
Ar tıq sək kiz ilə ya xın dır “İRS” se ri ya-
sın dan nəşr olu nan ki tab lar Azər-
bay ca nın ta ri xi-mə də ni zən gin li yi ni 
müx tə lif dil lər də oxu cu la ra ta nı dır, 

təb liğ edir. 

İyu lun 14-də “İRS” la yi hə si çər çi və sin də 
da ha iki nəş rin –  “Sa lam, Azər bay can!” və 
“Şə ki – gö zəl li yin seh ri” ki tab la rı nın təq di-
mat mə ra si mi ke çi ril di. Ye ni nəşr lər Mə də-
niy yət Na zir li yi, “Azər bay can Ha va Yol la rı” 
QSC və “PA ŞA Hə yat Sı ğor ta” ASC-nin 
dəs tə yi ilə ər sə yə gə lib.

“Ba ku Mar riott Boule vard Ho tel”də təş kil 
olu nan təd bi ri gi riş sö zü ilə açan mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mov bil dir di ki, ki ta bın 
təb li ği ilə bağ lı təd bir lər xü su si önəm kəsb 
edir: “İRS” la yi hə si Azər bay can mə də ni mi-
ra sı nın dün ya ya ta nı dıl ma sı na bö yük töh-
fə lər ve rir. Təq di ma tı na top laş dı ğı mız “Sa-
lam, Azər bay can!” ki ta bı öl kə miz haq qın da 
özün də o qə dər mü fəs səl mə lu ma tı eh ti va 
edir ki, onu Azər bay ca nın bə ləd çi ki ta bı da 
ad lan dır maq olar. Bu nəşr də xal qı mı zın 
adət-ənə nə si, ta ri xi abi də lə ri, mə də niy yə ti, 
fauna və fl o ra sı, mət bə xi və öl kə mi zin uğur-
lu in ki şa fı öz ək si ni ta pıb. Ümid edi rik ki, bu 
cür la yi hə lə rin də tə si ri ilə Azər bay ca na da-
ha çox tu rist gə lə cək”. 

“Şə ki – gö zəl li yin seh ri” ki ta bı haq qın da 
söz açan Anar Kə ri mov de di ki, nəşr Azər-

bay ca nın qə dim mə də niy yət mər kəz lə rin-
dən olan Şə ki şə hə ri ba rə də dol ğun mə lu-
mat la rı özün də əks et di rir.

Mə də ni ir si mi zin bər pa sı na, mü ha fi  zə si nə 
döv lət sə viy yə sin də gös tə ri lən diq qə ti nə zə-
rə çat dı ran na zir bil dir di ki, son il lər bu is ti qa-
mət də çox say lı la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib. Bu 
la yi hə lə rin bö yük bir qis mi Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin qay ğı sı nə ti cə sin də real laş dı rı lıb. 
Məhz bu qay ğı nın mən ti qi da va mı ola raq 

Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban xa nım Əli-
ye va nın tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə Azər bay ca-
nın qə dim mə də ni irs nü mu nə lə ri  UNES CO-
nun si ya hı la rı na sa lı nır. Şə ki şə hə ri nin ta ri xi 
mər kə zi də Xan sa ra yı ilə bir gə 2019-cu il də 
UNES CO-nun Dün ya İr si Si ya hı sı na da xil 
edi lib. Ha zır da bu si ya hı da Azər bay ca nın üç 
mə də ni irs mə ka nı – İçə ri şə hər, Qo bus tan və 
Şə ki yer alıb.

davamı səh. 3-də

“Salam, Azərbaycan!” deyib
“Şəki – gözəlliyin sehri”nə çıxaq

“İRS” silsiləsindən yeni nəşrlərin təqdimatı keçirildi
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azərbaycan və Türkiyə
hər zaman bir-birinin yanındadır

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev Tür ki yə də 15 iyul döv lət 
çev ri li şi cəh di nin (2016) be şin ci il dö nü mü ilə bağ lı Tür ki yə Pre-
zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa na te le fon la zəng edib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı, ilk növ bə də, hə min gün lər də hə lak olan 
şə hid lə rin xa ti rə si ni də rin eh ti ram la yad edib. Pre zi dent İl ham 
Əli yev bil di rib ki, Tür ki yə döv lət çi li yi nə və xal qı na qar şı yö nəl miş 
hə min xə ya nət kar döv lət çev ri li şi cəh di nin qar şı sı nın alın ma sın-
da şəx sən Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın gös tər di yi qə tiy yət və bö yük 
li der lik müs təs na rol oy na yıb.

Döv lə ti mi zin baş çı sı qeyd edib ki, hə min ta ri xi sı naq gün lə rin-
də xal qın Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın ət ra fın da sıx bir ləş mə si Tür-
ki yə xal qı nın döv lət çi lik yo lun da gös tər di yi fə da kar lı ğı nın ba riz 
nü mu nə si olub.

Pre zi dent İl ham Əli yev Tür ki yə də, 15 iyul döv lət çev ri li şi cəh di 
gün lə rin də ol du ğu ki mi, bu gün də Azər bay ca nın dost və qar daş 
Tür ki yə nin ya nın da ol du ğu nu xü su si vur ğu la yıb, öl kə lə ri miz və 
xalq la rı mız ara sın da sıx bir li yin bun dan son ra da möh kəm lə nə-
cə yi nə əmin li yi ni ifa də edib.

Rə cəb Tay yib Ər do ğan te le fon zən gi nə və gös tə ri lən diq qə-
tə gö rə Azər bay can Pre zi den ti nə min nət dar lıq edib və öz növ-
bə sin də Tür ki yə-Azər bay can bir li yi və qar daş lı ğı nın hər za man 
möh kəm lə nə cə yi nə əmin ol du ğu nu bil di rib.

30-cu illərin qara yelindən qalanlar
Pay tax tı mız da yer lə şən və müx tə lif sa hə lə ri 
əha tə edən, sırf mə də niy yət pro fil li ol ma sa 
da, əs lin də, ta ri xi-mə də ni və el mi irs mə-
ka nı sa yı lan mu zey lər haq qın da oxu cu la ra 
mə lu mat ver mə yə da vam edi rik. Bu ya zı da 
Döv lət Sər həd Xid mə ti nin (DSX) ta be li yin də 
fəaliy yət gös tə rən Si ya si Rep res si ya Qur-
ban la rı Mu ze yi haq qın da söz aça ca ğıq. 

Mu zey dən re por taj ha zır la maq üçün 
DSX-nin mü va fi q şö bə si ilə əla qə sax-
la dıq. İs tə yi miz müs bət qar şı lan dıq dan 
son ra fo toq ra fı mız la bir lik də yol lan dıq mu-
ze yə. Bi zi mu ze yin rəisi Mi rab bas Məm-
mə dov qar şı la dı. İlk ola raq mu ze yin də 
yer ləş di yi DSX-nin bi na sı nın ta ri xi ba rə də 
mə lu mat al dıq. Həm söh bə ti miz bil dir di ki, 
bi na 1878-ci il də ti ca rət məq sə di lə ti ki lib.

İki mər tə bə li, kvad rat şə kil li bi na ba kı lı ta cir, 
mil yon çu Ha cı Ha cıağa Da da şo vun şəx si 
mül kü olub. 1925-ci il dən eti ba rən Azər bay-
can Föv qə la də Ko mis si ya sı bu bi na da fəaliy-
yət gös tə rib. Da ha son ra bi na nın da xi lin də 
NKVD-nin (Xalq Da xi li İş lər Ko mis sar lı ğı) 
həbs xa na sı ya ra dı lıb... Ha zır da Döv lət Sər-
həd Xid mə ti bu bi na da yer lə şir.

davamı səh. 6-da

UNESCO siyahılarına salınan irs nümunələri 
ilə bağlı sertifi katlar təqdim edilib

İyu lun 15-də Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi-
ri Anar Kə ri mov UNES CO üz rə Azər bay can Res pub li ka sı Mil li 
Ko mis si ya sı nın baş ka ti bi, xü su si tap şı rıq lar üz rə sə fir El nur 
Sul ta no vu qə bul edib.

Gö rüş də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Bi rin ci 
vit se-pre zi den ti, UNES CO 
və İCESCO-nun xoş mə-
ram lı sə fi  ri Meh ri ban xa nım 
Əli ye va nın səy lə ri nə ti cə-
sin də mil li mə də niy yə ti mi zin 
dün ya da get dik cə da ha çox 
ta nın dı ğı və UNES CO ki mi 
nü fuz lu təş ki lat lar da möv qe-
yi nin güc lən mə si qeyd edi lib.

UNES CO-nun mü va fi q si-
ya hı la rı na da xil edi lən mil li 
mə də ni ele ment lə ri mi zin sa-
yı nın get dik cə art dı ğı nın se-
vin di ri ci ol du ğu nu vur ğu la yan 

El nur Sul ta nov son il lər də da xil edi lən ele ment lər üz rə ser ti fi  kat la-
rın Azər bay can tə rə fi  nə təq dim olun du ğu nu bil di rib.

Mil li Ko mis si ya nın baş ka ti bi “Yal lı (Kö çə ri, Tən zə rə): Nax çı va-
nın ənə nə vi qrup rəqs lə ri”, “Də də Qor qud ir si: Das tan mə də niy-
yə ti, xalq na ğıl la rı və mu si qi si”, “Nar bay ra mı, ənə nə vi nar fes ti-
va lı və mə də niy yə ti” və “Mi niatür sə nə ti” no mi na si ya fayl la rı nın 
UNES CO-nun Bə şə riy yə tin qey ri-mad di mə də ni ir si üz rə Rep-
re zen ta tiv si ya hı sı na da xil olun du ğu nu təs diq lə yən ser ti fi  kat la rı 
na zir Anar Kə ri mo va təq dim edib.

Son ra öl kə mi zin UNES CO ilə əmək daş lı ğı və müx tə lif kon-
ven si ya lar çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən fəaliy yət lər ət ra fın da 
mü za ki rə lər apa rı lıb.

Xa tır la daq ki, Azər bay can, Tür ki yə və Qa za xıs tan tə rə fi n dən 
bir gə təq dim edi lən “Də də Qor qud ir si: Das tan mə də niy yə ti, xalq 
na ğıl la rı və mu si qi si” çox mil lət li no mi na si ya fay lı və öl kə mi zin 
UNES CO-nun Tə ci li qo run ma ya eh ti ya cı olan qey ri-mad di mə-
də ni irs si ya hı sı na təq dim et di yi “Yal lı (Kö çə ri, Tən zə rə), Nax çı-
va nın ənə nə vi qrup rəqs lə ri” mil li no mi na si ya fay lı 2018-ci ilin 26 
no yabr – 1 de kabr ta rix lə rin də Mav ri ki Res pub li ka sı nın pay tax tı 
Port-Luis şə hə rin də UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 13-
cü ses si ya sın da qə bul olu nub.

“Nar bay ra mı, ənə nə vi nar fes ti va lı və mə də niy yə ti” mil li  no mi-
na si ya sı və Azər bay can, Tür ki yə, İran və Öz bə kis ta nın bir gə təq-
dim et di yi “Mi niatür sə nə ti” çox mil lət li no mi na si ya sı üz rə fayl la rın 
si ya hı ya sa lın ma sı ba rə də qə rar lar isə 2020-ci ilin 16 de kab rın da 
UNES CO-nun Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin Pa ris də vir tual for-
mat da ke çi ri lən 15-ci ses si ya sı çər çi və sin də qə bul edi lib.

Ha zır da öl kə mi zin 15 qey ri-mad di mə də ni irs ele men ti UNESCO-
nun mü va fi q si ya hı la rın da yer alır.

İyu lun 15-də Tür ki yə Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nin ki tab xa na və 
nəş riy yat işi üz rə mə sul şəxs lə ri və 
mü tə xəs sis lə ri, elə cə də Tür ki yə Mil li 
Ki tab xa na sı di rek to ru nun da xil ol du ğu 
nü ma yən də he yə ti nin Azər bay ca na 
sə fə ri baş la yıb. 

Nü ma yən də he yə ti rəs mi gö rüş və təd-
bir lər dən ön cə Fəx ri xi ya ba nı və Şə hid lər 
xi ya ba nı nı zi ya rət edib. Son ra Mil li Ki tab-
xa na ya gə lən qo naq lar “Hey dər Əli yev gu-
şə si”, “Bey nəl xalq əmək daş lıq za lı”, “Na dir 
ki tab lar və ki tab xa na mu ze yi”, sər gi za lı, 
ki tab xa na fon du ilə ta nış olub lar.

Da ha son ra Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi nin, Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
və İr si Fon du nun və Mil li Ki tab xa na nın bir-
gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Ni za mi Gən cə vi və Yu-
nus Əm rə: or taq də yər lə ri miz” möv zu sun da 
də yir mi ma sa ke çi ril di.

Təd bi ri Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, pro-
fes sor Kə rim Ta hi rov aça raq diq qə tə çat-
dır dı ki, 2021-ci il Türk dün ya sı nın bir ne çə 

da hi şair və mü tə fək kir lə ri nin əla mət dar il-
dö nüm lə ri ilə yad da qa la caq. Bu il dün ya 
poezi ya sı nın gü nə şi he sab edi lən Ni za-
mi Gən cə vi nin ana dan ol ma sı nın 880 il li yi 
mü na si bə ti lə Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə-
rən ca mı ilə öl kə miz də “Ni za mi Gən cə vi İli” 
elan olu nub. Ey ni za man da Yu nus Əm rə-
nin və fa tı nın 700 il li yi mü na si bə ti lə qar daş 
Tür ki yə də  “Bi zim Yu nus və türk cə nin dün-
ya di li ki mi təb liğ edil mə si ili” elan edi lib. Di-
rek tor Yu nus Əm rə və Ni za mi Gən cə vi nin 
ya ra dı cı lıq la rın dan söz aç dı, hər iki da hi nin 
or taq türk mə də niy yə ti nə ver di yi töh fə lər-

dən da nış dı.
davamı səh. 2-də

“Nizami Gəncəvi və Yunus Əmrə: 
ortaq dəyərlərimiz”

Dünya İrs Komitəsinin 44-cü sessiyası onlayn rejimdə keçiriləcək
İyu lun 16-da Çin Xalq Res pub li ka sı nın 
Fuç jou (Fuz hou) şə hə rin də UNES CO-nun 
Dün ya İrs Ko mi tə si nin 44-cü ses si ya sı işə 
baş la yır. İyu lun 31-dək da vam edə cək 
ses si ya on layn re jim də ke çi ri lə cək.  

Xa tır la daq ki, Dün ya İrs Ko mi tə si nin növ bə ti 
(il lik) ses si ya sı na Çi nin ev sa hib li yi et mə si ba-
rə də qə rar 2019-cu il də ko mi tə nin Ba kı da ke çi-
ri lən 43-cü ses si ya sın da qə bul edil miş di. La kin 
2020-ci il də pan de mi ya bu na im kan ver mə di. 
Bu nun la be lə, bir il er tə lən mə dən son ra da 
ses si ya on layn for mat da real la şa caq.

Ses si ya nın gün də li yi nə ötən il dən yı ğı lıb 
qa lan mə sə lə lər də da xil edi lib. O cüm lə-
dən Dün ya İr si Si ya hı sı na 2020 və 2021-ci 
il lər üz rə irə li sü rül müş no mi na si ya la ra bir-
lik də ba xı la caq. Ümu mi lik də 42 no mi na si-
ya nə zər dən ke çi ri lə cək ki, bu nun da 24-ü 
2020-ci il dən qa lıb. Təq dim olu nan no mi na-
si ya lar dan 35-i mə də niy yət, 6-sı tə biət, 1-i 
qa rı şıq (mə də niy yət və tə biət) irs nü mu nə-
si dir. On la rın ara sın da Tür ki yə nin Ma lat ya 
böl gə sin də ki Ars lan tə pə qə dim şə hər ye ri, 
Trans-İran də mir yo lu və Haw ra man/Ura-
ma nat mə də niy yət land şaf tı (hər iki si İran), 

One qa gö lü və Ağ də niz pet roq lifl  ə ri (Ru si-
ya), Kol xi da tro pik me şə lə ri və su-ba taq lıq 
əra zi lə ri (Gür cüs tan) ki mi no mi na si ya lar var.

Sənətə bağlı adam
Ya ra dı cı lıq eş qi da xi li tə la tüm, na ra hat lıq, 
hə ya ta həd dən ar tıq diq qət və sev gi dən 
ya ra nır. Yal nız be lə olan hal da in san sə-
nə tə bağ la na, sə nət lə ya şa ya, öm rü nü 
bü tün lük lə sə nə tə həsr edə bi lər.

Xalq ar tis ti, ki no re jis sor, akt yor Ra miz 
Əziz bəy li də ta le yi nə ya zı lan 73 il lik ömür 
pa yı nın 60 ili ni sə nə tə həsr et di. Sə nət-
ka rı ilk də fə on suz qeyd olu na caq do ğum 
gü nü (20 iyul) ərə fə sin də yad edi rik...

Ya ra dı cı lıq fi l moq ra fi  ya sı na 100-dən ar-
tıq fi lm da xil olan sə nət kar ki no  fəaliy yə-
tin də çə kil di yi, səs lən dir di yi, re jis sor ki mi 
qu ru luş ver di yi və mah nı lar ifa et di yi ek ran 
əsər lə ri nə fər di dəst-xət ti ilə ba xım lı lıq gə-
ti rib, uğur qa zan dı rıb.

səh. 7
TÜRKSOY kuboku uğrunda at yarışı

səh. 8
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ŞərqiZəngəzurbizimtarixitorpağımızdır,QərbiZəngəzurbizimtari
xitorpağımızdır.Biztarixiunudabilmərik.Kiminsəsiyasimaraqlarının
girovunaçevriləbilmərik.Gəlsinlər,açsınlartarixisənədləri,xəritələri,
baxsınlar,sovethökumətiZəngəzurunəvaxtAzərbaycandanqoparıb

Ermənistanaverib.

Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyev bu sözləri iyulun
14də Bakının Binəqədi rayonunun
Xocasənqəsəbəsindəşəhidailələrivə
müharibəəlillərinəmənzillərinvəavto
mobillərintəqdimolunmasımərasimin
dəçıxışızamanıdeyib.
Dövlətbaşçısıqeydedibki,bu,ya

xıntarixdir,butorpaqlar101iləvvəlEr
mənistanaverilib:“Bizhəqiqətideyirik.
Bizimdədəbaba torpağımızdır:bütün
Zəngəzur–Şərqi vəQərbiZəngəzur.
İndi Ermənistanda deyirlər ki, İlham
Əliyevəraziiddiasıiləçıxışedir.Əgər
Şərqi Zəngəzur varsa, deməli, Qərbi
Zəngəzurdavar.Bəli,QərbiZəngəzur
bizim dədəbaba torpağımızdır. De
mişəm ki, biz oraya qayıtmalıyıq.Bu
nuhələ on il bundanəvvəl demişəm.
Mənim çıxışlarım hamısı mətbuatda
var. Demişəm ki, bizim dədəbaba
torpağımızdır, biz oraya qayıtmalıyıq
vəqayıdacağıqvəqayıdırıq.Heçkim
bizidayandırabilməz.Mütləqqayıda
cağıq,çünkibununbaşqayoluyoxdur.
İndi bütün kommunikasiyalar açılan
dansonra,əlbəttə,bizqayıdacağıqvə
Azərbaycanəhalisiözdədəbaba tor
paqlarınaqayıdacaq”.

Prezident qeyd edib ki, bu məsələ
Azərbaycan,ErmənistanvəRusiyarəh
bərlərininimzaladığı10noyabr2020ci
iltarixliBəyanatdadaəksinitapıb:“Bə
yanatda  göstərilir ki, bütün qaçqınlar
öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar.
Bizimdoğma torpağımızZəngəzurdur,
bizimdoğmatorpağımızGöyçəmahalı
dır,İrəvandır.Bizqayıdacağıq,əlbəttə”,
–deyəİlhamƏliyevbildirib.
İkinci Qarabağ müharibəsinin bizim

şanlı tariximiz olduğunu  və bu şanlı
QələbəninAzərbaycanxalqınıntarixin
dəəbədiqalacağınıvurğulayan İlham
Əliyevdeyibki,Birincivə İkinciQara
bağmüharibələrinin şəhidlərinin qisa
sını döyüş meydanında aldıq və bu
nunla fəxr edə bilərik: “Öz yaxınlarını
itirmişinsanlar,hesabedirəm,bununla
təsəllitapabilərlər.Çünkionlarınqəh
rəmanlığı, onların şücaəti və fədakar
lığı torpaqlarımızın azad olunmasına
xidmətetdi.Məhzonlarınqanıbahası
na biz torpaqları almışıq, geri qaytar
mışıq.Hərbirimizdeyirdik,ürəyimizdə
deyirdikvəsözdədədeyirdikki,nəyin
bahasına olursaolsun, biz torpaqla
rımızı geri almalıyıq. Əlbəttə, hər bir
insanın həyatdan getməsi böyük fa

ciədir – həmonunailəsi üçün, yaxın
ları üçün, qohumları üçün, həm də
cəmiyyətüçün.Ancaqbizimşəhidləri
mizhaqqyolundahəlakolublar,Vətən
uğrundahəlakolublar.Onlarınqəhrə
manlığınəticəsindəbugünbizimbay
rağımızazadedilmiştorpaqlardaucal
dılır.Onlarınqəhrəmanlığınəticəsində
xalqımız, dövlətimiz müzəfər dövlət,
müzəfərxalqkimiyaşayırvəbundan
sonraəbədiyaşayacaq”.
Vətənuğrundacanındankeçmiş in

sanların ailələrinə, bu yolda sağlamlı
ğını itirmiş, müharibədə qəhrəmanlıq
göstərmişinsanlaradaimdiqqətgöstə
rildiyinideyəndövlətbaşçısıbildiribki,
istifadəyəverilənbuyaşayışkomplek
si dənəzərəalınmaqla,10minşəhid
ailəsi və müharibə əlili dövlət tərəfin
dənmənzillərlə,fərdievlərlətəminolu
nubvəbuprosesdavamedir:“2020ci
ildə1572şəhidailəsivəQarabağqa
zisi evlərlə, mənzillərlə təmin olunub.
Buil3minədəkşəhidailəsi,müharibə
əlilievlərlə,mənzillərlə təminediləcək
və bu yaşayış kompleksini də nəzərə
almaq şərtilə artıq bu kateqoriyadan
olan1300dənçoxailəmənzillərlə tə
minolunub.Bununlabərabər,atıqne
çə ildirki,Qarabağqaziləri fərdiavto
mobillərlə təmin edilir və ümumilikdə
7200avtomobilverilib.
Mənburəqəmlərisəsləndirməkləbir

dahagöstərməkistəyirəmki,Azərbay
canda bu sahədə görülmüş işlər nü
munəvixarakterdaşıyır.Mənölkəmizi
hansısabirbaşqaölkəiləmüqayisəet
məkistəmirəm.Ancaqhəyatvəgördü
yümüzişləronugöstərirki,busahədə
Azərbaycandaaparılansiyasətənhu
manistsiyasətdir,ənədalətlisiyasətdir
vəvicdanlısiyasətdir.ÇünkiVətənuğ
runda öz canlarını fəda etmiş qəhrə
man övladlarımızın ailə üzvləri dövlət
tərəfindən qayğı ilə əhatə olunmalıdır

vəbizbunubugünəyanişəkildəgö
rürük”,–deyəİlhamƏliyevəlavəedib.
Prezident vurğulayıb ki, indi yeni

dövrbaşlayıb–quruculuqdövrü,post
münaqişədövrü:“Mənbunudəfələrlə
demişəm, bir daha demək istəyirəm,
ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qa
rabağmünaqişəsiözhəllinitapıb.Bu
münaqişə həll olunub. Bunu da həll
edən tərəf bizik,Azərbaycan dövləti
dir.Bizbunubirtərəfiqaydadahəllet
mişik.Əgərkimsə,mənordanburdan
eşidirəm,yenədəbaşlayıbki,məsə
lə öz həllini tapmalıdır, bumünaqişə
həllolunmayıb.Çoxyanlışvətəhlükə
li yoldadırlar.Əgər həll olunmayıbsa,
onda qoy bizə izahat versinlər, necə
həll olunmalıdır. Biz hesab edirik ki,
bu,həllolunub,artıqmüharibədövrü
arxada qalıb.Amma buna baxmaya
raq,bizmüharibəyəhəranhazırıqvə
hazır olmalıyıq. İyunun 26da Silahlı
QüvvələrGünündəmənözaçıqlama
larımdabunudemişəm.Bizordumuz
labağlı yeniplanlarıhəyatakeçiririk.
Ancaq biz hesab edirik ki,münaqişə
həll olunub, biz ərazi bütövlüyümüzü
bərpa etmişik. Biz Qələbə qazanmı
şıq. Bizim bu gün gündəlikdə duran
hər hansı başqa bir məsələmiz yox
dur. Biz öz sərhədlərimizə çıxmışıq,
ErmənistanAzərbaycansərhədininə
zarətəalmışıq.Bizartıqquruculuqiş
lərinəbaşlamışıq”.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, əgər

münaqişə həll olunmayıb deyilərkən
dırnaqarası Dağlıq Qarabağın statu
sundan söhbət gedirsə, Azərbaycan
ərazisində artıq Dağlıq Qarabağ adlı
ərazi vahidi yoxdur: “Dağlıq Qarabağ
yoxdur, Qarabağ var. İyulun 7də im
zaladığım Fərman əsasındaQarabağ
iqtisadi zonası yaradıldı, vəssalam.
BütünQarabağaaidolanrayonlarora
dabirləşib”.

Prezident Ermənistanla münasibət
lərə dairməsələyə də toxunub:  “Mən
bir neçə dəfə demişəm ki, biz Ermə
nistanla sülhmüqaviləsini imzalamağa
hazırıq. Yəni, bu işlərin başlanmasına
hazırıq. Ancaq Ermənistan tərəfindən
buna reaksiya yoxdur, rəsmi reaksiya
yoxdur.Qeyrirəsmikanallarlabizəça
tanməlumat budur ki,Ermənistanbu
na hazır deyil.Hesab edirəm, bu, çox
böyükbirsəhvolacaq.Necəki,müha
ribəərəfəsində vəmüharibədövründə
Ermənistan tərəfi böyük səhvlər bura
xıb,hərbicinayətlərtörədib.Bu,növbə
tiböyüksəhvolabilər.Çünkibizimbu
təklifimiz yeni real vəziyyətəəsaslanır.
Bizhesabedirikki,məsələhəllolunub,
Ermənistan və Azərbaycan arasında
sülh müqaviləsi olmalıdır. Birbirinin
ərazibütövlüyününtanınmasıolmalıdır,
sərhədlərintanınmasıolmalıdır,delimi
tasiyaişlərinəstartverilməlidir.Onuda
bildirməliyəm ki, delimitasiya işləri ilə
bağlıindibeynəlxalqtəşkilatlardamüs
bət reaksiya verirlər. Əgər Ermənistan
bunuetməkistəmirsə,özübilər,ancaq
yaxşı fikirləşsinlər, sonra gecola bilər.
Necəki,vaxtiləəgərözxoşlarıiləbizim
torpaqlarımızdançıxsaydılar, buqədər
rəzildurumadüşməzdilər”.
İlhamƏliyevqeydedib ki, bizimbu

təklifimiz qalib ölkənin təklifidir, güclü
tərəfin təklifidir, müzəfər xalqın təkli
fidir: “Əgər buna Ermənistandamənfi
reaksiyavarsa,bunudaözləribilərlər.
Ammayenədədeyirəm,yenədəpeş
man olacaqlar. Biz isə bundan sonra
ancaqvəancaqirəligedəcəyik.Bizbü
tünquruculuqişlərimizləbağlıplanları
sistemlişəkildəhəyatakeçiririkvəartıq
quruculuqişlərinəstartverilib.Biz,de
diyimkimi,QarabağıvəŞərqiZəngə
zurucənnətəçevirəcəyik.İnsanlarora
qayıdacaq, öz dədəbaba torpağında
rahatyaşayacaqlar”.

Müharibə bitib, sülh olmalıdır – 
bu, qalib ölkənin, müzəffər xalqın təklifidir

İlham Əliyev: “Əgər Ermənistan bunu etmək istəmirsə, özü bilər, 
ancaq yaxşı fikirləşsinlər, sonra gec olar”

Kitabxana işi sahəsində Azərbaycan-Türkiyə 
əməkdaşlığı müzakirə edilib

MədəniyyətnaziriAnarKərimoviyulun15dəTürkiyəMədə
niyyətvəTurizmNazirliyininkitabxanavənəşriyyatişiüzrə
əməkdaşlarındanibarətnümayəndəheyətiniqəbuledib.

Görüşdə Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Kitab
xanalar və yayımlar baş idarəsininmüdiri,TürkiyəMilli Kitab
xanasının direktoruAliOdabaş,Kitabxanalar və yayımlar baş
idarəsininmüdirmüaviniTanerBeyoğlu,nümayəndəheyətinin
digərüzvləri,eləcədəAzərbaycanMədəniyyətNazirliyininKi
tabdövriyyəsivənəşriyyatlaişşöbəsininmüdiriAkifMarifi,Milli
KitabxananındirektoruKərimTahiroviştirakediblər.
NazirqonaqlarısalamlayaraqTürkiyəiləAzərbaycanarasın

damövcudolandostluqvəqardaşlıqmünasibətlərininmədəniy
yətsahəsindəəməkdaşlıqdadaönplandaolduğunuvurğulayıb,
mədəniəlaqələringündəngünə inkişafedərəkgenişlənməsin
dənməmnunluğunuifadəedib.
Görüşzamanıikiölkəninkitabxanalarıarasındahəyatakeçi

riləninformasiya,təcrübə,kitabmübadiləsininböyükəhəmiyyət
kəsbetdiyivurğulanıb.
AliOdabaşgörüşəgörətəşəkkürünübildirib,qeydolunansa

hələrdəölkəmizləəməkdaşlığınvəbirgəlayihələrindavamedə
cəyinəəminliyinivurğulayıb.
GörüşdəTürkiyəMədəniyyətvəTurizmNazirliyininTEDAproq

ramı(Türkmədəniyyət,sənətvəədəbiyyatəsərlərinindünyaya
tanıdılmasınadəstəklayihəsi)üzrəəməkdaşlıq,KOHA(beynəl
xalq avtomatlaşdırılmış kitabxanainformasiya sistemi) sistemi
ninöyrənilməsi,butəcrübəəsasındayenimillisisteminyaradıl
masıvəölkəmizdətətbiqi imkanlarımüzakirəedilib.Türkiyənin
xalqkitabxanaları iləAzərbaycanınmərkəzləşdirilmişkitabxana
sistemləriarasındatəcrübəpaylaşımı,həmçininBakıBeynəlxalq
Kitab SərgiYarmarkasına Türkiyənin tanınmış nəşriyyatlarının
cəlbedilməsiməsələləribarədədəfikirmübadiləsiaparılıb.

Milli Kino Mükafatının 
builki sahibi məlum olub

AzərbaycanRespublikasıKinematoqrafçılarİttifaqı(ARKİ)Milli
KinoMükafatının2021ciilüzrəlaureatınınadınıaçıqlayıb.

ARKİnin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, qurumun İdarə
Heyətinin iclasındaqəbul olunanyekdil qəraragörə, tanınmış
kinooperator,ƏməkdarincəsənətxadimiRafaelQənbərovMil
liKinoMükafatınalayiqgörülüb.Mükafat2avqust–MilliKino
Günündətəqdimediləcək.
Qeydedək ki,Milli KinoMükafatı 2012ci ildənAzərbaycan

RespublikasıKinematoqrafçılarİttifaqıİdarəHeyətininqərarıilə
təsisedilib.Məbləği2minmanatdır.

əvvəli səh. 1-də

Kərim Tahirov Türkiyə Mə
dəniyyətvəTurizmNazirliyinin
kitabxana, nəşriyyat işi üzrə
mütəxəssislərivəTürkiyəMilli
Kitabxanası direktorunun rəh
bərliketdiyinümayəndəheyə
tinin ölkəmizə səfərə gəldiyini
dədiqqətəçatdırdı.
Dəyirmi masada çıxış edən

Mədəniyyət Nazirliyi Kitab döv
riyyəsivənəşriyyatlarlaişşöbə
sinin müdiri Akif Marifi Nizami
Gəncəvi vəYunusƏmrə irsinin
türkxalqlarımədəniyyətxəzinə
sini zənginləşdirdiyini dedi. Bil
dirdiki,nazirliktərəfindənhəriki
dahinin yaradıcılığının gələcək
nəsillərə çatdırılması istiqamə
tində müxtəlif layihələr həyata
keçirilir.
AMEAnınMəhəmmədFüzuli

adına Əlyazmalar İnstitutunun
direktoru, akademik Teymur
Kərimli qeyd etdi ki, yüzilliklər
boyuyetişənsaysıztürkşairlə
riarasındaYunusƏmrəninadı
böyükehtiramlaçəkilir.Nizami
Gəncəvi və Yunus Əmrə eyni
mədəniyyətin nümayəndələri
dir.Hərikişairinçoxsaylıoxşar
cəhətlərivar.AkademikNizami
vəYunusƏmrəpoeziyasından
nümunələrsəsləndirdi.Dediki,
Nizami öz əsərlərində türkləri
hərzamanmərd,cəsur,insan
sevər kimi təsvir edib. Vurğu
landıki,YunusƏmrətürkədəbi
dilinin formalaşmasında mü
hüm xidmətlər göstərib. Onun
anadilindəqələməaldığışeir
lərhərzamansevilərəkoxunur.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

(AYB)sədrininmüavini, “525ci
qəzet”in baş redaktoru Rəşad
Məcid “Nizami Gəncəvi İli” və
“Yunus Əmrə İli” çərçivəsin
də həyata keçirdikləri layihələr
haqqındaməlumatverdi.
BeynəlxalqTürkMədəniyyə

ti və İrsi Fondunun əməkdaşı

Afət Kazımbəyli çıxış edərək
bildirdi ki, Azərbaycanda “Ni
zami Gəncəvi İli”, Türkiyədə
“YunusƏmrə İli” elanolunma
sı hər iki ölkə başçısının mə
dəniyyətə, ədəbiyyata verdiyi
önəmin göstəricisidir. Fondun
Türkdünyasının tanınmışsöz
sənət adamlarının təbliğatı
ilə bağlı gördüyü işlərdən söz
açanA.KazımbəyliYunusƏm
rə,AşıqƏləsgərvəqazaxşairi
Mağcan Cumabayevi əhatə
edən “Üç ozan” layihəsi haq
qındadaməlumatverdi.
Dəyirmi masada çıxış edən

TürkiyəMilli Kitabxanasının di
rektoru Ali Odabaş 15 iyulun
türk xalqı üçün tarixi bir gün
olduğunu vurğuladı. Bildirdi ki,
2016cı ilin 15 iyulunda baş
verən Türkiyədə dövlət çevrili
şi cəhdinin qarşısının alınması
türkxalqınındemokratiyazəfəri
kimitarixəyazılıb.
Yunus Əmrə irsindən söz

açanAliOdabaşqeydetdi ki,
Yunus Əmrə Türkiyə türkcə
sinin qurucusu hesab edilir:

“Bizim üçün Yunus Əmrə qə
dər Nizami də doğmadır və
hər ikişairinTürkdünyasında
ortaqtəbliğatıböyükönəmda
şıyır”.

Çıxışlardan sonra qonaqlar
Milli Kitabxananın hər iki şairə
həsr etdiyi virtual sərgi ilə ta
nışoldular.Bildirildiki,oxucular
Milli Kitabxananın saytında yer
alan virtual sərgi vasitəsilə hər
ikişairhaqqındagenişməlumat
əldəedəbilərlər.

Türkiyəli nümayəndələrin iş
tirakı ilə avtomatlaşdırılmış ki
tabxana informasiya sistemləri,
beynəlxalq kitab eyniləşdirmə
standartları (İSBN, İSSNvəs.)
üzrətəcrübəmübadiləsiiləbağ
lıişgüzargörüşdəkeçirildi.Gö
rüş zamanı türkiyəli qonaqlar
qardaş ölkənin kitabxanaları,
tətbiq olunan avtomatlaşdırma
sistemləri,yaradılanyeniforma
lıkitabxanalarbarədəməlumat
verdilər.
Qeydedəkki,Türkiyənüma

yəndə heyətinin səfəri iyulun
18dək davam edəcək. İyulun
16da Türkiyə Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi və İLESAM
təşkilatı tərəfindən toplanmış
10minnüsxəkitabMilliKitab

xananın Mədəniyyət Nazirliyi
ilə birgə həyata keçirdiyi “Qa
rabağa kitabla gedək” layihəsi
–işğaldanazadedilmişbölgə
lərüçünkitabtoplamaaksiyası
çərçivəsində Milli Kitabxanaya
təqdimediləcək.

Lalə AZƏRİ

Uca Yaradana məhəbbət, bəşər övladına mərhəmət
20-21 iyul Azərbaycanda Qurban bayramıdır

Gələnhəftəİslamaləmininənmüqəddəs
bayramlarındanbiriolanQurbanbay
ramınıqeydedəcək.Qurbanmərasimi
UcaYaradanaməhəbbətvəitaət,yüksək
mənəviəxlaqidəyərlərəhörmət,hərbir
bəşərövladınamərhəmətvədözümlülük
təlqinedənİslamdininininsanlarüçün
hidayətyoluseçilməsiiləəlamətdardır.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bay
ramla bağlı yayılanməlumatda bildirilir ki,

Qurbаn bаyrаmı hicri təqvimi ilə zilhiccə
ayının10na–miladi təqvimlə20 iyul tari
xinə təsadüf edəcək.Qurban bayramı ay
rıayrımüsəlmanölkələrində2vəya3gün
davamedir.
AzərbaycandaQurbanbayramımünasibəti

ləikigün–buil2021iyulqeyriişgünüsayılır.
Qeyd edək ki, builki Qurban bayramını

dünyada hələ də davam edən pandemiya
şəraitində qarşılayırıq. Müqəddəs Həcc zi
yarətibuildətəxirəsalınıb.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar
Şurası Qurban bayramına dair aşağıdakı
tövsiyələrinidədiqqətəçatdırıb.Bildirilirki,
qurbankəsmək,əsasən,Məkkədəzəvvar
laravacibdir.Digəryerlərdəisəimkanıolan
adamların qurban kəsmələri sünnət əməl
hesab olunur. Qurban ətini kasıb ailələrə
paylamaqböyüksavabdır.
Qurbanlıq əsasən üç hissəyə bölünür: bir

hissəniqurbansahibiözünəgötürəbilər,digər
hissəkasıbailələrə,üçüncühissəsininisəhə
diyyəkimiqohuməqrəbayapaylanmasıtövsi
yəolunur.Tövsiyədəhəmçininbildirilirki,Qur
bankəsimi20iyultarixindənbaşlayaraq3gün
davamedəbilər.İyulayının20və21dəməs
cidlərdəbirgəbayramnamazlarıqılınacaq.

Nizami Gəncəvi və Yunus Əmrə: 
ortaq dəyərlərimiz

Türk dünyasının iki dahisinin bənzərsiz irsindən söz açıldı
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“Salam, Azərbaycan!” deyib 
“Şəki – gözəlliyin sehri”nə çıxaq

əvvəli səh. 1-də
Anar Kə ri mov qeyd et di ki, Mə

də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən mə
də ni ir si mi zin qo run ma sı na bö
yük diq qət gös tə ri lir: “Ümid edi rik 
ki, iş ğal dan azad edi lən əra zi
lər miz də ki mə də ni irs nü mu nə
lə ri və ta ri xi abi də lər haq qın da 
da gə lə cək də be lə  ki tab lar nəşr 
olu na caq. Bu ba rə də ar tıq “İRS” 
jur na lı ilə da nı şıq lar apa rı lır”.

Na zir çı xı şı nın so nun da “Sa
lam, Azər bay can!” və “Şə ki – 
gö zəl li yin sir ri” ki tab la rı nın ər
sə yə gəl mə sin də əmə yi ke çən 
bü tün re dak si ya he yə ti nə min
nət dar lı ğı nı bil dir di, ya ra dı cı lıq 
uğur la rı ar zu la dı.

“İRS” və “Azer baijan Air li nes” 
jur nal la rı nın baş re dak to ru Mu
sa Mər can lı söy lə di ki, “İRS” se
ri ya sın dan olan ki tab la rın nəş
ri 2013cü il dən baş la yıb: “Bu 
müd dət ər zin də ar tıq 14 ki tab 
işıq üzü gö rüb. “İRS” jur na lı isə 
20 il dir Azər bay can mə də niy yə
ti ni təb liğ edir. Ar tıq jur na lı mız 
17 dil də nəşr olu nur. “İRS” se ri
ya sın dan olan ki tab lar da hə min 

jur nal lar da vax ti lə çap olun muş 
ma te rial la rın əsa sın da ha zır la
nıb”.

Qa ra ba ğın azad olun ma sın
dan son ra ye ni la yi hə lər haq qın
da dü şün dük lə ri ni de yən Mu sa 
Mər can lı qeyd et di ki, “Qa ra
ba ğın qa ra ki ta bı” ad lı nəşr ar
tıq ha zır dır. Ya xın ay lar da ki tab 
oxu cu la ra təq dim olu na caq.

“Azər bay can Ha va Yol la rı” 
QSCnin vit sepre zi den ti El dar 
Ha cı yev bil dir di ki, nə fis tər ti ba tı 
və yük sək bə diies te tik gö rü nü
şü ilə diq qə ti cəlb edən “Sa lam, 

Azər bay can!” ki ta bı öl kə mi zin 
ta ri xi ni, mə də niy yə ti ni, tə biəti ni, 
mət bə xi ni və müasir in ki şa fı nı 
işıq lan dı rır: “Əmi nəm ki, ki ta
bı oxu yan hər bir azər bay can lı 
məm nun qa la caq”.

“Pa şa Hə yat Sı ğor ta” ASC
nin İda rə He yə ti nin səd ri Ni yaz 
İs ma yı lov vur ğu la dı ki, Azər bay
ca nın qə dim ta ri xi ni, fü sun kar 

tə biəti ni, ço xəsr lik mə də niy yə
ti ni və adətənə nə lə ri ni özün də 
əks et di rən çap məh sul la rı nın 
ha zır lan ma sı öl kə mi zin ta nı dıl
ma sı və təb li ği üçün çox önəm

li dir. “Sa lam, Azər bay can!” və 
“Şə ki – gö zəl li yin seh ri” ki tab
la rı nın ha zır lan ma sı na ta rix çi
lər və xa ri ci mü tə xəs sis lər cəlb 
olu nub. Gə lə cək də də bu is ti qa
mət də ye ni uğur lu la yi hə lər hə
ya ta ke çi ri lə cək.

Da ha son ra çı xış edən “İRS 
Pub lis hing House” nəş riy ya tı nın 
əmək da şı İan Peart sək kiz ilə 
ya xın dır “İRS” jur na lı ilə əmək
daş lıq et di yi ni diq qə tə çat dır
dı. Bil dir di ki, gə lə cək də jur na
lın nəşr lə ri nin bi rin də iş ğal dan 
azad olun muş Qa ra bağ tor pa ğı 
haq qın da mə qa lə yaz ma ğı qar
şı sı na məq səd qo yub.

Son da təd bir bə dii his sə ilə 
da vam et di. Xa nən də lər Ka mi lə 
Nə bi ye va və Za hid Qu li yev bir
bi rin dən gö zəl ifa la rı ilə təd bi rə 
rəng qat dı lar. Xa nən də lə ri tar da 
Əmək dar ar tist Sa hib Pa şa za
də, ka man ça da Xəy yam Məm
mə dov, klar net də Za hid Qu bad
lı, na ğa ra da isə Əmək dar ar tist 
Kam ran Kə ri mov mü şa yiət et
di lər.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Gənclər və mədəniyyətin formalaşdırılması 
Mədəniyyət naziri 

“Special Edition Talks”da çıxış edib
AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətnaziriAnarKərimov
iyulun14-dəİslamƏməkdaşlığıGənclərForumu(İYCF)tərəfin-
dəntəşkiledilən“Xüsusisilsiləçıxışlar”(SpecialEditionTalks)
çərçivəsindəfəxriqonaqqismində“Gənclərvəmədəniyyətin
formalaşdırılması”mövzusundaçıxışedib.

Par laq gə lə cə yin qu rul ma sın da və mə də niy yə tin da ya nıq lı 
in ki şa fın da gənc lə rin həl le di ci ro lun dan söh bət açan Anar Kə ri
mov əv vəl cə bu sa hə də dün ya da və öl kə miz də mü şa hi də olu
nan müasir me yil lər dən da nı şıb. Ya ra dı cı gənc lə rin dəs tək lən
mə si na mi nə Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən tək cə CO VİD19 
pan de mi ya sı döv rün də 30dan çox la yi hə nin real laş dı rıl dı ğı 
qeyd edi lib.

Bey nəl xalq sə viy yə də gənc lə rin mə də niy yət də ro lu nun ar tı
rıl ma sı üçün Azər bay ca nın dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə
lər dən söz açan na zir son il lər dün ya da cə rə yan edən müx tə lif 
pro ses lər, rə qəm sal laş ma, IV Sə na ye İn qi la bı ki mi ha di sə lə rin 
fo nun da mə də niy yə tin üz ləş di yi ça ğı rış lar dan da bəhs edib. Tex
no lo ji in qi lab lar əs rin də mə də niy yə tə ye ni ba xı şın for ma laş dı rıl
ma sı və mə də ni də yər lə rin qo run ma sı nın önə mi nə diq qət çə ki
lib. Bü tün dün ya da in san la rın ar tan məş ğu liy yət lə ri və aza lan 
vax tı çər çi və sin də gün də lik hə yat tərz lə ri nin on la rı ro bot laş dır
ma ma sı üçün mə də niy yə tin ruh lan dı rı cı və yük sək es te tik zövq 
for ma laş dı ran tə sir lə ri nin güc lən mə si nin zə ru rə tə çev ril di yi vur
ğu la nıb.

Anar Kə ri mov çı xı şın da həm çi nin Azər bay ca nın tə şəb bü sü ilə 
2008ci il də əsa sı qo yu lan “Ba kı Pro se si” qlo bal plat for ma sı və 
bu çər çi və də dün ya nın nü fuz lu bey nəl xalq təş ki lat la rı ilə bir gə 
pay tax tı mız da ke çi ri lən ənə nə vi Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Di
aloq Fo ru mu, ha be lə bu Fo rum da gənc lər üçün təş kil olu nan 
pa nel lər haq qın da mə lu mat ve rib.

Mə də ni müx tə lif i yin qo run ma sı is ti qa mə tin də öl kə mi zin bey
nəl xalq miq yas da ol duq ca fəal ol du ğu nu bil di rən na zir de yib ki, 
Er mə nis tan otuz ilə ya xın iş ğal al tın da sax la dı ğı Azər bay can 
əra zi lə rin də mə də ni ir si plan lı şə kil də məhv edib. Mə də niy yə tə 
qar şı bu tə ca vüz Azər bay ca nın öz tor paq la rı nı 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də azad et mə si nə qə dər da vam edib.

Mə də niy yə tin sül hə dəs tək ver di yi ki mi, sül hün də mə də niy
yə tin in ki şa fı üçün əsas şərt olu ğu nu vur ğu la yan Anar Kə ri mov 
mü ha ri bə lə rin və van da liz min mə də niy yə ti hə dəf seç di yi ni, bü
tün dün ya da bu nun qar şı nı bir də fə lik al maq məq sə di lə Mə də
niy yət Na zir li yi tə rə fin dən “Mə də niy yət üçün sülh” (#Peace4
Cul tu re) qlo bal ça ğı rı şı nın və ça ğı rış çər çi və sin də “Sülh  üçün 
ya rat” (#Create4 Peace) kam pa ni ya sı nın elan edil di yi ni diq qə tə 
çat dı rıb. Bil di rib ki, bu ça ğı rış BMTnin Si vi li za si ya lar Al yan sı və 
İCES CO ki mi bey nəl xalq təş ki lat lar tə rə fin dən dəs tək lə nib.

Son da mə də niy yət na zi ri on layn gö rüş də iş ti rak edən gənc lə ri 
ma raq lan dı ran sual la rı ca vab lan dı rıb.

“Qaliblər” düşərgəsinin iştirakçıları 
Yanardağ qoruğunda

PaytaxtınXəzərrayonununŞüvəlanqəsəbəsindəkiHumanitar
fənlərtəmayüllügimnaziyadaVətənmüharibəsişəhidlərinin
övladlarıüçüntəşkilolunan“Qaliblər”düşərgəsininhərgünü
maraqlıproqramvəekskursiyalarlayaddaqalır.

Dü şər gə “For Azer baijan” Xey riy yə Təş ki la tı nın tə şəb bü sü, 
Döv lət Miq ra si ya Xid mə ti nin təş ki la ti dəs tə yi, Təh sil, Ra bi tə, Nəq
liy yat və Yük sək Tex no lo gi ya lar, Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər, Mə
də niy yət na zir lik lə ri, So sial Xid mət lər, Ba kı Nəq liy yat və Döv lət 
Tu rizm agent lik lə ri və di gər qu rum la rın bir gə sə yi ilə təş kil edi lib.

“Qa lib lər” dü şər gə si nin iş ti rak çı la rı iyu lun 14də “Ya nar dağ” 
Döv lət Ta rixMə də niy yət və Tə biət Qo ru ğun da olub lar. Qo ruq la 
ta nış olan uşaq lar üçün əy lən cə li proq ram da təş kil edi lib. 

Döv lət Tu rizm Agent li yi nin səd ri Fuad Na ğı yev Ya nar dağda 
uşaq lar la gö rüş dən təəs sü ra tı nı so sial şə bə kə he sa bın dan pay
la şıb: “İna nı ram ki, dü nən ki gün uşaq la rın yad da şın da hə mi şə 
xoş və ma raq lı xa ti rə lər lə qa la caq. Və tən mü ha ri bə sin də şan lı 
Zə fə ri bi zə ya şa dan şə hid lə ri mi zin öv lad la rı bi zə əma nət dir. On
la rın qay ğı sı na qal maq ha mı mı zın bor cu dur. Al lah bü tün şə hid
lə ri mi zə rəh mət elə sin”.

Qazaxıstan Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondu ilə bağlı protokolu təsdiqləyib

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFondununmaliyyələşdi-
rilməsiiləbağlıprotokolQazaxıstanRespublikasıtərəfindən
təsdiqlənib.

Fond dan bil di ri lib ki, “Üzv döv lət lə rin Fon dun büd cə si nə məc
bu ri ödə niş lə ri nin həc mi nə dair Pro to kol”un təs diq lən mə si ilə 
bağ lı sə nə di Qa za xıs tan Res pub li ka sı nın Baş na zi ri As kar Ma
min im za la yıb.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun fəaliy yə ti nin 
tən zim lən mə si ilə bağ lı pro to kol 28 no yabr 2020ci il də İs tan bul
da im za la nıb. Pro to ko la əsa sən, Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
və İr si Fon du nun büd cə si təş ki la ta üzv olan öl kə lə rin ödə niş lə ri 
əsa sın da for ma laş dı rı la caq.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du Azər bay can Res
pub li ka sı Pre zi den ti nin tə şəb bü sü, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan və 
Tür ki yə döv lət baş çı la rı nın dəs tə yi ilə ya ra dı lıb. Fon dun ma liy
yə ləş di ril mə si ilə bağ lı pro to kol bun dan ön cə Azər bay can və 
Tür ki yə pre zi dent lə ri tə rə fin dən təs diq lə nib.

Sumqayıtda general Polad Həşimovun 
xatirə muzeyi açılıb

İyulun14-də
Sumqayıtşəhə-
rindəAzərbayca-
nınMilliQəh-
rəmanı,şəhid
general-mayor
PoladHəşimovun
xatirəmuzeyi-
ninaçılışıolub.
Muzeydəşəhid
generalınbüstü
qoyulub.

Mil li Qəh rə ma nın 
şə hid ol ma sı nın il
dö nü mün də Po lad Hə şi mo vun təh sil 
al dı ğı Sum qa yıt şə hər 28 nöm rə li tam 
or ta mək təb də ke çi ri lən mə ra sim də 
şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Za
kir Fə rə cov, mil lət və kil lə ri, hü quqmü
ha fi zə or qan la rı və di gər qu rum la rın 
rəh bər şəxs lə ri, ge ne ra lın ailə üzv lə ri, 
dö yüş yol daş la rı və ic ti maiy yət nü ma
yən də lə ri iş ti rak edib.

Açı lış dan ön cə büs tün önün də mək
təb li lə rin ifa sın da ədə bibə dii kom po
zi si ya nü ma yiş olu nub. Son ra xa ti rə 
mu ze yi nin rəm zi açı lı şı nı bil di rən lent 
kə si lib, təd bir iş ti rak çı la rı mu zey lə ta
nış olub lar. 

Mu zey də şə hid ge ne ralma yor Po
lad Hə şi mo vun uşaq lıq və hər bi xid
mət döv rü nə aid fo to lar, şəx si əş
ya la rı, sə nəd lə rin su rət lə ri, ki tab lar 
nü ma yiş olu nur.

Mə ra sim də çı xış edən lər Mil li Qəh
rə ma nın hə ya tın dan, dö yüş yo lun dan 
və 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
şan lı Or du mu zun Qə lə bə sin dən bəhs 
edib lər. 

Hə min gün Sum qa yıt şə hə ri 13cü 
mik ro ra yon da Po lad Hə şi mo vun ya

şa dı ğı bi na nın qar şı sın da xa ti rə löv
hə si nin və Po lad Hə şi mo vun adı nı 
da şı yan kü çə də ba rel ye fi nin açı lı şı 
olub.

Mə ra si mə şə hər rəh bər li yi, om
buds man Sə bi nə Əli ye va, P.Hə şi
mo vun ailə üzv lə ri, ic ti maiy yət nü
ma yən də lə ri  qa tı lıb lar. Mək təb li lə rin 
ifa sın da ədə bibə dii kom po zi si ya nü
ma yiş et di ri lib.

Po lad Hə şi mov Qə bə lə ra yo nu
nun Vən dam kən din də ana dan olub. 
Ailə si Sum qa yıt şə hə ri nə kö çən dən 
son ra bu ra da kı 28 və 34 nöm rə li or
ta mək təb lər də təh sil alıb. Hey dər 
Əli yev adı na Azər bay can Ali Hər bi 
Mək tə bi ni bi ti rən P.Hə şi mov ge ne ral
ma yor ali hər bi rüt bə si nə dək yük sə lib. 
P.Hə şi mov 14 iyul 2020ci il ta rix də 
Er mə nis tanAzər bay can sər hə di nin 
To vuz ra yo nu is ti qa mə tin də düş mən 
təx ri bat la rı nın qar şı sı nı alar kən qəh
rə man ca sı na şə hid olub. Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 9 de kabr 
2020ci il ta rix li sə rən ca mı ilə ölü mün
dən son ra “Azər bay ca nın Mil li Qəh rə
ma nı” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb.

Gəncədə şəhid mədəniyyət işçisinin 
barelyefi qoyulub

Gən cə nin Ca vad xan qə sə bə sin də Və tən mü ha ri
bə si şə hi di, Gən cə Döv lət Ta rixMə də niy yət Qo ru ğu 
Ni za mi fi lialı nın bə ləd çi si iş lə miş Hik mət Lə tif oğ lu 
Məm mə do vun ya şa dı ğı evin qar şı sın da ba rel ye fi nin 
açı lı şı ke çi ri lib. Ba rel yef hey kəl tə raş Qa sım Qa sı
mov tə rə fin dən ha zır la nıb.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si və Gən cə 
Döv lət Ta rixMə də niy yət Qo ru ğu nun bir gə təş ki lat çı
lı ğı ilə ke çi ri lən təd bir də ida rə nin rəisi Va sif Cən nə tov, 
mə də niy yət iş çi lə ri, qo ru ğun əmək daş la rı, şə hi din ailə 
üzv lə ri və ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib.

Mə ra sim də çı xış edən Va sif Cən nə tov Və tən tor
pa ğı nın azad lı ğı uğ run da ca nı nı fə da edən qəh rə
man oğul la rın adı nın əbə di ləş di ril di yi, on la rın ailə lə
ri nin diq qət və qay ğı ilə əha tə olun duq la rı nı bil di rib. 
Qeyd edib ki, Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən şə hid 
mə də niy yət iş çi lə ri nin xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si 
is ti qa mə tin də la zı mi təd bir lər gö rü lür.

Di gər çı xış edən lər Hik mət Məm mə dov la bağ lı xa
ti rə lə ri ni bö lü şüb lər. 

Qeyd edək ki, Hik mət Məm mə dov Və tən mü ha ri bə
si nə kö nül lü ge dib. Okt yab rın 2də Mu rov dağ is ti qa
mə tin də dö yüş lər də şə hid lik zir və si nə uca lıb. Okt yab
rın 4də Gən cə nin Şə hid lər xi ya ba nın da dəfn edi lib. 

Hik mət Məm mə dov öl kə baş çı sı nın sə rən cam la rı 
ilə ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da”, “Hər bi xid
mət lə rə gö rə” və “Kəl bə cə rin azad olun ma sı na gö rə” 
me dal la rı ilə təl tif olu nub.

İçərişəhərin dünya irs abidəsi kimi idarə olunması 
Abidə Menecerləri Forumunda təqdimat

UNESCO,İCCROMvəÇin
XalqRespublikasıtərəfin-
dənUNESCO-nunDünyaİrs
Komitəsinin44-cüsessiyası
çərçivəsində4-cüAbidəMe-
necerləriForumutəşkiledilib.

“Dün ya ir si nin ida rə olun
ma sı – də yi şik lik lə rə və da
vam lı lı ğa ha zır ol ma” möv zu
sun da fo rum on layn şə kil də 
ger çək lə şib. Fo rum da dün

ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən 100ə qə dər abi də me ne ce ri, o cüm lə dən 
“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rixMe mar lıq Qo ru ğu İda rə si Bey nəl xalq əla qə lər 
şö bə si nin mü di ri El se vər Məm mə dov iş ti rak edib.

Qo ruq ida rə sin dən bil di ri lib ki, fo rum da E.Məm mə dov İçə ri şə hə rin 
dün ya irs abi də si ki mi ida rə olun ma sı və gö rü lən iş lə rə dair təq di mat la 
çı xış edib.

Böyük Mərdəkan qəsri və Tuba şah məscidinin bərpasına başlanılır
YaxıngünlərdəBöyükMərdəkanqəsri
vəTubaŞahməscidininbərpasına
başlanılacaq.BərpaişləriMədəniyyət
NazirliyiyanındaMədəniİrsinQorun-
ması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlət
XidmətininnəzarətialtındaTürkƏmək-
daşlıqvəKoordinasiyaAgentliyi(TİKA)
tərəfindənhəyatakeçiriləcək.

Bir müd dət əv vəl Döv lət Xid mə ti ilə Türk 
Əmək daş lıq və Koor di na si ya Agent li yi (Tİ
KA) ara sın da Bö yük Mər də kan qəs ri və 
Tu ba şah məs ci din də bər pa iş lə ri nin apa
rıl ma sı haq qın da niy yət mək tu bu im za
la nıb. Ötən müd dət ər zin də hər iki ta ri xi 
abi də nin bər pa sı ilə bağ lı la yi hə lən dir
mə apar maq üçün Tİ KA tə rə fin dən tə yin 
olun muş pod rat çı şir kə tin mü tə xəs sis lə ri 
qa la və məs cid də öl çü, təd qi qat iş lə ri hə
ya ta ke çi ri lib, bər pa ilə bağ lı la yi hə, ciz gi 
və plan la rın ha zır lan ma sı na baş la nı lıb. 

Da ha son ra ha zır lan mış la yi hə yer li mü tə
xəs sis lər lə mü za ki rə olu nub.

Bö yük Mər də kan qəs ri və Tu ba Şah 
məs ci di əra zi sin də apa rı lan bər pa iş lə ri 
ilə bağ lı əra zi də iki ədəd mə lu mat lan dır
ma löv hə si qu raş dı rı lıb.

Bu, Azər bay can da ta ri xi abi də lə rin Türk 
Əmək daş lıq və Koor di na si ya Agent li yi 
(Tİ KA)  tə rə fin dən ilk bər pa la yi hə si dir. 
Gə lə cək də də bu is ti qa mət də əmək daş lı
ğın da vam et di ril mə si nə zər də tu tu lur.

Ba kı nın Mər də kan qə sə bə sin də yer lə
şən ey niad lı qa la ta ri xi mən bə lə rə gö rə, 
XII əsr də – 11871188ci il lər də Şir van
şah I Ax si tan tə rə fin dən ti ki lib. Ax si ta nın 
düş mən üzə rin də ki qə lə bə si şə rə fi nə 
ucal dıl mış qa la dan müx tə lif vaxt lar da 
mü da fiə məq sə di lə, elə cə də mü şa hi də 
mən tə qə si, bə zi dövr lər də isə qəsr ki
mi is ti fa də edi lib. XV əs rə aid Tu ba şah 
məs ci di isə 14811482ci il lər də in şa 
olunub.



Qafqaz Albaniyası ilə bağlı layihə
Təhsilİnstitutuazadedilmişərazilərinmədənisərvəti,ocümlədən
QafqazAlbaniyasıirsihaqqındaməlumatlandırma,təbliğatvə
maarifləndirməməqsədiləlayihələrəbaşlayır.

İnstitutdanbildirilibki,ilklayihəolaraqQafqazAlbaniyasıhaqqın
dakitablarınyazılması,eləcədəAzərbaycanıntarixivəmədəni,o
cümlədənQafqazAlbaniyasıirsihaqqındamaarifəndiricivebinarla
rıntəşkiliplanlaşdırılır.
Layihəninplanınaəsasən,cariiliniyuldekabraylarıərzindəins

titut tərəfindənbir sıramövzular üzrə vebinarlar keçiriləcək.Azər
baycanvə rusdillərində təşkilolunacaqvebinarlarQafqazAlbani
yasınınŞimaliAzərbaycandailkindövlətqurumukimitarixiQafqaz
Albaniyasının əhalisi və tarixisiyasi coğrafiyası,QafqazAlbaniya
sınınmaddimədəniyyətivətarixiabidələri,QafqazAlbaniyasından
keçən ticarətyolları,albanşəhərləri,albanhökmdarlarıvəonların
Azərbaycanındövlətçilik tarixindərolu,Albaniyadaxristianlıq,ərəb
işğalıvəs.mövzularıəhatəedəcək.

Diplomatiya könüllüləri Hərb Tarixi Muzeyində
XariciİşlərNazirliyivəADAUniversitetininbirgətəşkilatçılığıiləke
çirilən“Diplomatiyahəftəsi”çərçivəsindəXİNinnəzdindəfəaliyyət
göstərəndiplomatiyakönüllüləriMüdafiəNazirliyininbəzimüəssi
sələrindəolublar.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, gənclər
MüdafiəNazirliyininHərbTarixiMuzeyinidəziyarətediblər.
GənclərVətənmüharibəsində iştiraketmişbir qruphərbi qulluqçu

iləgörüşüblər.Müharibəiştirakçılarıkönüllülərimaraqlandıransualları
cavablandırıblar.KönüllülərVətənmüharibəsidövründəyaşanmışha
disələrinbirhissəsiniözündəəksetdirənqısametrajlıfilməbaxıblar.

AzərbaycanRespubli
kasıXariciİşlərNazir
liyivəADAUniversite
tininbirgətəşkilatçılığı

ilə“44günlükVətənmü
haribəsivəmüharibədən
sonraAzərbaycanınxarici
siyasəti”mövzusunda“Dip
lomatiyahəftəsi”keçirilir.

İyulun 12dən 26dək da
vamedəcək layihəmüddətində
AzərbaycanınVətənmüharibəsi
dövründəxaricisiyasəti,habelə
müzəfər Ali Baş Komandanın
rəhbərlik etdiyiAzərbaycanOr
dusunun qazandığı tarixi Zəfər
haqqındamüxtəlifdövlətqurum
larınınrəhbərşəxslərinin,diplo
matik korpus təmsilçilərinin işti
rakıiləgörüşlər,birsıramədəni
proqramlar, ekskursiyalar və s.
nəzərdətutulub.
Azərbaycandafəaliyyətgös

tərənkönüllülər təşkilatlarınü
mayəndələrinin qatıldığı “Dip
lomatiya həftəsi”ndə müxtəlif
mövzularda təqdimatlar keçi
rilir.

İyulun 14də “Diplomatiya
həftəsi”ninnövbətigünüAzər
baycanın mədəniyyət sahəsi
nəhəsrolunub.Tədbirdəəsas
qonaq qismində mədəniyyət
naziri Anar Kərimov iştirak
edib.

Anar Kərimov “Azərbayca
nınmədəniirsinəqarşıerməni
təcavüzü” mövzusunda təqdi
matlaçıxışedib.
Nazirtarixi irsimizəqarşıer

mənivandalizminiəyaninüma
yişetdirəntəqdimatdaişğaldan

azad olunmuş ərazilərdə abi
dələrimizinhazırkıvəziyyətivə
onların bərpa olunması üçün
dövlətimizin həyata keçirəcəyi
işlərdəndanışıb.
MüzəfərAliBaşKomandan

İlhamƏliyevin rəhbərliyi altın
daAzərbaycanOrdusunun44
günlük Vətən müharibəsində
qazandığı Zəfərdən, torpaqla
rımızın otuz ilə yaxın davam
edənişğalınasonqoyulmasın
dan bəhs edənAnar Kərimov
vurğulayıbki,buqalibiyyəttari
ximizdəyenibirsəhifəaçıb.Bu
gün tariximizin ən şərəfi gün
lərini yaşayan respublikamız
bütün dünyada qalib dövlət,
xalqımız isə məğrur xalq kimi
tanınır.
Nazirtəqdimatdansonratəd

birəqatılangənclərimaraqlan
dıransuallarıcavablandırıb.
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Böyükdövlətxadimi,müdriksiyasətçi,ulu
öndərHeydərƏliyevin14iyul1969cuildə
sovetAzərbaycanınarəhbərliyəgəlməsi
ölkəmizintarixindəmüstəsnaəhəmiyyətə
malikdir.ButarixdənetibarənAzərbaycan
hərtərəfliinkişafyolunaqədəmqoyub,bu
günküuğurlarımızınetibarlıtəməlləriatılıb.

Əlamətdartarixin52ciildönümümünasi
bətiləbölgələrdəkimədəniyyətmüəssisələ
rindəmüxtəliftədbirlərkeçirilib.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi
Kürdəmir rayon Heydər Əliyev Mərkəzin
də“HeydərƏliyevzirvəsi”adlıdəyirmima
sa keçirilib. Çıxış edənlər ümummilli lider
HeydərƏliyevinVətənəvəxalqahəsretdiyi
mənalıömüryolundan,Azərbaycanın inki
şafıüçüngöstərdiyimüstəsnaxidmətlərdən
bəhsediblər.BeyləqanrayonHeydərƏliyev
Mərkəzi“Unudulmazböyüktarixişəxsiyyət”
mövzusundaelmipraktikkonfranskeçirib.

LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsiAs
tara rayonHeydərƏliyevMərkəzinin təşki
latçılığıiləkeçirilən“Zəmanəmizindahişəx
siyyəti”mövzusundavideokonfransdaböyük
siyasətçininAzərbaycanxalqıvədövlətçiliyi
qarşısındaxidmətlərindənsözaçılıb.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGən

cəşəhərMədəniyyətMərkəzindəuluöndər
HeydərƏliyevinsovetAzərbaycanına rəh
bərliyə gəlişinin 52ci ildönümü ilə əlaqə
dardəyirmimasakeçirilib.Goranboyrayon
HeydərƏliyevMərkəzində“UluöndərHey
dərƏliyev–milliideologiyamızınvəmüstə
qilliyimizinbaşmemarı”mövzusundasemi
nartəşkilolunub.GoranboyrayonMərkəzi
Kitabxanasının əməkdaşları isə “Tərəqqi
yolununbaşlanğıcı”adlıtədbirkeçiriblər.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiAğs

tafarayonHeydərƏliyevMərkəziMKSnin2
nömrəlişəhərkitabxanafilialıiləbirgə“14iyul
1969cuil–tərəqqiyolununbaşlanğıcı”adlı
tədbirkeçirib.QazaxvəTovuzrayonHeydər
Əliyevmərkəzləri vəQazax rayonMKSnin
birgə təşkilatçılığı ilə “14 iyuldan başlanan
yol”mövzusundavideokonfranskeçirilib.
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiAğdaş

rayonMərkəziKitabxanasıOxucularaxidmət
şöbəsinin təşkilatçılığı vəfilial kitabxanaların
iştirakı ilə “Böyük yolun başlanğıcı” adlı vi
deokonfrans keçirilib.Zərdab rayonMərkəzi
KitabxanasındaOxucularaxidmətşöbəsi“Ulu
öndərHeydərƏliyevin hakimiyyət illəri unu
dulmazdır”başlığıaltındatədbirtəşkiledib.

İsmayıllıRegionalMədəniyyət İdarəsiŞa
maxırayonHeydərƏliyevMərkəzinindirek
toruKönülEyvazova,bələdçiŞəhlaİsmayılo
vaəməkqabaqcılı,vaxtiləHeydərƏliyevləiki
dəfəgörüşmüş,“Qırmızıbayraq”ordenivəbir
çoxmükafatlarlatəltifolunmuşZöhrəZama
novanınailəsindəqonaqolublar.S.Zamano
vauluöndərləbağlıxatirələrinibölüşüb.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarə

siSalyan rayonHeydərƏliyevMərkəzinin
təşkilatçılığı ilə gerçəkləşən “Azərbaycan
tarixinin şanlı səhifəsi” adlı videokonfrans
dauluöndərinxalqımızahəsrolunanömür
yolunanəzərsalınıb.
BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiYev

lax şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin filialları
uluöndərHeydərƏliyevinölkəmizəbirinci
rəhbərliyə gəlişinin ildönümü ilə əlaqədar
videoçarxlarhazırlayıblar.
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiSi

yəzən rayonHeydərƏliyevMərkəzinin tə
şəbbüsü ilə “Tərəqqi yolunun başlanğıcı
– əbədiyaşar liderHeydərƏliyev”mövzu
sundavideokonfranskeçirilib.

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsi
MasallıXalqteatrındaTovuzdöyüşləri
zamanıqəhrəmancasınaşəhidolmuş
mayorAnarNovruzovaithafedilmiş
“Qəhrəmanlıqqalası”adlıvirtualədəbi
bədiikompozisiyatəqdimolunub.Biləsu
varRegionalMədəniyyətİdarəsiSalyan
rayonMərkəziKitabxanasınıntəşkilatçılığı
iləVətənmüharibəsininşəhidgiziriXu
dayarYusifzadənindoğumgününəhəsr
edilmiştədbirkeçirilib.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi
KürdəmirrayonHeydərƏliyevMərkəzində
2020ci ilinTovuzdöyüşlərinin ildönümünə
həsr olunan “Böyük Zəfərin başlanğıc gü
nü”adlıdəyirmimasakeçirilib.Dəyirmima
sada Kürdəmir rayon Heydər Əliyev Mər
kəzivəKürdəmirMKSnin1saylı filialının
əməkdaşlarıiştirakediblər.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsiZər

dab rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin təş
kilatçılığı ilə “Tovuzdan Şuşaya şəhidlərin
qanıiləçəkilənZəfəryolu”mövzusundavi
deokonfranskeçirilib.

Lənkəran Regional Mədəniyyət İdarəsi
nin rəisiŞahinŞahbazov, Lənkəran şəhər
Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Rey
hanəSadıxovavədigərəməkdaşlarVətən
müharibəsişəhidiMirməhəmmədəliRzaza
dənindoğumgünündəailəsiiləgörüşüblər.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

AğdamrayonMKSnin49saylıƏhmədavar
kəndkitabxanasıTovuzşəhidlərininəzizxati
rəsinəhəsrolunmuşvideoçarxərsəyəgətirib.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsinin

tabeliyində fəaliyyət göstərən mədəniyyət
müəssisələrinin əməkdaşları Tovuz döyüş
lərinin şəhidləri Namiq Əhmədov, Elşad
Məmmədov,YaşarBabayev,ElçinMustafa
zadə və İlqarZeynallınınməzarlarını ziya
rət ediblər.Qazax rayonMKS “Vətən sər
həddənbaşlayır”adlıonlayntədbirkeçirib.
TovuzrayonAzərbaycanAşıqSənətiDövlət
Muzeyi, Tovuz Rayon TarixDiyarşünaslıq
MuzeyivəAbulbəylikəndMədəniyyətevinin
birgə təşkilatçılığı ilə “BuZəfəri bizəyaşa
danşəhidlərimiz”adlıonlayntədbirkeçirilib.
TovuzrayonMKSisə“Qəhrəmanlarunudul
mur”mövzusundaanımtədbiritəşkiledib.
BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiYev

lax şəhərMKSnin kənd kitabxana filialla
rışəhidgizirXudayarYusifzadənindoğum
günüiləəlaqədarvideoçarxlarhazırlayıb.
İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi

Qəbələ rayonMədəniyyətMərkəzindəTo
vuzdöyüşlərişəhidi,MilliQəhrəman,gene
ralmayorPoladHəşimovunxatirəsinəhəsr
olunmuştədbirtəşkilolunub.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şəki
MKSnintəşkilatçılığıilə“Qəhrəmanlıqsal
naməmiz–Tovuzdöyüşləri”adlıvideokonf
ranskeçirilib.QaxrayonŞıxlarkəndklubu
və kənd kitabxanasının birgə təşkilatçılığı
ilə Vətən müharibəsi iştirakçısı Elçin Ata

yevləgörüşolub.OğuzrayonMKSninŞir
vanlıkəndkitabxanasındaTovuzdöyüşləri
şəhidlərininanımmərasimikeçirilib.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGən

cəşəhərHeydərƏliyevMərkəzivəMirCəlal
Paşayevin Gəncədəki evmuzeyinin təşki
latçılığıilə“Unudulmayanqəhrəmanlar”ad
lı tədbirkeçirilib.GəncəşəhərMədəniyyət
Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən
sənətkarlıqklubundaTovuzdöyüşlərininil
dönümüiləbağlı tədbirkeçirilib.Goranboy
rayonMərkəziKitabxanasınınUşaqşöbəsi
“Vətənsizinləqürurduyur”adlıtədbirkeçi
rib. Goranboy rayon Mərkəzi Kitabxanası
isə“Tovuzşəhidləriniqürurlaanırıq”başlıqlı
onlayntədbirtəşkiledib.

“Nizami Gəncəvi poemaları rəsmlərdə”
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiQazaxrayonHeydər
ƏliyevMərkəzivəQazaxDövlətRəsmQalereyasınınbirgətəş
kilatçılığıiləkeçirilən“NizamiGəncəvipoemalarırəsmlərdə”
mövzusundaonlaynrəsmmüsabiqəsibaşaçatıb.

“Nizami ili” çərçivə
sində 19 iyul tarixində
keçirilən müsabiqəyə
yeniyetmə və gənclər
dahişairinəsərləriəsa
sında çəkdikləri 20yə
yaxın əl işini təqdim
ediblər. Beş nəfərdən
ibarət münsifər heyəti
I,IIvəIIIyerlərüzrəqa
liblərimüəyyənləşdirib.

İyulun14dəQazaxrayonHeydərƏliyevMərkəzindəqaliblərin
mükafatlandırılmasımərasimikeçirilib.AğstafaRegionalMədəniy
yətİdarəsininrəisiElbəyƏli,idarəninQazaxvəTovuzrayonuüz
rənümayəndələriValehVəliyev,AdilHəsənov,Mədəniyyətİşçiləri
HəmkarlarİttifaqıQazaxrayonkomitəsininsədriİsgəndərQurba
novvəQazaxDövlətRəsmQalereyasınındirektoruMünəvvərXə
lilovanıniştiraketdiyitədbirdəqaliblərədiplomlartəqdimolunub.

“Bəşəriyyətin böyük arifi”
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQubarayonMKSnin
MərkəziKitabxanasıUşaqşöbəsinintəşkilatçılığıiləB.Səfə
roğluadınarayonMədəniyyətMərkəzininfoyesində“Nizami
yaradıcılığırəsmlərdə”adlısərgimüsabiqəvə“Bəşəriyyətin
böyükarifi–NizamiGəncəvi”başlıqlıkitabsərgisitəşkiledilib.

Gəncə Regional Mə
dəniyyət İdarəsiGoran
boyDövlətRəsmQale
reyası “NizamiGəncəvi
İli” çərçivəsində rayo
nun Nizami parkında
rəsmsərgisitəşkiledib.
GoranboyrayonHeydər
Əliyev Mərkəzində “Ni
zami Gəncəvi yaradıcı
lığı Azərbaycanın əqli
mülkiyyətivəbəşəriyyə

tinmədənisərvətidir”mövzusundadəyirmimasatəşkilolunub.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsiYardımlırayonHeydərƏli

yevMərkəzində“NizamiGəncəviİli”iləəlaqədarkeçiriləntədbirdə
mərkəzinrəhbərliyivəəməkdaşları,gənckönüllüləriştirakediblər.

AğdaşRegionalMə
dəniyyət İdarəsi Zər
dab rayon MKSnin 4
saylı şəhər kitabxana
filialı rayonun Həsən
bəyZərdabiadına isti
rahətparkında“Dünya
nınbirincisi,Nizaminin
“Xəmsə”si” başlığı al
tında kitab sərgisi təş
kiledib.

Böyük yolun başlanğıcıBölgələrdən xəbərlər

Mədəniyyət naziri “Diplomatiya 
həftəsi”ndə iştirak edib

Vətən sizinlə qürur duyur

Müxtəlif səpkili tədbirlər

AğstafaRegionalMədəniyyətİdarə
siTovuzrayonMərkəziKitabxana
sınınUşaqşöbəsində“Yaymək
təbi”çərçivəsində“Kitaboxumaq

bizənəöyrədir?”mövzusundaintellek
tualoyunkeçirilib.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Qax
rayonGüllükkəndMədəniyyətevivəkənd
kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə “Xəl
qimintoykimibiradətivar”adlıdiskussiya
keçirilib.Balakənşəhər2saylıDiyarşünas
lıqklubunda“Narkomaniyabəşəriyyətinbə
lasıdır”adlıonlayntədbirtəşkilolunub.
BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiYev

laxşəhərMKSnintabeliyindəolanQoyun
binəsikəndkitabxanafilialıoxucularasəy
yarkitabxanaxidmətitəşkiledib.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi
tərəfindənhəyatakeçirilən“Mədənikənd–
mədənimühit” layihəsi çərçivəsindəSaatlı
rayonununŞirinbəyli kəndində tədbir keçi
rilib. Sabirabad Regional Mədəniyyət İda
rəsininrəisiFəridQurbanzadəçıxışedərək
layihəbarədəətrafıməlumatverib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsi
AbşeronrayonCeyranbatanqəsəbəUşaq
incəsənət məktəbinin şagirdi FatiməAba
sova Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi
Akademiyasınəzdindəkiməktəbstudiyası
nın40illiyinəhəsredilən“Müxtəlifölkələrin
musiqiədəbiyyatınıöyrənirik”gəncmusiqi
çilərinbeynəlxalqmüsabiqəsinindiplomantı
adınıqazanıb.
XaçmazRegionalMədəniyyət İdarəsinin

təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Kəndlərdə
mədəniyyətgünləri”layihəsininnövbətiün
vanı Xaçmaz rayonunun Niyazabad kən
diolub. “SənəZəfər yaraşır,Azərbaycan!”
mövzusunuəhatəedəntədbirçərçivəsində
kitab,rəsm,əlişlərivəyerlimətbəxnümu
nələri nümayişetdirilib.Quba rayonMKS
nin Talabıqışlaq kənd kitabxanası tərəfin
dənsəyyarkitabxanaxidmətitəşkilolunub.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Qarabağın yeni yolları
İşğaldanazadedilmişərazilərdəyolinfrastrukturununyenidən
qurulmasıistiqamətindəgenişmiqyaslıişlərdavamedir.Bulayi
hələrdənbiriŞükürbəyliCəbrayılHadrutyeniavtomobilyolunun
inşasıdır.Yoluntəməlimartın15dəAzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinvəbirincixanımMehribanƏliyevanın
FüzulivəXocavəndrayonlarınasəfərizamanıqoyulub.

Dövlət başçısının
tapşırığınaəsasən, sö
zügedənavtomobilyolu
Qarabağıninkişafplanı
nəzərəalınmaqla4hə
rəkət zolaqlı olmaqla I
texnikidərəcəyəuyğun
inşaedilir.
Başlanğıcını Hacıqa

bulMincivanZəngəzur
dəhlizi magistral avto

mobil yolunun Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndindən keçən
hissəsindəngötürməkləXocavəndrayonununHadrutqəsəbəsinə
qədəruzanır.39,7kilometruzunluğundayeniyoluAzərbaycanAv
tomobilYollarıDövlətAgentliyinin“13NliXüsusiTəyinatlıYolİstis
marı”MMCiləsubpodratçıolaraqyoltikintisisahəsindəixtisaslaş
mışyerlişirkət“KörpüBinaTikinti”MMCçəkir.Hazırdayolboyunca
torpaqişləriaparılır.ŞükürbəyliCəbrayılHadrutavtomobilyoluXo
cavənd,FüzulivəCəbrayılrayonlarınınərazisindənkeçir.Avtomo
bilyoluHadrutqəsəbəsivəCəbrayılşəhəridədaxilolmaqlasözü
gedənrayonların20əyaxınyaşayışməntəqəsiniəhatəedəcək.
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AzərbaycanRəssamlarİttifaqıvə
KarikaturaçıRəssamlarBirliyinin
üzvü,beynəlxalqsərgilərin,mü
sabiqələrinlaureatıKirmanAbdin

62illikömrününyarıdançoxunutəsviri
sənətəhəsredib.

Ə.Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq
TexnikumundavəAzərbaycanDövlətİncə
sənətİnstitutunun(indikiADMİU)Rəssam
lıq fakültəsində təhsil alan Kirman Abdin
əsasənplakatustasıkimitanınır.Sənətka
rın yaradıcılığında prioqrafiya (ağac, dəri,
tikmə üzərində yandırma üsulu ilə naxış
açma)vəqrafikaəsərləriaparıcıyertutur.

O, xalqımızın tarixi
mədəni yaddaşında
iz salan bir çox əla
mətdar hadisələrə
əsərlərhəsredib.
2020ci ilin Vətən

müharibəsində qa
zandığımız parlaq
Qələbədəntəsirlənən
rəssam “Zəfər tarixi
ninşahidi”qrafikəsə
rini yaradıb. Prioqra
fiya üsulu ilə işlənən
əsərdəZəfərinşahidi
ağsaçlıanadır.Müəl
lif Qələbənin Şuşa
nın azad olunması
ilə təmin edildiyini
mədəniyyət paytax
tımızın rəmzi sayılan
xarıbülbül çiçəyi, 28
illik işğal zamanınisbətənsalamatqalmış
YuxarıGövhərağaməscidivəAzərbaycan
Türkiyəbirliyinin simvollaşdıran iki qardaş
ölkənin birləşmiş bayraqları fonunda təq
dimedib.
Rəssam “Nizami Gəncəvi İli”nə də əsər

həsredib.“Nizami–880”adlıtriptixdəprioq
rafiyanümunəsidir.Mütəfəkkirşairinportre
tininaparıcıyertutduğuəsərdəNizamiirsi
nin bəşəriyyəti humanizmə, sülhə və elmə

çağırması vurğulanır.Şairin ziyasınındilin
dən,dinindənvəmilliyyətindənasılıolmaya
raqhərkəsəçatdığınaişarəvurulur.
Qeydedəkki,KirmanAbdininRəssamlar

İttifaqınınVəcihəSəmədovaadınasərgisa
lonunda(2012,2016)vəNaxçıvanRəssam
larBirliyininBəhruzKəngərliadınasərgiza
lında (2016) sərgiləri keçirilib. O, 2006cı
ildənBeynəlxalqKarikaturaçılarTəşkilatları
Federasiyası(FECO)Azərbaycanqrupunun
üzvüdür.

Televiziya reytinqlərinin ölçülməsində 
Türkiyə təcrübəsi 

Azərbaycandateleviziyareytinqlərininölçülməsisahəsində
Türkiyətəcrübəsiöyrənilərəktətbiqediləcək.Buməsələiyulun
13dəMilliTeleviziyavəRadioŞurasının(MTRŞ)vəMedianınİnki
şafıAgentliyinintəşkilatçılığıiləAzərbaycan–TürkiyəBirgəMedia
Platformasıçərçivəsindəkeçirilənseminarınmövzusuolub.

Tədbirdə Türkiyədə televiziya reytinqlərini öyrənən TİAKın
(“Televizyon İzlemeAraştırmaları”AnonimŞirkəti) rəhbərşəxs
ləri, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının,
İqtisadiyyatNazirliyinin,MedianınİnkişafıAgentliyinin,MilliTele
viziyavəRadioŞurasınınrəsminümayəndələri,televiziyakanal
larınınrəhbərləriiştirakediblər.
MilliTeleviziyavəRadioŞurasınınsədri İsmətSəttarov iştirakçı

larısalamlayaraqAzərbaycanTürkiyəBirgəMediaPlatformasıçər
çivəsində keçirilən tədbirlərin davamı kimi seminarın əhəmiyyətini
vurğulayıb.Bildiribki,bütündünyadaolduğukimi,Azərbaycandada
audiovizualsənayenininkişafınınbazaşərtlərindənbirikeyfiyyətlivə
mötəbər televiziya izləmə reytinqlərinin ölçülməsidir. Azərbaycan
dabusahədəolanmövcudproblemlərinteleradioreklambazarının
zəifinkişafetməsinəgətiribçıxardığıvurğulanıb.Busahədətəcrübə
siolanTürkiyəninteleradiosahəsivəoradamövcudreytinqölçmə
sistemiAzərbaycandadamaraqlaöyrənilir.Şurasədriqeydedibki,
TİAKnümayəndələrininBakıdabumövzudatəqdimatkeçirməsivə
Türkiyətəcrübəsininmüzakirəsixüsusiönəmkəsbedir.
SeminardaMedianın İnkişafıAgentliyinin icraçıdirektoruƏh

məd İsmayılov da qardaş Türkiyənin media sahəsində atdığı
uğurlu addımlarınınAzərbaycanda da yaxından izlənildiyini və
butəcrübəninöyrənilməsininəhəmiyyətiniqeydedib.
TİAKınbaşdirektoruDursunGüleryüzdəvətəvətədbirintəşki

linəgörətəşəkkürünübildirib,TİAKşirkətivəonunfəaliyyətihaq
qındagenişməlumatverib.DahasonraTİAKınTexnikikomitəsinin
üzvüOgünDoğanAkyolqurumunteleviziyaizləmələrininölçülməsi
sahəsindəkifəaliyyətinəhəsredilmişgenişvideotəqdimatkeçirib.
Tədbirin ikincihissəsindəTürkiyə tərəfininetdiyi təqdimatvə

müasir reytinqölçməsistemininAzərbaycandamümkün tətbiqi
barədəmüzakirələraparılıb.

AşıqƏləsgər(18211926)Azərbaycan
aşıqsənətindəDədəƏləsgərkimidə
tanınmaqdadır.OnunDədə,haqq
aşığıolaraqbeləyüksəktitullarla
tanınmasısənətkarınkamilustadlığı
nıngöstəricisidir.

“İstəsənki,Ələsgəri görəsən,Göyçə
mahalımdı, mahalım mənim” – yazan
ustadGöyçəmahalınınAğkilsəkəndin
də Alməmmədin ailəsində doğulmuş,
uşaq yaşlarından Kərbəlayı Qurban
adlıbirvarəhlininnökəriolmuşdur.Elə
nökərçilik illərində könül dolusu, də
li sevdayla aşiq olsada, sevgi kamına
çatmayanƏləsgərsözdənşeirdənkam
almağaüztutmuşdur.Bəlkədəsevgisiy
ləbaşbaşaolabilmədiyindənTanrıdan
əvəzindəyeniyetməƏləsgərəsazasö
zətuşolmaqtaleyiyazılıbmış.
Sazsözarifininbirdəbəxti ondave

ribki,o,AşıqAlıkimisanballıustadaşı
ğatuşgəlmişdir.Məhzözününtəkrarsız
ifaçılığamalikolmasıvəAşıqAlınınya
nındabuulusənətidərindənmənimsə
məsionuzamankeçdikcəDədəƏləsgər
səviyyəsinəqaldırmışdır.AşıqƏləsgərin
DədəƏləsgərliyionunbusənətəsadəcə
çalıboxumaqkimiyox,“pürkamal,məri
fətelmi”kimidəyərverməsindənvəbunu
əməlindədəgöstərməsindənbilinirdi:
Aşıq olub di yar-di yar gə zə nin,
Əv vəl, baş da pür ka ma lı gə rək dir.
Otu rub-dur maq da ədə bin bi lə,
Mə ri fət el min də do lu gə rək dir.

Aşıq Ələsgər nədən hər sənətkara
deyilməyən Dədə aşıqdır? Əvvəla, o,
ustadı Aşıq Alının etimadını, həyatın
insanlıq görkünü qazanmışdı.Ələsgər
“Birşəyirdki,ustadınakəmbaxa,Onun
gözlərinə ağ damar, damar” deyərək
ustadlığın uca mərtəbəsini dolğunluq
laəksetdirir.O,əvvəlkiustadlarınsə

nət cərgəsində sinədəftər, bədahətən
söz qoşan, sazsöz dəryası, poetik
zənginliyiilədəözünəlayiqliyertutdu
ğuna,sənətboğçasınıyeniliklərləzən
ginləşdirdiyinə görəDədə sənətkardır.
O, sevgidə kam görmədən yaşamağı,
yanmağı bacardığı kimi, sözü ilə yan
dırmağıdabacaran,sevgiyəsözqoş
mağıiləbərabər,sözədəsevgigətirən
məhəbbətaşığıdır.“Üzüondandönsə”
də, “yar yanında günahkar” olsa da,
“qadasınalan”aşiqdir:
Sə hər-sə hər bağ da gə zən na zə nin,
Dəs tin lə qön çə ni üz, qa dan alım.
Sü sən dən, sün bül dən, la lə, nər giz dən,
Si yah tel lə ri nə düz, qa dan alım.

O,birsözsərrafı,sözvaqifiidi.Təbiəti
qəlbənduyan,onunözünəməxsusluğu
nuböyükhəssaslıqlaoxucuya,dinləyi
cilərə duyuran sənətkarın bumövzuda
şeirlərimaraqlıdır.AşıqƏləsgərindədə
lik yazıyozu fəhmində yaylaq seyrən

gahkimigözəlləşir,dağtəpəsindəkiqar
xəstəüçündərmanaçevrilir:
Ax şam-sa bah, çeş mə, sə nin ba şı na,
Bi lir sən mi ne cə can lar do la nır?
Bül lur bu xaq, al maya naq, ay qa baq,
Şah mar zül fü pə ri şan lar do la nır...

AşıqƏləsgərsəmimiyyəti,həssaslığı,
böyükürəyi, qayğıkeşliyi, təəssübkeşli
yi, yurdsevərliyi ilə seçilən sənətkardır.
O, yaxşılığı və yamanlığı aydın sezən,
yeridüşdükcəaydınladanozandır:

Can de mək lə can dan can əs kik ol maz,
Mə həb bət ar tı rar, meh ri ban ey lər.
Çor de mə yin nə fi nə dir dün ya da?
Abad kön lü yı xar, pə ri şan ey lər...

Kamilustaddandərsalansənətkarın
özü də ustad olaraq neçəneçə şəyir
dinə ulu ozanaşıq dünyasının sirlərini
öyrətmişdir.AşıqAlıdanqazandığı təc
rübəni zamanzaman cilalayan Dədə
ƏləsgərAşıqNəcəf,AşıqQurban,Aşıq
Yusif,AşıqAğayar,AşıqƏsəd,AşıqQi
yasvəbaşqalarınısənətkarkimiyetiş
dirmiş,busənətinyaşamasınaöztöhfə
sinivermişdir.Bunuo,“AdımƏləsgərdi,
mərdimərdana, On iki şəyirdim işlər
həryana”deməklədətəsdiqetmişdir.
Böyük sənətkar ömrünün son vaxt

larında ailədaxili faciələrlə üzləşərək
sıxıntılı, əzablı həyat sürmüşdür. Eyni
zamanda 1918ci ildə ermənilərin di
gəryaşayışməskənlərimizkimiGöyçə
mahalınıdaviranqoymalarıhamıkimi
Aşıq Ələsgəri də köçkün həyatı ya
şamağa məcbur etmişdir. O, əvvəlcə
KəlbəcərinYanşaqkəndindəyaşamış,
sonraTərtərə köçərək birmüddət bu
radaqalmalıolmuşdur.Sovethökumə
ti qurulandan sonra Ələsgər yenidən
doğmayurdunaqayıtmışdır.

1980ci illərin sonlarında erməni şo
vinizmi yenidən baş qaldıranda Ermə
nistan (Qərbi Azərbaycan) ərazisində
öz atababa yurdlarında yaşayan soy
daşlarımız elobasından didərgin salı
nır.Bədnamermənilərxalqımızınmaddi
mədəni irsini yerlə yeksan edir, böyük
sənətkarın ocağı, qəbirüstü abidəsi də
buvandalizminqurbanınaçevrilir.
Azərbaycan ədəbiyyatının zənginliyi

yazılı və şifahi sözün qoşa qanad kimi
birgəliyindənibarətdir.BubirgəlikdəQur
bani,AbbasTufarqanlı,XəstəQasım,Sa
rıAşıq,AşıqAlıkimiböyükustadlarkimi
AşıqƏləsgərdəelsənətkarıolaraqellə,
yurdla birgə şənlənib qəmlənmişdir. O,
məhzbusadəliyiiləalilikqazanmışdır.
DədəƏləsgəraşıqşeirininbütünbi

çimlərində yaddaqalan, diqqətçəkən,
müdrikkəlamlınümunələryaratmışdır.

Aşıqşairindilinin rəvanlığı,oynaqlığı,
sözlərininmusiqi köklü olması bəstə
karlarımızındadiqqətiniçəkmişdir.Bir
sırabəstəkarlarşeirləriəsasındaçox
saylı mahnılar yazmışlar və bu nəğ
mələri tanınmış  müğənnilərimiz ifa
etmişlər.
Aşıq Ələsgər aşıq sənətinin, sazın

sözündədəliknümunəsidir.Oözündən
əvvəlkivəsonrakıklassikləribiraraya
gətirən, birləşdirən sənət körpüsüdür.
Məhz o körpüdə aşıq sənətinin dünə
nini, bu gününü və sabahını görmək
mümkündür.AşıqƏləsgərinzənginirsi
sözləincəsənətinbirliyinintəcəssümü
dür. Ustadlar ustadı dil olaraq türklü
yün,dinolaraqİslamıngörküdür.
AşıqƏləsgəryazanyozanustadola

raqbütünzamanlardainsanlarındiqqə
tindəqalacaqozandır...

Etibar ƏLİYEV 
Gədəbəy Aşıq Məktəbinin direktoru, 

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin üzvü

XXəsrtəsvirisənəttariximizdəizqo
yantanınmışsənətkarlardanbiridə
XalqrəssamıVidadiNərimanbəyov
dur.Fırçaustasınınparlaqtabloları
ölkəmizdə,həmçininxaricdəbirsıra
muzeyvəqalereyalarıbəzəyir.

AzərbaycanXalqCümhuriyyətininxa
ricətəhsilalmağagöndərdiyigənclərara
sındaQarabağın tanınmış şəxslərindən
şuşalı Əmir bəy Nərimanbəyovun oğlu
Fərmandavaridi.O,FransanınTuluza
Universitetininmühəndiselektrikixtisası
naqəbulolunur.Təhsilaldığımüddətdə
fransızdilinimükəmməlöyrənir.Təhsili
ni başa vurduqdansonra İrmaLyaRu
deadlıfransızxanımlaailəqurur.13iyul
1926cıildəonlarınoğulövladıdünyaya
gəlir. Adını Vidadi qoyurlar. 1929cu il
dəailəBakıya köçür. 1930cu ildəailə
dəikincioğul–gələcəyindahabirböyük
rəssamıToğrulNərimanbəyovdoğulur.
Avropa təhsilli valideynlərinin zən

gin mənəvi aləmi Vidadinin təlimtər
biyəsinə müsbət təsir edir. O, erkən
çağlardan təsviri sənətəmaraqgöstə
rir. Bu arzuxəyalla yaşayarkən vətən
göylərində qara buludlar sıxlaşmağa

başlayır,30cuillərinrepressiyayelləri
əsir. Fərman Nərimanbəyov da Cüm
huriyyət tərəfindənAvropada təhsil al
mağagöndəriləndigərazərbaycanlılar
kimi repressiyaya məruz qalır. Həbs
olunur və Sibirə sürgün edilir. 1941ci
ildəFransavətəndaşlığındanhələçıx
mayanİrmaLyaRudedəBakıdahəbs
olunur.OnuövladlarındanayıraraqÖz
bəkistanın Səmərqənd şəhərinə sür
günedirlər.O,1961ciiləqədərbuşə
hərdəyaşamağaməcburolur.Buçətin
vəməşəqqətliillərdəinamınıitirməyən
FərmanNərimanbəyovunailəsihərcür
çətinliyəqatlaşır.
Vidadi1943cüildəortaməktəbibitirib

Ə.ƏzimzadəadınaBakıRəssamlıqTex
nikumunaqəbulolunur.Lakinburadabir
iloxuyur.19411945ciillərmüharibəsi
ninqızğınçağıidi.Odabirçoxhəmya
şıdlarıkimicəbhəyəyollanır.
Müharibədən sonra təhsilini Vera

MuxinaadınaSanktPeterburqAliRəs
samlıq Sənaye Məktəbində və Tbilisi
RəssamlıqAkademiyasındadavamet
dirənV.Nərimanbəyovdövrününböyük
sənətkarlarındandərsalır.
Müharibəninodalovunugörmüşrəs

sam yaradıcılığında daim bumövzuya
müraciət edib. Rəssam II Dünya mü
haribəsinə həsr etdiyi tablolarda sovet
əsgərinindöyüşkənvəqorxmazobraz
larını yaratmağa çalışıb. Sözügedən
tablolarhəmdəsərtüslubdaişlənməsi
nəgörəseçilir.Obrazlarınüzlərində,əl
lərində,həttageyimlərinqırışlarındadə
rinbirsərtlikgörünür.Rəssambəlkədə
savaşınağrıacısınıdahaqabarıqver
mək üçün sərt üsluba müraciət edib.

Müəllifin “1941ci il”, “Bakılıların xatirə
sinə”, “Yolda”, “Müharibə yollarında”,
“1945ciilinbaharı”,“Müharibəuşaqları”,
“Adsızyüksəkliklərdə”,“Yolasalma”,“Xa
tirə”,“Bayraq”əsərlərindəinsandamüha
ribəyəqarşı dərinnifrət, döyüşə çağırış
məqamları daha qabarıqdır. Əsərlərdə
qara və qırmızı rənglərin üstünlüyü ay
dıncasezilir.Burəsmlərhəmdəonugös
tərirki,V.Nərimanbəyovsovetdönəminin
birçoxyaradıcıinsanlarıkimiideologiya
nın yalan təbliğatına ürəkdən inanaraq
onunyolundaözistedadınısərfedib.
V.Nərimanbəyov hələ tələbə ikən

“Düşməninsevinci...”tablosuilətanın
mışdı.O,buəsərdəaçıqsəmada,gü
nəşinfonundaqarabuludlaylarıtəsvir
edib.Tablonunqarşısındaisəikiinsan
obrazıgörünür.Onlardanbiriyağış,di
gəriquraqlıqarzulayır.Müəllifbumən
zərəni inandırıcı, gələcəyə inam və
ümidhəvəsiiləişləyib.Seyrçilərəsərə
yaradıcıəməyinməhsulukimiyox,hə
yathəqiqətlərininrəmzitəkbaxır.Müəl
lifinfikriisəçoxasanlıqlabaşadüşülür.

Tanınmışrəssamın1963cüildəərsəyə
gətirdiyi “Yolda” adlı monumental, iri
həcmlitablosusənətsevərlərtərəfindən
böyükmaraqlaqarşılanıb.Əsərinsüjet
vəkompozisiyaquruluşuçoxsadəolsa
da,düşündürücüdür...
Araşdırmalarda V.Nərimanbəyovun

səmimi,mehribanvəqayğıkeşbirinsan
olduğuvurğulanır.O,zəhmətkeşolmaq
layanaşı, işinəböyükməsuliyyətləya
naşıb.Daimmövzuaxtarışlarındaolub.
Əsərlərindəzəhmətadamlarınınmüxtə
lifanları vəovqatları sənətkarlıqla işlə
nib.Onunqəhrəmanlarınınçöhrələrində
sevinc,fərəhvəkədərduyulur.
Rəssamın “Xatirələr” əsərində isə

gərginlik və həyəcan yaşadan cizgilər
aydınsezilir.Ömürgünyoldaşımüha
ribəyəgedənqadının intizardanqəddi
əyilib. Həyatdan küskün, insanlardan
narazıgünləryaşayır.Atasınınnəvaxt
qayıdacağını soruşan balasına nə ca
vab verəcəyini bilmir. Ananın gözləri,
baxışlarıhəyatyoldaşınıngetdiyiyolla
radikilir.Sənətkarbuduyğularıolduq

cainandırıcıcizgilərləverərəkinsanlar
damüharibəyənifrətoyadabilib.Əsər
100dənçoxölkəninsərgisalonlarında
uğurlanümayişolunub.
Rəssam ölkəmizin milli problemləri

nədəbiganəqalmayıb.Görkəmlitəsviri
sənətustasının20Yanvarahəsretdiyi
“Qatillər”əsəribirçoxölkələrdənümayiş
etdirilib.Əsərinsanlardaamansızsovet
rejiminəqarşınifrətoyadır.Ermənilərin
ölkəmizəqarşıapardığıişğalçılıqmüha
ribəsinə, ərazilərimizin işğalına əsərləri
ilə münasibət bildirən rəssamın Azər
baycanın müstəqilliyini tərənnüm edən
“Vətənbayrağıaltında”rəsmidəmaraq
doğurur. İrihəcmli əsərdə üçrəngli bay
rağımızınaltındadöyüşkənAzərbaycan
əsgərləritəsvirolunub.
Görkəmli sənətkarın əsərləri içərisin

də portret janrında yaratdığı nümunələr
ayrıcayertutur.“İnteryerdəqız”,“Qaçaq
Nəbi”,“A.Semyonovunportreti”,“Briqadir
S.Məmmədovunportreti”, “Anaportreti”,
“Tutqunüz”əsərləri yüksəkustalıqla iş
lənib. Özəlliklə “Tələbə qız”, “Nəzifənin
portreti”əsərləriseyrçiniözqarşılarında
dahaçoxdayanmağa,obrazınovqatvə
daxilidünyasınıduymağaməcburedir.
Rəssamın keçmiş SSRİ məkanı ilə

yanaşı, Macarıstan, Çexiya, Bolqarıs
tan,Rumıniya, Finlandiya və digər öl
kələrdədəfərdisərgilərikeçirilib.
Əməyi yüksək qiymətləndirilən fırça

ustası1982ci ildə“Xalqrəssamı” fəx
riadına layiqgörülüb,2001ci ildə isə
“Şöhrət”ordeniilətəltifedilib.
Əsərləri Moskva Dövlət Tretyakov

Qalereyasında,MDBvəbir sıraAvro
paölkələrininmuzeylərindəsaxlanılan
XalqrəssamıVidadiNərimanbəyov13
dekabr2001ciildəBakıdavəfatedib.

Savalan FƏRƏCOV

Dünyanı dolaşan rənglər səltənəti

Saz-söz sənətinin Dədə ƏləsgəriAşıq Ələsgər – 200

Qarabağ Zəfərindən 
“Nizami ili”nə rəssam baxışı

Musiqi məktəblərinin şagirdləri 
beynəlxalq müsabiqədə uğur qazanıblar

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininMüslümMaqomayevadına26nöm
rəlionbirillikMusiqiməktəbininviolinsinfininşagirdləriRusiyanınRostovDon
şəhərindəonlaynformatdakeçirilən“ArtPerformance”beynəlxalqincəsə
nətmüsabiqəsindəuğurlaiştirakediblər.

Məktəbin“Fantaziya”skripkaçılaransamblımüsabiqəninQranprimükafatına,
SəidMəmmədovvəAylinMəmmədli isə Iyerə layiqgörülüb.Ansamblınbədii
rəhbərivəməktəbinviolinixtisasıüzrəmüəllimiMahirəTabıyeva,konsertmeys
termüəllimlərEmilHəşimovvəŞəlaləƏhmədovadiplomilətəltifolunublar.
SözügedənmüsabiqəyəqatılanpaytaxtdakıSəidRüstəmovadına13nömrəli

Uşaqmusiqiməktəbininşagirdləridəyüksəknəticəgöstəriblər.Fortepianoixti
sasıüzrəmüəllimRənaMəmmədovanınşagirdləriMəleykəRüstəmli, İbrahim
MəmmədovIyer,EminNəsibli,ƏfruzMirzəzadəIIyer,müəllimZeynəbHəmi
dovanınşagirdləriNikaKeyvani,AmirmehdiHəsənzadəIyer,“Ansambl”nomi
nasiyasındaviolinixtisasıüzrəmüəllimÜlfətNağıyevanınşagirdiGöyçəkMəm
mədovavəfortepianoixtisasıüzrəİbrahimMəmmədovIyerəlayiqgörülüblər.



6 yaddaş www.medeniyyet.az

№53 (1830)
16 iyul 2021

əvvəli səh. 1-də
Mirabbas müəllim deyir ki,

Siyasi Repressiya Qurbanları
Muzeyi 2019-cu ilin 24 mayın-
da Azərbaycan Sərhəd Müha-
fizəsinin100 illiyinəhəsredilən
tədbirlər çərçivəsində yaradılıb.
Ötən əsrin 30-cu illərində siya-
si repressiyalar zamanı bütün
məhbuslar burada saxlanılıb.
Bu həbsxanada onlara fiziki,
mənəvi işgəncələr verilib, gül-
lələnib, yaxud da sürgün olu-
nublar.Muzeyinyaradılmasında
əsasməqsədhəmin illərdəbaş
verən hadisələri insanlara çat-
dırmaq və repressiyaya məruz
qalansoydaşlarımızınxatirələri-
niyaşatmaqdır.

“Sibir” və “32 000”
Muzeyə daxil olarkən qatarın

pəncərəsində insan barmaqları
təsvir edilmiş iki maraqlı kom-
pozisiya ilə qarşılaşırıq. Birin-
ci kompozisiyada barmaqların
üzərində“Sibir”yazısı,digərində
isə“32000”rəqəmiəksolunub.
Muzeyin rəisi qeyd edir ki,

“Sibir” yazısı repressiya illə-
rində sürgün olunan insanların
cəzaçəkmə yerlərinə göndəril-
məsi ilə bağlıdır: “1937-ci ildə
SSRİ Xalq Ədliyyə Komissar-
lığı tərəfindən o vaxtAzərbay-
cana rəhbərlik etmişMirCəfər
Bağırova məktub göndərilir.
Məktubdaqeydolunurki,1934-
37-ciillərdəkəndyerlərindəbir
çoxinsanhaqsızyerəməhkum
olunub,həmin insanların işləri-
nəyenidənbaxılsın.Məktubda
32minəyaxıninsanınadıqeyd
olunur.Kompozisiyadakırəqəm
bununlabağlıdır”.

Dindirilmə otağına yollanırıq.
Həmsöhbətimiz bildirir ki, həmin
illərdəistintaqacəlbolunanşəxs-
lərin izahatları bu otaqda alınıb.
Burada simvolik quraşdırılan
maket izahatı alınan görkəmli
şair-dramaturq Hüseyn Cavidi
əksetdirir.Cavidikiilbuqaran-
lıqvəsoyuqzindandasaxlanıl-
dıqdansonraSibirə–Maqada-

na sürgün edilib. Soyuq Sibir
mütəfəkkirşairəməzarolub...

“Xalq düşməni”nin 
həyat yoldaşına 

mühakiməsiz sürgün
Muzeyin daxilində kitabxana

damövcuddur.Kitabxanadarep-
ressiyaya məruz qalan soydaş-
larımızın bəzilərinin şəxsi işləri
saxlanılır. Burada eyni zaman-
dahəmindövrəaid100-əyaxın
kitabı da görmək mümkündür.
Bələdçimiz deyir o dövrdə belə
birqaydavardıki, “xalqdüşmə-
ni” kimi güllələnən şəxsin həyat
yoldaşı məhkəməsiz, mühaki-
məsiz səkkiz il sürgün olunmalı
idi.Şəxsin3yaşınaqədərövladı
yaxınqohumlarına,3-15yaşara-
sıuşaqlar isəuşaqevinəverilir-
di.Bucürsürgünolunanqadın-

lar üçün Qazaxıstanda Akmola
vilayətində qısa adı ALJİR adlı
(Akmolinskiy laqer jen izmenni-
kovrodinı–Vətənxainləriqadın-
larının Akmola düşərgəsi) olan
xüsusi düşərgə yaradılmışdı:
“Hazırda o düşərgə ərazisində
repressiyamuzeyifəaliyyətgös-
tərir.Həminmuzeyləəlaqəsax-
layaraqxahişetdikki,oradacəza
çəkmiş azərbaycanlı qadınların
sənədlərinibizəgöndərsinlər.Bu
günəkimi44nəfərazərbaycanlı
qadınınməlumatınıəldəetmişik.
Bu qadınların böyük əksəriyyəti
respublikanın tanınmış şəxslə-
rininailəüzvləri,yaxınlarıvəya
tanışlarıolublar.Onlarınbirçoxu
həmindüşərgədəvəfatedib,bə-
ziləriisəevlərinədönəbiliblər”.
Muzeydəfilmotağıdavar.Bu-

rada ziyarətçilər üçün repressiya
dövrünə dair 30-a yaxın sənəd-
li film nümayiş olunub. Mirab-
basmüəllimqeydedirki,muzey
fəaliyyətəbaşlayandankompleks-
də10-ayaxınsənədlifilmçəkilib.

Güllələnmə 
təxirə salınmır...

Muzeyinəndəhşətvəvahimə
saçan otağına yollanırıq. Söh-
bət Azərbaycan xalqının işıqlı
gələcəyiüçünqələmçalan,öm-
rünüelmə,təhsiləsərfedəngü-
nahsız insanların ömrünü yarı-
dakəsəngüllələnməotağından
gedir. Otağa daxil olarkən ilk
olaraq həkim geyimində insan
maketiqarşımızaçıxır.Öyrənirik
ki, güllələnmə icra olunduqdan
sonra həmin şəxsin ölüb-ölmə-
məyinitəsdiqetməküçünotaq-
da həkim də fəaliyyət göstərib.
O, ölən şəxs haqqında arayış
yazaraq imzalayırdı.Ölümhök-
mü yerinə yetirildikdən sonra
meyitnaməlumbirərazidəbas-
dırılırdı. Bu günə kimi həmin

şəxslərin harada basdırılması
barədə dəqiq məlumat yoxdur.
Həmsöhbətim vurğulayır ki,
otaqda təmizlik işləri apararkən
60-70 smdərinlikdə torpaq qa-
tındaqanaşkarolunub.Otaqda
güllələnməyəhazırinsanmaketi
nakam şairimiz Mikayıl Müşfiqi
xatırladır. Maketə baxarkən bir
anlıq düşünürük ki, şair üsyan
edibdeyəcək:

Mən gən cəm, bi li rəm, 
 is tiq balım var,
Hə lə bədr ol mamış 
 bir hi lalım var.
Yel kə nim açılır, 
 qa ra yel, əs mə,
Mə nim bu dər ya da 
 bir san dalım var...
Muzeyi dolaşdıqca sanki ki-

tablardan oxuduğumuz o dəh-
şətli dövrə qayıdırıq. Qulaqla-
rımızda repressiya dövründə
olmazınişgəncələrəməruzqal-
mış soydaşlarımızın ah-naləsi
eşidilir...

Cüzi işıq, 
böyük azadlıq istəyi

İndiisəmuzeyinkarser-
lərolanbölməsindəyik.Mi-
rabbas müəllim bildirir ki,
məhkumlar müstəntiqlərə
istədikləri cavabları ver-
mədikdəgünlərləkarserlə-
rəatılıb,buradaac-susuz
saxlanılırdılar.3-4günər-
zindəonlarayalnızbirtikə
çörəkverilirdi.Həttaməh-
kumlarişgəncəməqsədilə
günlərlə divarlarda quraş-
dırılanzəncirlərdəasılıvə-
ziyyətdəsaxlanılıblar.
Gördüklərimdən, eşitdiklərim-

dənsonraartıqhissedirəmki,nə
yeriməyə,nədədanışmağataqə-
tim qalıb. Muzeyin zalına doğru
aram addımlarla hərəkət edirik.

Buradakameralarınqapılarındakı
kiçikpəncərələrdiqqətimiziçəkir.
Həmin pəncərə açılanda kame-
raya cüzi işıq düşür.Məhkumlar
işığa, azadlığa can atsalar da,
qorxuncrejiminpəncəsindənqur-
tulmaqşanslarıyoxidi...

Çamadanlar – bir daha 
evə dönməmək  

Muzeydədiqqətçəkənkompo-
zisiyalardan biri çamadanlarla
bağlıdır.Öyrənirikki,repressiya
dövründəhərhansıbirşəxsiis-
tintaqaçağıranda,oartıqbirda-
ha evə qayıtmayacağını bilirdi.

Yahəbsxanayagedəcək,yada
sürgünolunacaq.Onagörədə
həmin şəxslər hazır çamadan
düzəldib saxlayırdılar. İstinta-
qaçağrılandahəminçamadan-
ları da özləri ilə götürürdülər. 

Kompozisiyadaçamadanlarınni-
zamsız şəkildə təsviri günahsız
insanlarınacıtaleyiniəksetdirir.
Əsas zalda müxtəlif məlumat

lövhələri də yerləşdirilib. Həmin
lövhələrdə repressiyaya məruz
qalmış azərbaycanlı hərbi xa-
dimlər, Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti tərəfindən xaricdə təh-
silalmağagöndərilmiştələbələr,
güllələnmişmədəni-maarifvəic-
timai-siyasi xadimlərdən Xədicə
Qayıbova, Mədinə Qiyasbəyli,
Nemət Məlikova, Panfiliya Ta-
nailidi və Ayna Sultanova haq-
qındaməlumatlarəksinitapıb.

Hər bir divarı, ota-
ğı özündə həmin qara,
zəhər dadlı illərin ağrı-
acısınıəksetdirənmu-
zeydə olarkən vaxtın
necəkeçdiyinibilmədik.
Amma burada min bir
əzabaməruzqalan“gü-
nahsız müqəssirlər”in
birdəqiqəsibəlkədəbir
iləbərabərolub...
Sonda muzeyin iş

qrafikini də öyrəndik.
Muzeyhəftəninbeşgünü, saat
8:00-dan axşamçağı 17:00-dək
fəaliyyət göstərir. Muzeyə baş
çəkmək istəyənlər qabaqcadan
məlumatverməkləkompleksizi-
yarətedəbilərlər.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Qəzetimizin11iyuntarixlisayında95yaşlıBuzovnakitabxana
sındantəqdimetdiyimizreportajdabuqəsəbəyəsəyahətimizlə
bağlıəlavəyazıdavədetmişdik.Aktyor,ƏməkdarartistMirzə
Ağabəyli,sözverdiyikimi,bizidoğmayurduBuzovnanıngəzmə
ligörməliyerləriiləqarışqarıştanışetdi.Günəşinyüksəkhərarə
tinərəğmənqədimyaşayışməskəninintariximəkanlarıilətanış
olmağımızüçünsəyləriniəsirgəmədi.Baxmayaraqki,Buzovna
mənəyadməkandeyildi,ammaburadadoğulubböyüyübyaşa
dolmuşbirsakininbələdçiliyindəsəyahəttamambaşqadır...

Bakı kəndləri içərisində Bu-
zovna kəndi (hazırda Xəzər
rayonunda şəhərtipli qəsəbə)
qədimliyinə, spesifik xüsusiy-
yətlərinə görə digərindən fərq-
lənir. Mənbələrdə Buzovnada
əhalinin məskunlaşmasının mi-
laddan əvvəl III əsrə təsadüf
etdiyibildirilir.Yazıdaoxuculara
qəsəbənin zəngin qədim tarixi-
memarlıqabidələri,maraqlımə-
kanlarıhaqqındasözaçacağıq.
Buzovnada IXəsrəaidalban

məbədi, Qarapaltar piri (1306),
Bürc-qala (XV-XVI əsrlər), Xə-
lifə Əli və Məhəmməd Mömin
türbəsi (XVII), Sahib-əz-zaman
məscidi (XVII), XIX əsr İmam
HəsənvəMəşədiQəribməsci-
di, Seyid Qasım, Şeyx Cavad,
SeyidGülşanpirləri,HəzrətƏli
qədəmgahı(Əliayağıpiri),Hun
qəbiristanlığı və “Təhməzov”,
“Capayev”, “Hacı Nurəli” və
“MəşədiVeysəl”adlıhamambi-
nalarıvar.

***
Üz tutduğumuz ilk ünvan qə-

səbənin Nəsranilər məhəlləsin-
dəalbanməbədi – el arasında
“Tərsa piri” adı ilə tanınanmə-
kan oldu. Yerli sakinlərin inan-

cına görə, bu ocaq qorxuluğu
götürür,niyyətlərigerçəyəçevi-
rir. Məbədin yanında çıldaq da
fəaliyyətgöstərir.
Tərsa pirindən sonra 206

nömrəli orta məktəbin qarşı-
sında qəsəbənin görkəmli mə-
dəniyyət xadimlərinin büstləri
qoyulanəraziyəgəlirik.1990-cı
illərdəucaldılanbüstlərinmüəl-
lifi Xalq rəssamı XanlarƏhmə-
dovdur. İsmayıl Səmədzadə,
Haşım bəy Saqi, Hacı Dadaş
Qaib,MəşədiAzər (Buzovnalı),
NadirAxundov, Nəcibə Məliko-
va və Sidqi Ruhullanın büstləri
gənc nəsil üçün də öz mədəni
keçmişlərini bilmələri baxımın-
danəhəmiyyətlidir.
Mirzəmüəllimbüstsahiblərinin

bəzilərihaqqındaməlumatverir.
Bildirirki,HaşımbəySaqiqəzəl-
xanolub.Onun “Divan”ıakade-
mikRafaelHüseynovtərəfindən
nəfis tərtibatla çap edilib.H.Sa-
qihəmdəBuzovnanındahabir
yetirməsi,görkəmli teatrvəkino
aktrisası,XalqartistiNəcibəMə-
likovanınatasıdır.SaqininMirzə
Cəlilvəodövrünziyalılarıiləya-
xın əlaqələri olub. MəşədiAzər
(İmaməliyev – Azər Buzovnalı)

böyük qəzəlxan Əliağa Vahidin
ustadıhesabedilir.Onun“Diva-
nı”ı, “Oğuznamə” poeması və
digər əsərləri ədəbiyyatşünaslar
tərəfindən yüksək qiymətlən-
dirilir. Nadir Axundov istedadlı
klarnetifaçısıkimitanınıb.Azər-
baycanınvəSSRİ-ninXalqartis-
tiSidqiRuhullaisəteatrvəkino
sənətimizdəsilinməzizlərqoyan
sənətkarlardandır.
Büstlər Buzovnanın bir xey-

riyyəçi sakini tərəfindən sifariş
olunub və məktəbin qarşısında-
kı “Şairlər bağı” adlı məkanda
qoyulub. Mirzə müəllim Məşədi
Azər Buzovnalının bu məktəb-
dədərs dediyini diqqətə çatdırır.
Bildirir ki, Hüseyn Cavid, Mika-
yıl Müşfiq və Cəfər Cabbarlı bu
məktəbdə olublar. Əlavə edir ki,
milli mesenat Hacı Zeynalabdin
Tağıyev həm Buzovna, həm də
Mərdəkandan gənclərin xaricdə
oxumağa göndərilməsinə dəstək
olub. Həmsöhbətimiz tanınmış
buzovnalılardanAzərbaycanteatr
və kino sənətinin məşhur sima-
larından olanXalq artisti Nəsibə
Zeynalovanın atası, teatr xadimi
Cahangir Zeynalovun da adını
hörmətlə çəkir, xidmətlərini yada
salır.

***
Növbəti baş çəkdiyimiz mə-

kan “Təhməzov” hamamıdır.
Bələdçimiz yolboyu küçələrin
və məhəllələrin adları ilə bağlı

məlumatverir.Bildirirki,buha-
mamın tikilməsinin maraqlı ta-
rixçəsivar.Kəndinimkanlışəxs-
lərindənbirininxanımıovaxtel
hamamına gedir və həmin gün
kişilərin növbəsi olduğu üçün
kor-peşmanqayıdır. Buna görə
dəxanımınhəyatyoldaşıMəm-
mədrzaTəhməzovkənddəikin-
cibirhamamaehtiyacolduğunu
dərk edir və buməqsədlə yeni
bina inşa etdirir. Maraqlı me-
marlığamalik,150-dənçoxyaşı
olan hamam uzun müddət Bu-
zovnasakinlərinəxidmətedib.
Mirzəmüəllimdiqqətəçatdırır

ki,Buzovnabirsırayerlivəxa-
ricifilmlərdəbəzikadrlarınlentə
alındığı məkanlardandır. Azər-
baycan kinosunun incilərindən
olan“Uzaqsahillərdə”və“Fətəli
xan”filmlərininbəzikadrlarıbu-
radalentəalınıb.Gürcürejissor-
ların çəkdiyi “Məmlük” filmində
Nadir Axundov “Bayatı-kürd”
muğamınıburada ifaedib,Bol-
qarıstan və Rusiya kinematoq-
rafçılarının çəkdikləri “Mustafa
Şokay”filmidəBuzovnadakino-
lentə köçürülüb.Bundan əlavə,
“Yeddioğulistərəm”filmininbəzi
kadrları,sonillərinekranişlərin-
dən olan “Axırıncı dayanacaq”
filmivəs.bukənddətarixinkino
yaddaşınayazılıb.
Daha sonra yolumuzu “Caba-

yev”adlananhamambinasından
salırıq.Tikilininiçərisinəgirməyə

imkan olmadığından kiçik pən-
cərədən içəri boylanırıq. Lakin
fotoqrafımız, çətinliklə olsa da,
içərikeçibhamamındaxilinikad-
raalabilir...

***
Bura isəBuzovnanınənhün-

düryeri,“Hunqəbiristanlığı”adlı
ərazidir.Mənbələrdəe.ə. IIIəs-
rəaidolduğuqeydedilənqədim
qəbiristanlığın ərazisində Xəlifə
Əli və Məhəmməd Mömin tür-
bəsi də yerləşir. Daşlar özü bir
tarixdir. Mirzə müəllim türbənin
üzərindəkiyazıvəişarələrəba-
xaraq unudulmaz Vaqif Musta-
fazadənin “Tikmədim özüm qa-
lam,tikdimki,izimqala”musiqi
kompozisiyasından imitasiyalar
da edir. Bərpaya ehtiyacı olan
buabidədəqədimtariximizinbir
parçasıdır.Birneçəiləvvəltür-
bəninüzərindəgünbəzinşaolu-
nub. Lakin qeyri-peşəkar şəkil-
dəağdaşdanhörüləngünbəzin
qədimabidəninmemarlığınauy-
ğungəlmədiyi ilkbaxışdanhiss
olunur.Onudaqeydedimki,bu
haqdaMədəniyyət Nazirliyi ya-
nındaMədəni İrsinQorunması,
İnkişafı vəBərpası üzrəDövlət
Xidmətinədəməlumatverdik.
Ərazidəki qəbirlərin və abidə-

lərin üzərindəki yazılar mərhum
epiqrafçı alim,AMEA-nınmüxbir
üzvü Məşədixanım Nemətova
tərəfindən oxunub, araşdırılıb.
Türbədəki sinə daşlarının quru-

luşusufimədəniyyətinixatırladır.
Qəbirdaşlarınınüzərindətəsbeh,
möhür,atrəsmlərinərastgəlmək
olur. Xəlifə Əli və Məhəmməd
MömintürbəsininiçərisindəSeyid
Qasımadlışəxsinməzarıyerləşir.
Abidənindivarları iqlimşəraiti ilə
əlaqədaraşınmayaməruzqalıb.
İndi isəqəsəbənin “Xanbağı”

deyilənərazisindəyik.Buranında
maraqlıtarixivar.Deyilənəgörə,
bu ərazi Abbasqulu ağa Bakı-
xanovun babasının bağ sahəsi
imiş. Hazırda qəsəbə sakinləri-
nin yaşadığı ərazidə hasarların
bəzi yerləri qədim tarixdən xə-
bərverir.Mirzəmüəllimzarafatla
deyir ki, buevinsakinləri dəbir
az imkanlı olsalar, gördüyümüz
daşlarısökübtarixi“yeniləyəcək-
lər”.Buyerdəonudaöyrəndikki,
SeyidƏzimŞirvanininoğluCəfər
dəBuzovnadadəfnolunub.
Ən son dayanacağımız Mir

Mövsüm ağanın qardaşı nəvəsi
MirMövsümZiyaağaziyarətgahı
oldu.Buabidədövrüntələblərinə
uyğuninşaedilib.Bələdçimizde-
yirki,abidənindaşlarıİranınİsfa-
hanşəhərindəngətirilib...
Bizəgözəlbələdçilikedən,qə-

səbəninmədənimirası ilə bağ-
lımaraqlıməlumatverənMirzə
Ağabəyliiləsağollaşıbayrılırıq.

***
Sonda isə Buzovnanın tanın-

mış sakinlərindən bir neçəsini
xatırlatmaq istəyirəm. Görkəmli
iqtisadçıalim,akademikZiyadSə-
mədzadə,Xalqartisti,tarzənFiruz
Əliyev, Əməkdar artist Mirnazim
Əsədullayev, xanəndə-pedaqoq,
ƏməkdarmüəllimNərimanƏliyev,
ƏməkdarrəssamRafaelMuradov,
ilahiyyatçıalimHacıSoltanƏliza-
də,şair-qəzəlxan,klassikədəbiy-
yatın bilicilərindən Arif Buzovnalı
və başqaları öz fəaliyyət sahələ-
rindəseçiləninsanlardır.
Bir günümüzü Buzovnaya

həsr etdik. Vaxt tapan kimi sizi
Bakının başqamaraqlı məkan-
larıilətanışetməkarzusuilə.

Lalə AZƏRİ 
fotolar: Həbib HÜSEYNOV

30-cu illərin qara yelindən qalanlar
Siyasi Repressiya Qurbanları Muzeyindən acı təəssürat

Bakıda bir muzey var

Buzovna kəndinin əhvalatları
Bu dəfə tarixi-mədəni irs fonunda

“Səhnədən səngərə” layihəsində 
şəhid tarzən Toğrul Hacıyev

MədəniyyətNazirliyinin“Səhnədənsəngərə”layihəsininaltıncı
buraxılışıtəqdimedilib.LayihəVətənmüharibəsindəşəhid
olmuşmədəniyyətişçilərinəhəsrolunub.

Layihəninnövbə-
ti qəhrəmanı köv-
rək ruhu ilə ürək-
ləri titrədən tarzən,
savaşda şücaəti
ilə “Canavar” ləqə-
bi qazanan Toğrul
Hacıyevdir.
Əslən Füzulidən

olanToğrulunailə-
si 1993-cü ildən
məcburi köçkün kimi Bakı şəhərində məskunlaşmışdı. Toğrul
1996-cıildekabrın24-dəBakıdaanadanolmuşdu.2016-2019-
cuillərdəAzərbaycanMilliKonservatoriyasındatarixtisasıüzrə
təhsilalmış,sonramagistraturayaqəbulolunmuşdu.Füzulişə-
hər3saylıUşaqmusiqiməktəbindətarmüəllimiişləyirdi.
AtayurdununvəbütövlükdəQarabağelininyağıişğalındanazad

olunmasıToğrulundaarzusuidi.BuarzuilədəVətənmüharibəsinə
yollandı.2020-ciiloktyabrın10-daata-babalarınındoğulduğuFü-
zuliistiqamətindəgedəndöyüşlərdəşəhidlikzirvəsinəucaldı...
AnasınınToğrulunardıncabirovucsutöküb,cəbhəyəyolasal-

dığıyolunüstündəbugünbulaqaxır.Bugünkörpəsindənqoca-
sınaqədərhamıToğrulbulağındansuiçir...



Azərbaycan
17 iyul 1487 – Azər bay can Sə fə vi lər döv lə ti nin ba ni si, gör kəm li 

sər kər də, şair Şah İs ma yıl Xə tai (1487 – 23.5.1524) Ər də bil də do-
ğu lub. 1501-ci il də Təb ri zi pay taxt elan et mək lə Sə fə vi lər döv lə ti ni 
qu rub. “Xə tai” tə xəl lü sü ilə şeir lər ya zıb, “Dəh na mə” poema sı nın 
müəl li fi  dir. 

17 iyul 1898 – Ədə biy yat şü nas, pub li sist Əb dül va hab Ha cı 
Zey na lab din oğ lu Məm məd za də (Yurd se vər; 1898-1976) Ba kı da 
do ğu lub. 1923-cü il də həbs edi lib, 10 il həbs və sür gün dən son-
ra mü ha ci rə tə ge dib. 60-70-ci il lər də İs tan bul da Azər bay can Mil li 
Mər kə zi nə rəh bər lik edib, An ka ra da dəfn olu nub. 

17 iyul 1953 – Xalq ar tis ti Tel man Ab bas qu lu oğ lu Adı gö zə lov 
(1953 – 15.4.2010) Ba la kən ra yo nun da do ğu lub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar ya ra-
dıb. Film lər də (“An la maq is tə yi rəm”, “Gü nay dın, mə lə yim!” və s.) 
çə ki lib.

17 iyul 2001 – Gör kəm li ta rix çi alim, şərq şü nas, aka de mik Sa ra 
Ba la bəy qı zı Aşur bəy li (27.1.1906 – 2001) və fat edib.

18 iyul 1864 – Məş hur xa nən də Ke çə çi oğ lu Mə həm məd (Mə-
həm məd Mə şə di Xə lil oğ lu; 1864 – 20.11.1940) Şu şa da do ğu lub. 
Xa nən də nin ifa sın da mu ğam və xalq mah nı la rı Var şa va və Ki yev-
də qram mo fon val la rı na ya zı lıb. 1926-cı il dən Üze yir Ha cı bəy li nin 
tə şəb bü sü ilə Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sın da müəl lim lik 
edib.

18 iyul 1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ser gey Ar sen ye viç 
Ma yo rov (1903-1973) ana dan olub. Döv lət Rus Dram Teat rın da 
(1926-1937) qu ru luş çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib.

18 iyul 1927 – Ta nın mış hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı To kay Hə bib 
oğ lu Məm mə dov (1927 – 2.5.2018) Ba kı da ana dan olub. Üze yir 
Ha cı bəy li nin, Nə si mi nin (İ.Zey na lov la bir lik də), Fü zu li nin (Ö.El da-
rov la bir lik də), Ko roğ lu nun Ba kı da ucal dı lan hey kəl lə ri nin müəl li fi -
dir. Döv lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru ki mi gənc hey-
kəl tə raş la rın ye tiş mə si nə töh fə lər ve rib. 

18 iyul 1932 – Ədə biy yat şü nas, Əmək dar elm xa di mi, AMEA-
nın müx bir üz vü Aza də Cə fər qı zı Rüs tə mo va (1932-2006) Ba kı da 
do ğu lub. Ki tab la rı: “Azər bay can epik şeiri nin in ki şaf yol la rı”, “Mə-
həm məd Fü zu li”, “Ni za mi nin poezi ya sə ləfl  ə ri” və s. 

18 iyul 1936 – Azər bay can Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın əm ri nə 
əsa sən Ba kı Uşaq Teat rı (1928-ci il 20 sent yabr da ya ra dıl mış dı) 
Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı ad lan dı rı lıb. Teat ra 
rus-so vet ya zı çı sı Mak sim Qor ki nin adı ve ri lib.

18 iyul 1940 – Əmək dar ar tist, rəq qas Qorx maz Ağa ba baoğ lu 
Qur ba nov (1940 – 20.5.2021) ana dan olub. Azər bay can Döv lət 
Mah nı və Rəqs An samb lı nın ba let meys te ri, bə dii rəh bə ri və zi fə-
lə rin də ça lı şıb.

19 iyul 1915 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si (ba ri ton) Ağa ba ba 
Ba la ğa oğ lu Bün yad za də (1915 – 17.12.1974) Ba kı nın Kür də xa nı 
kən din də do ğu lub. 1938-ci il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı-
nın so lis ti olub.

20 iyul 1903 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Bax şi Hə sən oğ lu 
Qə lən dər li (1903 – 14.9.1985) Xan kən di də do ğu lub. C.Cab bar-
lı adı na İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rın da baş re jis sor, 
C.Məm məd qu lu za də adı na Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat-
rın da re jis sor iş lə yib.

20 iyul 1933 – Əmək dar rəs sam Məm mə də li Na ma zə li oğ lu 
İs ma yı lov (1933 – 21.8.2010) Nax çı van şə hə rin də ana dan olub. 
Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da qu ru luş çu rəs sam iş lə yib.

20 iyul 1936 – Ta rix çi, ar xeoloq, AMEA-nın müx bir üz vü Və li 
Hü seyn oğ lu Əli yev (1936–2020) Şə ki ra yo nu nun Daş bu laq kən-
din də ana dan olub.

20 iyul 1946 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor Ra fi q Ağa-
hü seyn oğ lu Da da şov (1946-2017) Ba kı da ana dan olub. Bir sı ra 
fi lm lə rin (“Yol əh va la tı”, “Qətl gü nü” və s.) ikin ci re jis so ru olub, sə-
nəd li fi lm lər çə kib.

20 iyul 1948 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor Ra miz Ha cı Ağa oğ lu 
Əziz bəy li (1948 – 9.6.2021) Ba kı da ana dan olub. Film lər də, te le-
vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı rol lar oy na yıb, “Pir ver di nin xo ru zu”, 
“Bəxt üzü yü”, “Ya lan” bə dii fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. Bir çox fi lm lə rin 
səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

21 iyul 1950 – Xalq ar tis ti Məm məd ba ğır Ba ğır za də (1950 – 
30.10.2005) Ba kı nın Nar da ran kən din də do ğu lub. Xalq və bəs tə-
kar mah nı la rı nın unu dul maz ifa çı sı, po pul yar mah nı la rın (“Kim lə rə 
qal dı dün ya?”, “Ya dı ma düş dü”) müəl li fi  olub.

21 iyul 1981 – Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə-
si gör kəm li şair, dra ma turq Hü seyn Ca vi din ana dan ol ma sı nın 100 
il li yi haq qın da qə rar qə bul edib. Qə rar da Ba kı və Nax çı van şə hər lə-
rin də Hü seyn Ca vi din xa ti rə mu zey lə ri nin ya ra dıl ma sı, ədi bin adı nın 
əbə di ləş di ril mə si ilə bağ lı di gər təd bir lər nə zər də tu tul muş du.

Dün ya
17 iyul 1846 – Rus ali mi, səy yah və et noq raf Ni ko lay Mik lu xo-

Mak lay (1846-1888) ana dan olub. Cə nub-şər qi Asi ya nın, Avst ra li-
ya nın müx tə lif xalq la rı nın et noq ra fi  ya sı nı təd qiq edib.

17 iyul 1888 – İs rail ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1966) Sa muel Aq non (Sa muel Jo sef Ag non; 1888-1970) 
ana dan olub. “Toy tal va rı”, “Ge cə qo na ğı” və s. ro man la rın müəl-
li fi  dir.

17 iyul 1889 – Ame ri ka ya zı çı sı, de tek tiv əsər lə rin müəl li fi  Erl 
Sten li Qard ner (Er le Stan ley Gard ner; 1889-1970) ana dan olub. 
100-dən ar tıq ro ma nın müəl li fi  dir.

18 iyul 1610 – İtal yan rəs sa mı, Av ro pa realist rəng kar lı ğı nın 
ba ni lə rin dən Mi ke lan ce lo Ka ra va co (Mic he lan ge lo Me ri si da Ca-
ra vag gio; 28.9.1573 - 1610) və fat edib. Məş hur əsər lə ri: “Töv bə 
edən Ma ri ya Maq da li na”, “Da vid və Qo liaf”, “Mü qəd dəs Pyot run 
əzab keş li yi” və s.

18 iyul 1811 – İn gi lis ya zı çı sı Vil yam Tek ke rey (Wil liam Ma ke-
peace Thac ke ray; 1811-1863) ana dan olub. “Şöh rət pə rəst lik yar-
mar ka sı”, “Snob lar ki ta bı” və s.

19 iyul 1834 – Fran sız rəs sa mı və hey kəl tə ra şı Ed qar De qa 
(Ed gar De gas – Hi laire Ger main de Gas; 1834-1917) ana dan olub.

19 iyul 1893 – Rus şairi Vla di mir Ma ya kovs ki (1893 - 14.4.1930) 
Gür cüs ta nın Ku taisi böl gə si nin Baq da di kən din də do ğu lub. 1906-
cı il də ailə si Mosk va ya kö çüb. Poema la rı: “Şal var lı du man”, “150 
000 000”, “Vla di mir İliç Le nin” və s. Sa ti rik pyes lə ri: “Mis te ri ya 
Buff ”, “Ha mam” və s.

20 iyul 1304 – İta li ya in ti ba hı nın gör kəm li nü ma yən də si, şair 
Fran çes ko Pet rar ka (Fran ces co Pet rar ca; 1304-1374) ana dan olub.

20 iyul 1864 – İs veç şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1931) Erik Karl feldt (Erik Axel Karl feldt; 1864-1931) ana-
dan olub.

20 iyul 1895 – Ma car və ame ri kan rəs sa mı, fo toq raf və bəs tə-
kar, konst ruk ti vizm cə rə ya nı nın nü ma yən də si Las lo Mo hoy-Nad 
(Lasz lo Mo holy-Nagy; 1895-1946) ana dan olub.

21 iyul 1893 – Al man ya zı çı sı Hans Fal la da (əsl adı Ru dolf Wil-
helm Fried rich Dit zen; 1893-1947) ana dan olub. Əsər lə ri: “An ton 
və Her da”, “Son ra nə, ba la ca adam?”, “Ca na var lar için də ca na-
var” və s.

21 iyul 1899 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1954) Er nest He min quey (Er nest Mil ler He ming way; 
1899 – 2.7.1961) ana dan olub. Əsər lə ri: “Ki şi siz qa dın lar”, “Əl vi-
da, si lah”, “Əcəl zən gi ki min üçün ça lı nır” (ro man), “Qo ca və də-
niz” (po vest) və s.
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Ya ra dı cı lıq eş qi da xi li tə la-
tüm, na ra hat lıq, hə ya ta 
həd dən ar tıq diq qət və 
sev gi dən ya ra nır. Yal nız 

be lə olan hal da in san sə nə tə 
bağ la na, sə nət lə ya şa ya, 
öm rü nü bü tün lük lə sə nə tə 
həsr edə bi lər. Xalq ar tis ti, ki-
no re jis sor, akt yor Ra miz Əziz-
bəy li (1948–2021) də ta le yi nə 
ya zı lan 73 il lik ömür pa yı nın 
60 ili ni sə nə tə həsr et di. Sə-
nət ka rı ilk də fə on suz qeyd 
olu na caq do ğum gü nü (20 
iyul) ərə fə sin də yad edi rik...

Ki no da ke çən ömür
Ki çik yaş la rın dan ta le yi sə-

nə tə bağ lı in sa nın ki no ilə ilk 
ta nış lı ğı 9 ya şın dan baş la yıb. 
Azər bay can Te le vi zi ya və Ra-
diosu nun uşaq ve ri liş lə rin də çı-
xış edən ba ca rıq lı ye ni yet mə, 
gör kəm li ki no re jis sor Əj dər İb-
ra hi mo vun qu ru luş ver di yi “Bir 
mə həl lə dən iki nə fər” (1957) 
fi l min də de büt ro lu nu (ayaq ya-
lın uşaq) oy na yıb. Pe şə kar kol-
lek tiv lə, ta nın mış sə nət kar lar la 
bir lik də ça lış ma sı onun ha fi  zə-
sin də si lin məz iz bu ra xır, hə ya-
tı nı sə nə tə həsr et mə si nə sə bəb 
olur. Ki no ya bö yük sev gi du yan 
is te dad sa hi bi  təd ri cən “Azər-
bay can fi lm”də is teh sal olu nan 
ek ran əsər lə rin də ki çikp lan lı, 
epi zo dik rol lar da ya ra dı cı lı ğı nı 
təs diq lə yir, ge niş plan lı, apa rı cı 
rol la ra də vət alır. İs te da dı, zəh-
mət se vər li yi sa yə sin də çox say lı 
ta ma şa çı la rın se vim li si nə çev-
ri lir, in san pər vər li yi nə gö rə isə 
həm kar la rı nın rəğ bə ti ni qa za nır. 

Ya ra dı cı lıq fi l moq ra fi  ya sı na 
100-dən ar tıq fi lm da xil olan sə-
nət kar ki no  fəaliy yə tin də çə kil-
di yi, səs lən dir di yi, re jis sor ki mi 
qu ru luş ver di yi və mah nı lar ifa 
et di yi fi lm lə rə fər di dəst-xət ti ilə 
ba xım lı lıq gə ti rib, uğur qa zan-
dı rıb. 50-yə ya xın “Mo za lan” 
ki no sü je tin də xa rak te rik rol lar 
ya ra dan akt yor 20-dən ar tıq 
fi lm də müx tə lif rol la rı, həm çi nin 
ani ma si ya fi lm lə rin də per so-
naj la rı (“Ba sat və Tə pə göz”də 
Aruz, “Ta la da ev”də Si çan) mə-
ha rət lə səs lən di rib. 30 fi lm də 
iri li-xır da lı rol oy na yıb. Re jis sor 
ki mi 4 ek ran əsə ri nə (“Pir ver di-
nin xo ru zu” qı sa met raj lı bə dii, 
“Bəxt üzü yü” ko me di ya, “Ya lan” 
dram-mü ha ri bə, “Qov ğa lı kən-
di nin ge cə lə ri” qı sa met raj lı bə dii 
te le vi zi ya fi lm lə ri) qu ru luş ve rib. 

Mə la hət li, məx mə ri səs diapa-
zo nu na ma lik, güc lü mu si qi du-
yu mu olan akt yor bir ne çə fi l min 
(“Cin mik ro ra yon da”, “Bəxt üzü-
yü” və s.) mah nı la rı nı ob raz lı və 
ba mə zə üs lub da  səs lən di rib. 

Sə nət kar haq qın da 
dü şün cə lər

Ta nın mış ki no xa dim lə ri nin 
ma raq lı xa ti rə lə ri Ra miz Əziz-
bəy li nin ya ra dı cı lıq  xü su siy yət-
lə ri ni da ha ge niş şə kil də sə ciy-
yə lən di rir. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ki no re jis sor Cə mil Fə rə cov: 
“Ra miz lə 1970-ci il də ki nos tu-
di ya ya gə lən də ta nış ol muş-
duq və dost laş mış dıq. Re jis sor 
ki mi onu ilk də fə “Ar va dım mə-
nim, uşaq la rım mə nim” ki noal-

ma na xı na da xil olan ey niad lı 
no vel la da Sə fər ro lu na çək mi-
şəm. O, tək cə çə kil mir di, həm 
də rol la bağ lı əla və lə ri ni edir di. 
Ro la aid rep li ka de yən də hə-
min fi k rin 3-4 va rian tı nı de yir-
di. Tə rəf-mü qa bi li Ka mil Mə-
hər rə mo va da öz töv si yə lə ri ni 
ve rir di. Onun özü nə məx sus 
iro nik ifa sı var dı və mən bu nu 
baş qa akt yor lar da gör mə dim. 
Onun la iş lə mək çox ra hat idi. 
İş gü zar, işıq lı, po zi tiv, ak tiv in-
san idi. Dubl yaj da da çox ça lı-
şır dı. Epi zod rol la ra da ha çox 
də vət alır dı və çə ki lir di. Hər 
kəs lə meh ri ban mü na si bə ti 
var dı. Bu na gö rə də ki nos tu di-
ya da ha mı onu se vir di.  

Re jis sor ki mi ikin ci fil mi olan 
“Bəxt üzü yü” (1991) ta ma şa çı-
lar tə rə fin dən sev gi ilə qar şı-
lan dı. Film o dövr üçün ən çox 
gə lir gə ti rən kas sa fil mi ol du. 
Ma raq lı dır ki, hət ta rus dil li iz-
lə yi ci lər də bu fil mə ma raq la 
ba xır və se vir. O, heç bir fil-
mə çə kil mə səy di, tək cə “Bəxt 
üzü yü” fil mi ni çək səy di be lə, 
ye nə də adı Azər bay can ki no 
ta ri xi nə klas sik re jis sor ki mi 
dü şə cək di. Çün ki “Bəxt üzü-
yü” fil mi əsl mil li film dir. Şair, 
dra ma turq Va qif Sə mədoğ lu-
nun sse na ri si və Ra miz Əziz-
bəy li nin fər di ya ra dı cı lıq üs lu-
bu klas sik mil li fil min ər sə yə 
gəl mə si nə sə bəb ol du. Ra miz 
Əziz bəy li in san la rın qəl bin də 
iz qo yub get di”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ki no re jis sor Zi ya fət Ab ba sov: 
“Ra miz lə ailə vi dost, sir daş idik. 
Çox is te dad lı in san idi. Hə mi şə 
onun rol la rı ilə fəxr et mi şəm, ək-
sə riy yə ti ni də bə yən mi şəm. Xe-
yir xah xa siy yə ti var dı. Xalq onu 
çox se vir di”.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki-
no re jis sor El xan Cə fə rov: “Ra miz 
Əziz bəy li ni uşaq lıq dan ta nı yı ram. 
Am ma çə ki liş mey dan ça sın da ilk 
gö rü şü müz “Şir ev dən get di” fi l-
min də olub. O, hə mi şə pe şə kar 
in san ki mi ha fi  zəm də iz sa lıb. 
2010-cu il də “Əla və tə sir” fi l mi ni 
çə kən də ona psi xo loq ro lu nu hə-
va lə et dim. Ob ra zın öh də sin dən 
ba ca rıq la gəl di. Fil min da xi li ba-
xı şın da zal da otur muş du. Di gər 
həm kar la rı mız ki mi bi zə dəs tək 
ol maq is tə yir di. Onun özü nə məx-
sus lu ğu on da idi ki, ba xış za ma nı 
sü ku tu daim po zur, elə hey “sağ 
ol, El xan, sağ ol, Na dir, sağ ol, 
Əli” de yə rək bi zə dəs tək ol du-
ğu nu sü but edir di. Çox za ra fat-
cıl, həs sas, mə su liy yət li və ca-
nı- qa nı ilə sə nə tə bağ lı in san idi.

Azər bay can ki no su nu və “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nı 
mə nə doğ ma edən in san lar 
sı ra sın da dır. Ümi dim var dı ki, 
xəs tə li yi nin so nun da ye nə də 
onun gü lər üzü nü gö rə cə yəm.  
Əf sus lar ol sun ki, bu ol ma dı. 
Onu hə mi şə bö yük sev gi his si 
ilə xa tır la ya ca ğam”.

Əmək dar mə də niy yət iş çi-
si, ki no re jis sor, akt yor El man 
Da da şoğ lu: “Ra miz Əziz bəy li 
ilə “Bəxt üzü yü” fi l min də bir lik də 
(ikin ci re jis sor ki mi) iş lə yən də 
onun is te da dı nın bir da ha şa hi-
di ol dum. Əv və la, onu de yim ki, 
fi l min se vil mə si nin çox sə bə bi 
var. Va qif Sə mə doğ lu nun pye si 
əsa sın da çə ki lən fi l min uğur lu 
ol ma sı göz lə ni lən idi. İki aya ya-
xın sse na ri üzə rin də iş da vam 
et di. Or ta ya bit kin bir ko me di ya 
çıx dı. Film də pe şə kar akt yor la-
rın çə kil mə si ilə ya na şı, Ra mi zin 
mu si qi, rəs sam işi nə ya ra dı cı 
mü na si bət bəs lə mə si də fi l min 
tə sir gü cü nü ar tır dı.  

Bil di yi miz ki mi, pyes də ha di-
sə lər bir mə kan da, bağ evin də 
baş ve rir. Ra mi zin özü nə məx-
sus üs lub və for ma zən gin li yi, 
duz lu-mə zə li söh bət lə ri fi l mi sı-
xı cı ol maq dan uzaq laş dı rır. O, 
bü tün va si tə lər dən is ti fa də edə-
rək ta ma şa çı nı da rıx dı rı cı lıq dan 
qu ta rır. Bu pyes fi lm dən əv vəl 
Sum qa yıt Dram Teat rın da səh-
nə yə qo yul muş du. Baş rol la-
rı  (Söy lü, Mo şu Gö yə zən li) da 
xalq ar tist lə ri Afaq Bə şir qı zı və 
Va leh Kə ri mov oy na yır dı. Ra miz 
pe şə kar lar la çox iş lə mir di. Ob-
raz la rın kim li yi haq qın da on-
la rı mə lu mat lan dı rır,  akt yor-
la ra sər bəst lik ve rir, is tə di yi ni 
ala bil mə yən də isə gös tə rir di. 
Akt yor pe şə kar lı ğı bu mə-
qam da ona çox kö mək edir di. 

Epi zo du elə əl van ça lar la gös tə-
rir di ki, səh nə ni ha zır gö rür dün. 
İmp ro vi zə ni çox se vir di. Akt yor 
bu nu edən də im ti na et mir di, bir 
şərt lə ki, sü jet xət tin dən kə na ra 
çıx ma sın, ba ya ğı lı ğa yol ver mə-
sin, ro lun da xi li qat la rı nı aç ma-
ğa kö mək lik et sin. 

Çə ki liş mey dan ça sın da onu 
sə si ni qal dı ran, əsə bi lə şən gör-
mə dim. Film də də niz kə na rı ka-
fe də dost la rın söh bə ti səh nə si 
sse na ri də yox idi. Bar ma ğı nı sto-
la dö yəc lə yə rək söh bət et mək 
şa kə ri olan ob ra zı ifa edən akt yor 
hə vəs kar idi. Ra miz onun la məşq 
edir, is tə di yi ni ala bil mir di. Hə min 
kadr 10 dubl dan son ra çə kil di.

Film də ma raq lı kadr lar dan bi-
ri də Söy lü nün Mo şu nun də niz-
də bat dı ğı nı eşi dib qaç ma sı dır. 

Ha va lan mış ki mi qa çan Söy lü 
yol da ge dən iki nə fə ri itə lə yir. 
Bi ri yı xı lır, ba şı na daş dü şür, di-
gə ri nin əlin də ki iç ki şü şə si sı nır. 
Söy lü nün qa çı şı nın eff  ekt li yi ni 
ar tır maq üçün Ra miz bu mi za nı 
fi  kir ləş miş di. 

Çox za ra fat cıl in san idi, am ma 
za ra fa tı nın ye ri ni bi lir di. Özü nə-
məx sus lə ti fə da nış maq ba ca-
rı ğı na gö rə sse na ri də ol ma yan 
za ra fat la rı əla və ola raq çə kə 
bi lir di. “Bəxt üzü yü”ndə mi lis iş-
çi si nin (Xalq ar tis ti Arif Qu li yev) 
qon şu la rı mi lis böl mə si nə apa-
ran da fa şist pal ta rın da gö rün mə 
səh nə si də fi l mə əla və si idi.  

Gö zəl mu si qi du yu mu, şi rin 
mə la hət li sə si var dı. Çox məş ğul 
ol say dı, bəl kə də məş hur mü-
ğən ni olar dı. Bəs tə kar la xü su si 
həs sas lıq la iş lə yir di. Mah nı la rın 
ya zı lı şı nın ək sə riy yə tin də ya xın-
dan iş ti rak edir di. Onun rəs sam-
lıq qa bi liy yə ti də var dı. Kom po zi-
si ya dan tut muş kadr lar da kı xır da 
de tal la rın dü zü lü şü nə qə dər hər 
bir tər ti ba ta rəs sam gö zü ilə ba-
xır dı. Çə ki liş mey dan ça sı onun 
üçün hər şey idi. Yo rul ma dan 
ça lı şır dı. Bə zən fəh lə nin gör mə li 
ol du ğu işi də özü gö rür dü.  

“Bəxt üzü yü” fi l mi nin fi  na lı na 
ya xın qon şu lar ara sın da olan 
na ra zı lıq dan son ra kü sü lü mü-
na si bət ya ra nır, daş ha sar ti ki lir. 
Çə ki liş dən bir gün əv vəl ha sar 
ti kil mə li idi. Hə min gün də fi l min 
di rek to ru nun (Akif Mu sa yev) 
səh hə tin də prob lem ya ran mış-
dı. Us ta və fəh lə lə ri o gə tir mə li 
idi. Gü nor ta ya qə dər göz lə dik. 
Mə lum ol du ki, fəh lə lər han sı sa 
sə bəb dən gəl mə yə cək. Çə ki-
li şi baş qa gü nə sal maq qə ra rı 
ve ril di. Ra miz bil dir di ki, ha sa rı 
özü müz ti kə cə yik. İşıq çı Daş də-
mir hör gü işi ni ba ca rır dı. Ra miz, 
mən və Daş də mir hə min bağ 
evi nə yol lan dıq. Ra miz se ment-
lə qum dan pal çıq ha zır la dı, mən 
də daş la rı da şı dım. Daş də mir 
isə di va rı hör dü. Ax şa ma ya xın 
ha sa rı hö rüb qur tar dıq. Bir qə-
dər son ra fi l min di rek to ru gə lən-
də Ra miz ona za ra fat la “yə qin 
kü lək sə nə bi tir di yi mi zi çat dı rıb” 
de yə gü lüm sə di. O, əmin idi ki, 
bu fi lm uğur qa za na caq. Çün-
ki çə ki liş vax tı bə zi səh nə lə rə 
özü müz də gü lür dük. Ra miz adi 
lə ti fə ni elə gül mə li da nı şır dı ki, 
ona gül mə mək müm kün de yil di. 
İri li-xır da lı epi zod la rı zər gər də-
qiq li yi ilə, ko mik ruh la, ba mə zə 
əh val la iş lə yir di. Bu na gö rə də 
ta ma şa çı la rın sev di yi bir fi lm ər-
sə yə gə tir di.  

Onun şair li yi də var dı. Qə zəl-
lər, sər bəst janr da, he ca və zin-
də şeir lər, hət ta həcv lər ya zır dı. 
Ki çik yaş la rın dan te le vi zi ya və 
ra dio proq ram la rın da çı xış et-
di yin dən, sə nət lə məş ğul ol du-
ğun dan fi lm dubl ya jın da xü su si 
ye ri var dı. Elə vaxt olur du ki, bir 
fi lm də iki-üç ro lu səs lən di rir di. 
Sə si ni mə ha rət lə də yi şə bi lir di. 
Ge niş an lam da çox is te dad lı, 
zəh mət keş bir in san idi.  Təəs-
süf edi rəm ki, re jis sor ki mi az 
fi lm çək di...”. 

Şəhla ƏMİRLİ
kinoşünas

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də da ya nır. 
“Xəm sə”yə da xil olan beş poema-məs-
nə vi də bü tün za man la rın ən hu ma nist, 
ümum bə şə ri ideal la rı par laq bə dii ək si ni 
ta pıb. “Ni za mi Gən cə vi İli” qüd rət li söz us-
ta dı nın mi sil siz xə zi nə olan ədə bi ir si nin 
təb li ği, ey ni za man da təd qiq edil mə si və 
öy rə nil mə si üçün ye ni zə min dir. 

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

Deyilməyən sözü demə əğyara,
Deyil tək əğyara, hətta dostlara.
Sirrini bilməsin evdə divarlar,
Divar dalında da çünki qulaq var.
Gizləyə bilməsən sirri qohumdan,
Onu qəlbinə də buraxma bir an.

(“Xosrov və Şirin”)

Dənizə min çay axar, o yenə sakit durar,
Arxa bir sel gələndə çalxanıb ləngər vurar.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Baş vaxtından əvvəl ucalsa əgər,
Özü təpəsinə şillə endirər.

(“Leyli və Məcnun”)

Ürəkdə arzun var, çatarsan əlbət.
Qoyma ki, qarışsın işə xəyanət.

(“Yeddi gözəl”)

Örtülü adamdan sirrini saxla,
Onlardan məsləhət eşitmə əsla.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Hər bəndin açarı səbrdir, inan!
Səbirli kimsələr olmaz peşiman.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Hər bəndin açarı səbrdir, inan...Nizami sözündən incilər

Sənətə  bağlı  adam

“Atları yəhərləyin” fi lmindən kadr“Qəm pəncərəsi” fi lmindən kadr

“Bəyin oğurlanması” fi lmindən kadr “Bəxt üzüyü” fi lminin çəkilişi
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BMT Cenevrə Ofisi ilə əməkdaşlığı
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Görüşdə Nizami Gən
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iştirakına görə Mərkəzin
həmsədrləri adından xa
nım Tatyana Valovayaya
təşəkkürifadəolunub.
RövşənMuradovNizami

Gəncəvi Beynəlxalq Mər
kəzinin son təşəbbüsləri,
xüsusən də Azərbaycan
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iştirakıiləkeçirilmiş“Cənu
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yana Valovaya məlumat
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naxüsusidəvətnamənitəqdimedərəktədbirəhazırlıqvəmüza
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iləkeçirilib.GörüşdəBMTninCenevrəOfisininNizamiGəncə
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Türk respublikalarının müstəqilliyinin 
30 illiyi şərəfinə

TÜRKSOY kuboku uğrunda at yarışı
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ğızıstanvəTürkmənistanındövlətmüstəqilliyininotuzuncuildönü-
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BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYvəTürki
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bacarıqları,mətbəxtəhlükəsizliyi,hotellərüçünsosialmedia,
satışvəmarketinqinəsasları,gəlirinidarəedilməsi,emosion-
alzəka,liderlikbacarıqlarıvədigərmövzularıəhatəedib.

Turizm Təlim və Sertifikasiya Mərkəzinin məqsədi xidmət
keyfiyyətininyüksəldilməsiüçünixtisaslaşmışkadrlarhazırlamaq,
sənaye nümayəndələrini təlimə cəlb etməklə ölkədə turizm
haqqındaməlumatlılığı artırmaq, turizm sektorundaməşğulluğa
töhfəvəturizminuzunmüddətliinkişafınıtəminetməkdir.
Mərkəziştirakçılarakurslarınıbitirdikdənsonratəlimdəiştirak

və ya praktiki bacarıqların inkişafı ilə bağlı sertifikatlar təqdim
edir,eləcədəonlarınəməkbazarındarəqabətəuyğunlaşmasına
imkan yaradır. Mərkəz tərəfindən indiyədək 444 iştirakçıya 28
təlimkeçirilibvəonlardan330nəfərsertifikatlatəltifolunub.
Layihənin tərəfdaşları PeşəTəhsili üzrəDövlətAgentliyi,Al

maniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ), Azərbaycan
HotelAssosiasiyası (AHA),AmerikaHotel vəYerləşdirməüzrə
Təhsil İnstitutu (AHLEİ), “JW Marriot Absheron” və “Abşeron
HotellərQrupu”dur.
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Şuşa şəhəri 2022-ci ildə 
“İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” olacaq

Gələn il İCESCO-nun Azərbaycanda regional ofisinin açılması da nəzərdə tutulur 
İslamDünyasıElm,Təhsil
vəMədəniyyətTəşkilatının
(İCESCO)Rabatdakı(Mərakeş)
qərargahındatəşkilatınbaş
direktoruSalimbinMəhəm-
mədƏl-MalikvəAzərbayca-
nınMərakeşdəkisəfiriOktay
Qurbanovarasındagörüş
keçirilib.

İCESCOnun qərargahından
bildiriblərki,görüşdəəsasmü
zakirə mövzusu Azərbaycanın
Şuşaşəhərinin2022ciildəAsi
yaregionuüzrə“İslamMədəniy
yətininPaytaxtı” elanolunması
üzrə təşkilatın irəli sürdüyü tə
şəbbüsolub.
SalimbinMəhəmmədƏlMa

likqeydedibki,rəhbərliketdiyi
təşkilat bumühüm təşəbbüsün

yüksək səviyyədə həyata keçi
rilməsi üçün lazım olan bütün
tədbirlərigörəcək.Oəlavəedib
ki, Şuşanın “İslam Mədəniyyə
tinin Paytaxtı” tədbirləri çərçi
vəsində İCESCOnunAzərbay

candaregionalofisininaçılması
danəzərdətutulur.Eynizaman
daişğaldanazadolunmuşəra
zilərdə İslam irsi abidələrinin
müəyyən edilməsi və onların
İslam Dünyası İrsi Siyahısına

salınması istiqamətində texniki
ekspert heyətinin də səfəri hə
yatakeçiriləcək.Heyətinüzvləri
Azərbaycanın aidiyyəti qurum
ları ilə birlikdə tarixi abidələrin
bərpasıplanınınlayihəsiüzərin
dəişləyəcəklər.
GörüşdəAzərbaycanlaİCES

COarasındaelm,təhsilvəmə
dəniyyətsahələrindəhəyatake
çirilən digər layihələr ətrafında
dafikirmübadiləsiaparılıb.
Qeyd edək ki, İCESCOnun

“İslamMədəniyyətininPaytaxtı”
layihəsi hər il üç region –Asi
ya,AfrikavəƏrəbregionuüzrə
elanedilir.AzərbaycandanBakı
vəNaxçıvanşəhərlərimüvafiq
olaraq 2009 və 2018ci illərdə
Asiyaregionuüzrəbumissiyanı
daşıyıb.

Yaşlı əhalinin yarıdan çoxu
Avropaİttifaqıölkələrindəyetkinlikyaşına
çatanəhalininyarıdançoxutamvaksina-
siyaolunub.BubarədəAvropaKomis-
siyasınınrəhbəriUrsulafonderLyayen
özününtvitersəhifəsindəyazıb.

“Avropa İttifaqının yetkinlik yaşına çatan
əhalisinin yarıdan çoxu artıq tam vaksinasi
yadankeçib.Koronavirusvariantlarındanya
yınmaqvəyeniinfeksiyadalğasınınqarşısını
almaqüçünpeyvəndolunmaqvacibdir.Avro
paİttifaqındayaşlıinsanların70faizininvaksi
nasiyasıüçünyetərincədozavar.Gəlinbunu
edək”,–deyəUrsulafonderLyayenbildirib.
Onun sözlərinə görə, ilin əvvəlindən eti

barənAvropaİttifaqıölkələrindəvaksinasi
yakampaniyasıxeylisürətlənib.
Qeyd edək ki, Avropa Komissiyası iyul

ayında yetkinlik yaşına çatan insanların 70
faizininvaksinasiyadankeçməsiüçünkifayət
qədərpeyvəndistehsalınanailolmaqhədə
finiqarşıyaməqsədqoyduğunuelanetmişdi.

Artıq Avropa ölkələrinin əksəriyyəti CO
VİD19əleyhinəpeyvəndinməcburiolması
barədəqərarqəbulediblər.
Fransadaisəiyulun21dənsanitarsənəd

lərin ciddi yoxlanılması qaydası daqüvvəyə
minəcək.Müəssisələr–kafe,restoran,kino
teatrkimiməkanlarınrəhbərliyininsanitarsə
nədlərin(PCRtestivəyapeyvəndsertifikatı)
yoxlanılmasına biganəliyi onlara baha başa
gələcək. Belə müəssisələrin rəhbərlərini 45
minavrocəriməvəbirilhəbscəzasıgözləyir.

Kinoteatrlar pandemiyadan əvvəlki gəlir səviyyəsinə 
2024-cü ildə çata bilər

COVID-19pandemiyasınagörətətbiq
edilənməhdudiyyətlərazaldıqcakino-
teatrlarınmənfəətinin2021-ciildəbərpa
ediləcəyigözlənilir.Bubarədə“Pricewa-
terhouseCoopers”(PwC)şirkətininillik
icmalındadeyilir.

Qeydolunurki,bərpaprosesinəbaxma
yaraq, kinoteatrların mənfəətinin 2024cü
ilədək pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə
çatmayacağıproqnozlaşdırılır.Ötənilkino
teatrlarınkassadaxilolmaları71%azalıb.
İcmalda həmçinin qeyd olunub ki, evdə

izləməküçünmövcudolanənənəvi televi
ziyavəvideoməzmunuhələdəəyləncəvə
mediasənayesininənböyükistehlakçıseq
mentidir(219milyarddollar),lakinqarşıda
kı5ilərzindəbuseqmentinazalması(orta
hesabla1,2%)davamedəcək.

PwCyəgörə,qlobaləyləncəvəmediasə
nayesiningəlirlərikeçənil3,8%azalaraq2019
cuildəki2,1trilyondollardan2trilyonadollara
düşüb.Bu,PwCnin22 illikaraşdırmalarında
ənböyükazalmadır.Şirkətqlobaləyləncəvə
mediabazarınınrəqəmsalməzmunavərekla
maolantələbatsayəsində2021ciildə6,5%,
gələnilisə6,7%böyüyəcəyinigözləyir.

Ukraynalı jurnalist: “Şuşa, 
həqiqətən də, Qarabağın incisidir”

ŞuşaQarabağınəslincisidirvəAzərbaycanınonunbərpasına
göstərdiyivəhələgöstəriləcəkbütünsəylərəlayiqdir.Şəhə-
rinyenidənqurulacağıvəyerlisakinlərinorayaqayıdacağı
zamanbuşəhərəyenəgəlməyiçoxistərdim.İnanıramki,bu,

tezlikləbaşverəcək.

Bu günlərdə Şuşada olmuş
Ukraynanın“Kanal5”telekana
lınınmüxbiriYevgeniyaKitaye
vatəəssüratınıbölüşərkənbelə
deyib.
Oqeydedibki, şəhərinbər

pası üçün Azərbaycanın, əl
bəttə ki, iddialı planları var:
“Biz hələ hərbi əməliyyatların
ilk günlərində – sentyabr ayı
nın sonunda işgüzar səfərə
gələndə,məninsanlardan“Biz

Şuşa şəhərini qaytarmalıyıq”
cümləsini çoxeşidirdim.Oza
manmənbuşəhərinazərbay
canlılarüçünhansımənakəsb
etdiyini hələ tam anlamırdım,
amma onsuz da jurnalist ma
rağım mənə rahatlıq vermirdi.
Şuşa haqqında çox oxumağa
başladım.44günlükmüharibə
bitdikdəvəşəhərinartıqAzər
baycanın nəzarətində olduğu
məlum olduqda, oraya get

məkvəhərşeyiözgözlərimlə
görməyi çox istəyirdim. Fevral
ayında Prezident İlhamƏliyev
mətbuatnümayəndələri iləgö
rüşəndə mən özümü saxlaya
bilmədim və ondan jurnalistlər
üçün Şuşaya səfərlə əlaqədar
soruşdum. O, söz verdi. İyul
ayının əvvəlindəmən orda ol
dum.Dağıntılara baxmayaraq,
şəhər çox gözəldir”, – deyə
YevgeniyaKitayevabildirib.
Ukraynalı jurnalist Şuşada

çox sayda memarlıq və tarixi
abidənin olduğunu vurğulayıb:
“Bizşəhərdəhər şeyimümkün
qədərtezbərpaetməyəçalışan
hərbçilərivəinşaatçılarıgördük.

Ancaq,həqiqətən,oradaçoxiş
var.28illikişğaldansonrabina
ların əksəriyyəti dağıdılıb. Biz
Şuşadaolduğumuzzamanmən
düşünürdümki,birçoxŞuşasa
kini buraya gəlməyi xəyal edir,
mən isə artıq bu küçələr boyu
gəzirəm”.

Macarıstanın“Madyar
Nemzet”qəzetinin
internetversiyasında
buyaxınlardare-

portyorlarqrupununtərkibin-
dəAzərbaycandasəfərdəol-
muşjurnalistDavidLaslonun
məqaləsidərcedilib.

Müəllif ötən ilin payızında
Azərbaycanın 44 gün ərzində
Qarabağdagenişərazilərinier
məni işğalından azad etməsini
xatırladır.Qeydedirki,mühari
bəbaşaçatandanyarımilsonra
hərbi əməliyyatların abhavası
bir az səngiyib, qəhrəmancası
nahəlakolandöyüşçülərinxa
tirələrivəheyrətdoğuranhərbi
Qələbəyəgörəmilliqürurhiss
ləriiləəvəzolunub.

“Azərbaycanda,xüsusənkənd
yerlərində şəhidlərin çoxlu port
retləri asılıb. Ötən ilin payızın
daQarabağuğrundagedən44
günlük müharibədə həlak olan
qəhrəmanlara həsr edilmiş löv
həvəposterləriyolunkənarıbo
yunca, yaşayış məntəqələrinə
girişdə, mağazaların və evlərin
pəncərələrində görmək müm
kündür”–macarjurnalistyazır.
Müəllif Bərdə rayonuna və

Azərbaycanda əhalinin sayına
görə ikinci böyük şəhər olan
Gəncəyəmüharibənin vurduğu

yaralardan da bəhs edir.Qeyd
edir ki, Gəncə cəbhə xəttinin
80 kilometrliyində yerləşsə də,
erməni raketlərinin hücumuna
məruzqalıb.Raketatılmasınə
ticəsindəəmələgələnçalaların
yandövrəsinə düzülmüş oyun
caqlar və güllər həlak olanları
xatırladır. Xarabalıqlar içində
günəbaxanlar boy atıb və bu
radankeçənlərbu “memorial”a
öyrəşməyəbaşlayıblar.
“BuQələbəAzərbaycana ba

habaşagəldi”deyənDavidLas
lo “Buna dəyərmi” sualını ver

dikdə sakinlər bir ağızdan “Biz
xoşbəxtik!”cavabınıveriblər.
Macar jurnalist Bakıda, “bir

qədər qeyriadi yerdə, hündür
binaların kölgəsində, sahilboyu
iləyanaşı” yerləşənHərbiqəni
mətlər parkından da bəhs edir.
Bildirir ki, park bu isti günlərdə
dəşəhərlilərindiqqətinicəlbedir,
ziyarətçilər üçünəsl ailə bayra
mınaçevrilir.Turistlər,uşaqlarvə
məktəblilər buradakı nə vaxtsa
ölümsaçan texnikanın fonunda
böyükməmnuniyyətləşəkilçək
dirirlər.

Qələbəyə görə milli qürur hissi 
Macarıstan nəşri Azərbaycanın Qarabağ Zəfərinin təəssüratından bəhs edir

Dalğa dalğa dalınca...
Koronavirusun“Delta”ştamıdünyada
yeniyoluxmaartımınınəsassəbəbi-
dir,bizüçüncüyoluxmadalğasının
başlanğıcındayıq.

DünyaSəhiyyəTəşkilatının(DST)Baş
direktoru Tedros Adhanom Qebreyesus
qurumunCOVİD19infeksiyasıüzrəFöv
qəladəKomitəsininiclasındabelədeyib.
“Delta” ştamı hazırkı yoluxma artımının

əsas hərəkətverici elementlərindən biridir,
o,artansosialtəsirlərdənvəinsanhərəkət
lərindən, həmçinin təsdiqlənmiş sosial və
ictimaisağlamlıqtədbirlərininuyğunsuzis
tifadəsindənqaynaqlanır”,–deyəobildirib.
DST rəhbərinin sözlərinə görə, Avro

pa və Şimali Amerika əhalisi arasında
vaksinasiya səviyyəsinin artması bəhrə
verməyəbaşlayıb, bu regionlardavirusa
yoluxmavəölümhallarındaazalmamü
şahidəedilib.Lakinvəziyyətyenidəndə
yişir və dünya üçüncü yoluxma dalğası
nınbaşlanğıcındadır:“Artıqardıcılolaraq
dördüncühəftədirki,dünyadaCOVİD19
infeksiyasına yoluxma halları artmaqda
davam edir. On həftəlik enişdən sonra
ölümsəviyyəsidəartmağabaşlayıb”.
DünyaSəhiyyəTəşkilatınınFövqəladə

Komitəsi üç aydan bir toplanaraq koro
navirusunyayılmatəhlükəsiniqiymətlən
dirir. Komitənin qərarına əsasən, hazır
daCOVİD19 ictimai səhiyyə sahəsində
beynəlxalq əhəmiyyətə malik fövqəladə
vəziyyətsəviyyəsindədir.
Komitə iclasının nəticələrinə əsasən,

DST yenilənmiş tövsiyələrini təqdim et
məlidir.
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