşagirdləriAğstafaRayonTa
rixDiyarşünaslıqMuzeyindəekskursiyada
olublar.QazaxDövlətRəsmQalereyasın
da Azərbaycan milli mətbuatının banisi,
görkəmli ictimai xadim, böyük maarifpər
vər Həsən bəy Zərdabinin (18421907)
anadanolmasının179cuildönümünəhəsr
olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Rəsul
MirzəliyevadınaQazaxrayonAlpoudkənd
tamortaməktəbininmüəllimvəşagirdləri
iştirakediblər.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarə
siAğdamrayonHeydərƏliyevMərkəzivə
GənclərinİnkişafvəKaryeraMərkəzirayon
nümayəndəliyininbirgətəşkilatçılığıilə“Bi
zim çempion” layihəsi çərçivəsində görüş
keçirilib.
SabirabadRegionalMədəniyyət İdarəsi

ninrəisiFəridQurbanzadəSabirabadrayo
nundafəaliyyətgöstərənkəndmədəniyyət
müəssisələrininrəhbərləriiləgörüşkeçirib.
İdarəninrəisiregionlarınmədəniinkişafıilə
bağlı görülən işlərdən, mədəniyyət sahə
sindədövlətsiyasətininyeniistiqamətlərin
dən söz açıb, həmçinin kənd mədəniyyət
müəssisələrinin fəaliyyətindən, mövcud
çatışmazlıqlardan, onların həlli yollarından
danışıb.

AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiGöy
çayrayonMKSninqarşısında“açıqkitab
xana”keçirilib.Sərgidəmüxtəlifmövzularda
kitablarnümayişetdirilib.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGən

cəşəhərZ.Qayıbovadına5nömrəliUşaq
musiqiməktəbindəhesabatkonsertikeçiri
lib.Konsertdəməktəbin“Fantaziya”və“Tu
ran” skripkaçalanlar, sazçalanlar ansambl
larınınifasındaxalqmahnıları,Azərbaycan
vəxaricibəstəkarlarınəsərlərisəsləndirilib.
Gəncə şəhərMKSninMərkəzi kitabxana
nın oxu zalı Xalq şairi Nigar Rəfibəylinin
(19131981)anımgünü(9iyul)münasibə
tilə “Ayrılıqdan betər dünyada nə var” ad
lı onlayn ədəbibədii gecə keçirib. Samux
rayon Mədəniyyət Mərkəzində “İnsan hü
quqlarıvəinsanhaqları”adlıdəyirmimasa
təşkiledilib.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şə

ki şəhər 3 nömrəli Uşaq musiqi məktəbi
nin fortepiano ixtisası üzrə IV sinif şagirdi
Nübar Əbdürəhmanova İtaliyada keçirilən
“Gələcəyin ulduzları” beynəlxalq onlayn
müsabiqəsindəözyaşqrupuüzrəIdərəcəli
laureatadınıqazanıb.Qaxrayonİlisukənd
Diyarşünaslıq evində “Narkomaniyaya yox
deyək”mövzusundatədbirkeçirilib.Səməd
VurğunadınaQaxrayonMədəniyyətMər
kəzində“Dünyanıheyranqoyanmuğamla
rımız”adlıdəyirmimasakeçirilib.Tədbirdə
XalqşairiBəxtiyarVahabzadənin“Muğam”
poemasından vəmuğamlarımızdan hissə
lərsəsləndirilib.

Vətənin qəhrəmanları unudulmur

XaçmazRegionalMədəniyyətİda
rəsiQusarşəhərUşaqincəsənət
məktəbində“RəşadətliOrdumuz”
adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdə

XaçmazRegionalMədəniyyətİdarə
sininrəisiVüsalHüseynov,məktəbin
kollektivivəQusarrayonununmədə
niyyətişçiləriiştirakedib.Qubarayon
MKSninAşağıXuckəndkitabxana
sınınəməkdaşlarıVətənmüharibəsi
ninşəhidgiziriÜrfanMəmmədovun
doğumgünündəailəsinivəməzarını
ziyarətediblər.Kitabxananınfəaloxu
cusuÜlkərZalova“Şəhidim”şeirini
söyləyib.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsinin
tabeliyində fəaliyyət göstərən Köçəsgər
kənd mədəniyyət müəssisələrinin əmək
daşlarıTovuzdöyüşlərində(2020,iyul)şə
hidlikzirvəsinəucalanYaşarBabayevindo
ğumgünündəməzarınıziyarətediblər.
BərdəRegionalMədəniyyətİdarəsiBər

də rayon Mədəniyyət Mərkəzinin filialları
Silahlı QüvvələrGünümünasibətiləmüx
təlif tədbirlər keçirib, videoçarxlarhazırla
yıblar.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarə

siSalyan rayonHeydərƏliyevMərkəzinin
kollektiviVətənmüharibəsininşəhidmayo
ru Müseyib Zeynalovun xatirəsinə tikilmiş
abidəninaçılışmərasimindəiştirakedib.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Bala
kən rayonMədəniyyətMərkəzinin təşkilat
çılığı,Vətənmüharibəsişəhidlərininailələri,
qaziləriniştirakıilə“VətəninZəfərtarixi”adlı
musiqiliədəbikompozisiyatəqdimedilib.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGən

cə şəhərMKSninMərkəzi kitabxanasının
UşaqşöbəsiAzərbaycanınMilliQəhrəmanı
YavərƏliyevin (19561992) anadan olma
sının65illiyiiləəlaqədar“Vətənüçünölən
lərəbədi,ölməzolur”başlıqlıonlaynsöhbət
keçirib.MKSninMərkəzikitabxananınoxu
zalı “Vətən sevgisi pak, vətənpərvərlik isə
ucamənəvi rütbədir”başlıqlıonlayngörüş
təşkiledib.MKSnin2saylıkitabxanafilialı
isəVətənmüharibəsişəhidiSəxavətHəsə
novunailəsiiləonlayngörüşkeçirib.

əvvəli səh. 1-də
“Münaqişə” və “Cinayət” böl

mələrində ErmənistanAzər
baycan münaqişəsinin səbəb
və nəticələri ilə bağlı peşəkar
tədqiqatçıvəjurnalistlərtərəfin
dənhazırlanmışeksklüzivanali
tikmateriallarvətarixisənədlər
təqdim olunur. İnternet resursu
üzərində iş davam etdiriləcək,
vebsayt mütəmadi olaraq əla
və edilən yeni fotomateriallarla
və analitik məqalələrlə zəngin
ləşdiriləcək,dilbərguşəmizQa
rabağı dirçəldəcək bərpa işlə
rinə həsr olunmuş materiallara
xüsusiyerveriləcək.
Bu internet resursuhəmCə

nubi Qafqaz mövzusu ilə ma
raqlanan geniş auditoriyanın,
həm də burada təkcə maraqlı
tədqiqat işləri deyil, eləcə də
“Kitabxana” bölməsində möv
cud olan çoxsaylı orijinalmən
bələr (arxiv sənədləri, kitablar,
hesabatlar və s.) peşəkar eks
pertlərindiqqətinicəlbedəcək.
Tədbirdə Qarabağda törədi

lən dağıntıların və vurulan zə
rərin miqyasından bəhs edən
“QarabağdaUrbisid”adlı video
danümayişolunub.
İqtisadiyyat naziri, Qarabağ

Dirçəliş Fondu Müşahidə Şu
rasının sədri Mikayıl Cabbarov
deyib ki, Azərbaycan Ordusu
nun şücaəti nəticəsində işğal
dan azad edilmiş Qarabağın
dirçəlişi genişmiqyaslı proses
dir:“Çünkibizyalnızdağıdılmış
maddiirsimizinbərpasıkimihə
dəfərləməhdudlaşabilmərikvə
daimi, dayanıqlı inkişafı hədəf
ləməliyik”.

TarixdəStalinqrad,Sarayevo,
Xirosimahadisələrikimifaciələ
rixatırladanM.Cabbarovdeyib:
“Qarabağdakı hadisələr şüurlu
şəkildə,onilliklər ərzindəhəya
ta keçirilən dağıntı prosesidir.
İşğal zamanı təkcə tarixi abi
dələrimiz, infrastruktur obyekt
lərimiz, şəhər və kəndlərimiz
dağıdılmayıb, regionun gözəl
təbiətinə də çox böyük zərər
vurulub.İnternetresursundabu
barədə dəməlumatlar yer alır.
Bu dağıntılar bizim hansı düş
mənləüzüzəolduğumuzugös
tərir”.
Azərbaycan Prezidentinin

rəhbərliyi ilə Qarabağda bərpa
və rekonstruksiya işlərinin sü

rətlədavametdiyinidiqqətəçat
dıran Qarabağ Dirçəliş Fondu
MüşahidəŞurasınınsədriəmin
olduğunubildirib ki, tezliklə biz
bu torpaqların çiçəklənməsi
ninşahidiolacağıq.“Karabakh.
Center” internet resursuBirinci
vitseprezidentMehribanƏliye
vanın təşəbbüsü ilə yaradılıb.
Buinternetresursununmüxtəlif
dillərdə təqdimatı nəzərdə tu
tulur. Bu, təkcə onlayn versiya
ilə məhdudlaşmamalıdır. Qa
rabağdabaşverəndağıntıların
miqyasıdünyayaçatdırılmalıdır.
Dağıdılmış abidələr bərpa olu
nacaq.QarabağDirçəlişFondu
Prezident İlhamƏliyevin tapşı
rığı iləhəyatakeçirilənbu layi

hələrədəstəkverməkdənqürur
duyur”,deyəMikayılCabbarov
vurğulayıb.
Qarabağ Dirçəliş Fondu Mü

şahidə Şurasının üzvü, eko
logiya və təbii sərvətlər naziri
Muxtar Babayev 30 ildən çox
davam etmiş işğalın nəticələri
vəhazırdaaparılanbərpa işlə
ri barədə dünya ictimaiyyətinə
dolğun məlumatın çatdırılma
sındamüasirinformasiyatexno
logiyalarının rolundan danışıb:
“Ermənistanın törətdiyi ekoloji
terror nəticəsində ətraf mühitə
ciddizərərvurulub,təbiisərvət
lərinməqsədlişəkildətalanedil
məsiekolojitarazlığınpozulma
sınagətirib çıxarıb. “Karabakh.

Center” internet platforması bu
həqiqətlərin dünya ictimaiyyəti
nəolduğukimiçatdırılmasında,
təbiətə belə amansız münasi
bətin ifşa edilməsində böyük
rol oynayacaq. Eyni zamanda
qarşımızda təbiət ərazilərinin
bərpaedilməsi,onlarınişğaldan
əvvəlkivəziyyətinəqaytarılması
kimiböyükməsuliyyətdayanır”.
Nazir qeyd edib ki, Qarabağ

bölgəsi istər təbii sərvətləri,
istərsə də biomüxtəlifiyi ba
xımından çox zəngindir. İşğal
danazadedilmişərazilərimizdə
biolojimüxtəlifiyinbərpası, na
dirvənəslikəsilməkdəolanbitki
vəheyvannövlərininmühafizəsi
istiqamətində işlər aparılacaq.

Hazırda “Qırmızı Kitab”ın 3cü
nəşrinin hazırlanmasına başla
nılıb.Qarabağın faunavəfora
növlərinin hazırkı statusunun
qiymətləndirilməsi məqsədilə
buradaelmitədqiqat işləriapa
rılacaq. Bu proseslərin platfor
mada geniş işıqlandırılması
məqsədəuyğunolardı.
Qeydolunubki,Azərbaycanın

transsərhədçaylarıErmənistan
tərəfindəndavamlıçirklənməyə
məruzqalıbvəçirklənmələrbu
gündədavamedir.Xüsusilədə
Oxçuçayınhövzəsi“ölüzona”ya
çevrilib. Qarabağın təbiətinə,
ekologiyasınavurulanbuvədi
gər zərər barədə məlumatların
dünya ictimaiyyətinə çatdırıl
masında, eləcə də beynəlxalq
səlahiyyətliqurumlartərəfindən
Ermənistana təsir göstərilmə
sində “Karabakh. Center” re
sursunun imkanlarından geniş
istifadəediləbilər.
Milli Məclisin deputatı, Qara

bağ Dirçəliş Fondu Müşahidə
Şurasının üzvü FatmaYıldırım
bildirib ki, “Karabakh. Center”
internet resursu vasitəsilə Er
mənistanın 30 ilə yaxın müd
dətdə işğal altında saxladığı
torpaqlarımızda törədilən van
dalizmaktlarıbarədəməlumat
larıdünyaictimaiyyətinəçatdır
maq mümkün olacaq. Portalın
təbliğiişinəvətəndaşolaraqhər
birimiz, bütün cəmiyyətimiz öz
töhfəsiniverməlidir.
SonraQarabağ Dirçəliş Fon

du İdarə Heyətinin sədri Rəh
man Hacıyev layihənin ərsəyə
gəlməsibarədədanışıb,internet
resursununvideotəqdimatıolub.

“Karabakh. Center” layihəsi otuzillik işğalın 
nəticələrini dünyaya çatdıracaq

Qarabağ Dirçəliş Fondunun hazırladığı internet resursu təqdim olunub

Müx tə lif səp ki li tədbirlərBölgələrdən xəbərlər

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ
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Akademik Musiqili Teatr mövsümə yekun vurub

Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu-
si qi li Teat rın da 111-ci möv sü mə 
ye kun vu ru lub. İl ər zin də ya ra dı-
cı lıq uğur la rı ilə se çi lən əmək daş-

la rın bir qru pu mü ka fat lan dı rı lıb. Təd bir 
teat rın ənə nə vi mü ka fat lan dır ma 
mə ra sim lə rin dən fərq li ola raq on layn 
re jim də - “Zoom” proq ra mı üzə rin dən 
hə ya ta ke çi ri lib.

Əv vəl cə Və tən mü ha ri bə sin də can la rı nı 
fə da et miş qəh rə man la rı mı zın, o cüm lə-
dən teat rın işıq çı sı, şə hid Əliağa Məm mə-
do vun əziz xa ti rə si eh ti ram la yad olu nub.

Təd bi rin apa rı cı la rı – Əmək dar ar tist Ək-
bər Əli za də və akt ri sa Meh ri ban Za li ye va 
teatr kol lek ti vi nin Və tən mü ha ri bə si za ma-
nı fəaliy yə tin dən, ya ra dı cı lıq əz min dən söz 
açıb lar.

Aka de mik Mu si qi li Teat rın di rek to ru, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əli qis mət La la-
yev bu təd bi rin ilk də fə be lə for mat da təq-
dim olun ma sı na diq qət çə kə rək ötən bir il 
ər zin də ya ra dı cı in san la rın qar şı laş dı ğı çə-
tin lik lər fo nun da qa za nı lan uğur lar dan da-

nı şıb: “Dün ya nı cən gi nə alan pan de mi ya 
teatr la rın dü zə ni nə ol duq ca mən fi  tə sir 
edib. Am ma kol lek ti vi miz ka ran tin dö nə-
min də, ey ni za man da 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si gün lə rin də əzm lə ça lış dı və 
fəaliy yə ti miz lə Ali Baş Ko man da nın ət ra-
fın da həm rəy li yi mi zi bir da ha gös tər dik. 
Bu ta ri xi dö nəm də bir da ha əmin ol duq ki, 
bir li yi miz lə da ha çox nailiy yət lər əl də edə 
bi lə rik. Bu təd bir də də əsas məq sə di miz 
teatr da ça lı şan gənc lə rin gə lə cək fəaliy-
yət lə ri nə sti mul ver mək dir”.

Mə ra sim də mə lu mat ve ri lib ki, teat rın 
əmək daş la rın dan qu ru luş çu re jis sor lar – 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs gər Əs gə rov 
və Sa mir Qu la mov, akt yor lar – Emil Hey-
də rov, Ni cat Əli, Zaur Əli yev, bə dii qu ru-
luş his sə mü di ri Qa bil Gö zə lov, qu ru luş çu 
ope ra tor və mon taj çı Hik mət Şah ver di za-
də, mət buat ka ti bi Fə ri də As la no va, or kestr 
ar tis ti Fi ru zə Nə cəfl  i mü ka fa ta la yiq gö rü-
lüb lər. Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru 
Rə cəb Məm mə dov və “Səs siz dün ya” İşa-
rət Di lin də Da nı şan Əlil lə rə və İd man çı la ra 
Dəs tək İc ti mai Bir li yi nin səd ri Aida Sə fə ro va 
da mü ka fat lan dı rı lıb.

Xalq ar tis ti Hü sey na ğa Sa dı qo vun ailə si-
nin tə sis et di yi “Bül lur al ma” mü ka fa tı da təq-
dim olu nub. “Möv sü mün ən iş gü zar re jis so-
ru” Sa mir Qu la mov və “Və tən mü ha ri bə sin də 
gös tər di yi şü caətə gö rə” ba let ar tis ti Mu rad 
Ağa yev “Bül lur al ma”nın sa hi bi olub lar.

Son da teat rın gənc so list lə ri Hi da yət Əli-
yev və Ni gar Qa ra ye va və tən pər vər lik möv-
zu sun da mah nı lar ifa edib lər.

“Zəfər tarixindən şanlı səhifələr” 
Ümumrespublika əlyazma kitab müsabiqəsi

F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sı, Və tən mü ha ri-
bə sin də Qə lə bə mi zin əbə di ləş di ril mə si nin ta ri xi əhə miy yə ti ni 
nə zə rə ala raq, 8 No yabr – Zə fər Gü nü nə həsr olun muş “Zə fər 
ta ri xin də şan lı sə hi fə lər” ad lı 12-17 yaş lı ye ni yet mə lər ara sın da 
ümum res pub li ka əl yaz ma ki tab mü sa bi qə si elan edib.

Mü sa bi qə nin təş ki lin də 
əsas məq səd ye ni yet mə-
lər də hər bi və tən pər vər-
lik ru hu nu yük səlt mək, 
gənc lə rə mil li həm rəy-
lik və qəh rə man lıq ki mi 
ül vi hiss lə ri aşı la maq, 
Azər bay can əs gə ri nin 
dö yüş rə şa də ti ni və şə-
hid lə ri mi zin xa ti rə si ni 
əbə di ləş dir mək lə on lar 
haq da mə lu mat ba za-
sı for ma laş dır maq işi nə 
töh fə ver mək dir. Mü sa-
bi qə həm çi nin ye ni yet mə 
ya zar la rı ya şıd la rı ara sın da ta nıt maq, on la rı ruh lan dır maq, qə-
lə mə al dıq la rı he ka yə lə ri ki tab ha lı na sal maq ba xı mın dan əhə-
miy yət li dir.  

Ye ni yet mə ya zar lar Və tən mü ha ri bə si iş ti rak çı sı ol muş qəh rə-
man la rın (şə hid və qa zi lə rin) dö yüş yo lu haq qın da fakt la rı nə zə-
rə al ma lı dır. 

“Zə fər ta ri xin dən şan lı sə hi fə lər” ad lı ümum res pub li ka əl yaz-
ma ki tab mü sa bi qə si 2021-ci il 1 iyul – 1 okt yabr ta rix lə rin də 
ke çi ri lə cək.

Mü sa bi qə nin şərt lə ri:
  Bi rin ci və İkin ci  Qa ra bağ mü ha ri bə lə rin də iş ti rak edən qəh rə-
man la rı mız haq qın da he ka yə lər üç his sə dən (gi riş, əsas his-
sə, nə ti cə) iba rət ol ma lı;
  Qəh rə man lar  haq qın da ta rix və şə kil lər düz gün se çil mə li;
  Ya zıl mış he ka yə də fi  kir lər ay dın və sə lis ifa də edil mə li;
  Ki ta bın həc mi 15 sə hi fə dən çox ol ma ma lı dır.
Mü sa bi qə də iş ti rak et mək is tə yən lər 1 okt yabr 2021-ci il ta ri-

xi nə qə dər əl yaz ma ki tab la rı ki tab xa na nın Küt lə vi iş lər şö bə si nə 
təh vil ver mə li dir.

İş ti rak çı lar he ka yə ilə ya na şı öz lə ri haq qın da mə lu ma tı (ad, 
so yad, ata adı, oxu du ğu təh sil müəs si sə si, si nif, te le fon nöm rə-
si, e-mail və s.) təq dim et mə li dir.

Mü sa bi qə nin şərt lə ri nə əsa sən, 4 no yabr 2021-ci il ta ri xin də 
əl yaz ma ki tab la rın sər gi si təş kil olu na caq.

“İncəsənət əsərlərinin istehsalı və satışı” 
mövzusunda vebinar

Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı-
nın təş ki lat çı lı ğı ilə real la şan “Art Ma na ge ment” la yi hə si da vam 
edir. İyu lun 6-da saat 20:00-da la yi hə çər çi və sin də “İn cə sə nət 
əsər lə ri nin is teh sa lı və sa tı şı” möv zu sun da ve bi nar-tre ninq ke çi-
ri lə cək. Ve bi na rı ku ra tor, sə nət şü nas Fə rəh Ələk bər li apa ra caq.

Fə rəh Ələk bər li  Azər-
bay can Döv lət Rəs sam-
lıq Aka de mi ya sı nın Təs-
vi ri in cə sə nə tin ta ri xi və 
nə zə riy yə si fa kül tə si nin 
ma gistr pil lə si ni bi tir dik-
dən son ra müx tə lif il lər də 
“Ba ku Creati ve Cent re” 
ya ra dı cı lıq mər kə zi nin, 
Mə də niy yət Na zir li yi nin 
la yi hə lə ri nin ku ra to ru ki-
mi ça lı şıb. YA RAT Müa-
sir İn cə sə nət Mər kə zi nin 
“Də niz və dağ lar ara sın-
da”, “1001 ge cə”, “Nə hərb, nə sülh”, “Da nı şır Ba kı”, “Du man lar 
ba şım da das ta na dön dü” ad lı qrup sər gi lə ri nin və Əş rəf Mu ra dın 
“Sev gi və eti raz”, El tu ran Məm mə do vun “Mü va fi q təd bir lər”, Rə-
şad Ələk bə ro vun “Özün sən” və s. fər di sər gi lə ri nin ku ra to ru olub. 

“Art Ma na ge ment” la yi hə sin də sil si lə tre ninq lər “Zoom” tət bi-
qi va si tə si lə ke çi ri lir. Din lə yi ci qis min də iş ti rak et mək is tə yən lər 
qey diy yat üçün “Art Ma na ge ment” baş lı ğı nı qeyd et mək lə art-
ma na ge men tadrq@gmail.com elekt ron poçt ün va nı na mü ra ciət 
edə bi lər.

La yi hə ni Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın say tı (www.
az gal lery.az), “Fa ce book” və “İns tag ram” so sial me dia he sab la rı 
va si tə si lə iz lə mək müm kün dür.

Muğam qrupu “Azərbaycan–Türkiyə” 
mahnısını yeni aranjimanda təqdim edib

“Ye ni Azər bay can” mu ğam qru pu tür ki yə li rok ifa çı Ah met 
Şa fa kın “Azər bay can– Tür ki yə” mah nı sı nı ye ni aran ji man da ifa 
edib. Gənc mu si qi çi lər – tar zən Əda lət Beh bu dov, ka man ça 
ifa çı sı Pər viz Fər ha dov və xa nən də Tu qay İs ma yı lov bu də fə ki 
ifa nı Azər bay can– Tür ki yə qar daş lı ğı na həsr edib lər. 

Ka man ça ifa çı sı, Azər-
bay can Mil li Kon ser va to-
ri ya sı nın müəl li mi Pər viz 
Fər ha dov tor paq la rı mız 
düş mən tap da ğın da ol-
du ğu za man xa ri ci öl kə-
lər də ver dik lə ri kon sert-
lər də iş ğal al tın da olan 
böl gə lə ri mi zin adı ilə 
çı xış et dik lə ri ni bil di rib: 
“Şü kür lər ol sun ki, Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin uğur-
lu si ya sə ti nə ti cə sin də, 
qəh rə man oğul la rı mız sa yə sin də tor paq la rı mız iş ğal dan azad 
edil di. Bu mü na si bət lə biz ilk ola raq iki qar daş öl kə nin dost lu-
ğu na həsr olu nan “Azər bay can– Tür ki yə” mah nı sı nı ye ni aran ji-
man da ər sə yə gə tir dik, mil li ritm lər də əla və et dik. Onu da əla və 
edim ki, bu əsər ilk də fə ulu ön dər Hey dər Əli ye vin qar şı sın da ifa 
olu nub. Bi zim üçün çox xoş dur ki, ifa mı zı Ah met Şa fak öz rəs mi 
“İns tag ram” sə hi fə sin də də pay la şıb və “Qar daş lı ğı mız əbə di ol-
sun!” söz lə ri ni ya zıb”. 

Qeyd edək ki, “Ye ni Azər bay can” mu ğam qru pu nun üzv lə ri – 
xa nən də Tu qay İs ma yı lov və tar zən Əda lət Beh bu dov Azər bay-
can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nəz din də Ba kı 
Hu ma ni tar Kol le cin də müəl lim iş lə yir lər. Mu ğam qru pu də fə lər lə 
res pub li ka və bey nəl xalq mü sa bi qə lər də uğur qa za nıb.

LALƏ

Uşaq musiqi məktəbləri yetirmələrinin nailiyyətləri

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin 
Əh məd Ba kı xa nov adı na 6 nöm rə li 
Uşaq mu si qi mək tə bi nin ye tir mə lə ri 
2020-2021-ci təd ris ilin də bey nəl xalq 

on layn mü sa bi qə lər də uğur qa za nıb.

İda rə dən bil di ri lib ki, mək tə bin xalq çal ğı 
alət lə ri şö bə si nin qar mon ix ti sa sı üz rə şa-
gird lə ri El nur Əli ver di yev, El dar Hü sey nov və 
Nu ray Ad bul la ye va Qa za xıs tan da ke çi ril miş 
“As ta na vi sion con test” bey nəl xalq vo kal-inst-
ru men tal mu si qi mü sa bi qə sin də I də rə cə li lau-
reat adı na la yiq gö rü lüb. Qar mon ix ti sa sı üz rə 
şa gird Mu rad Ab dul la yev Mosk va da ke çi ri lən 
“Mu zı kal nıy rass vet” inst ru men tal ifa çı lıq üz-
rə bey nəl xalq mü sa bi qə də Qran-pri mü ka fa tı 
alıb. ABŞ-da ke çi ril miş “Ame ri can edi tion con-
test” mü sa bi qə sin də Xə di cə Ba la bə yo va III 
də rə cə li dip lom la təl tif olu nub. 

For te piano şö bə sin də təh sil alan Ami rə 
Əli ye va Bu da peşt də (Ma ca rıs tan) ke çi ri lən 
“Best of the Best” bey nəl xalq mü sa bi qə sin də 
l ye ri, II si nif şa gir di İb ra him Əh mə dov isə II 
ye ri tu tub. Fran sa pay tax tın da təş kil olu nan 
“Le Ciel De Pa ris” III bey nəl xalq fes ti val-mü-
sa bi qə sin də Duy ğu Zi ya lı II ye rə çı xıb. O, 
həm çi nin Sa ra Tey yub lu ilə bir lik də Ko pen-
ha gen də (Da ni mar ka) ke çi ri lən “Pease and 
Friends hip” bey nəl xalq mü sa bi qə sin də I və II 
yer lə rə la yiq gö rü lüb.

Ay dan Hü sey no va Mad rid də ke çi ri lən 
“Spain Star Pro duc tion” bey nəl xalq mü sa-
bi qə sin də, Nu ray Ma na fo va isə İta li ya pay-
tax tın da “Star of the Ro me” ya rış ma sın da II 
ye ri qa za nıb. Sim li alət lər şö bə sin də təh sil 
alan Ney lor Çarlz Emin İs pa ni ya da ke çi ri lən 
”World Art Ga mes” mü sa bi qə sin də II ye rə, 

Ley la Əfən di ye va və Ra da Ra ma za no va II 
ye rə, Fə rid Zi ya lı və Mail Ma na fov l ye rə la yiq 
gö rü lüb lər.

***
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si 33 

nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi nin for te piano 
ix ti sa sı üz rə şa gir di Xə di cə Və li ye va Qa za-
xıs ta nın Nur-Sul tan şə hə rin də ke çi ri lən “El 
Gran As tor” I bey nəl xalq inst ru men tal mu si-
qi mü sa bi qə sin də uğur la iş ti rak edib. Xə di cə 
for te piano no mi na si ya sı üz rə 11-13 yaş ka-
te qo ri ya sın da I də rə cə li laureat adı na la yiq 
gö rü lüb. Gənc is te da dın müəl li mi Aidə Şey-
xo va ya tə şək kür na mə təq dim olu nub.

***
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si 34 nöm-

rə li Uşaq mu si qi mək tə bi nin for te piano şö bə si-
nin şa gird lə ri Ay tən Şi ri no va və Ma lik Qə dim za-
də Mosk va şə hə rin də ke çi ri lən “Art world 2021” 
bey nəl xalq ya ra dı cı lıq on layn mü sa bi qə sin də 
“an sambl” no mi na si ya sı üz rə iş ti rak edib lər.

Şa gird lər uğur lu çı xış la rı na gö rə mün sifl  ər 
he yə ti tə rə fi n dən bi rin ci də rə cə li dip lo ma la-
yiq gö rü lüb lər. On la rı mü sa bi qə yə ha zır la yan 
müəl lim lər A.Ələk bə ro va və Q.Rüs tə mo va 
ser ti fi  kat la təl tif olu nub lar.

“Günay” teatr-studiyasının uğurları
Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si Ba kı 
Uşaq və Gənc lər Teat rı nın nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən rus dil li uşaq lar dan 
iba rət “Gü nay” teatr-stu di ya sı sə nət 
ocaq la rı nın fəaliy yə ti nin məh dud laş dı ğı 
ka ran tin re ji mi şə raitin də də uğur lu ya-
ra dı cı lıq iş lə ri hə ya ta ke çi rib.

Stu di ya “İns tag ram” və “Fa ce book” so sial 
sə hi fə lə ri üzə rin dən kon sert lər təq dim edib. 
Be lə təd bir lər dən bi ri də tor paq la rı mı zın 
azad edil mə si nə həsr olun muş “Zə fər” on-
layn kon ser ti olub. Bey nəl xalq on layn mü sa-

bi qə lər də uğur la iş ti rak edən kol lek tiv ümu-
mi lik də 18 mü sa bi qə dən yü zə ya xın laureat 
dip lo mu qa za nıb. Stu di ya Ru si ya  sə fi r li yi nin 
ke çir di yi təd bir lər də, ya rış ma lar da da fəal iş-
ti rak edə rək mü ka fat lar la təl tif olu nub.

“Gü nay” teatr-stu di ya sı Ni ya zi nin Mən zil-
Mu ze yin də 1 iyun – Bey nəl xalq Uşaq la rın 
Mü da fi əsi Gü nü nə həsr olun muş, 22 iyun ta-
ri xin də isə Sə məd Vur ğu nun Ev-Mu ze yin də 
Ni za mi Gən cə vi yə həsr olun muş ədə bi-mu-
si qi li kom po zi si ya ilə çı xış edib. Stu di ya nın 
bə dii rəh bə ri La ri sa Ta ru so va nın qu ru lu şun-
da “Ni za mi” ad lı ta ma şa ha zır la nıb.

Bu dünyada bir Ramiq Muxtar vardı...
Kö nül lə rin il ha ma gəl di yi, tə biətin 
oyan dı ğı, alə mə sev gi, ya şam eş qi 
pı çıl da yan yaz ge cə sin də bu dün ya-
dan bir şair köç dü. O şair ki, “hə yat da 
ən bö yük qa zan cım dost la rım dır” 
de yir di. O şair Ra miq Mux tar idi.

Bir əqi dəm, bir ama lım, 
Bir işıq lı yo lum var dır. 
O yol bö yük Və tən dər dim,
Azad lı ğın şüarı dı...

- mis ra la rı nı ya zan şairi in san la ra sev-
di rən əsas cə hət lər dən bi ri də məhz  
xalq hə ya tı na də rin dən bə ləd ol ma sı, 
onun ar zu və is tək lə ri ni öz əsər lə rin də 
dol ğun, sə mi mi əks et dir mə si idi. 

Bu ilin ap rel ayın da 79 ya şın da dün ya ya 
əl vi da de yən ta nın mış şair-dra ma turq, Pre zi-
dent tə qaüd çü sü Ra miq Mux tar oğ lu Na ğı yev 
1942-ci il də Nax çı van şə hə rin də zi ya lı ailə sin-
də dün ya ya göz açıb. 11 ya şın dan bə dii ya ra-
dı cı lı ğa baş la yıb, şeir lə ri döv ri mət buat da mü-
tə ma di dərc olu nub. 1980-ci il dən Azər bay can 
Ya zı çı lar Bir li yi nin üz vü olan müəl li fi n söz lə ri nə 
120-dən ar tıq mah nı bəs tə lə nib. Hər bi-və tən-
pər vər lik möv zu sun da qə lə mə al dı ğı şeir lə rə 
bəs tə lən miş mah nı lar müx tə lif mü sa bi qə lər də 
sək kiz də fə bi rin ci mü ka fa ta la yiq gö rü lüb. 

Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin tap şı rı ğı ilə 
Ra miq Mux tar “Dün ya azər bay can lı la rı nın 
bir lik nəğ mə si”ni bəs tə kar Nə ri man Məm-
mə dov la bir lik də ya zıb lar. 2001-ci il no yab-
rın 9-10-da Dün ya Azər bay can lı la rı nın I 
Qu rul ta yı nın açı lı şı gü nü mah nı nın söz lə ri 
no tu ilə bir lik də “Res pub li ka” qə ze tin də çap 
olu nub və qo naq la ra pay la nı lıb.

...Qür bət el də, qə rib yurd da ya şa saq da,
Ye rin alt da, gö yün üs tə do laş saq da,
Göz lə rin dən çox uzaq da biz ol saq da,
Ürə yi miz sə nin lə di bi zim hər an,
Ey müs tə qil Və tə ni miz,
  Azər bay can, Azər bay can!

Ra miq Mux tar ey ni za man da Ağ da mın 
“Qa ra bağ” fut bol ko man da sı nın him ni nin də 
mətn müəl li fi  dir. 

Şairin söz lə ri nə Xalq ar tist lə ri Ra miz Mus-
ta fa yev, Nə ri man Əzi mov, Sər dar Fə rə cov 
mu si qi lər bəs tə lə yib lər. Əl li dən çox ifa çı 
şairin söz lə ri nə ya zıl mış mah nı la rı ifa edib. 
Dra ma turq ki mi də fəaliy yət gös tə rən müəl-
li fi n “Əgər se vir sən sə”, “Şə hər li kü rə kən”, 
“Üfüq lər qı za ran da”, “Əl vi da, köh nə dün ya”, 
“Mü di rin aqi bə ti”, “Doğ ma sə ma nın ul duz la-
rı” və di gər pyes lə ri Ba kı da, ha be lə İrə van, 
Nax çı van, Qa zax, Ağ dam teatr la rın da ta ma-
şa ya qo yu lub. 

Müəl lif gür cü-Azər bay can xalq la rı nın 
dost lu ğun dan bəhs edən “Şə hər li kü rə kən” 
pye si nə gö rə Gür cüs ta nın “Şə rəf” or de ni nə 
la yiq gö rü lüb. Rə sul Rza adı na bey nəl xalq 
mü ka fa tın laureatı olan şair Pre zi den tin fər-
di tə qaüd çü sü idi.

Mər hum şairi re jis sor Ta hir Ta hi ro vi çin xa-
ti rə lə ri işı ğın da yad et dik. Ta hir müəl lim Ra-
miq Mux ta rı re jis sor, şair, dra ma turq, fut bol 
mü tə xəs si si və nə ha yət, gö zəl in san ki mi 
xa rak te ri zə edir: “O, bun la ra gö rə vax tın dan 
tez qo cal mış dı. Çün ki öm rü bo yu ad la rı nı 
sa da la dı ğım sa hə lə rə ürək dən ya na şır dı. 

Ən əsa sı dost la rı nın hər an da kö mə-
yi nə gə lər di. Tə sa dü fi  de yil ki, müəl li fi n 
yaz dı ğı son şeir dən də bu nu gör mək 
müm kün dür: 

Sev dim in san la rı ca nım dan ar tıq, 
Hər uğur, hər se vinc mə ni ucalt dı. 
Bir mər di bir na mərd da ra çə kən də, 
Dərd mə nə güc gəl di, mə ni qo calt dı...”.

Re jis sor de yir ki, Ra miq Mux tar 
M.Əli yev adı na Azər bay can Döv lət İn-
cə sə nət İns ti tu tun da (in di ki AD MİU) 
təh sil alıb. Son ra Nax çı van da “Şərq 
qa pı sı” qə ze tin də ədə bi iş çi, Şah buz 
ra yo nun da kı Uşaq mu si qi mək tə bi nin 
di rek to ru, Nax çı van MSSR Na zir lər So-

ve ti ya nın da Bə dən Tər bi yə si və İd man Ko-
mi tə si nin səd ri, “Araz” fut bol klu bu nun rəh-
bə ri, 1984-1986-cı il lər də Nax çı van Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı nın di rek to ru, pay tax tın Nə si-
mi ra yo nun da kı şah mat mək tə bi nin mü di ri 
və bir çox və zi fə lər də ça lı şıb. Son ola raq 
Azər bay can Res pub li ka sı Eko lo gi ya və Tə-
bii Sər vət lər Na zir li yi nin İx ti sas laş dır ma və 
İx ti sa sar tır ma İns ti tu tu nun di rek to ru ol muş-
du. O, ey ni za man da da ma üz rə SS Rİ id-
man us ta sı idi.

Həm söh bə tim bil di rir ki, nə dən sə ha mı 
Ra miq müəl li mi özü nə ya xın sa nar dı. El 
ada mı idi. Sa də, sə mi mi və tə va zö kar. Heç 
ki min xət ri nə dəy mə yən li rik xa siy yə ti var-
dı. O, hə ya tı nı da şeir lə ri ki mi ger çək ya şa-
yıb: “Bu gün yə qin ki, şairin ru hu ra hat dır. 
O, Qa ra ba ğın azad olun du ğu nu gö rüb bu 
dün ya dan köç dü. Şair vax ti lə “Əyəm mə di 
qa mə ti ni qan püs kü rən ya ğı düş mən, And 
ye ri miz tək sən ol dun, Azər bay can - Ana 
Və tən!” - de yə yaz mış dı. Sə mi miy yət şairi-
nin xa ti rə si yax şı lıq et di yi in san la rın, oxu cu 
və ta ma şa çı la rı nın, elə cə də sə da qət li dost-
la rı nın qəl bin də əbə di ya şa ya caq”. 

L.AZƏRİ

Xalça Muzeyində “Sağlam 
həyat, sağlam yaşa”

Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin-
də uşaq lar ara sın da sağ lam hə yat 
tər zi nin təb li ği, id ma na ma ra ğın 
ar tı rıl ma sı, on la rın bu is ti qa mət də 
maarif lən di ril mə si məq sə di lə “Sağ-
lam hə yat, sağ lam ya şa” la yi hə si 
çər çi və sin də təd bir ke çi ri lib.

Mu zey dən bil di ri lib ki, təd bir də “Fo cus 
Group” – psi xo lo ji xid mət və kon sal tinq 
şir kə ti nin psi xo lo qu Nər giz Zey nal za də 
uşaq la ra yo qa, art te ra pi ya tə lim lə ri ke-
çib, on lar la sağ lam hə yat vər diş lə ri nin 
for ma laş dı rıl ma sı möv zu sun da söh bət 
edib. Açıq ha va da bir ne çə saat da vam 
edən tə lim də uşaq lar sağ lam hə yat tər-
zi nin in san sağ lam lı ğı na tə si ri ba rə də 
ma raq lı mə lu mat la ra yi yə lən mək lə ya-
na şı, həm də əy lə nib lər.

Qeyd edək ki, Mil li Xal ça Mu ze yinn 
Uşaq şö bə si yay tə ti li müd də tin də 
uşaq lar üçün bu cür ma raq lı təd bir lə-
ri ka ran tin qay da la rı na uy ğun şə kil də 
da vam et di rə cək.
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Şəhid əmisinin də qisasını alacaqdı...

Düşmənqarşısındaşücaətgös
tərərəktorpaqlarımızınazad
lığıuğrundacanınısipəredən
Vətənoğullarındanbiridəşəhid

gizirÜrfanMəmmədovdur.

Ürfan Çingiz oğlu Məmmədov 1994-
cüiliyunun28-dəQubarayonununÇar-
təpəkəndindədünyayagözaçıb.2000-
2009-cuillərdəÇartəpəkəndümumiorta
məktəbində təhsil alıb. Sonra rayonun
Nəsib Dadaşov adınaAşağı Xuc kənd
tamortaməktəbindətəhsilinidavamet-
dirib.2011-ci ildəortaməktəbibitirərək
hərbi xidmətə yollanıb. Lənkəranda N
saylıhərbihissədəxidmətedib.Xidmət
vaxtıonaveriləntapşırıqlarıvaxtındavə
dəqiq yerinə yetirdiyinə və nizam-intiza-
mına görə hərbi hissə komandiri tərəfin-
dəntəşəkkürnamə ilə təltifolunub.Hərbi
xidmətini uğurla başa vurub evəqayıtsa
da,Ürfanhərbsahəsindəfəaliyyətinida-
vametdirməkistəyirdi.Bunundabaşlıca
səbəbi Birinci Qarabağ müharibəsində
əmisi Mais Məmmədovun Füzuli istiqa-
mətində mərdliklə vuruşub şəhid olması
idi.Ürfantez-tezailəsinəhərbçikimixid-
mətinidavametdirəcəyini,məqamdüşən
kimiəmisininqisasınıalacağınıbildirirdi.
Ürfan Məmmədov 2017-ci ildə gizirlik

kurslarınayazılır.Kursumüvəfəqiyyətləba-
şavururvəMingəçevirşəhərindəkiNsay-
lıhərbihissədəgizirkimixidmətəbaşlayır.

2020-ciiliniyulundadöyüşvəictimai-siyasi
hazırlıqdaəldəetdiyinailiyyətlərəgörəhər-
bihissəkomandiritərəfindənfəxrifərmanla
təltifolunur.
2020-ci ilin 27 sentyabrında başlanan

Vətənmüharibəsiillərdirqisashissiiləya-
nıb-tutuşan,düşmənədöyüşmeydanında
layiqlicavabverərək torpaqlarımızıazad
etmək istəyən igid oğullarımız üçün hü-
nərmeydanıidi.Ürfanındagözlədiyimə-
qamgəlibçatmışdı.Artıqqisasqiyamətə
qalmayacaqdı. O damüharibənin birinci
günündən savaşmeydanına atılır. Sent-
yabrın28-dəTərtərinSuqovuşanvəTalış
kəndləriistiqamətindəsilahdaşlarıilədüş-
məninmüqavimətiniqırmağanailolurlar.

Ürfankürəyindənqəlpəyarasıalsada,
birneçəsaatqəhrəmancasınavuruşur.
Artıqyaralıdöyüşçününsursatı tükənir-
di.Döyüşyoldaşındansursatalmaq is-
təyənzamandüşmənsnayperindənya-
yınabilmir...
QardaşıSübhanMəmmədovdeyirki,

Ürfanla sentyabrın 27-də əlaqə saxla-
yıb: “Axşam saat 6 radələrində qarda-
şımladanışdım.Dediki,illərdirgözlədi-
yimizgüngəlibçatıb.Ordumuzdüşmən
üzərinə əks-hücuma keçib.Özünüzdən
muğayat olun”. Bir gün sonra Sübhan
qardaşınazəngetsədə,əlaqəqurabil-
mir.Sentyabrın29-dasəhərsaatlarında
Ürfanınşəhidxəbərinialırlar.
Ürfan Məmmədov sentyabrın 30-da

doğulduğukəndəyenidənqayıdır.Ancaq
bu dəfə üçrəngli bayrağa bükülmüş və-
ziyyətdəvəəbədiuyumaqüçün...Döyüş
yoldaşlarıÜrfanlayanaşı,şəhidəmisinin
də qisasını yağıda qoymadılar. Qəhrə-
manOrdumuzErmənistansilahlıqüvvə-
lərinidarmadağınedərəkparlaqQələbə
qazandı,ərazibütövlüyümüzübərpaet-
di.
Ölkəbaşçısınınmüvafiq sərəncamları

ilə Ürfan Məmmədov ölümündən sonra
“Vətən uğrunda” və “Suqovuşanın azad
olunmasınagörə”medalları ilə təltifedi-
lib.
Allahrəhməteləsin.

NURƏDDİN

XXəsrinəvvəllərindəKrımtatarlarınınmədənihəyatındaRe
fatovlarınxüsusixidmətləriolub.BuziyalıailəninbirüzvüAsan
Refatovbəstəkarpedaqoqkimitanınıb.Onunhəyatınınmüəyyən
birdövrüölkəmizlədəbağlıdır.

Asan Mamut oğlu Refatov 8
iyul1902-ci ildəKrımınBağça-
saray şəhərində dünyaya göz
açıb.Atasımusiqiçivəpedaqoq
idi.Asandaortatəhsiliniatası-
nın dərs dediyi məktəbdə alır.
Hələməktəbliikənmusiqiyədə-
rinmaraqgöstərir.Simli instru-
mental alətlərdə, fortepianoda
çalmağıöyrənir.İlknotdərsləri-
ni isəböyükqardaşı,mahirka-
mançaçıMidətdənalır.
Asan Refatov 1922-ci ildə

Ağməsciddə (Simferopol) To-

taykıyTatarTexnikumundamu-
siqi müəllimi kimi işə düzəlir.
Azsonraburadanəfəsliorkestr
təşkiledir.Gündüzlərdərsdeyir,
gecələrisəmusiqiəsərləriyazır.
Qısa zamanda “Totaykıy mar-
şı”,BəkirÇobanzadəninşeirinə
“İgid marşı”, Şevki Bektörənin
şeirinə “Qış günündə diləyim”,
Umer İpçinin sözlərinə “Gənc
bülbülcük”mahnılarını bəstələ-
yir, “Leyli-Məcnun”, “Tahir-Zöh-
rə” və A.S.Puşkinin “Bağçasa-
ray fontanı” poeması əsasında

hazırlanan tamaşalara musiqi-
ləryazır.
Birmüddət sonra qardaşı ilə

birlikdə musiqi proqramı hazır-
layır.Şəhərsakinləriqarşısında
çıxışedirlər.Milli ruhluqardaş-
ların ideyaları tanınmış tarixçi-
etnoqrafOsmanNuriAkçokrak-
lının (1879-1938) diqqətindən
yayınmır.O,AsanRefatovlagö-
rüşür və ona tatar türkləri ara-
sındaməşhurolan“ÇoraBatır”
dastanıəsasındaoperayazma-
ğıtövsiyəedir.Beləliklə,bəstə-
kar3pərdəlioperayazır.“Çora
Batır”1923-cüilinsentyabrında
AğməsciddəkiQızılƏsgərKlu-
bundasəhnəyəqoyulurvəma-
raqla qarşılanır. Krım tatarları-
nın görkəmli alimi Azərbaycan
dilçilik elminin banilərindən biri
Bəkir Çobanzadə tamaşa haq-
qındayazır:“BuoperaKrım-ta-
tarsənəttarixindəilkgörülənən
güclü,ənsevimlimədənivəsi-
yasivaqiyə(hadisə)oldu.Əsə-
rinmüəllifəriOsmanNuriAkço-

karlı vəAsan Refatov bununla
xalqınınmədənihəyatındasilin-
məzizqoydular”.
Tədqiqatçı Əli Şamil araşdır-

masında yazır ki, “Çora Batır”
operası1924-cü ildə ikincidəfə
səhnəyəqoyulur.Lakinölkərəh-
bərliyi operanın xalq arasında
böyükmaraq, insanlardavətən-
pərvərlikvəmillihissləroyatma-
sındannarahat olur.Bunagörə
də əsərin nümayişinə qadağa
qoyulur. Bütün bunlara baxma-
yaraq,AsanRefatovboşdayan-
mır. Eyni vaxtda bir sıra tama-
şalara musiqilər yazır. Zaman
ötdükcəbəstəkarmusiqi təhsili-
nin vacibliyini hiss edir. 1926-cı
ildəalimusiqitəhsilialmaqüçün
Azərbaycana gəlir. Bakıda da-
hi bəstəkarÜzeyirHacıbəyli ilə
görüşür.Özüzərindəböyüksəy-
lə çalışaraqAzərbaycan Dövlət
Konservatoriyasına qəbul olu-
nur. Böyük həvəs və arzu ilə
1930-cu ildə təhsilini başa vu-
rur.Ancaqgeri dönmək istəmir. 

Konservatoriyada pedaqoji fə-
aliyyətinidavametdirir.1931-ci
ildə konservatoriyaya prorek-
tor təyin edilir. 1934-cü il isə
32 yaşlı A.Refatov yeni yara-
dılan Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının ilk sədri seçilir. Lakin
onun bu quruma sədrliyi uzun
çəkmir. O, 1935-ci ildə Krım
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi tə-
rəfindən vətənə dəvət edilir. 

Beləliklə,bəstəkarişindənayrı-
lıbKrımadönür.Oradadövlətişi
iləbərabər,bəstəkarlıqfəaliyyə-
tini də davam etdirir. Yusif Bo-
latovun“Toydavamedir”,“Nəs-
rəddin Xoca”, İlyas Tarkanın
“Hücum” pyeslərinə musiqilər
yazır.Tatarxalqmahnılarınıno-
taköçürür.Onun“Şüştər”süita-
sı isə Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqıtərəfindənParisdəkeçiri-
lənfestivalagöndərilir...
Ancaqburahatvəxoşgünlə-

rinömrüuzunolmur.30-cu illər
repressiyasınınacıyelləriKrım-
dadaəsməyəbaşlayır.Milliruh-
lu ziyalılar haqsız olaraq tənqid
vətəqibəməruzqalır.1937-ciilin
aprelindəAsanvəqardaşıReşat
gizli “Turandövləti”yaratmaqda
ittihamolunuraqhəbsəatılır.Bir
ilsonra,1938-ciilinavqustunda
78 yaşlı ataları Mamut Refatov
dahəbsedilir.Beləliklə,bolşevik
müstəmləkəçiləri Krımdamaarif
vəmədəniyyətiyaşadanbirailə-
ninhəyatınasonqoyurlar.Ancaq
onlarınideyalarınıməhvedəbil-
mirlər.ÇünkiRefatovlarınzəngin
mədəni-maarifmirasıbugündə
öyrənilir,təbliğedilir.

Savalan FƏRƏCOV

AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin2020ciil27noyabr
tarixlisərəncamıilətəsdiqolunan“UşaqlaradairStrate
giyanınhəyatakeçirilməsiüzrə2020–2025ciillərüçün
FəaliyyətPlanı”təhsil,səhiyyə,sosialmüdafiə,mədəniyyət

vəidmansahələrindəbütünuşaqlarüçünbərabərimkanlar
yaradılmasınınəzərdətutur.Sənədinməqsədiuşaqhüquqla
rınınmüdafiəsisahəsindəçevikinstitusionalmexanizmforma
laşdırılmasındanvəaidiyyətidövlətorqanlarının(qurumların)
qarşılıqlıfəaliyyətinintəminedilməsindənibarətdir.

Fəaliyyət planında Mədəniy-
yət Nazirliyinin bir sıra dövlət
orqanları ilə birgə həyata ke-
çirməli olduğu tədbirlər də ək-
sini tapıb. Tədbirlər uşaqların
zərərli informasiyadan qorun-
masıüçüntədbirləringücləndi-
rilməsi;müxtəlifyaşlıuşaqların
Azərbaycan dili biliklərini inki-
şaf etdirəcəkmüasir vasitələr-
lə (jurnallar, kitablar, televiziya
verilişlərivəs.) təminedilməsi
üçüntədbirlərgörülməsi,uşaq-
larda düzgün nitq vərdişlərinin
vəbacarıqlarınınformalaşdırıl-
masıməqsədiləmüvafiq tövsi-
yələr hazırlanması; uşaq teat-
rının və uşaqların ədəbi-bədii
yaradıcılığının inkişafı istiqa-
mətində tədbirlərin genişləndi-
rilməsi; mərkəzi kitabxanala-
rın,kitabxanafondlarınınuşaq
ədəbiyyatı və uşaqlar üçün
nəzərdə tutulan müxtəlif infor-
masiyaresursları iləkomplekt-
ləşdirilməsi və kitabxanaların
sağlamlıq imkanları məhdud
olan 18 yaşınadək uşaqlar
üçün xüsusi kitabxana texni-
kasıvənəşriyyatməhsullarıilə
(Brayl əlifbası, audiokitab və
s.)təchizedilməsiniəhatəedir.
Bundanəlavə,uşaqlarınasudə
vaxtının səmərəli təşkili, uşaq
istirahət yerlərinin, idman və
mədəniyyət ocaqlarının fəaliy-
yətinintəkmilləşdirilməsi;uşaq-
lar (sağlamlıq imkanları məh-
dud 18 yaşınadək uşaqların
maraqları nəzərə alınmaqla)
üçün teleradio məhsullarının,
xüsusilə cizgi filmlərinin, uşaq
mahnılarının, uşaq tamaşala-
rının və maarifəndirici sosial

çarxların hazırlanmasına dair
dövlət sifarişlərinin verilməsi
kimiməsələlərdətədbirlərpla-
nındayeralıb.
Mədəniyyət Nazirliyinin tabe-

liyindəki musiqi və incəsənət
məktəbləri, teatr, muzey və ki-
tabxanalar, mədəniyyət evləri
və s. mütəmadi olaraq mövzu
üzrə müxtəlif layihələr həyata
keçirirlər. Layihələr uşaqların
asudəvaxtınınsəmərəli təşkili-
nə xidmət etməklə yanaşı, on-
ların zərərli vərdişlərdən uzaq
olmasına, zərərli informasiya-
lardanqorunmasınaöztöhfəsi-
niverir.Çünki təşkilediləntəd-
birlərmaarifəndirici,yaradıcılığı
təşviqetməkləyanaşı,uşaqlara
estetikzövqaşılayır,onlarınya-
şınauyğunfaydalıinformasiya-
lardan yararlanmasına imkan
verir.
Məlum olduğu kimi, 2020-ci

ilin mart ayından pandemiya
səbəbindənAzərbaycanda, bir
sıra sahələr kimi, mədəniyyət
sahəsində də fəaliyyət məh-
dudlaşıb. Mədəniyyət müəssi-
sələri dahaçoxonlayn rejimdə
çalışır, virtual layihələr həyata
keçirirlər. Uşaqlara dair Strate-
giyanınhəyatakeçirilməsiüzrə
qarşıyaqoyulanvəzifələrinicra-
sındamüəyyənproblemlərolsa
da,müxtəlifvirtuallayihələricra
olunub.
AzərbaycanDövlətGəncTa-

maşaçılarTeatrıvəDövlətKukla
Teatrı virtual formatda tamaşa-
lar təqdimediblər.GəncTama-
şaçılar Teatrının repertuarında
olan“Ağölüm”tamaşasınarko-
tikvasitələrininsanlıqüçünağır

nəticələrinə həsr edilib. Bu ta-
maşanınuzunmüddətdirreper-
tuarda olması məhz uşaqların
zərərlivərdişlərdənuzaqolması
üçün təbliğat-təşviqat vasitəsi
kimi hesablanıb. Dövlət Kukla
Teatrının“AğvəQara”tamaşa-
sı, “Ağ babanın nağılı”, “Zəng”
vəbuqəbildəndigərtamaşaları
dabəşəribəlaya–narkomaniya
fəlakətinəhəsrolunub.
F.Köçərli adına Respubli-

ka Uşaq Kitabxanası, eləcə də
paytaxt rayonlarınınMərkəzləş-
dirilmiş Kitabxana Sistemlərinin
(MKS)mərkəzi kitabxanaları və
filialları Azərbaycan dilinin saf-
lığının qorunması və xalq ya-
radıcılığının təbliği ilə əlaqədar
onlayn nağıl axşamları, yazıçı-
larlagörüşlərvəs.tədbirlərtəşkil
ediblər.Bulayihələrinəksəriyyəti
karantin məhdudiyyətləri səbə-
bindən virtual formatda, sosial
şəbəkələrüzərindəntəqdimolu-
nubvəmaraqlaqarşılanıb.
Uşaqların hərtərəfi inkişafını

və sosiallaşmasını təmin edən
informasiya məhsullarının döv-
riyyəsinə şəraitin yaradılması
məqsədilə Respublika Uşaq
Kitabxanasının təqdim etdiyi
ölkəşünaslıq və milli ədəbiyyat
nümunələrinin virtual təqdima-
tı, habelə bir sıra kitabxanalar-
da həyata keçirilən “İbrətamiz
hekayələr axşamı”, “Milli Qəh-
rəmanlarımızı tanıyaq”, “Kitab-
xanaçı tövsiyə edir” layihələri
dəməhzuşaqlaradairStrategi-
yanınicrasıistiqamətindəatılan
addımlardır.
MilliXalçaMuzeyiqeyri-mad-

di mədəni irs nümunələrimizi
gənc nəsillər arasında təbliğ
etmək məqsədilə rəngarəng
layihələr həyata keçirir. Muze-
yin Uşaq şöbəsi təhsil müəs-
sisələri, uşaq təşkilatları ilə sıx
əməkdaşlıqedir.Uşaqlarmuze-

yin ekspozisiyası ilə tanış olur,
dekorativ-tətbiqisənətüzrəbir-
günlük və ya aylıq ustad dərs-
lərinə qatılır, xalça toxumağı,
tikmə sənətini, rəsm çəkməyi,
dekorativ oyuncaqlar düzəlt-
məyi öyrənir, habelə kukla ta-
maşalarını izləyir və nağıllar
dinləyirlər. Bütün bunlar uşaq-
larda xalqımızın milli dəyərləri,
çoxəsrlik ənənələri, həyat tərzi
iləbağlı təsəvvüryaradır,onla-
rın muzeylərə marağını artırır,
mənəvi inkişafına müsbət təsir
edir.Bumənadamilligeyimləri-
mizintikilməsivətəbliğiməqsə-
dilə həyata keçirilən “Nənəmin
sandığındanyaranmış“Fashion
Show” təhsil proqramı da Milli
XalçaMuzeyininmaraqlılayihə-
lərindənbiridir.Builin1mart–1
iyuntarixiniəhatəedənproqra-
ma10-18yaşarasıuşaqlarqa-
tılıb.Üçaymüddətindəmuzeyin
Uşaq şöbəsinin mütəxəssisləri
tərəfindənonlaramilligeyimləri-
miz,onlarıntarixi,tikməsənəti,
eskizlərin işlənməsi, parçalar-
dan istifadə qaydaları, məmu-
latın tikilmə üslubu haqqında
nəzərivəpraktikdərslərkeçilib.

Layihənin sonunda proqramı
uğurlabaşavuranuşaqlaraser-
tifikatlartəqdimolunub.Onların
əlişləriolan14geyimnümunə-
sindən ibarət moda nümayişi
keçirilib.
Bundanəlavə,görkəmli ədə-

biyyat və mədəniyyət xadimlə-
rinin mənzil-muzeylərində pan-
demiyadan əvvəl məktəblilərlə
təşkil edilən görüşlərin karan-
tin şəraitində onlayn formatda
davam etdirilməsi bu sahədə
fəaliyyətin davamlılığını göstə-
rir.Muzeyvəsərgisalonlarının
fəaliyyətinin bərpa olunmasın-
dansonraMilliİncəsənətMuze-
yivəMusiqiMədəniyyətiDövlət
Muzeyininuşaqlarlabağlımüx-
təliflayihələri,ocümlədənrəsm
gecələri, ustad dərsləri və s.
gerçəkləşib.
Onu da qeyd edək ki, həya-

ta keçirilən bir sıra layihələrdə
ölkəmizin tarixi-mədəni zəngin-
likləri, ədəbiyyatı, təbiəti və s.
sahələrin təbliği diqqət mərkə-
zindəsaxlanılır.Məsələn,Res-
publika Uşaq Kitabxanasının
“Qarabağın zəngin irsini – gə-
ləcək nəsillərə” layihəsi, H.Sa-

rabski adına 7 nömrəli Uşaq
musiqi məktəbinin “Uşaqların
gözü ilə dünya” adlı konserti,
MədəniyyətNazirliyinin də təş-
kilatçılardan olduğu “Üç alov”
uşaqvəgənclərinonlaynIIbey-
nəlxalqfolklor,klassikvəmüasir
yaradıcılıq festivalı, Azərbay-
can Musiqi Mədəniyyəti Dövlət
Muzeyinin filialı olan Niyazinin
Mənzil-Muzeyində “Gənc musi-
qiçilər və qiraətçilər muzeydə”
adlıtədbir,“Azərbaycanım”uşaq
rəsmfestivalıvəfestivalçərçivə-
sindətəşkilolunanmüsabiqələr,
plenerlər, uşaqların da təmsil
olunduğu vətənpərvərlik möv-
zusunda ədəbiyyat müsabiqəsi
vədigər layihələryeninəsillərin
hərtərəfi inkişafınastimulverən
diqqətəlayiqişlərdir.
Mədəniyyət Nazirliyinin re-

gional mədəniyyət idarələrinin
tabeliyində fəaliyyət göstərən
müəssisələrdəUşaqlaradairSt-
rategiyaüzrəFəaliyyətplanında
qeydolunanmüddəalarçərçivə-
sindəsərgilər,müsabiqələr,təq-
dimatlar həyata keçirirlər. Ümid
edirik, pandemiyavəziyyəti tam
aradan qalxdıqdan sonra bu
yöndətədbirlərdavamlışəkildə,
həmdəuşaqlarınözləriningeniş
iştirakıiləgerçəkləşəcək.

Lalə AZƏRİ

“Səhnədən səngərə” layihəsində 
şəhid Tural Hümmətov

MədəniyyətNazirliyinin“Səhnədənsəngərə”layihəsində2020ciilin
Vətənmüharibəsindəşəhidolmuşqəhrəmanmədəniyyətişçilərinə
həsrolunmuşvideotəqdimatlardavamedir.Layihəninbeşincibura
xılışı23yaşlıqəhrəmanımızTuralHümmətovhaqqındadır.

Tural Rövşən
oğlu Hümmətov
20 may 1998-ci
ildəLənkəranşə-
həri Tatova kən-
dində doğulub.
2016-2018-ci il-
lərdə həqiqi hər-
bi xidmətdəolub.
Kompüter sahə-
sindəbilgivəha-

zırlığınəzərəalınaraq2018-ciildəLənkəranşəhərMədəniyyətMər-
kəzininbüdcədənkənarKompütermərkəzindəinzibatçıvəzifəsinəişə
qəbuledilmişdi.İşinəməsuliyyətləyanaşır,busahədəbildikləriniuşaq
vəgənclərəhəvəsləöyrədirdi.
Turalhərbixidmətzamanıartilleriyabölməsindəqulluqetmişdi.2020-

ciilsentyabrınəvvəllərindəqısamüddətlixüsusitəlimlərəcəlbolunur.
Sentyabrın27-dəVətənmüharibəsibaşlayandacəbhəyəyoladüşür.
TuraltopçukimiəvvəlcəAğdərəistiqamətindəkidöyüşlərdəiştirak

edib.Cəbrayıl,Füzuli,Zəngilan,Qubadlı rayonlarının,Hadrutqəsə-
bəsininvəbirçoxkəndlərimizinişğaldanazadedilməsindərəşadət
göstərib.Noyabrın7-dəŞuşaşəhərininazadedilməsiuğrundagedən
döyüşlərdəqəhrəmancasınahəlakolub.
AtasıRövşənHümmətovoğlununşəhidolmasıxəbərinimətanətlə

qarşılasada,ürəyibuitkiyədözməyib,noyabrın30-dadünyasınıdə-
yişib.
Videomaterialdaşəhidimizinişyoldaşları,ailəüzvləri,özbalasıkimi

sevdiyibacısınınövladlarıonunlabağlıişıqlıxatirələrinibölüşüblər.
“Səhnədənsəngərə” layihəsininbeşinciburaxılışınıbulinkdəizlə-

məkmümkündür:https://bit.ly/2Ugnc2H

Krımdan Bakıya sənət yolu
Asan Refatov Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının ilk sədri olub

Etibarlı  gələcək  üçün...

“Türkologiya” jurnalının 50 illiyi münasibətilə konfrans
AMEAnınNaxçıvanBölməsində“Türkologiya”
jurnalının50illikyubileyimünasibətiləkonf
ranskeçirilib.Bölməninsədri,akademikİsma
yılHacıyevtədbiriaçaraqbildiribki,AMEAnın
NəsimiadınaDilçilikİnstitutununnəzdində
fəaliyyətgöstərənjurnalTürkdünyasınınnü
fuzluelminəşrlərindəndir.Jurnaldünyadakı
türkolojimərkəzlərinəməkdaşlığınavəelmi
əlaqələringenişləndirilməsinədəxidmətedir.

Konfransaonlaynqoşulan“Türkologiya”nınbaş
redaktoru,akademikKamalAbdullajurnalıntarixi
barədəməlumatverib.Bildiribki,jurnalSSRİElm-
lərAkademiyasıvəAzərbaycanElmlərAkademi-
yasınınbirgənəşrikimi“Sovetskayatürkologiya”

adıilə1970-ciilinaprelindənnəşrolunub.1992-ci
ildən “Türkologiya” adı ilə buraxılır. Hazırda ildə
dördnömrəsinəşredilənjurnaldaölkəmizinalim-
lərinin,eləcədəəcnəbitürkoloqlarınAzərbaycan,
türk,rusvəingilisdillərindəməqalələridərcedilir.
Sonrabölmənin İncəsənət,Dil vəƏdəbiyyat

İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
ƏbülfəzQuliyevin“Türkologiya”jurnalıvəqədim
türkabidələrininöyrənilməsiməsələləri”,institu-
tun şöbəmüdirləri, filologiya üzrə fəlsəfə dok-
torlarıFirudinRzayevin“Türkologiya”jurnalıvə
türk onomastikasının öyrənilməsi məsələləri”,
Nuray Əliyevanın “Türkologiya” jurnalı və türk
dialektologiyasının öyrənilməsi” mövzularında
çıxışlarıdinlənilib.



Azərbaycan
3 iyul 1940 – Xalq ar tis ti, ta nın mış piano çu Zöh rab Əf ra si yab 

oğ lu Adı gö zəl za də (1940 – 24.5.2012) Ba kı da do ğu lub. Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub, Əs ki şə hər Uni ver si te ti 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da (Tür ki yə) ka fed ra mü di ri iş lə yib.

3 iyul 2000 – Aşıq Xas po lad Gü lab lı (Xas po lad Sal man oğ lu 
Mir za lı yev; 1919-2000) və fat edib.

4 iyul 1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si ki no qur ğu la rı nın 
mil li ləş di ril mə si haq qın da dek ret ve rib. Res pub li ka da kı bü tün ki-
ne ma toq ra fi  ya müəs si sə lə ri Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın ya nın-
da İn cə sə nət Şö bə si nin ix ti ya rı na ve ri lib. Da ha son ra İn cə sə nət 
Şö bə si nin ya nın da Mər kə zi Ki nop ro kat (Sent rop ro kat) ida rə si 
ya ra dıl dı.

4 iyul 1928 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Əmək dar elm 
xa di mi Kam ran Nə bi oğ lu Rə hi mov (1928 – 4.7.2007) Nax çı van 
MR Şə rur ra yo nu nun Qa ra bağ lar kən din də do ğu lub. Maarif na zi-
ri (1983-1988), Ali So ve tin de pu ta tı (1990-1995) olub.

5 iyul 1851 – Pub li sist, alim və ic ti mai xa dim İsa sul tan Nə-
cəf qu lu oğ lu Şah tax tins ki (1851 – 18.10.1894) İrə van da ana dan 
olub. “Tifl  iss ki vest nik” qə ze tin də şö bə mü di ri, “Kav kazs ki al ma-
nax”ın tə sis çi si, na şi ri və re dak to ru olub.

5 iyul 1928 – Əmək dar ar tist Əzi za ğa (Ağa ba ba) Qa sım oğ lu 
Qa sı mov (1928 – 18.2.1985) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv-
lət Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də, te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da yad da qa lan rol lar oy na yıb.  

6 iyul 1918 – Ya zı çı-tər cü mə çi Şə fi  qə Əli qı zı Ağa ye va (1918-
1983) Ağ dam da ana dan olub. Azər bay can uşaq ədə biy ya tı nın 
in ki şa fı na töh fə lər ve rib. Rus ya zı çı la rı nın uşaq və ye ni yet mə lər 
üçün he ka yə və po vest lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib.

6 iyul 1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı 
Xan lar Daş də mir oğ lu Cə fə rov (1947-2016) ana dan olub. 

Dün ya
3 iyul 1883 – Yə hu di əsil li çex-al man ya zı çı sı, fi  lo sof Frans 

Kaf ka (Franz Kaf ka; 1883 – 3.6.1924) Pra qa da do ğu lub. Əsər lə-
ri:  “Bir xa nı mın xü la sə si”, “İtaət kar la söh bət”, “Çev ril mə”, “Qəsr”, 
“Kənd hə ki mi” və s.

3 iyul 1908 – Fran sız ya zı çı sı və sse na ris ti To ma Nar se jak 
(Tho mas Nar ce jac, əsl adı Pier re Ro bert Ay raud; 1908-1998) 
ana dan olub.

4 iyul 1676 – İs pan dra ma tur qu Xo se Ka ni sa res (1676-1750) 
ana dan olub.

4 iyul 1918 – Rus fi  lo so fu, kul tu ro loq, “Mə də niy yət lə rin dialo-
qu” kon sep si ya sı nın müəl li fi  Vla di mir Bib ler (1918-2000) ana dan 
olub.

4 iyul 1927 – Ame ri ka dra ma tur qu və sse na ris ti Nil Say mon 
(Mar vin Neil Si mon; 1927-2018) ana dan olub. “Qə ri bə cüt lük”, 
“Park da ayaq ya lın” və s. ko me di ya la rı ilə məş hur la şıb.

5 iyul 1812 – İs pan ya zı çı-dra ma tur qu An to nio Qar sia Qut-
te res (An to nio Gar cia Gu tier rez; 1812-1884) ana dan olub. Dra-
ma tur qun “Tru ba dur” pye si əsa sın da ital yan bəs tə ka rı Cü zep pe 
Ver di ey niad lı ope ra ya zıb.

5 iyul 1889 – Fran sız ya zı çı sı, rəs sam, teatr nə zə riy yə çi si Jan 
Kok to (Jean Mauri ce Euge ne Cle ment Coc teau; 1889-1963) 
ana dan olub. “Əl la mə To ma”, “Ədəb siz uşaq lar” ro man la rı nın, 
“An ti qo na”, “Or fey” pyes lə ri nin müəl li fi  dir.

5 iyul 1901 – SS Rİ Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor, rəs sam, ya zı çı 
Ser gey Ob raz sov (1901-1992) ana dan olub. Uzun il lər Mosk va-
da Mər kə zi Kuk la Teat rı na rəh bər lik edib.

6 iyul 1859 – İs veç şairi və ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı (1916) Karl Qus tav Ver ner fon Hey dens tam (Carl 
Gus taf Ver ner von Heidens tam; 1859-1940) ana dan olub. Əsər-
lə ri: “En di mion”, “XII Kar lın dö yüş çü lə ri” və s.

6 iyul 1887 – Yə hu di əsil li rus-fran sız rəs sa mı Mark Za xa ro viç 
Şa qal (Xas ke le viç; 1887-1985) ana dan olub. Rəng kar lıq və qra-
fi  ka əsər lə ri ilə bə dii avan qar dın ən ta nın mış si ma la rın dan bi ri dir.
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Ö
l kə miz də ya ra dı lan rəqs lə rin bir 
ço xu özün də qə dim və zən gin 
ta ri xi mi zi ya şa dır. Rəqs sə nə ti ilə 
bağ lı Azər bay can da ən qə dim ya-

zı lı abi də “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nı 
sa yı lır. Şi fa hi ədə biy ya tı mı zın şah əsə ri, 
zir və si olan bu das tan da “Qan lı qo ca 
oğ lu Qan tu ra lı bo yu”nda gə lin lə rin rəqs 
et di yi qə dim bir ha va nın adı qeyd olu-
nur: “Ozan gəl di, “Ye lət mə” çal dı”.

Məş hur qor qud şü nas alim, ədə biy yat-
şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Sa mət Əli za də (1938-2002) hə min bo yu 
sa də ləş di ril miş va rian tın da, yə ni “ye lət mə” 
sö zü nün iza hı nı gə lin ha va sı ki mi təq dim 
et miş dir. De mə li, “Ye lət mə” o dövr də gə lin 
ha va sı olub, in di ki “Vağ za lı” əvə zin də ifa 
edi lib. Onu da bil di rək ki, Azər bay can mu si-
qi mə də niy yə tin də “Ye lət mə” ad lı yal lı nö vü 
də ol muş dur. Bu rəqs kol lek tiv şə kil də, yal-
lı va rı ic ra edi lir miş. İn san lar əl-ələ ve rib yel-
lən miş lər, rəq sin adı nın kö kün də də “yel” sö-
zü du rur. Mü tə xəs sis lər “Ye lət mə” sö zü nün 
eti mo lo ji ba xım dan “Yal lı” sö zü ilə bir-bi ri nə 
bağ lı ol du ğu nu bil di rir lər.

“Də də Qor qud” das tan la rı nın ək sə riy yə-
ti era dan əv vəl ya ran mış dır. Qor qud şü nas 
alim lə rin fi k rin cə, bu dün ya ya bir çox Də də 
Qor qud lar gə lib-get miş lər. De mə li, das tan-
da vəsf olu nan “Ye lət mə” ha va sı və elə cə 
də qol ça qo puz çal ğı alə ti də era dan əv vəl 
ya ran mış dır. Qol ça qo pu zun ya ran ma ta ri xi 
ar xeolo ji qay naq la ra gö rə, e.ə. VI-V mi nil-
lik lə rə ge dib çı xır. Eh ti mal olu nur ki, hə min 
dövr lər də gə lin gə tir mə mə ra sim lə rin də “Ye-
lət mə” qol ça qo puz da ifa olu nur muş.

Bi lin di yi ki mi, “Vağ za lı” rəq si də “Ye lət mə” 
ki mi Azər bay can da, əsa sən, gə lin gə tir mə 
mə ra si min də ifa edi lir. XVI əsr də Azər bay can-
da məs kun laş mış Qa ra qo yun lu qə bi lə si nə 
məx sus olan “Qa ra ba ğın ağı rı” və ya xud “As-
ta Qa ra ba ğı” rəqs lə ri nin mu si qi mo tiv lə ri də 
“Vağ za lı” rəq sin də özü nü gös tə rir. Bu ba xım-
dan bə zi mü tə xəs sis lər “Vağ za lı”nın hə min 
rəqs lər dən ya ran dı ğı nı dü şü nür lər. Biz isə bu 
fi  kir lər lə ra zı laş mı rıq, çün ki gə lin gə tir mə mə-
ra sim lə ri nin ya ran ma sı oğuz la rın ib ti dai döv-
rü nə ge dib çı xır. Bu me lo di ya da oğu zun ru hu 
var dır. “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nın da be lə 
bir mu si qi nin ifa edil di yi nin şa hi di olu ruq. O 
baş qa mə sə lə dir ki, ta ri xin müx tə lif mər hə lə-

lə rin də bu rəqs fərq li ad lar da şı mış dır: “Ye lət-
mə”, “At lan ma”, “As ta Qa ra ba ğı”, “Qa ra ba ğın 
ağı rı”, nə ha yət, “Vağ za lı”. 

Bəs han sı sə bəb dən kö kü “Ye lət mə” olan 
rəqs lər son ra dan “Vağ za lı” adı nı al mış dır? 

Əs lin də, rəq sin me lo di ya sı nın vağ zal la 
heç bir əla qə si yox dur. Də də Qor qud döv-
rün dən son ra gə li ni bə zə dil miş fay ton da 
apa rıb lar, ona gö rə də ha va nın adı na “At-
lan ma” de yib lər. 

“Vağ zal” sö zü di li mi zə XIX əs rin son la rın-
da, da ha də qi qi, 1880-ci il də Azər bay can da 
ilk də mir yo lu (Ba kı-Su ra xa nı-Sa bun çu) xət ti 
is ti fa də yə ve ril dik dən son ra da xil ol muş dur. 
Əs li in gi lis cə dən olan “vaux hall” sö zü rus di-
lin də “vok zal”, Azər bay can di lin də isə “vağ-
zal” şək lin də tə ləff  üz edil miş dir. 

Gö rü nür, Ba kı da ilk vağ zal açı lan dan son-
ra kim sə öv la dı na toy et dik də gə li ni Sa bun-
çu ya və ya xud Su ra xa nı ya fay ton la de yil, 
qa tar la apar maq qə ra rı na gə lir. Yə qin ki, 
gə li nin evi də vağ za la ya xın olub muş. Bə yin 
ata sı gə li nin ya şa dı ğı hə yə tə mu si qi çi lər lə 
da xil olur. El adə ti nə uy ğun ola raq zur na çı-
lar dəs tə si ön cə “At lan ma” ha va sı nı ifa edir-
lər. Son ra qo hum-əq rə ba qol qal dı rıb müx-
tə lif oyun ha va la rı nı rəqs edir lər. Bə yin ata sı 
mu si qi çi lə rə de yir: “Hə zə rat, ar tıq vaxt dır, 
bir “Vağ za lı” ça lın, yo la dü şək, qa ta ra ge cik-
mə yək”. Mu si qi çi lər də, tə bii ki, gə lin ha va sı 
“At lan ma” ol du ğun dan bu rəq si ifa edir lər. 
Hə min gün dən “At lan ma”ya “Vağ za lı” de yi lir 
və bu söz də bə dü şür.

Ta nın mış mu si qi şü nas Fi ru din Şu şins ki 
bil di rir ki, 1914-cü il də məş hur qar mon ça lan 
Kər bə la yı Lə tif “Ekst ra fon” cə miy yə ti tə rə fi n-
dən Ki yev şə hə ri nə də vət edil miş, bu ra da bir 
sı ra mu ğam və rəqs lər lə ya na şı, “Vağ za lı” 
oyun ha va sı nı da ifa edib va la yaz dır mış dır.

“Vağ za lı” rəq si nin adı na Əli hü seyn Dağ lı-
nın 1924-cü il də qə lə mə al dı ğı “Ozan Qa-
ra və li” ad lı əsə rin də də rast gə li rik. 1936-cı 
il də isə Səid Rüs tə mov “Vağ za lı” rəq si ni not-
laş dır mış dır. Bu rəqs “Se gah” mə qa mın da, 
mo de ra to tem pin də və 6/8 öl çü sün də bəs-
tə lən miş dir. “Vağ za lı”nın me lo di ya sı din lə-
yi ci də se vinc və həs rət hiss lə ri nin vəh də ti ni 
təş kil edir. Öv la dı nı yo la sa lan ailə ay rı lıq, 
hic ran hiss lə ri ke çi rir sə, oğ lan evi nin nü-
ma yən də lə ri isə tam fərq li ov qat da (se vinc, 
şad, xür rəm, vü sal və s.) olur. 

Ta nın mış mü ğən ni, Əmək dar ar tist Tə ra-
nə Və li za də “Vağ za lı” rəq si ilə bağ lı söy lə yir: 
“Мən be lə dü şü nü rəm ki, keç miş də zur na, 
müasir dövr də isə klar net ça lan la rın sə nət-
kar lıq sə viy yə si ni müəy yən ləş dir mək, on-
la ra qiy mət ver mək və çal ğı sı nı yox la maq 
üçün ifa la rın da tək cə “Vağ za lı”nı din lə mək 
ki fa yət dir. “Vağ za lı” elə bir mu si qi dir ki, ora-
da ifa çı bü tün hiss və ov qat la rı nı – se vinc, 
kə dər, can yan ğı sı, in ti zar, hə yə can, hic ran, 
ay rı lıq və s. bü ru zə ve rə bi lir. Hər mu si qi çi-
nin öz ürə yi nə qə dər yük çə kə bi lir sə, elə-
cə də ça lır. Mən ifa çı lar dan çox gö zəl “Vağ-
za lı”lar eşit mi şəm. On la rın hər bi ri bu rəq si 
özü nə məx sus, öz dəst-xət ti ilə ifa edib”.

“Vağ za lı” oyun ha va sı 1937-ci il də Şə-
ki mu si qi çi lə ri nin – qo şa na ğa ra ça lan Əh-
məda ğa Mə hər rə mo vun dəs tə si nin ifa sın da 
len tə alın mış dır. Bö yük bəs tə kar Üze yir Ha-
cı bəy li uzaq gö rən lik edə rək öz tə lə bə lə ri-
nə töv si yə edir di ki, bə zi qə dim rəqs lər dən 
əsər lə rin də is ti fa də et sin lər ki, on lar unu dul-
ma sın, həm də baş qa xalq lar gə lə cək də bu 
rəqs lə rə yi yə du ra bil mə sin lər. Yə ni hə min 
not nü mu nə lə ri əsa sın da il lər öt dük dən son-
ra de yə bi lək ki, hə lə XX əs rin bi rin ci ya rı-
sın da bəs tə kar la rı mız mü va fi q rəqs lə ri not-
laş dı rıb və əsər lə rin də is ti fa də et miş lər. Onu 
da qeyd edək ki, Azər bay ca nın bir sı ra rəqs 
me lo di ya la rı nı mə nim sə yən er mə ni mu si qi-
çi lə ri “Vağ za lı”dan da yan keç mə yib lər. Bəs-
tə kar Aram Xa ça tur yan (1903-1978) “Qa ya-
ne” ba le ti nin “Qı lınc lar la rəqs” his sə sin də 
“Vağ za lı”nın me lo di ya sın dan fraq ment şək-
lin də is ti fa də et miş dir. Ye ri gəl miş kən, adı-
çə ki lən ba let də Azər bay can xalq rəqs lə ri 
“Şə lə qoy” (“Şa la xo”) və “Uzun də rə”dən də 
is ti fa də olun muş dur.

Be lə lik lə, araş dır ma lar dan bəl li olur ki, “Ki-
ta bi-Də də Qor qud” das ta nın da qeyd edi lən 
“Ye lət mə” rəq si “Vağ za lı”nın il kin nö vü, pro-
to ti pi dir. 

Abbasqulu NƏCƏFZADƏ
sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor

Şöh rə ti dün ya ya ya yı lan Azər-
bay can xal ça la rı nın məş hur 
mu zey lə rin eks po nat la rı sı ra sı-
na da xil ol du ğu, şəx si kol lek-
si ya lar da yer al dı ğı və məş hur 
rəs sam la rın əsər lə rin də təs vir 
olun du ğu ar tıq bi zə mə lum-
dur. Bu nun la ya na şı, XX əs rin 
2-ci ya rı sın dan eti ba rən bir 
sı ra əc nə bi film lər də Gən cə, 
Qa zax, Qu ba, Şir van, Qa ra-
bağ, Təb riz xal ça la rı nı gör mək 
müm kün dür. Azər bay can 
xal ça la rı rəng lə ri nin al-əl van-
lı ğı, or na ment lə ri nin bol lu ğu, 
sim vo lik mə na sı ilə Av ro pa 
öl kə lə rin də, həm çi nin di gər öl-
kə lər də məş hur laş mış, in san-
la rın se vim li məişət əş ya sı na 
çev ril miş dir. Bu nun nə ti cə si dir 
ki, biz əc nə bi film lər də xal ça-
la rı mı za tez-tez rast gə li rik.

Bu fi lm lər dən ilk ola raq “The 
dead zo ne” (“Ölü zo na”, ABŞ, 
1983) fi l mi ni qeyd et mək olar. 
Ya zı çı Sti ven Kin qin ey niad lı 
əsə ri əsa sın da ek ran laş dı rıl mış 
fi l min re jis so ru Da vid Kro nen-
berq dir. Film də biz də fə lər lə 
Azər bay can xal ça la rı nın təs vi ri-
ni gö rü rük. On lar dan bi ri “Çı raq-
lı” xal ça sı dır. Xal ça adı nı Gən cə 
şə hə rin dən 35 km cə nub da yer-
lə şən Çı raq lı kən di nin adın dan 
al mış dır. “Çı raq lı” xal ça sı tək cə 
Gən cə de yil, Şir van xal ça çı lıq 
mək tə bin də də to xu nur du. 

Film də təs vir olun muş xal ça-
nın göy yer lik li ara sa hə sin də bu 
xal ça la ra xas olan şa qu li for ma-
da bir-bi ri nin ar dın ca dü zül müş 
düz bu caq lı for ma lı me dal yon lar 
təs vir olu nub. Xal ça nın şə kə ri 
rəng li ana ha şi yə sin də isə “Be-
şik” ad la nan ele ment təs vir edi-
lib. Bu ele ment al tı bu caq lı və ya-
xud da romb for ma da olur, aşa ğı 
və yu xa rı tə rəf dən qoç buy nu zu-
na bən zər mo tiv lə bir lə şir. Or taq 
türk dam ğa sı he sab olu nan bu 
ele men tə xal ça la rı mız da tez-tez 
rast gə li nir. On lar dan əsa sən 
xal ça la rın ha şi yə zo laq la rın da  
is ti fa də olu nur.

Növ bə ti fi lm re jis sor Kven tin 
Ta ran ti no nun “İng lourious Bas-
terds” (“Şə rəf siz əc lafl  ar”, ABŞ, 

2009) fi l mi dir. Məş hur fi l min elə 
ilk səh nə lə rin də Qu ba nın “Zey-
və” xal ça sı nı gö rü rük. “Zey və” 
xal ça la rı qə dim və zən gin ta ri xə 
ma lik dir. Xal ça nın adı Qu ba dan 
30 km cə nub-şərq is ti qa mə tin də 
yer lə şən kən din adın dan gö tü-
rü lüb. Bu kom po zi si ya, həm çi nin 
Qa zax, Gən cə, Şir van xal ça çı lıq 
mən tə qə lə rin də də to xu nub.

Film də gör dü yü müz ki çi köl-
çü lü “Zey və” xal ça sı nın ara sa-
hə sin də bir-bi ri nin ar dın ca yer-
ləş di ril miş ul duz for ma lı göl lər 
təs vir olu nub. Qır mı zı yer lik li 
ara sa hə də boş qa lan his sə lər 
dol du ru cu ele ment lər lə tər tib 
olu nub. Ana ha şi yə də isə “Mə-
şəl” ha şi yə bə zə yin dən is ti fa də 
edi lib.

Di gər bir ek ran əsə ri re jis sor 
Ro bert Ze mec ki sin “What lies 
be neath” (“Yalan nəyi gizlədər”, 
ABŞ, 2000) fi l mi dir. Film də Qu-
ba nın “Bi li ci” xal ça sı nı gö rü rük.  
Xal ça nın sür mə yi rəng li ara sa-
hə sin də kə tə bə lər və ki çik göl lər 
təs vir olu nub. Ana ha şi yə də isə, 
“Çı raq lı” xal ça sın da ol du ğu ki mi, 
“Be şik” ad la nan sim vo lik or na-
ment var.

Çox se ri ya lı fi lm lər də də Azər-
bay can xal ça la rı na rast gəl mək 
müm kün dür. Bu na mi sal ola-
raq “Freud” (Avst ri ya-Al ma ni ya, 
2020) te le se rialı nı gös tər mək 
olar. Psi xoana li zin ba ni si Ziq-
mund Frey din hə ya tın dan bəhs 
edən se rial da Təb riz xal ça la-
rı təs vir olu nub. Tə sa dü fi  de yil 
ki, Z.Frey din Ev-Mu ze yin də də 
Təb riz xal ça la rı na rast gə li nir. 
Freyd xəs tə lə ri qə bul et di yi ota ğı 
hər za man xal ça lar la dö şə yər di. 
Bu xal ça lar içə ri sin də Təb riz xal-
ça la rı üs tün lük təş kil edir di. Frey-
də gö rə, bu xal ça lar xəs tə lə rə ra-
hat lıq, ruh yük sək li yi gə ti rir di.

Azər bay can xal ça or na ment-
lə ri nə də rast gə li nən ek ran əsər-
lə ri nə mi sal ola raq “An gel Heart” 
(“Mə lək qəlb li”, ABŞ, 1987; “Qo-
şa buy nuz” ele men ti), “Good will 
hun ting” (“Can dos tum”, ABŞ, 
1997; “Qar maq lı” ele men ti) fi lm-
lə ri ni də gös tər mək olar. Be lə 
fi lm lə rin sa yı çox dur. Bu fi lm lər 
Azər bay can xal ça la rı nın şöh-
rə tin dən xə bər ve rir. Əmin lik lə 
de yə bi lə rik ki, Azər bay can xal-
ça la rı və xal ça lar da kı sim vo lik 
or na ment lər dün ya nın bir çox öl-
kə lə ri nin in cə sə nə ti nə tə sir edib 
və bu tə sir hə lə də da vam edir.

Laçın ASLANOV

Azərbaycan xalçaları əcnəbi filmlərdə

“Hacı Qara” � lminə aid fraqment aşkar edilib
Azər bay can Döv lət Film Fon du 
tə rə fin dən qiy mət li ar xiv ma te-
rial la rı əl də olu nub. Fond dan 
bil di ri lib ki, şəx si mən bə lər dən 
da xil olan ki nox ro ni ka ma te-
rial la rı nın araş dı rıl ma sı za ma nı 
re jis sor Ab bas Mir zə Şə rif za də-
nin “Ha cı Qa ra” fil mi nə aid bir 
fraq ment aş kar edi lib. 

Xa tır la daq ki, 1928-ci il də çə kil miş 
fi l min ki no len ti bu gü nə gə lib çat ma-
yıb. Bu na gö rə də fon dun əmək daş-
la rı ki no təd qi qat çı sı Əd həm Qu lu-
bə yo vun 1960-cı il də rus di lin də çap olun muş “Azər bay can da ki no 
sə nə ti” ki ta bı nı əsas gö tü rə rək araş dır ma lar apa rıb lar. Ki ta bın 16-cı 
sə hi fə sin də gör kəm li akt yor Mir zəağa Əli ye vin Ha cı Qa ra ob ra zın da 
fo to su əks olu nub.

Mə lu ma ta gö rə, fo to nun və vi deokadr la rın mü qa yi sə si za ma nı, 
həm çi nin ki no len ti nin tex ni ki xü su siy yət lə ri fon dun mü tə xəs sis-
lə rin də tam əmin lik ya ra dıb ki, aş kar la nan və ki no len tin dən kö-
çü rü lə rək rə qəm sal laş dı rı lan 38 sa ni yə lik epi zod bu gü nə dək bir 
ne çə fo to dan baş qa heç bir gö rün tü sü möv cud ol ma yan “Ha cı 
Qa ra” fi l mi nə aid dir.

Qeyd edək ki, “Ha cı Qa ra” fi l mi nin qu ru luş çu re jis so ru Ab bas 
Mir zə Şə rif za də, sse na ri müəl li fi  Cə fər Cab bar lı, ope ra to ru İvan 
Tar ta kovs ki dir. Rol lar da Mir zəağa Əli yev, Mus ta fa Mər da nov, 
Ağa sa dıq Gə ray bəy li, Sid qi Ru hul la, Mər ziy yə Da vu do va, Ha-
cıağa Ab ba sov, Əzi zə Məm mə do va və baş qa akt yor lar çə ki lib lər.

Respublika Uşaq Kitabxanasının “yay məktəbi”
Ev-muzeylərinə virtual ekskursiyalar təşkil olunur

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ümumi təhsil 
müəssisələrində “yay məktəbi”nin fəaliyyəti ilə əlaqədar Bakı 
şəhəri üzrə fəaliyyət göstərən ev-muzeylərinə məktəblilər 
üçün virtual ekskursiyalar təşkil edib.

“Yay məktəbi”nin əsas məqsədi şagirdlərin zəruri bilik və 
bacarıqlarını möhkəmləndirmək, hərtərəfl i dünyagörüşlərinin 
artırmasını təmin etməklə uşaqlara mədəni xidmət göstərməkdir.

Budəfəki ekskursiyada məktəblilər Xalq şairi Səməd 
Vurğunun və görkəmli yazıçı-dramaturq, publisist, naşir Cəlil 
Məmmədquluzadənin Bakıdakı ev-muzeyləri ilə tanış olublar.

“Zoom” platforması üzərindən reallaşan virtual ekskursiyaya 
Bakı şəhəri üzrə müxtəlif məktəblərin şagirdləri qatılıb.

Məktəblilərə bələdçilər tərəfi ndən muzeylərdəki eksponatlar 
haqqında ətrafl ı məlumat verilib.

Virtual ekskursiyalar şagirdlər tərəfi ndən maraqla qarşılanıb.

“Vağzalı” sözü rəqs sənətinə
necə gəlib?

“Oğurlanmış Zəngəzur”
Ya zı çı Gül lü Məm mə do va nın “Oğur lan mış 
Zən gə zur” ta ri xi-sə nəd li ro ma nı 
çap dan çı xıb. Ki tab Zən gə zu run 
so vet döv rün də Azər bay can dan 
alı nıb Er mə nis ta na ve ril mə si nin 
xal qı mı za qar şı bö yük əda lət siz-
lik ol ma sı haq qın da ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin söz lə ri ilə açı lır.

Ro man da 1918-1920-ci il lər də 
Zən gə zur da və Qa ra bağ da er mə-
ni lə rin tö rət di yi qan lı ha di sə lər dən, 
soy qı rım la rın dan bəhs edi lir. Müəl-
lif ro man da zən gə zur lu la rın və tə-
nə bağ lı lı ğı, dö yüş kən ru hu nu təs vir 
edib. La çın ra yo nun dan olan Sul tan bə yin, qar da-
şı – Qa ra ba ğın ge ne ral-qu ber na to ru (Xalq Cüm-
hu riy yə ti döv rün də) Xos rov bə yin və tən qar şı sın-
da fə da kar lı ğı əsə rin apa rı cı xət ti dir. 

Ro man da Qa ra ba ğın və Zən gə-
zu run föv qə la də ko mis sa rı ol muş 
As lan bəy Sul ta no vun fəaliy yə ti 
real ha di sə lər əsa sın da təs vir edi-
lib. Daş nak lar la mü ba ri zə də mi sil-
siz xid mət lə ri olan Çin giz İl dı rı mın 
fəaliy yə ti haq qın da da söh bət açı-
lır. 1920-ci il də Qa ra ba ğı er mə ni 
iş ğa lın dan qo ru maq üçün əs gər lə ri 
ilə bu sa vaş da iş ti rak edən ge ne ral 
Hə bib bəy Sə li mo vun igid li yi, və tən-
pər vər li yi haq qın da ge niş mə lu mat 
ve ri lir.

Əsər də so vet ha ki miy yə ti döv rün-
də Zən gə zur ma ha lı nın Er mə nis ta-

na ve ril mə si nin sə bə bi ta ri xi fakt lar la 
açıq la nır.

Ya zı çı Gül lü Məm mə do va bun dan əv vəl “Qa-
ra bə kir əf sa nə si”, “Kal ba lı xan”, “Qan işin də işıq” 
ta ri xi-sə nəd li ro man la rı nı qə lə mə alıb. “Qan için-
də işıq” Tür ki yə də də nəşr edi lib.

Ya zı çı Gül lü Məm mə do va nın “Oğur lan mış 

na ve ril mə si nin sə bə bi ta ri xi fakt lar la 

Ö

Re dak si ya dan. Ya zı re dak si ya ya 
2020-ci ilin mar tın da təq dim edil miş-
di. La kin elə hə min ay da pan de mi ya 
sə bə bin dən toy mə ra sim lə ri tə xi rə 
sa lın dı ğı üçün dərc edil mə si lən gi di. 
Bir il üç ay dan son ra (1 iyul ta ri xin dən) 
toy lar ye ni dən baş la yır. “Vağ za lı”nın 
da ça lın ma vax tı dır...



8 www.medeniyyet.az

№49 (1826)
2 iyul 2021son səhifə Türkiyə yeni süni peykləri ilə 

orbitdəki gücünü artırır
Türkiyəninnövbətisünipeyki–“TürkSAT5A”fəaliyyətəbaşla
yıb.PrezidentRəcəbTayyibƏrdoğanbumünasibətləAnkara
nınGölbaşıbölgəsindəki“TürkSAT”Mərkəzindətəşkilolunan
mərasimdəçıxışedib.

Türkiyənin peyk və
kosmos sənayesindəki
yeniliklərindən danışan
dövlət başçısı bildirib ki,
ilin sonunadək “TürkSAT
5B”,gələnilisə“TürkSAT
6A” orbitə göndəriləcək.
“TürkSAT 5B” peykinin
istifadəyə verilməsindən
sonra Türkiyə orbitdəki
ötürücülükimkanlarını15
qatartıracaq.Beləliklə,Aralıq,EgeyvəQaradənizlərinsahilyanı
ölkələri,Avropa,YaxınŞərq,Afrikanınəsashissəsindəyerləşən
ölkələrbundanistifadəedəbiləcəklər.
“TürkSAT5A” cari il yanvarın8-dəABŞ-ınFlorida ştatındakı

“Canaveral” kosmodromundan “Falcon-9” kosmik daşıyıcısı ilə
orbitəyolasalınıb.Beləliklə,Türkiyəfəzadapeykləriniartırmaq-
daolanölkələrsırasındaözyeriniqoruyur.“TürkSAT5A”iləbir-
likdə“TürkSAT3A”,“TürkSAT4A”və“TürkSAT4B”peyklərinin
dəfəaliyyətidavamedəcək.

679 milyon dollarlıq 25 müqavilə imzalanıb
ÖzbəkistanTürkiyəiləmünasibətlərinstratejitərəfdaşlıqsə
viyyəsinəçatdırılmasındanməmnundur.BufikriÖzbəkistan
PrezidentiŞavkatMirziyoyevölkədəsəfərdəolanTürkiyənin
vitseprezidentiFuatOktayınrəhbərliketdiyinümayəndəhe
yətiiləgörüşdəvurğulayıb.

Görüşdəölkələrarasındasiyasi,iqtisadi,mədənivədigərsa-
hələrdəəməkdaşlığındərinləşdirilməsi,birgə layihələrinhəyata
keçirilməsi,TürkiyəşirkətlərininvəinvestorlarınınÖzbəkistanda
fəaliyyətimüzakirəedilib.
Daşkənddə keçirilən Özbəkistan-Türkiyə biznes-forumunda

iqtisadiyyatınmüxtəlif sahələrini əhatə edən 679milyon dollar
dəyərində25müqavilə imzalanıb.Sənədlərenergetika, turizm,
yüngülsənaye,kənd təsərrüfatı, tikintimateriallarının istehsalı,
əczaçılıq,kimyasənayesivədigərsahələrləbağlıdır.
Biznes-forumaÖzbəkistan Baş nazirininmüavini, investisiya

və xarici ticarət naziri Sardor Umurzakov və Türkiyənin vitse-
prezidentiFuatOktay,hərikiölkədənnazirlər,işgüzardairələrin
250-dənçoxnümayəndəsiqatılıb.
F.Oktayın rəhbərliyi iləTürkiyənümayəndəheyətiqədimSə-

mərqəndvəBuxaraşəhərlərindədəolub.

“Munabiə” üçün Qran-pri
İyunun24dən28dəkLondondakeçirilmişAvrasiyaYaradıcı
lıqGildiyasınınbeynəlxalqkinofestivalında(“ECGFilmFestival”)
QranprimükafatıQırğızıstanistehsalıolan“Munabiə”filminə
verilib.

Dünyanın 17 ölkəsi-
ni təmsil edən 60 filmin
arasında ən yüksəkmü-
kafata layiqgörülmüşfil-
min quruluşçu rejissoru
TaalaybekKulmendeyev-
dir.
Filmin qəhrəmanı hə-

yat sınaqlarından keç-
miş, iztirablar, təhqirlər
yaşamış Munabiə adlı
gözəl,müstəqilvəmüdrikqadındır.Cəmiyyətdəki totalqəddar-
lıq şəraitində öz şərəf və ləyaqətini qorumağı bacaran tək-tük
insanlardan bəhs edən film yeniyetməlik çağından uzaqlaşmış
qırğızRomeovəCülyettasınınsevgiəhvalatıdır.Tanınmışqırğız
yazıçısıKazatAkmatovun“Munabiə”novellasıötənəsrin70-ci
illərindəözölkəsində“İlinənyaxşıəsəri”kimidədəyərləndirilib.
2017-ci ildə ekrana çıxmış “Munabiə” filmində əsas rollarda

MeyrimAtantayeva,SakıbekKarabayev,UlanSultanqaziyevvə
QulziyətSuranşiyevaçəkiliblər.
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Azərbaycanınsədr
liketdiyiQoşulmama
HərəkatınınUNESCO
yanındakıqrupunun

növbətiplenariclasıkeçirilib.

Azərbaycanın UNESCO-da-
kı Daimi Nümayəndəliyinin
rəhbəri, səfir Elman Abdulla-
yevin sədrliyi ilə keçirilən iclas-
da UNESCO Baş direktorunun
müavini Sin Ku, Qoşulmama
Hərəkatına üzv və müşahidəçi
ölkələrinsəfirləriiştirakediblər.
Əvvəlcə iclasın gündəliyi qə-

bul edilib və UNESCO yanın-
daQoşulmamaHərəkatınaüzv
dövlətlərin yeni səfirləri təqdim
olunub.
AzərbaycanınUNESCOyanın-

dakı daimi nümayəndəsi Elman
Abdullayev Qoşulmama Hərə-
katına ölkəmizin sədrliyi çərçivə-
sində görülən işlərdən söz açıb.

Səfir Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi Prezident İlham Əli-
yevin təşəbbüsü ilə təşkilatın
TəmasQrupunun “COVİD-19-a
qarşı birlikdəyik” mövzusunda
Zirvə görüşünün keçirilməsin-

dən bəhs edib, ölkəmizin sədr-
liyiçərçivəsindəfəaliyyətdənət-
rafısöhbətaçılıb.
UNESCO Baş direktorunun

müavini,eləcədəkommunikasi-
yavəinformasiyaüzrəköməkçisi

SinKuçıxışındaCOVİD-19pan-
demiyasınaqarşımübarizəsəylə-
rivə2022-2025-ciillərüçünquru-
mun ortamüddətli strategiyasının
əsasistiqamətləridədaxilolmaq-
laUNESCO-nunstratejitransfor-
masiyasıhaqqındadanışıb.
UNESCO yanında Qoşulma-

maHərəkatının2021-ciilmartın
30-dakeçirilmişplenariclasının
xülasəsiqəbulolunub.
Plenar iclasda Qoşulma-

ma Hərəkatına üzv dövlətlərin
UNESCO-nunmüxtəliforqanla-
rınanamizədlikləri ilə bağlı fikir
mübadiləsi aparılıb və onların
qarşılıqlı dəstəklənməsi məsə-
ləsimüzakirəolunub.

TacikistanRespublikasınınŞanxay
ƏməkdaşlıqTəşkilatınasədrliyivəbu
təşkilatınyaradılmasının20ciildö
nümüiləəlaqədar“Tacikfilm”paytaxt

Düşənbədəbeynəlxalqbədiivətelevizi
yafilmlərifestivalıkeçirir.

Festivalda18ölkəndənfilmləriştirakedə-
cək. Qaliblər üçün “Qızıl qaranquş” mü-
kafatı və diplomlar təsis edilib. Festivalın
müsabiqə proqramına 32 film daxil edilib.
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin sifari-
şi ilə rejissorƏlisəttarQuliyevin “Mozalan”
studiyasında lentə alınan “Əlvida, Şmidt”
(2019)filmidəfestivaladəvətalıb.
Film Azərbaycanda almanların məskun-

laşmasının 200 illiyinə həsr edilib. Ekran
əsərindəAzərbaycandadoğulanalmanEmil
Şmidtin başına gələn hadisələrdən bəhs
olunur.O öz sevgi və xoşbəxtliyini burada
tapır.Tragikomediyajanrındaçəkilənekran
əsəri dostluq və vətənə sevgini, ölkəmizin
multikulturaldəyərləriniəksetdirir.

“Əlvida,Şmidtfilmi2020-ciilinsentyabrın-
daKazanBeynəlxalqFilmFestivalının“Ru-
siyavəİslamdünyası”proqramındauğurla
təmsilolunub.
Ekran əsərinin ssenari müəllifi Rüstəm

Babazadə, quruluşçu rəssamı Əziz Məm-
mədov,bəstəkarıİsfarSarabski,icraçıpro-
düseri Tərlan Babayevdir. Əsas obrazları
aktyorAzərAydəmir,A.S.Qriboyedovadına
TbilisiDövlətAkademikRusDramTeatrın-
dandəvətolunmuşaktrisaMəryəmKitiyavə
ƏməkdarartistRasimCəfərifaedir.Filmdə
həmçinin xalq artistləri Şamil Süleymanlı,
QurbanİsmayılovvəƏməkdarartistZemfi-
raSadıqovarolalıb.

LALƏ

Dünyanın ən böyük radioteleskopu
SKA(SquareKilometreArray)la
yihəsininiştirakçısıolandövlətlər
eyniadlıradioteleskopuninşasılayi
həsinirəsməntəsdiqləyiblər.

Avropa Astronomiya Cəmiyyətinin
(EAS) illik görüşündə çıxış edən la-
yihərəhbərləriAvstraliyanınqərbində
yerləşəcək radioteleskopun inşasının
2028-ciildəbaşaçatacağınıdeyib.
“Bu anı 30 ildir gözləyirdik. Pla-

netimizdəki ən böyük elmi obyektin
inşasına sərmayə qoymaqla bəşə-
riyyət növbəti nəhəng sıçrayışı hə-
yata keçirib. Kainatın bir çox sirrini
öyrənməkdəbizəköməkedəcəkən
böyükvəənmürəkkəbikiradioteles-
kopquracağıq”,–deyəSKA rəsəd-
xanasının baş direktoru Filip Day-
mondbildirib.
Onunsözlərinəgörə,rəsədxananın

yeddiiştirakçıölkəsi–Avstraliya,Çin,
İtaliya,Niderland,Portuqaliya,Cənubi
AfrikaRespublikasıvəBöyükBritani-
ya tikinti planlarını rəsmən təsdiqlə-
yib. Üzv ölkələr teleskopun inşasına
və istismarına2milyardavrodançox
vəsaitayıracaq.

Artıqrəsədxanaərazisindətikintiişlə-
rinəstartverilib,lakintamhəcmliinşaat
gələn ilin əvvəlində, SKA layihəsinə
üzv olan bütün ölkələrinmüəssisələri
və tədqiqatmərkəzləri iləmüqavilələr
imzalandıqdansonrabaşlayacaq.
Qeyd edək ki, layihənin Avstraliya

hissəsindəinşaatişlərinin2028-ci ildə
tamamlanması planlaşdırılır. SKA te-
leskopu1kvadratkilometrsahəsiolan
nəhəng virtual antenada birləşən ay-
rı-ayrı3minantenadanibarətolacaq.
Alimlərilkelmiməlumatlarınantenavə
məlumatemalısistemininistismarave-
rilməsindənsonrakıbirneçəilərzində
alınacağını gözləyirlər. Rəsədxananın
azı50ilfəaliyyətgöstərəcəyideyilir.

1,7–2,4 trilyon dollar azalma 
BMT turizmdəki tənəzzül ilə bağlı 

iqtisadi itkiləri hesablayıb
Turizmsektorundakoronaviruspandemiyası
nınsəbəbolduğutənəzzül2021ciildədünyada
ümumidaxiliməhsulun(ÜDM)1,7–2,4trilyondollar
azalmasıilənəticələnəbilər.

BuproqnozBMT-ninTicarətvəİnkişafüzrəKonfran-
sınınCenevrədədərcolunanhesabatındaəksinitapıb.
Bildirilirki,2021-ciilinikinciyarısındabeynəlxalqturizm
sahəsicanlanacaq,bunabaxmayaraqpandemiyadan
öncəki2019-cuilləmüqayisədəciddizərərgözlənilir.
Hesabatdavəziyyətinbirneçəmümküninkişafsse-

narisi əks olunub.Ənpessimist ssenariyə görə, bu
ilbeynəlxalqsəyahətlərinmiqdarı75 faizazalacaq.
Buhalda turizmsektoru948milyarddollar itirəcək,
dünyadaÜDMhəcmi2,4trilyondollaradəkazalacaq.
İkinci ssenari turizm səfərlərinin təxminən 63 faiz
azalmasınıvəqlobalÜDM-in1,7 trilyondollarazal-
masınınəzərdətutur.Üçüncüssenariyəgörə,koro-
navirusaqarşıvaksinasiyasəviyyəsininaşağıolduğu
ölkələrə 75 faiz az insan səyahət edəcək, əhalinin
əhəmiyyətli hissəsinin peyvənd olunduğu ölkələrdə
isəturizmaxınıcəmi37faizazalacaq.Buhaldadün-
yaiqtisadiyyatı1,8trilyondollarzərərləüzləşəcək.

Azərbaycan və Rusiya turizm 
şirkətləri arasında görüşlər

İyunun29daAzərbaycanınvəRusiyanın
turizmşirkətlərininiştirakıiləB2B(Biznes
dənbiznesə)formatındaonlayngörüşlər
keçirilib.

AzərbaycanTurizmBürosununtəşkilatçı-
lığıiləRusiyanınMoskva,Sankt-Peterburq,

YekaterinburqvəKazanşəhərlərininturizm
şirkətləriiləümumilikdə100-əyaxınonlayn
görüşkeçirilib.
Görüşlərdə pandemiya dövründə Azər-

baycana səfər edən əcnəbilər üçün görül-
müş hazırlıq işləri, Rusiya vətəndaşlarının
Azərbaycana səfəri zamanı tələb olunan
prosedurvəqaydalar,həmçininikiölkəara-
sındayeniaçılmışaviauçuşlarbarədəmə-
lumatverilib.
SondövrdəAzərbaycandayaradılmışye-

ni turizmmarşrutları və yeni istifadəyə ve-
rilmiş hotellərdən danışılıb, həmçinin bu
istiqamətdə şirkətlər arasında ikitərəfi tə-
rəfdaşlığın qurulması məsələləri müzakirə
olunub.
Qeydedəkki,iyunun10-danetibarənRu-

siya Federasiyası vətəndaşları müəyyən
olunmuşşərtlərdaxilindəhavayoluiləAzər-
baycanərazisinəsəfəredəbilərlər.

“Əlvida, Şmidt” Tacikistanda 
“Qızıl qaranquş” üçün yarışacaq

Türk dünyası

Qoşulmama Hərəkatının UNESCO 
yanındakı qrupunun növbəti iclası

Bakı Fotoqrafiya Evində İordaniya sərgisi
 “Əmman – 100 illik yürüş” 

İyunun30daİçərişəhərdəkiBa
kıFotoqrafiyaEvindəİordaniya
dövlətininyaradılmasının100il
liyimünasibətilə“Əmman–100
illikyürüş”adlıfotosərgiaçılıb.

Sərgi İordaniya Haşimilər
Krallığının Azərbaycandakı Sə-
firliyi, Əmman Şəhər Hakimiy-
yəti və “İçərişəhər” İncəsənət
Muzeyininbirgə təşkilatçılığı ilə
ərsəyəgəlib.
Tədbiri “İçərişəhər” Muzey

MərkəzinindirektoruƏminəMə-
likova açaraq bildirib ki, iyulun

4-dəkdavamedəcəksərgidəİor-
daniyapaytaxtınınsiyasi,tarixivə
mədənihəyatını,şəhərinsonyüz
ildəki tarixini əks etdirən 40 fo-
toşəkilnümayişolunur. Sərgidə
Əmman şəhərinin sakinləri,mə-
dəni irsi, memarlıq abidələrinin
əksolunduğufotolardayeralıb.
İordaniyaHaşimilərKrallığının

AzərbaycandakısəfiriSamiAb-
dullah Ğoşeh iki ölkə arasında
mövcud olan mədəni əlaqələri
yüksək qiymətləndirərək sərgi-
ninmaraqdoğuracağınainamı-
nıifadəedib.

Əmman şəhərinin meri Yusif
Şavarben video formatda mə-
rasimə qoşularaq tədbir iştirak-
çılarını salamlayıb və sərginin
əhəmiyyətindənsözaçıb.

Sonra tədbir iştirakçılarısərgi
ilətanışolublar.Tədbirdəİorda-
niya Krallığı haqqında tanıtım
filmlərinümayişolunub,buölkə-
ninmillimusiqisisəslənib.

Yeri gəlmişkən...
Aİ Azərbaycandan səyahətlərə icazə verib

Avropaİttifaqı(Aİ)Azərbaycandadaxil
olmaqla11ölkəniqurumuntəsdiqlənmiş
səyahətsiyahısınaəlavəedib.Qərar
iyunun30daAİsəfirlərininiclasında
qəbulolunub.

Yeni qərarla Kanada, Azərbaycan, Er-
mənistan, Bosniya və Herseqovina, Bru-

ney, İordaniya, Kosovo, Moldova, Mon-
teneqro, Qətər və Səudiyyə Ərəbistanı
siyahıyaəlavəedilib.
Ötən il pandemiya səbəbindən Aİ xa-

ricindəki ölkələrdən səyahətlər məhdud-
laşdırılmışdı. Bu ilin əvvəlindəAvropa İt-
tifaqınasəfərə icazəverilənölkələrin ilkin
siyahısıelanedilmişdi.
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