
Biz mün tə zəm ola raq Azər bay can ic ti maiy yə ti ni ge dən iş lər lə 
bağ lı mə lu mat lan dı rı rıq. Gö rü lən bü tün iş lər xalq tə rə fin dən 
bə yə ni lir, dəs tək lə nir. Əl bət tə, o böl gə lər dən olan in san-
lar – keç miş köç kün lər bu la yi hə lə rin ic ra sın da iş ti rak edir lər, 

on la rın rə yi müt ləq nə zə rə alı nır. Mü ha ri bə dən cə mi 8 ay ke çib, 
am ma gö rün nə qə dər bö yük iş lər gö rü lür.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu 
söz lə ri iyu lun 22-də Daş kə sən 
ra yo nu na sə fə ri za ma nı Azər-
bay can Te le vi zi ya sı na mü sa hi-
bə sin də iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də bər pa və ye ni dən qur-
ma iş lə rin dən da nı şar kən de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, 
biz, ilk növ bə də, mi na tə miz-
lə mə iş lə ri ilə məş ğul ol ma lıy-
dıq və məş ğul olu ruq: “Bu həm 
çox vaxt, həm də bö yük və sait 
apa rır. Əf sus lar ol sun ki, mü-
ha ri bə dən son ra 150-yə ya xın 
Azər bay can və tən da şı mi na la ra 
dü şə rək ya hə lak olub, ya da öz 
sağ lam lı ğı nı iti rib”.

Mi na xə ri tə lə ri nin Azər bay ca na 
ve ril mə mə si nin və bu nun han sı-
sa şərt lər lə ve ril mə si nin Er mə nis-
tan tə rə fi n dən gös tə ri lən növ bə ti 
əx laq sız lıq, mə nə viy yat sız lıq, vic-
dan sız lıq ol du ğu nu de yən İl ham 
Əli yev bil di rib ki, bu, bir da ha Er-
mə nis tan rəh bər li yi nin bi zə qar şı 
olan nif rə ti nin, düş mən çi li yi nin 
tə za hü rü dür: “Çün ki mi na xə ri tə-
lə ri ni ver mə mə si nin heç bir əsa-
sı yox dur. Mü ha ri bə qur ta rıb, biz 
qa lib gəl mi şik. Er mə nis tan məğ-
lub olub, bu məğ lu biy yət lə ba rı-
şıb, ba rış ma lı olub, məc bur et dik. 
İn di mi na xə ri tə lə ri ni ver mə mə-
si nə məq səd gü dür? Da ha çox 
azər bay can lı lar hə lak ol sun, da-
ha çox in san lar əlil ol sun lar. Bu, 
düş mən çi lik de yil, nə dir? Bu, bir 
da ha on la rın xis lə ti ni gös tə rir”.

Pre zi dent qeyd edib ki, bu ilin 
so nu na qə dər azad edil miş tor-
paq lar da – həm Qa ra bağ da, 
həm də Şər qi Zən gə zur da bü tün 
elekt rik tə sər rü fa tı nı qu ra ca ğıq. 

Bu ra ya ye ni ötü rü cü xət lə rin çə-
kil mə si, trans for ma tor la rın, ya-
rıms tan si ya la rın qu rul ma sı, elə cə 
də er mə ni lər tə rə fi n dən da ğı dıl-
mış 12 su elekt rik stan si ya sı nın 
bər pa sı və s. iş lər da xil dir: “Be-
lə lik lə, bu, əsas mə sə lə dir. Çün-
ki bu ol ma sa, heç bir in ki şaf dan 
söh bət ge də bil məz”.

Bun dan son ra ya şıl ener ji la yi-
hə si nin ic ra edi lə cə yi ni diq qə tə 
çat dı ran döv lət baş çı sı de yib ki, 
ar tıq bir xa ri ci şir kət tə rə fi n dən 
ma raq gös tə ri lib. “200 me qa vat-
lıq gü nəş elekt rik stan si ya sı nın 
xa ri ci şir kə tin və saiti he sa bı na 
ti kin ti si ilə bağ lı ra zı lı ğa gəl dik. 
Bu, çox gö zəl, önəm li ha di sə dir. 
Ey ni za man da, baş qa şir kət lər 
üçün də bu, bir siq nal dır... Biz 
on la rı da də vət edi rik, gəl sin lər, 
in ves ti si ya qoy sun lar. Bi zim şa-
xə lən di ril miş ener ji şə bə kə miz 
var, bi zim bü tün qon şu öl kə lər lə 
Tür ki yə, Ru si ya, İran, Gür cüs-
tan la yük sək gər gin lik li ener ji 
xət lə ri miz var. Biz is tə ni lən ye rə 
ener ji ni ötü rə bi lə rik”, – de yə İl-
ham Əli yev vur ğu la yıb.

Pre zi dent qeyd edib ki, ener-
ji sa hə sin dən baş qa ikin ci va cib 
sa hə yol inf rast ruk tu ru dur: “Bu-
ra da da 8 ay ər zin də gö rün nə 
qə dər bö yük iş lər gö rü lüb. Bər-
də-Ağ dam av to mo bil yo lu ti ki-
lir, Zə fər yo lu na, de mək olar ki, 
sent yabr ayın da as falt dö şən-
mə si də ba şa ça ta caq. Zə fər yo-
lu ol ma yıb heç vaxt. Də rə dən, 
dağ lar dan, me şə lər dən ke çən 
o yol gə rək açı lay dı, tor paq yol 
çə ki ləy di, on dan son ra as falt yol. 
Cə mi 8-9 ay da biz bu nu edi rik. 

Pa ra lel ola raq Fü zu li-Şu şa ma-
gist ral yo lu, Ho ra diz-Ağ bənd 
yo lu çə ki lir, 4-6 zo laq lı yol dur. 
Zən gi lan-Qu bad lı-La çın yo lu 
çə ki lir. Bu da çox önəm li yol-
dur. Fü zu li-Had rut, Fü zu li-Cəb-
ra yıl yol la rı – bü tün yol lar üz rə 
qız ğın iş ge dir. Kəl bə cə rə ra hat 
çat maq üçün Göy göl dən Ömər 
aşı rı mı üz rə yol çə ki lir. Bu yol 
heç vaxt ol ma yıb, cı ğır olub. Qış 
ay la rın da heç vaxt on dan is ti fa-
də edil mə yib. Biz in di yol çə ki-
rik, tu nel lər çə ki rik ki, ilin bü tün 
möv süm lə rin də o yol dan is ti fa-
də edə bi lək”.

Döv lət baş çı sı, həm çi nin bil-
di rib ki, Kəl bə cər, La çın ra yon-
la rın da hər bi əhə miy yət li yol-
lar çə ki lir. Bu yol la rın ümu mi 
uzun lu ğu 700 ki lo met rə qə dər-
dir. Çün ki ora da yol ol ma yıb, 
sər hə də ge dən is ti qa mət də yol 
ol ma yıb. Ora da qar may ayın-
da əri yib. İn di qış gə lə nə qə dər 
biz ora da nə qə dər yol çək mə-
li yik və bu nu edi rik. Bu, bö yük-
miq yas lı iş dir, mət buat da çox 
da işıq lan dı rıl mır. Tə biidir, am-
ma st ra te ji nöq te yi-nə zər dən 
və sər həd də öz möv qe lə ri mi zi 

möh kəm lən dir mək nöq te yi-nə-
zə rin dən bu yol la rın çox bö yük 
əhə miy yə ti var.

Pre zi dent diq qə tə çat dı rıb 
ki, Azər bay ca nın Er mə nis tan la 
sər hə din də ki yük sək dağ sil si-
lə lə rin də ki nöq tə lə ri nə çıx maq 
may ayın da, qa rın əri mə sin dən 
son ra müm kün olub: “Ora çıx-
maq müm kün de yil di. Qar əri-
yən dən son ra biz çıx dıq, la zım 
bil di yi miz nöq tə lə ri gö tür dük və 
ora da yer ləş dik, ora da möh-
kəm lə ni rik və möh kəm lə nə cə-
yik”.

Qeyd edək ki, ar tıq Kəl bə cər 
ra yo nu na elekt rik ener ji si nin ve-
ril mə si nə baş la nı lıb. “Azə ri şıq” 
ASC tə rə fi n dən Kəl bə cər ra-
yo nu nun mər kə zin də da xi li şə-
bə kə, kü çə işıq lan dı rıl ma sı və 
müx tə lif döv lət or qan la rı nın yer-
ləş di yi mü va fi q ti ki li lər də elekt rik 
ener ji xət lə ri bər pa edi lib və işıq 
ve ri lib.

İşıq və yol otuz ilə ya xın iş-
ğa lın qa ran lı ğın da qa lıb xa ra-
ba za ra çev ril miş yurd yer lə ri nə 
hə ya tın, in ki şa fın, qu ru cu lu ğun, 
o cüm lə dən mə də niy yə tin qa yıt-
ma sı de mək dir...

Qarabağın yeni növrağı: işıq, yol, bərpa, quruculuq
“Müharibədən cəmi 8 ay keçib, amma görün nə qədər böyük işlər görülür”
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səh. 8

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

Prezident ölkəmizin qərb bölgəsinə
səfər edib

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 22-də öl kə mi zin qərb böl gə si nə 
sə fər edib. Döv lət baş çı sı Daş kə sən ra yo nun da, Naf ta lan şə-
hə rin də, Go ran boy ra yo nun da və Gən cə şə hə rin də olub.

Pre zi dent Daş kə sən ra yo nu na sə fə ri çər çi və sin də “Azer Gold” 
QSC-nin “Çov dar” İn teq rəolun muş Re gional Emal Sa hə si nin 
fəaliy yə ti ilə ta nış olub. Döv lət baş çı sı na ic ra sı ba şa ça tan “Daş-
kə sən şə hə ri nin iç mə li su təc hi za tı və ka na li za si ya sis tem lə ri nin 
ye ni dən qu rul ma sı” la yi hə si çər çi və sin də gö rü lən iş lər ba rə də 
mə lu mat ve ri lib.

Son ra Naf ta la na gə lən İl ham Əli yev şə hər ha va li ma nı ilə ta nış 
olub. Pre zi dent Naf ta lan Mər kə zi Sa na to ri ya sı nın açı lış mə ra-
si min də iş ti rak edib. Döv lət baş çı sı nın iş ti ra kı ilə şə hər də 200 
yer lik kör pə lər evi-uşaq bağ ça sı is ti fa də yə ve ri lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev da ha son ra Go ran boy ra yo nu na gə lib. 
Döv lət baş çı sı Əlir za lı-Xan Qər vənd-Sə fi  kürd-Tap qa ra qo yun lu 
av to mo bil yo lu nun və Go ran boy Olim pi ya İd man Komp lek si nin 
açı lı şın da iş ti rak edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev öl kə mi zin qərb böl gə si nə sə fə ri çər çi-
və sin də Gən cə şə hə ri nə gə lib. Döv lət baş çı sı 2020-ci ilin Və tən 
mü ha ri bə si za ma nı Er mə nis ta nın gü nah sız mül ki in san la ra və 
ener ji inf rast ruk tu ru na qar şı hə ya ta ke çir di yi ra ket hü cum la rı nın 
sə bəb ol du ğu ci na yət səh nə lə ri ilə ta nış olub.

Mədəniyyət nazirindən
media mənsublarına təbrik

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Mil li Mət buat Gü nü mü na-
si bə ti lə Azər bay ca nın küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nə, me dia 
mən sub la rı na təb rik mü ra ciəti ün van la yıb.

Təb rik də de yi lir ki, Azər bay can öz müs tə qil li yi ni bər pa et-
dik dən son ra bir çox mil li-mə nə vi də yər lə rə qa yı dış mət buat 
sa hə sin də də özü nü gös tə rib: “Bu gün öl kə miz də yüz lər lə mət-
bu or qan - qə zet və jur nal fəaliy yət gös tə rir. Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin sə rən ca mı ilə “Əkin çi” qə ze ti nin nəş rə 
baş la dı ğı gün - 22 iyul Mil li Mət buat və Jur na lis ti ka Gü nü ki mi 
qeyd olu nur”.

səh. 3

Tofi q Quliyevin “Qaytağı”sı ABŞ-da nəşr olunub
Azərbaycan–Amerika 
Musiqi Fondunun 
rəhbəri Cəmilə 
Cavadova-Spitzberqin 
təşkilatçılığı və 
Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin dəstəyi ilə 
ABŞ-da ilk dəfə olaraq 
bəstəkar Tofiq Quliyevin 
fortepiano üçün işlədiyi 
“Qaytağı” əsərindən 
ibarət kitablar çap olunub.

Döv lət Ko mi tə sin dən bil di ri lib ki, nəş rin 
baş re dak to ru ABŞ-ın Mas sa çu sets şta tın-
da ya şa yan ta nın mış piano ifa çı sı, Azər-
bay ca nın Əmək dar ar tis ti Emil Əf ra si yab dır. 
Ki ta bı nəş rə Cə mi lə Ca va do va-Spitz berq 

ha zır la yıb. Ki tab lar dan 
bi ri piano da so lo ifa, di-
gə ri bir piano da 4 əl lə ifa, 
üçün cü sü isə iki piano da 
ifa üçün nə zər də tu tu lub.

Qeyd edək ki, gör kəm-
li Azər bay can bəs tə ka-
rı, mil li caz və est ra da 
mu si qi si nin ba ni lə rin dən 
olan To fi q Qu li yev for te-
piano üçün bir sı ra xalq 

rəqs lə ri ni iş lə yib. On lar dan bi ri də “Qay ta ğı” 
əsə ri dir. Əsər me lo dik cə hət dən son də rə-
cə ye yin və di na mik olan ey niad lı “Qay ta ğı” 
Azər bay can xalq rəq si əsa sın da bəs tə lə-
nib. Bu vir tuoz əsə rin for te piano da ilk ifa çı sı 
gör kəm li piano çu, Xalq ar tis ti Fər had Bə-
dəl bəy li olub.

Karantin rejimi sentyabrın 1-dək uzadılıb
Azər bay can Res pub li ka sı nın əra zi sin də xü su si ka ran tin re ji mi-
nin müd də ti 2021-ci il 1 sent yabr saat 06:00-dək uza dı lıb.

Bu ba rə də Azər bay can Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Əli Əsə dov 
qə rar im za la yıb. Qə rar 2021-ci il iyu lun 31-dən qüv və yə mi nir.

Qə ra ra əsa sən, 31 iyul saat 00:00-dan 2 av qust saat 06:00-
dək, 7 av qust saat 00:00-dan 9 av qust saat 06:00-dək, 14 av-
qust saat 00:00-dan 16 av qust saat 06:00-dək, 21 av qust saat 
00:00-dan 23 av qust saat 06:00-dək, 28 av qust saat 00:00-dan 
30 av qust saat 06:00-dək ic ti mai nəq liy yat da, həm çi nin Ba kı 
Met ro po li te nin də sər ni şin da şı ma fəaliy yə ti da yan dı rı lıb.

Mə lum ol du ğu ki mi, Mə-
də niy yət Na zir li yi və Azər-
bay can Mil li Ki tab xa na sı nın 
bir gə tə şəb bü sü ilə iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə ri miz-
də fəaliy yə ti bər pa olu na caq 
ki tab xa na lar üçün ki tab top la-
ma kam pa ni ya sı ke çi ri lir. “Qa-
ra ba ğa ki tab la ge dək” de viz li 
bu nə cib ak si ya ya Tür ki yə Elm 
və Ədə bi Əsər Sa hib lə ri Bir li yi 
(İLE SAM) də qo şu lub.

İyu lun 16-da Mil li Ki tab xa na-
da İLE SAM tə rə fi n dən hə diy yə 
olu nan 10 min nüs xə ki ta bın 
təq di met mə mə ra si mi ke çi ril-
di. Təd bir də mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov, Tür ki yə Cüm-
hu riy yə ti nin öl kə miz də ki sə fi  ri 
Ca hid Bağ çı, Tür ki yə nin Mə-
də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
mü va fi q sa hə üz rə əmək daş la-

rı, Azər bay can Mə də niy yət Na-
zir li yi nin aidiy yə ti st ruk tur böl-
mə lə ri nin rəh bər lə ri, ədə biy yat 
və mə də niy yət xa dim lə ri iş ti rak 
edir di lər.

Azər bay can Mil li Ki tab xa-
na sı nın di rek to ru, pro fes sor 
Kə rim Ta hi rov təd bir iş ti rak çı-
la rı nı sa lam la dıq dan son ra təd-
bi rin əhə miy yə tin dən bəhs et di.

Bil dir di ki, Mə də niy yət Na zir li-
yi və Mil li Ki tab xa na Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin iş ğal dan azad 
olu nan Fü zu li şə hə ri nə sə fə ri 
za ma nı er mə ni iş ğal çı la rı tə rə-
fi n dən ta ma mi lə da ğı dıl mış ev-
lə ri və bi na la rı gös tə rə rək de di yi 
“Biz bun la rın ha mı sı nı bər pa edə-
cə yik” ça ğı rı şı na qo şu la raq azad 
olun muş əra zi lə ri miz də ya ra dı lan 
ki tab xa na lar üçün ki tab top la ma 
kam pa ni ya sı na baş la yıb. Di rek-
tor qeyd et di ki, la yi hə yə ilk qo-
şu lan Xalq ya zı çı sı El çin şəx si 
ki tab xa na sın dan 500-ə ya xın 
ki tab təq dim edib. Çox say da 
zi ya lı və oxu cu la rı mız, müx tə-
lif təş ki lat lar bu la yi hə yə dəs tək 
ve rir.

davamı səh. 3-də

“Qarabağa kitabla gedək”

Tanınmış jurnalist Tahir 
Abbaslı dünyasını dəyişib

Ma hir pub li sist, ta nın mış jur na list 
və ya zı çı, uzun il lər “Mə də-
niy yət” qə ze tin də fəaliy yət 
gös tər miş Ta hir Ab bas lı 18 iyul 

2021-ci il də, 73 ya şın da və fat edib.

İs te dad lı pub li sist 2004-cü il dən ta le yi ni 
“Mə də niy yət” qə ze ti re dak si ya sı ilə bağ-
la yıb. Müx tə lif il lər də müx bir, in cə sə nət, 
mə də niy yət si ya sə ti, elm və təh sil şö bə-
lə ri nin mü di ri, elə cə də re dak tor və zi fə lə-
rin də ça lı şıb. 2016-cı il də yaş la əla qə dar 
tə qaüdə çıx sa da, re dak si ya ilə əla qə si ni 
kəs mə yib, diq qət çə kən ya zı la rı qə zet də 
mü tə ma di dərc olu nub. 

səh. 6

Azərbaycan milli mətbuatının
146 yaşı tamam oldu

İyu lun 22-də Azər bay ca nın me dia mən sub la rı pe şə bay ra mı-
nı – Mil li Mət buat Gü nü nü qeyd et di. Ki mi iş ba şın da, ki mi si də 
müx tə lif təş ki lat la rın dü zən lə di yi mə ra sim lər də...

1875-ci il iyu lun 22-də Hə sən bəy Zər da bi nin re dak tor lu ğu ilə 
Azər bay can di lin də ilk mət bu or qan – “Əkin çi” qə ze ti nin 1-ci sa yı 
çap dan çı xıb. İki il ər zin də 56 sa yı işıq üzü gö rən qə zet mə də-
ni-maarif ta ri xi miz də, Azər bay can xal qı nın mil li oya nı şı və özü-
nü dər ki yo lun da ta ri xi sə hi fə aç dı. Bu sə hi fə ni və onun da va mı nı 
ya zan bö yük zi ya lı la rı mı zı rəh mət lə anır, bu yol da ça lı şan bü tün 
həm kar la rı mı zı təb rik edi rik.
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Hərbiəməliyyatlarbaşaçatandan
sonraötənsəkkizayərzində,
zənnimcə,yanvarayındaMoskva
daşəxsəngörüşümüzvətelefon

söhbətlərimizvəziyyətinsabitləşdiril
məsiişindəçoxmühümroloynayıb.Biz
qətiyyətləmünaqişədənsonrakıdövrün
maksimumağrısızkeçməsiəzmindəyik.
Düşünürəmki,ümumisəylərimizləbuna
nailolacağıq.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu
sözləri iyulun 20-də Moskvada Rusiya
Prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə deyib.
Qeydedəkki,PrezidentİlhamƏliyevhəm-
karıVladimirPutinindəvətiiləRusiyayabir-
günlükişgüzarsəfəredib.
RusiyaPrezidentininmətbuatkatibiDmitri

Peskovunbildirdiyinəgörə,dövlətbaşçıla-
rının ikisaatayaxındavamedəngörüşün-
də iqtisadiəməkdaşlıqməsələləri, korona-
viruslamübarizə və birgə vaksin istehsalı,
həmçinin Ermənistan-Azərbaycan müna-
qişəsinin qəti həlli müzakirə edilib. Kreml
sözçüsüprezidentləringörüşününgündəliyi
barədə danışarkən münaqişədən sonrakı
vəziyyətləbağlıməsələniaxırıncıqeydet-
sədə,məlumdurki,məhzbuməsələbizim
üçünbirincidərəcəliəhəmiyyətkəsbedir.
AzərbaycanPrezidenti görüşünmətbuat

üçünaçıqkeçənhissəsində regiondamü-
naqişədənsonrakıvəziyyətingündəmmöv-
zulardanbiriolduğunuvurğulayaraq,Rusi-
yanındövlətbaşçısınabuməsələyədaimi
diqqətinə,“çoxvacibvəhəssasməsələlərin
həllində”şəxsən iştirakınagörətəşəkkürü-
nübildirib.
RusiyaPrezidentigörüşünəvvəlindəhəm-

karını Qurban bayramı münasibətilə təbrik
edərəkdiqqətəçatdırıbki,gələnilbizimbö-
yükbayramımızolacaq–ikidövlətarasında
diplomatikmünasibətlərinqurulmasının30illi-
yiqeydolunacaq.“Allahaşükür,koronavirus-
dansonramünasibətlərimizbərpaolunur,ilk
növbədə, iqtisadiyyatı nəzərdə tuturam.Ke-
çənilmüəyyənazalmaolmuşdu, indi inamlı
artım,bərpagedir”deyənPutinəlavəedibki,
yaxınvaxtlardaRusiyadanAzərbaycananü-
fuzlu nümayəndə heyəti göndəriləcək: “Bu
nümayəndə heyəti həmin məsələlərlə artıq
Bakıda məşğul olacaq. Onlar müxtəlif mə-
kanlardamüntəzəm surətdə görüşürlər. Bu,
müxtəlifistiqamətlərüzrəqarışıqqrupolacaq.
Həmsənaye,həmnəqliyyat,həminfrastruk-
turvəbəzibaşqaməsələlərnəzərdətutulur”.

İkiölkəninkoronavirusaqarşımübarizə-
dəget-gedədaha fəal əməkdaşlıq etdiyi-
ni bildirən Rusiya Prezidenti vurğulayıb
ki, Azərbaycan ərazisində vaksinin birgə
istehsalının genişləndirilməsi üzərində də
işləyirik.
Sonra Prezident Putin regionda mü-

naqişədən sonrakı vəziyyətə toxunub və
qeydedibki,buvəziyyətinnizamlanması
ənmühümməsələlərdənbiri olaraqqalır.
“Əlbəttə, bilirəm ki, Siz buməsələyə çox
böyükdiqqətvəəhəmiyyətverirsiniz.Bu-
nagörəSizətəşəkküretməkistəyirəmki,
kompromisliqərarlar tapılır.Onlarhəmişə
ənmürəkkəbməsələlərdir, lakin əgər biz
nizamlama istəyiriksə, – biz hamımız isə
bunu istəyirik,–ondabuyollagetməliyik.
İndiyə qədər biz bunu etməyə nail olmu-
şuq,bunagörəSizətəşəkküretməkistəyi-
rəm”,–deyəobildirib.
Azərbaycan Prezidenti bu səfərin qar-

şılıqlı fəaliyyətlə bağlı mühüm məsələləri
yenidənmüzakirəetməküçünyaxşıimkan
olduğunu vurğulayaraq bayram təbrikinə
görəhəmkarına təşəkkürünübildirib: “Für-
sətdən istifadə edib Rusiyanın bütün mü-
səlmanlarınıQurbanbayramımünasibətilə
təbriketməkistərdim.Bu,həmrəylikbayra-
mı,birlikbayramıdır”.
İkitərəfiiqtisadimünasibətlərdəndanışan

İlhamƏliyevqeydedibki,ilinbirinciyarısın-
daəmtəədövriyyəsiartıb:“Bu,çoxvacibdir,
çünkikeçənilbizdə10faizdənçoxazalma
olmuşdu. Nəqliyyat-tranzit münasibətləri

məsələsində də əməkdaşlığı fəal surətdə
genişləndiririk.Mənəverilənməlumatagö-
rə,Şimal-Cənubnəqliyyatdəhlizi üzrə ke-
çənilkiiləmüqayisədətəqribən20faizçox
yükdaşınıb.Beləliklə,budəhlizartıqişləyir,
deməkolarki,genişhəcmdə”.
Dövlətbaşçısıkoronavirusaqarşımübari-

zədəköməyəgörəRusiyarəhbərinətəşək-
küredib:“BizRusiyadan200mindozadan
artıq“SputnikV”vaksinialmışıqvəbuvak-
sinin yenə göndərilməsi gözlənilir. Bilirəm
ki,onualmaq istəyənlərinsayı lapçoxdur.
Onagörəki,buvaksinözefektivliyinisübut
edibvəəlbəttə,yəqinki,hamınıtəminedə
bilməkdəçoxçətindir.LakinSizindostları-
nız,tərəfdaşlarınızkimibirdahatəşəkkürü-
mübildirməkistəyirəmki,bizvaksinialanlar
arasındailksıralardayıq”.
Azərbaycan Prezidenti onu da diqqə-

tə çatdırıb ki, bu il Seçenov adına Birinci
MoskvaDövlətTibbUniversitetininfilialının
birinciburaxılışıolub.Qeydedibki,Bakıda-
kı iki filialda –MDU-nun vəSeçenovUni-
versitetinin filiallarında mindən çox tələbə
təhsilalır.Rusiyadatəhsilalanazərbaycan-
lı tələbələrinsayı15mindənçoxdur.Azər-
baycandaisə16mintələbərusdilibölmə-
sindətəhsilalır.
“Beləliklə, Azərbaycan gənclərinin belə

birböyükdəstəsiartıqRusiyailədil,ünsiy-
yətvətəhsilvasitəsiləbağlıdır.Düşünürəm
ki,bizimtəcrübəmiziböyüməkdəolannəslə
əməlisurətdəötürməkçoxvacibdir”,–deyə
İlhamƏliyevvurğulayıb.

Münaqişədən sonrakı dövrün 
maksimum ağrısız keçməsini istəyirik

Prezident İlham Əliyev: “Düşünürəm ki, ümumi səylərimizlə buna nail olacağıq”

Avropa İttifaqı sülh əldə olunmasında 
konstruktiv rol oynamağa hazırdır

Mənvəziyyətləəlaqədarvəmümkünsülhsazişiçərçivəsində
irəliləyişənailolmaqüçünişinaparılmasınınəhəmiyyətiiləbağlı
Ermənistanınhökumətbaşçısıiləmüfəssəlmüzakirələraparmı
şam.Bizçoxkonkretvəaydınmüzakirələrapardıq,regiondada
haçoxsabitliyin,təhlükəsizliyintəminolunmasıüçüntərəfimizdən
hansıelementlərinnəzərəalınmalıolduğubarədəsöhbətetdik.

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel iyulun 18-də
BakıdaAzərbaycan Prezidenti İlhamƏliyev ilə birgə keçirilən
mətbuat konfransında “Sülh razılaşması üzərində danışıqlara
başlamağaErmənistanıinandırmaqüçünAvropaİttifaqınəedə
bilər”sualınacavabındabelədeyib.
ŞarlMişelqeydedibki,Avropaİttifaqınınmümkünqədərmüs-

bətvəkonstruktivroloynamağahazırolduğunuhəmAzərbaycan
Prezidentinə,həmdəErmənistanBaşnazirinəbildirib.“Əlbəttə
ki,bizMinskqrupununoynadığı rolahörmətbəsləyirik”deyən
ŞarlMişeləlavəedibki,Avropaİttifaqıöznövbəsindəregional
tərəfdaşlıqçərçivəsindəqarşılıqlıtəmaslarıtəşviqetməlidir:“Bu
məqsədlə,fərqlimövqelərianlamaqüçündünənmənErmənis-
tanınhakimiyyətorqanlarıilə,bugünisəAzərbaycanPrezidenti
iləbuməsələlərintəfərrüatlarınımüzakirəetdim.Məndəbeləbir
təəssüratvarki,infrastrukturimkanlarınıgücləndirməkməqsə-
diləümumiməxrəcəgəlməkimkanlarımövcuddur”.
PrezidentİlhamƏliyevisəbirgəmətbuatkonfransındaölkəmi-

zinnəqliyyatinfrastrukturununregionalsabitliyinvətəhlükəsizliyin
gücləndirilməsindərolubarədəsualıcavablandırarkəndiqqətəçat-
dırıbki,regiondabütünkommunikasiyalareynivaxtdaaçılmalıdır.
Kommunikasiyaların açılmasının Azərbaycana öz ayrılmaz

hissəsiolanNaxçıvanMuxtarRespublikasınaErmənistanəra-
zisivasitəsiləmaneəsizçıxışəldəetməkimkanıverəcəyinivur-
ğulayanİlhamƏliyevqeydedibki,Ermənistansərhədinədoğru
dəmiryollarınınvəmagistralyoluntikintisinəbaşlanılıb.
“BizözərazimizdəErmənistanərazisinə100kilometrdənçox

magistral vədəmiryolları tikməliyik.Ermənistanərazisindəbu,
təxminən cəmi 40 kilometrdir. Regionda bütün kommunikasi-
yalar paralel olaraq açılmalıdır. Bu, Ermənistan üçün Rusiya
vəİranladəmiryoluəlaqəsinəsahibolmaqimkanıyaradır.Bu,
AzərbaycanüçünNaxçıvanMuxtarRespublikasınaəlavəçıxış
əldəetmək imkanıyaradırvə regionundördölkəsi -Azərbay-
can,İran,RusiyavəTürkiyəbuyanaşmayagüclüdəstəkverir.
Beləliklə,bizErmənistandanmüsbətcavabalmalıyıq, lakinbu
cavabselektivolmamalıdır.Qeydetdiyimkimi,bütünkommu-
nikasiyalareynivaxtdaaçılmalıdırvəbubaxımdanayrı-seçkilik
olmamalıdır.Sözsüzki,bundansonraregiondaproqnozlaşdırıl-
ma,sabitlikvətəhlükəsizlikartıqreallığaçevriləcək.Bizimistə-
diyimizbudur”,–deyəAzərbaycanPrezidentiəlavəedib.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə 
məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həlli

İşçi qrupunun növbəti iclası keçirilib
ÖtəndövrərzindəCəbrayıl,Füzuli,Qubadlı,Zəngilan,Ağdam,
Xocavənd,Tərtər,Şuşa,XocalıvəKəlbəcərrayonlarıüzrəcəmi13
307daşınmazəmlakın(10483ədədtikilivə2824ədədinfrastruk
turobyekti)çölinventarlaşdırmaişləritamamlanıbvəLaçınrayonu
ərazisindəmüvafiqtədbirlərinhəyatakeçirilməsinəbaşlanılıb.

BubarədəAzərbaycanRespublikasınınişğaldanazadedilmiş
ərazilərindəməsələlərinmərkəzləşdirilmişqaydadahəlliiləbağ-
lıyaradılmışƏlaqələndirməQərargahınəzdindəfəaliyyətgöstə-
rənİdarələrarasıMərkəzinİqtisadiməsələlərüzrəişçiqrupunun
növbətiiclasındaməlumatverilib.
Videoformatdakeçirilən iclasdabildirilibki, “AzərbaycanRes-

publikasınınişğaldanazadedilmişərazilərinin2021-2025-ciillər
üzrəbərpasıvədayanıqlıinkişafıDövlətProqramı”nınyekunlayi-
həsidövlətorqanları,müəssisəvətəşkilatlarının,həmçininƏlaqə-
ləndirməQərargahınınmüvafiqişçiqruplarınınrəyvətəklifərinin
təhliliəsasındahazırlanıbvəNazirlərKabinetinətəqdimolunub.
İşğaldanazadedilmişərazilərdə(KəlbəcərvəLaçınrayonla-

rında) ilkinzəruri tələbatlarınödənilməsiüçüngündəliktələbat
mallarıdükanları,aptek,bankomat,YDMvəs.açılmasıməqsə-
diləmüvafiqşirkətlərləgörüşlərkeçirilib.Razılaşdırılmışqrafik
vəmarşrutaəsasənqeydolunanrayonlarüzrəiyulayıərzində
sahibkarlarınərazilərəsəfərinəzərdətutulur.
Vahid informasiya platforması rolunuoynayanQarabağRə-

qəmsalGeo-İnformasiyaSisteminə27dövlətqurumuvətəşkila-
tının12-sininqoşulmasıtəminedilib,digəraidiyyətiqurumların
sisteməqoşulmasıistiqamətindəişlərdavametdirilir.
İşğaldanazadedilmişərazilərdəsahibkarlıqfəaliyyətininhə-

yatakeçirilməsiiləbağlı657müraciətolub.İnvestisiyalayihələ-
rininprioritetliyiiləbağlıtəhlilaparılır,potensiallayihələrmüəy-
yənləşdirilirvəinformasiyabazasınadaxiledilir.
DövlətTurizmAgentliyininnümayəndəsi işğaldanazadedilmiş

ərazilərdəturizmvərekreasiyazonalarınınvəpotensialturizmdəh-
lizləri boyunca turizm resurslarının qiymətləndirilməsi məqsədilə
texnikişərtlərtoplusununhazırlanmasıhaqqındaməlumatverib.
QarabağDirçəlişFondununnümayəndəsidiqqətəçatdırıbki,

Birincivitse-prezidentMehribanxanımƏliyevanıntəşəbbüsüilə
Fond tərəfindən“Karabakh.Center” layihəsihəyatakeçirilibvə
müvafiqinternetməlumatlandırmaportalıyaradılıb.
Təqdimolunanhesabatlarİşçiqrupununüzvləritərəfindənge-

nişmüzakirəolunubvəqərarlarqəbuledilib.
Qeydedəkki,ölkəbaşçısının2020-ciil24noyabrtarixlisə-

rəncamı ilə yaradılmış Əlaqələndirmə Qərargahına Prezident
AdministrasiyasınınrəhbəriSamirNuriyevrəhbərlikedir.

Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin heyəti Füzuli və Ağdamda olub
Xəbərverdiyimizkimi,Türkiyə
MədəniyyətvəTurizmNazirli
yininkitabxanavənəşriyyatişi
üzrəəməkdaşlarındanibarət
nümayəndəheyətiötənhəf
təAzərbaycanasəfəredib.
Nümayəndəheyətisəfər
çərçivəsindəişğaldanazad
olunmuşFüzulivəAğdamra
yonlarındadaolublar.

Qonaqları Mədəniyyət Nazir-
liyinin Kitab dövriyyəsi və nəş-
riyyatla iş şöbəsinin müdiriAkif
Marifi,şöbəninbaşməsləhətçisi
İslamHüseynovvəAzərbaycan
Milli Kitabxanasının direktoru

KərimTahirovmüşayiət ediblər.
Nümayəndə heyətinəQarabağ-

dadağıdılmış900-dənçoxkitab-
xanahaqqındaməlumatverilib.

Türkiyə Mədəniyyət və Tu-
rizm Nazirliyinin Kitabxanalar
vəYayımlarBaşidarəsininmü-
diri, Türkiyə Milli Kitabxanası-
nın direktoru Ali Odabaş, di-
rektor müavini Taner Beyoğlu,
bölmə rəhbəri Ahmet Aldemir,
mədəniyyət və turizmməsələ-
ləri üzrəmütəxəssisFatihÖz-
demirermənilərinotuziləyaxın
davamedənişğaldövründətö-
rətdiklərihərbicinayətlərinizlə-
ri ilə tanışolaraq,mədəni irsin
məhv edilməsini, o cümlədən
kitabxanaların dağıdılmasını
barbarlığın təzahürü adlandı-
rıblar.

Paytaxtın Xətai rayonunda 
Polad Həşimov adına park

İyulun22dəBakınınXətai
rayonundaAzərbaycanınMilli
Qəhrəmanı,şəhidgeneral
mayorPoladHəşimovadına
parkınaçılışıolub.

MərasimdəPoladHəşimovun
ailəüzvlərivəhərbçidostlarıiş-
tirakediblər.
Qeyd edək ki, bir müddət

öncə Xətai rayonunun icra
başçısı RafiqQuliyevinmüra-

ciətiəsasındaBakıŞəhərİcra
HakimiyyətibaşçısıEldarƏzi-
zovun sərəncamı ilə Naximov
küçəsinin adı dəyişdirilərək
Polad Həşimov küçəsi adlan-
dırılıb.Həminküçədəyerləşən
parka Polad Həşimovun adı
verilib.Parkəsaslıtəmiredilib,
burada  Polad Həşimovun və
2020-ci il iyulunda Tovuz dö-
yüşlərindəhəlakolmuşhərbçi-
lərimizin xatirəsinə  memorial

lövhəqurulub.Mərasimdəge-
neralPoladHəşimovunvədi-

gərşəhidlərinxatirəsinəağac-
larəkilib.

Fransa portalı azad edilmiş ərazilərin 
minalardan təmizlənməsindən yazır

Fransanın“LaCroix”portalında
“Azərbaycandauzunmüddət
davamedəcəkminatəmizlə
məbaşlayır”adlıməqalədərc

edilib.

Məqalədə 1990-cı illərdə erməni
işğalı nəticəsində doğma yurdundan
didərgindüşənazərbaycanlılarındö-
nüşünə minaların mane olduğu diq-
qətə çatdırılıb, Qarabağ müharibəsi
haqqında məlumat verilib. Bildirilib
ki, Azərbaycan əraziləri Ermənistan
tərəfindən 2 mərhələdə minalanıb:
1990-cıillərdəvə44günlükmüharibə
zamanı erməni silahlı qüvvələri geri

çəkilərkən.Qeydedilirki,Azərbayca-
nın azad etdiyi ərazilərinin minadan
təmizlənməsi10ildavamedəbilər.
Vurğulanır ki, 30 ildir doğma yur-

dundan didərgin düşən azərbaycan-
lılarbugünminalaragörədoğmator-
paqlarınaqayıdabilmirlər.Ərazilərdə
mina xəbərdarlığı ilə bağlıməlumat-
landırıcı işarələr qoyulmasına bax-
mayaraq, 30 ildir doğma yurdlarının
həsrəti ilə yaşayan azərbaycanlılar
evlərini görmək üçün azad edilmiş
yurdlarına gəlirlər. Yazıda bu günə-
dəkminalardan17mülkişəxsin,ha-
beləikiazərbaycanlıjurnalistinvəbir
zabitinminaqurbanıolduğubildirilir.

Şuşaya həsr olunmuş poster sərgisi
Əsərlərin qəbulu sona çatıb

“ŞuşaAzərbaycanınmədəniyyət
şəhəridir”adlıbeynəlxalqpostersər
gisinəəsərlərinqəbulubaşaçatıb.
Sərgi“KreativAzərbaycan”,“Poste
rİM”,“WorldwideGraphicDesigners”,
“CalancaBiennale2021”,“RİNCRed
İnternacionalDeCreadoresVisuales”
qurumlarınınbirgəəməkdaşlığıilə
təşkiledilir.

Layihənin rəhbəri, “PosterİM” şirkə-
tinin təsisçisi Tərlan Hacı Şəmiyevlə
əlaqəsaxlayıbsərgi iləbağlıməlumat
aldıq. Həmsöhbətimiz bildirdi ki, bey-
nəlxalq münsifərdən ibarət sərginin
məqsədi Şuşanın mədəni irsini, me-

marlığını, xarıbülbül simvolunudünya-
ya tanıtmaqdır. İyulun 15-dək sərgiyə
30-dançoxölkədəniştirakçıəsərgön-
dərib.Beynəlxalqvəyerlimünsifərtə-
rəfindən qiymətləndirilən işlərdən 108
postersərgidəiştiraküçünseçilib.
Layihərəhbəriqeydetdiki,münsifər

heyətinəABŞ-ın Sufolk, Cənubi Kore-
yanınNamseuluniversitetlərinindizayn
üzrə professorları, eləcə də Azərbay-
can, Türkiyə, İndoneziya, Yaponiya və
digər ölkələrdən dizaynerlər daxildir.
Sərgi avqustun 2-dəAnkaraMusiqi və
GözəlSənətlərUniversitetindəaçılacaq
vəonlaynyayımlanacaq.Seçilmişmüəl-
lifərəiştirakçısertifikatıveriləcəkvəon-

larbirbaşabeynəlxalqposterfestivalına
iştirakvəsiqəsiqazanacaqlar.
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KərimTahirovİLESAMtəşkilatının10min

nüsxəkitabıQarabağdayaradılacaqkitab
xanalarabağışladığını,tezlikləhəminkitab
larınQarabağdaqurulankitabxanalaratəq
dimediləcəyinidedi.
Mədəniyyət naziriAnar Kərimov qonaq

larısalamlayaraqbildirdiki,Vətənmühari
bəsindən sonra da qardaşTürkiyə dövləti
Azərbaycanın yanındadır. Türkiyə dağıdıl
mış şəhərlərin yenidən qurulmasında, ta
riximədəni abidələrin bərpa edilməsində
dəstəyiniəsirgəmir:“İşğaldövründəənçox
zərər çəkənmədəniyyətmüəssisələrindən
biridəkitabxanalarolub.975kitabxanamız
dağıdılaraq yerlə yeksan olunub, onların
4,6milyonnüsxədənartıqkitabfondlarıta
lanedilərəkyandırılıb.MədəniyyətNazirliyi
olaraqMilliKitabxanailəbirlikdəhəminki
tabxanalarbərpaolunduqdansonrafondla
rınınbərpasıməqsədiləbeləbirlayihələyə
başladıq. Qərara aldıq ki, Qarabağ kitab
fondu yaradılsın və hər bir azərbaycanlı
buna dəstək olsun. Eyni zamanda qardaş
TürkiyədənİLESAMtəşkilatıdabizimçağı
rışımızadərhaldəstəkverərək10minkita
bıfondumuzabağışladı.Yaxınzamanlarda
həmin kitablar doğma Qarabağda oxuna
caq”.
AzərbaycanTürkiyə əməkdaşlığından

söz açan Anar Kərimov söylədi
ki, iki ölkəarasındamədəniyyət,
kitabxanavənəşriyyatsahəsində
əlaqələrbundansonradayüksək
səviyyədədavametdiriləcək.Na
zirçıxışınınsonundatəqdimolu
nankitablaragörəİLESAMtəşki
latınatəşəkkürünübildirdi.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

nin sədri, Xalq yazıçısıAnar öl
kəmizdə Türkiyə dövlətinə qarşı
hər zamanböyük sevgi oluğunu
vurğuladı. Bildirdi ki, Şuşanın
mədəniyyətpaytaxtıelanedildiyi
birdövrdətürkiyəliqardaşlarımız
tərəfindən bu kitabların hədiyyə
olunmasının böyük əhəmiyyəti
var.GüngələcəkhəminkitablarŞuşa,Qa
rabağkitabxanalarınıbəzəyəcək.
TürkiyəninölkəmizdəkisəfiriCahidBağ

çı iki ölkənin qardaşlığının bundan sonra
dadavamedəcəyinidedi.Səfir türkxalqı
nınçoxsevdiyi“Kitabəngözəlhədiyyədir“
şüarını səsləndirərək bildirdi ki, Türkiyə

Azərbaycana,bütün  sahələrdəolduğuki
mi,mədəniyyətsahəsindədəəlindəngələn
köməkliyigöstərəcək.

BeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsiFon
dununprezidentiGünayƏfəndiyevaçıxışın
daFondunikiüzvdövləti–Azərbaycanvə
Türkiyəninbugünyenəözbirliklərininüma
yişetdirdiyinisöylədi.Bildirdiki,44günlük
Vətən müharibəsində beynəlxalq təşkilat
olaraqQarabağlabağlıtürkdillidövlətlərdən

birçoxdəstəkməktubualırdıq.Müharibədə
qazanılanQələbə təkcəAzərbaycanınde
yil,bütünTürkdünyasınınzəfəridir.

Türkiyə Milli Kitabxanasının
direktoru Ali Odabaş tədbir işti
rakçılarına Türkiyənin mədəniy
yətvəturizmnaziriMehmetNuri
Ersoyunsalamlarınıçatdırdı,hə
yatakeçirilənkampaniyanınəhə
miyyətinivurğuladı.
TürkiyəElmvəƏdəbiƏsərSa

hibləriBirliyinin (İLESAM)rəhbəri
MehmetNuriParmaksız“Qaraba
ğa kitabla gedək” aksiyası üçün
kitabların toplanmasıbarədəmə
lumatverdi.Qeydetdiki,təmsilet
diyitəşkilatıdəstəkləyənqurumlar
olmasaydı,beləbirlayihənihəya
takeçirməkmümkünolmazdı.
DahasonraMehmetNuriPar

maksız“Alim,şair,yazıçıvəsənətçiləren
siklopediyası” kitabını mədəniyyət naziri
AnarKərimovahədiyyəetdi.
SondatədbiriştirakçılarıTürkiyədənMilli

Kitabxanayahədiyyəolunankitablarınsər
gisiilətanışoldular.

NURƏDDİN

Mədəniyyət naziri Milli Mətbuat Günü 
münasibətilə media mənsublarını təbrik edib

MədəniyyətnaziriAnarKərimovMilliMətbuatGünümüna
sibətiləAzərbaycanınkütləviinformasiyavasitələrinə,media
mənsublarınatəbrikmüraciətiünvanlayıb.

Müraciətdədeyilir:
22iyulhərbirazərbaycanlınıntaleyindəolduqcaönəmlitarix

dir.Azərbaycandamillimətbuatın,anadilindəilkqəzetinnəşrə
başlamasının146ilitamamolur.Çünkiməhz1875ciilin22iyu
lundagörkəmlimaarifçi,publisist,mütəfəkkirHəsənbəyZərda
bininəsasınıqoyduğu“Əkinçi”qəzetiiləxalqımızınmillioyanı
şındayeni,parlaqsəhifəaçılıb.
Tarix boyu xalqımızın böyük mütəfəkkirlərinin, ədiblərinin,

dövlətxadimlərinin fəaliyyətindəmilliməfkurənin təbliği,dilimi
zin,mədənidəyərlərimizinqorunmasıkimialidəyərlərhərza
manözünügöstərib.
Bucəhətləriömüryolunasığdıranaydınlarımızdanbiridəvə

tənpərvərziyalı,təbiətşünasalimHəsənbəyZərdabidir.
146iləvvəl22iyultarixindəHəsənbəyZərdabiminbirəzab

əziyyətdənsonraanadilindəilkqəzetinçapınamüvəfəqolmuş
du.1875ciilin22iyultarixindən1877ciilin29sentyabrtarixinə
qədərçapınıdavametdirən“Əkinçi”aydaikidəfə300400tirajla
nəşredilib.Bumüddətərzindəqəzetin56nömrəsiişıqüzügö
rüb.
Sevindirici haldır ki,Azərbaycanözmüstəqilliyini bərpaet

dikdən sonra bir çoxmillimənəvi dəyərlərə qayıdışmətbuat
sahəsindədəözünügöstərdi.Bugünölkəmizdəyüzlərləmət
buorqanqəzetvəjurnalfəaliyyətgöstərir.AzərbaycanRes
publikasıPrezidentininsərəncamıilə“Əkinçi”qəzetininnəşrə
başladığıgün22iyulMilliMətbuatvəJurnalistikaGünükimi
qeydolunur.
MüstəqilAzərbaycanınmemarı,Ümummilli liderHeydərƏli

yevfəaliyyətiboyumehribandostmünasibətiləjurnalistlərində
dərin sevgisini, güvənini qazanmışdı. Ulu öndərin bu ənənəsi
bugünAzərbaycanRespublikasınınPrezidentiİlhamƏliyevtə
rəfindən uğurla davam etdirilir.Ölkə başçısımütəmadi olaraq
çıxışlarında, jurnalist ictimaiyyəti iləgörüşlərində mətbuatnü
mayəndələrininsözazadlığınınvacibliyini,onlarınfəaliyyətləri
ni diqqətmərkəzində saxladığını bildirir. Jurnalistlərin təklif və
problemləri iləyaxındanmaraqlanır.Təsadüfideyilki,mətbuat
nümayəndələricənabPrezidentimizijurnalistlərindostuadlan
dırırlar.
Bunamisalolaraq44günlükVətənmüharibəsivəşanlıQə

ləbəmizdənsonrakıdövrüxatırlatmaqistərdim.ÖncəbhədəAli
BaşKomandanın rəhbərliketdiyişücaətliOrdumuz,arxacəb
hədə,informasiyamübarizəsindəisəzəhmətkeşjurnalistlərimiz
mərdlikləvuruşmasaydı,dəmiryumruqkimibirləşib,həmrəylik
nümayişetdirməsəydi,dünyaictimaiyyətinəhaqqsəsimiziçat
dırmaqdamümkünolmayacaqdı.İşğaldanazadedilmişdoğma
torpaqlarımızdavəzifəborcunuyerinəyetirərkənşəhidlikzirvə
sinəucalanjurnalistlərimizMəhərrəmİbrahimovvəSiracAbışov
kimiqəhrəmanlarımızsadalananlarınbariznümunəsidir.Bubir
dahasübutedirki,peşəmizdənasılıolmayaraqhərbirimizmü
qəddəsAzərbaycanınmüsəlləhəsgəriyik.
Əkinçizəhməti,biləyiningücü,qəlbininhərarəti iləmillimət

buatımızın inkişafı, sağlamgələcəyi,bölgədəsülhvə təhlükə
sizlik naminə informasiya toxumları səpən Zərdabi davamçı
larınıAzərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin bütün
əməkdaşlarıadındanürəkdəntəbrikedirik.Nazirliyimizinbütün
yeniliklərini,layihəvəstrukturfəaliyyətləriniqərəzsizişıqlandır
dığınızagörəhərbirinizəürəkdəntəşəkküredirik.Sizinlədaha
sıx,məhsuldarəməkdaşlığımızıdavametdirməküçünöhdəmi
zədüşənvəzifənibundansonradayerinəyetirəcəyimizəəmin
olabilərsiniz.
Birdahamillimətbuatailəsininüzvləriniürəkdən təbrikedir,

bütövAzərbaycanınhərbirnöqtəsindənsədanızıneşidilməyini
arzulayıram.

***
Qeydedəkki,MədəniyyətnaziriAnarKərimovuntövsiyəsinə

əsasən,22iyul–MilliMətbuatGünümünasibətiləAzərbaycan
xalqının zənginmədəni irsi və qədim tarixi ilə yaxından tanış
olmaqməqsədiləmedianümayəndələri vəonlarınailəüzvləri
üçünMədəniyyətNazirliyinintabeliyindəfəaliyyətgöstərənmu
zeylərəsərbəstgiriş–“Açıqqapı”aksiyasıelanolunub.

“Dahi ziyalımız Həsən bəy Zərdabi...” 
DövlətTarixArxivindəmühafizəedilənsənədlərəsasında22
iyul–MilliMətbuatGününəhəsrolunmuş“DahiziyalımızHə
sənbəyZərdabi...”adlıvirtualsərgihazırlanıb.

Milli Arxiv İdarə
sindən bildirilib ki,
sərgidə görkəmli
ictimaixadim,pub
lisist, Azərbaycan
dilində ilk qəzetin
yaradıcısı, uzun il
lər Bakı şəhər Du
masının üzvü ol
muş Həsən bəy
Zərdabinin ictimai
sahədə fəaliyyəti
nəaidolansənədlərdənbirqisminümayişetdirilir.Sözügedən
sənədlərdə Həsən bəy Zərdabinin azərbaycanlılar arasında
təhsilin,maarifçiliyingenişvüsətalmasıüçünhəyatakeçirdiyi
tədbirlər,anadilindəqəzetinnəşrinəicazəverilməsiüçündöv
rünhakimiyyətorqanlarınamüraciətləri,həmçininDumaüzvü
kimifəaliyyətivəs.əksolunub.

Mətbuatımızın bayramına həsr olunmuş 
virtual sərgi 

22iyul–AzərbaycandaMilliMətbuatGünükimiqeydolunur.
DövrüngörkəmliziyalısıHəsənbəyZərdabinin22iyul1875ci
ildənəşretdirdiyi“Əkinçi”qəzetiiləəsasıqoyulanAzərbaycan
millimətbuatıbütündövrlərdəhəqiqətcarçısıolub,cəmiyyəti
düşündürənproblemləri,dövrünmütərəqqiideyalarınıəks
etdirib,xalqımızınmaariflənməsində,millivəbəşəridəyərlərin
təbliğindəmühümroloynayıb.

Azərbaycandamaarifçilikhərəkatınınformalaşmasındaəsas
roloynamış“Əkinçi”ninəsasməqsədifanatizmi,cəhalətiaradan
qaldırmaq,xalqıelmə,maarifə,tərəqqiyəçağırmaq,onunelmi
mədənisəviyyəsiniyüksəltməkolub.
MilliMətbuatGünümünasibətiləM.F.AxundzadəadınaAzər

baycanMilliKitabxanasınınəməkdaşlarıtərəfindənvirtualsərgi
hazırlanıb.
Kitabxanadanbildirilibki,virtualsərgidəAzərbaycanmillimət

buatının inkişafına dair rəsmi sənədlər, mətbuat və jurnalisti
kamızıninkişaftarixiniəksetdirənkitabvəməqalələrnümayiş
olunur.

“Mədəniyyət naminə sülh” qlobal kampaniyası 
çərçivəsində onlayn görüş

“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peace4Culture)qlobalkampaniya
sıçərçivəsindəonlayngörüşkeçirilib.İyulun17dəgerçəkləşən
görüşdəMədəniyyətNazirliyininAparatrəhbəriVasifEyvazza
də,BöyükBritaniyanınKoventriUniversitetindəSülh,Etimadvə
SosialMünasibətlərİnstitutununqurucusuvərəhbəri,professor
MaykHardi,AvstraliyanınMədəniİnfuziyavəMüxtəliflikAtlasının
təsisçisiPeterMusaferaidis,HOPEtəşkilatınınqurucusuXavyer
Qonzalez,digərşəxsləriştirakediblər.

Vasif Eyvazzadə “Mədəniy
yət naminə sülh” qlobal kam
paniyasının əsas hədəfəri,
mədəniyyətlərarası dialoqa
dair “Bakı Prosesi”, bu plat
forma əsasında ənənəvi ola
raq keçirilən Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumu, Dünya
MədəniyyətlərarasıDialoqFo
rumu mövzusunda danışıb.
Qeyd edib ki,Azərbaycan tə
rəfininməqsədi regionda sülh
və təhlükəsizliyinmöhkəmlən
dirilməsi, xalqlar və mədəniy
yətlər arasında uğurlu dialoq
və etimadın qurulması, birgə
yaşamaq və birbirinə hörmət

mədəniyyətini dahada inkişaf
etdirərək, milli və beynəlxalq
səviyyəli davamlı tərəqqiyə
nailolmaqdanibarətdir.
Vurğulanıb ki, 44 günlükVə

tən müharibəsi nəticəsində
Azərbaycanın işğaldan azad
edilən torpaqlarına geri dönə
cək məcburi köçkünlərin yeni
həyat şəraitinə uyğunlaşması,
mədəniyyətvəyaradıcılıqqabi
liyyətlərininartırılması,yaradıcı
peşəvə layihələrin inkişafetdi
rilməsiyolundafəaliyyətdavam
etdiriləcək.
Daha sonraHOPE  təşkilatı

nın rəhbəriX.Qonzalez təşkila

tınmissiyavəvəzifələribarədə
təqdimatedib.O,həmçininmiq
rantvəqaçqınların təhsil,peşə
vərdişlərinin formalaşdırılması
haqdabirsıravacibməsələlər
dənvəlayihələrdənbəhsedib.
Son 8 ildə “Bakı Prosesi” ilə

bağlıtədbirlərdəAzərbaycantə
rəfinməsləhətçisiolduğunuvur
ğulayan professor Mayk Hardi
bu platformada bütün mühüm

layihələrin, həmçinin Azərbay
can Mədəniyyət Nazirliyinin
irəli sürdüyü “Mədəniyyət na
minəsülh”qlobalkampaniyası
nınuğurladavametdiriləcəyinə
əminliyinibildirib.
Görüşün sonunda müzakirə

olunantəşəbbüsvəlayihələris
tiqamətindəbirgəyolxəritəsinin
hazırlanması barədə razılığa
gəlinib.

Teatr Xadimləri İttifaqında 
mükafatlandırma mərasimi

İyulun22dəAzərbaycanTeatrXadimləriİttifaqında(ATXİ)Milli
MətbuatGünümünasibətiləmərasimkeçirilib.Mərasimdə
ATXİninsədri,Xalqartisti,professorAzərPaşaNemətov,sədr
müavini,XalqartistiHacıİsmayılov,medianümayəndələrivə
ittifaqınəməkdaşlarıiştirakediblər.

TədbiriAzərPaşaNemətovaçaraqMilliMətbuatGünümü
nasibətiləmedianümayəndələrinitəbrikedib,mətbuatımızınta
rixindən,mədəniyyətsahəsindəmedianınrolundanbəhsedib.
Sonramediamənsublarımilli teatrsənətinin inkişafındaxid

mətlərinəgörəAzərbaycanTeatrXadimləri İttifaqının fəxri fər
manları ilə təltifolunub.Təltifolunanlararasında“Mədəniyyət”
qəzetininəməkdaşıGülcahanMirməmməddəvar.
MərasimdəhəmçininAzərbaycanDövlətAkademikMusiqili

Teatrının aktrisası,Əməkdar artistNahidəOrucovaya 60 il
lik yubileyimünasibətiləATXİnin “Sənətkar”medalı təqdim
edilib.

“Qarabağa kitabla gedək”
Mədəniyyət Nazirliyi və Milli Kitabxananın həyata keçirdiyi 

aksiyaya Türkiyədən 10 min nüsxə kitab töhfəsi

Mədəniyyət Nazirliyi yanında 
İctimai Şuranın üzvləri seçilib

MədəniyyətNazirliyiyanındaİctimaiŞuranındoqquz
nəfərdənibarəttərkibimüəyyənləşib.İyulun16daİc
timaiŞurayaseçkilərinikincimərhələsindəsəkkizüzv
seçilib.

“İctimaiiştirakçılıq”haqqındaAzərbaycanRespublikasının2013
cüil22noyabrtarixliQanununavəAzərbaycanRespublikasıNazir
lərKabinetininİctimaişuranınvətəndaşcəmiyyətiinstitutlarıtərə
findənseçilməsinədairƏsasnaməsinəuyğunolaraq,tələbolunan
səsçoxluğunutoplamışnamizədlərİctimaiŞuranınüzvüseçiliblər.
Xatırladaqki,iyulun13dəseçkilərinbirincimərhələsikeçirilmiş

vətələbolunansəsçoxluğunutoplamışbirnamizədİctimaiŞura
yaüzvseçilmişdi.
Beləliklə, Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şura aşağıdakı

tərkibdəformalaşıb:

 � Əli bə yov Gə ray Ayaz oğ lu–“MədəniİnkişafMərkəzi”İctimai
Birliyi
 � Ab du lo va Cə mi lə Çin giz qı zı–“EşitməvəNitqMəhdudiyyətli
ŞəxslərəSosialYardım”İctimaiBirliyi
 � Qə di rov Şa hin Kə rim oğ lu–“Zirvə”Mədəniyyətvəİncəsənət
İctimaiBirliyi
 �Mus ta fa ye va Sa mi rə Və li qı zı–“AzadHəmfikirlər”Gənclərin
MaarifəndirilməsiİctimaiBirliyi
 � Nə si bo va Bəs ti Mah mud qı zı–“GələcəyəBaxış”Avropaya
İnteqrasiyaİctimaiBirliyi
 � Rə him li Da vud Səid oğ lu–“ƏlilTəşkilatlarıİttifaqı”
 � Ver di ye va Bə yim xa nım İs fən di yar qı zı–XanŞuşinskiFondu
 � Yol çu yev Ək bər Meh di oğ lu–DünyaGəncTürkYazarlarBirliyi
 � Zey ni Rauf Xur şud oğ lu–AzərbaycanMilliQeyriHökumət
TəşkilatlarıForumu



Qubada “Media şəhidləri” parkı açılıb
22 iyul – Mil li Mət buat Gü nün də Qu ba şə hə rin də “Me
dia şə hid lə ri” par kı nın açı lı şı olub. Şə hə rin Yu sif Qa sı mov 
kü çə sin də yer lə şən park da Bi rin ci və  İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə lə ri ilə bağ lı pe şə fəaliy yə ti ni ye ri nə ye ti rən 
za man şə hid ol muş  me dia nü ma yən də lə ri nin xa ti rə si 
əbə di ləş di ri lib.

Park da me
dia əmək daş
la rı nın dö yüş 
şə raitin də işi
ni sim vo li zə 
edən abi də 
ucal dı lıb. Abi
də nin ar xa sın
da kı pan no
da ulu ön dər 
Hey dər Əli ye
vin və Pre zi

dent İl ham Əli ye vin küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri haq qın da 
söy lə di yi fi kir lər qeyd olu nub. 

Par kın açı lış mə ra si min də ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı Zi yəd din Əli yev çı xış edə rək bil di rib ki, 146 il əv vəl 
əsa sı Hə sən bəy Zər da bi tə rə fin dən qo yu lan Azər bay can 
mət buatı ötən dövr də ta ri xi in ki şaf yo lu ke çib. Diq qə tə çat
dı rı lıb ki, Azər bay ca nın me dia əmək daş la rı şan lı Qə lə bə
miz lə ba şa ça tan Və tən mü ha ri bə sin də dö yüş böl gə sin də 
şə rəf ə öz və zi fə lə ri ni ye ri nə ye ti rib lər. Ye ni sa lı nan park da 
er mə ni ter ro ru nun qur ba nı olan bü tün me dia nü ma yən də
lə ri nin, o cüm lə dən 2021ci il iyu nun 4də Kəl bə cər də mi na 
part la ma sı nə ti cə sin də şə hid olan AzTVnin ope ra to ru Si
rac Abı şo vun və AZƏR TACın əmək da şı Mə hər rəm İb ra hi
mo vun xa ti rə si əbə di ləş di ri lib.

Re gion da fəaliy yət gös tə rən jur na list lər çı xış edə rək 
mət buat ta ri xi miz dən söz açıb lar. Bil di ri lib ki, mil li mət
buatı mı zın ba ni si Hə sən bəy Zər da bi 1868ci il də Qu ba da 
məh kə mə ka ti bi və zi fə sin də iş lə yib.  Onun adı nı da şı yan 
qə sə bə Qu ba nın iri ya şa yış mən tə qə lə rin dən dir. 

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Azər bay can da ilk ra yon qə ze ti Qu
ba da nəş rə baş la yıb. 1921ci il ap re lin 21də “Əx bar” adı 
ilə işıq üzü gö rən bu mət bu or qan son ra lar “Ye ni di ri lik”, 
“Şə fəq”, “Qı zıl Qu ba” və s. ad lar la nəşr olu nub. 1995ci 
il dən “Şə fəq” adı ilə nəş ri da vam edir.

Mətbuat Şurası jurnalistlərin peşə bayramını 
Qarabağ bölgəsində qeyd edib

Azər bay can Mət buat Şu ra sı 22 iyul – 
Mil li Mət buat Gü nü nü küt lə vi in for
ma si ya va si tə lə ri nin Qa ra bağ böl gə si 
üz rə əmək daş la rı ilə bir gə qeyd edib. 

Şu ra bu mü na si bət lə Tər tər Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti ilə bir gə top lan tı ke çi rib. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə ra yo nun ic ra baş çı sı 
Müs tə qim Məm mə dov aça raq bil di rib ki, 44 gün 
da vam et miş Və tən mü ha ri bə sin də, öl kə mi zin 
di gər böl gə lə ri ki mi,  cəb hə xət tin də yer lə şən 
Tər tə rin əha li si, ra yo nun müəs si sə və təş ki lat
la rı bü tün lük lə bu haqq sa va şın da qa li biy yə tə 
kök lən miş, hər kəs bu yol da əzm lə ça lış mış, 
Azər bay can Pre zi den ti, Ali Baş Ko man dan 
İlham Əli ye vin ət ra fın da sıx bir lə şə rək sar sıl maz 
qə tiy yət nü ma yiş et dir miş di. “Bu əz mi, qə tiy yə ti 
özü nün əmə li fəaliy yə ti ilə gös tə rən lər sı ra sın
da jur na list lər – küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri nin 
böl gə üz rə əmək daş la rı da xü su si fəal lıq la rı ilə 
se çil miş di lər. Bu mis si ya ey ni za man da va hid 
hə dəf uğ run da döv lət və me dia əmək daş lı ğı 
ba xı mın dan nü mu nə idi”, – de yən ic ra baş çı sı 
me dia nü ma yən də lə ri nə təb rik lə ri ni çat dı rıb. 

Azər bay can Mət buat Şu ra sı nın səd ri Əf a tun 
Ama şov da KİV əmək daş la rı nı 22 iyul – Mil li 
Mət buat Gü nü ilə bağ lı təb rik edib, əsa sı da
hi mü tə fək kir Hə sən bəy Zər da bi tə rə fin dən 
qo yul muş mil li mət buatı mı zın ic ti mai fi kir ta ri
xi miz də oy na dı ğı müs təs na rol dan söz açıb. 
Ə.Ama şov bil di rib ki, Mət buat Şu ra sı ilk də fə 
bu əla mət dar ta ri xi an caq re gion da qeyd edir: 
“Bu nun la 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də jur
na lis ti ka nın, xü su sən də böl gə lər də fəaliy yət 
gös tə rən jur na list lə ri mi zin ro lu nu vur ğu la maq 
is tə yi rik. Siz lə rin bu əmə yi həm pe şə bor cu na 
həs sas ya naş ma idi, həm də və tən pər vər lik”.

MŞ səd ri çı xı şın da rəh bər lik et di yi qu ru mun 
Və tən mü ha ri bə si müd də tin də hə ya ta ke çir
di yi fəaliy yət ba rə də də ge niş mə lu mat ve rib. 
Qeyd edib ki, mü ha ri bə də əs gər və za bit ki mi 
dö yüş müş jur na list lər də olub. MŞ on la rı daim 
diq qət də sax la yıb, ailə lə ri ilə mün tə zəm tə mas
lar qu rub. “Tər tər mü ha ri bə za ma nı düş mə nə 
lə ya qət lə si nə gə rən ra yon la rı mız dan dır. Tər tər 
er mə ni lə rin at dıq la rı müx tə lif növ ra ket atəş lə
rin dən xey li zi yan gör müş, ra yon əra zi si nə və 
mər kə zi nə də fə lər lə mər mi lər düş müş dü. Mən 
özüm iki də fə bu ra da ol dum. Nə qə dər gər gin 
şə raitin hökm sür dü yü nü gör düm. Ey ni za man
da in san lar da kı ruh yük sək li yi ni də hiss et dim, 
duy dum. Hər kəs Ali Baş Ko man da nın mü səl
ləh əs gə riy di. Siz lər də bu şə rait də iş lə mi si niz, 
zəh mə tə, əziy yə tə və məh ru miy yə tə qat laş mı
sı nız, öz pe şə bor cu nu zu lə ya qət lə ye ri nə ye tir
mi si niz”, – de yə Ə.Ama şov əla və edib.

MŞ səd ri nin müavi ni, Jur na list lə rin Həm kar
lar İt ti fa qı nın rəh bə ri Müş fiq Ələs gər li çı xı şın da 

diq qə tə çat dı rıb ki, in di yə dək Qa ra bağ mü ha ri
bə sin də 20dək jur na list şə hid olub. İkin ci Qa
ra bağ mü ha ri bə si za ma nı isə 34 jur na list cəb
hə də dö yüş çü ki mi iş ti rak edib. Çox şü kür ki, 
on la rın ha mı sı ev lə ri nə, doğ ma la rı nın ya nı na 
sağsa la mat qa yı dıb. MŞ İda rə He yə ti nin üz
vü, De mok ra tik Jur na list lər Li qa sı nın səd ri Ya
di gar Məm məd li, “Ye ni sa bah.az” say tı nın baş 
re dak to ru Sey mur Ver di za də mil li mət buatı mı
zın ya ran ma sı nın 146cı il dö nü mü mü na si bə ti
lə həm kar la rı na təb rik lə ri ni çat dı rıb lar. 

Top lan tı nın so nun da KİVlə rin Qa ra bağ böl
gə si üz rə 30dan çox əmək da şı Və tən mü ha
ri bə si za ma nı pe şə fəaliy yə ti nə həs sas ya naş
dı ğı na və Azər bay can ic ti maiy yə ti nin ope ra tiv 
in for ma si ya lar la tə min edil mə sin də ak tiv iş ti ra
kı na gö rə MŞnin və Tər tər RİHin bir gə dip lo
mu ilə təl tif edi lib lər.

KİVlə rin Qa ra bağ böl gə si üz rə əmək daş la rı 
çı xış edə rək zəh mət lə ri nə ve ri lən qiy mə tə gö
rə tə şək kür lə ri ni bil di rib lər.
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Sum qa yıt Re gional Mə də niy yət İda rə
si nin əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si 
şə hid lə ri Şöh rət Qa sı mov, Rü fət Əh
məd za də, Nur lan Nu ru za də, Əli za min 

Mus ta fa lı, Şir ba la Hü sey nov, Sa mir Na di
rov, Fə rid Məm mə dov, Qə zən fər Mü təl
li mov, həm çi nin qa zi lər Ca vid Mə li kov, 
Amil Əli yev, Asif Ta lıb lı və Ni cat Ey vaz lı nın 
ev lə rin də olub, qay ğı la rı ilə ma raq la nıb
lar. Qu bad lı Ra yon Mə də niy yət İş çi lə ri 
Həm kar lar Ko mi tə si nin əmək daş la rı 
Və tən mü ha ri bə si şə hi di Vü sal Al lah ver di
ye vin ailə si nə baş çə kib, qa zi Mir İs ma yıl 
Ka zı mo vu zi ya rət edib lər. Sum qa yıt şə hər 
Nə ri man Nə ri ma nov adı na Mə də niy yət 
Mər kə zin də II Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di 
Əli za min Mus ta fa lı nın do ğum gü nü nə 
həsr olu nan anım təd bi ri ke çi ri lib.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə bir qrup mə də niy yət iş çi si və 
ki tab xa na əmək daş la rı To vuz dö yüş lə ri şə hi
di Na zim İs ma yı lo vun mə za rı nı zi ya rət edib
lər. Qa zax ra yon Qa zax bəy li kənd mə də niy
yət müəs si sə lə ri nin əmək daş la rı tə rə fin dən 
Və tən mü ha ri bə si şə hi di Anar Və li ye vin mə
za rı ba şın da xa ti rə si yad olu nub.

Kür də mir Re gional Mə də niy yət İda rə si Bey
lə qan ra yon I Şah se vən kən din də Və tən mü
ha ri bə si şə hi di İm ran Məm məd li nin xa ti rə si nə 
in şa edil miş bu la ğın açı lı şı olub. Təd bir də çı
xış edən re gional ida rə nin rəisi Faiq Xu dan lı 
qəh rə man lıq ta ri xi miz dən, Ali Baş Ko man da
nın rəh bər li yi ilə mü zəf ər Or du mu zun Qə lə
bə sin dən, şə hid lə rin Və tən uğ run da can la rı nı 
fə da et mə sin dən söz açıb. Xo ca vənd ra yon 
Mər kə zi Ki tab xa na sın da şə hid ge ne ralma yor 
Po lad Hə şi mo vun xa ti rə si nə həsr olu nan də
yir mi ma sa ke çi ri lib. Fü zu li ra yon 1 say lı Zo
bu cuq qə sə bə sin də fəaliy yət gös tə rən MKS
də də Po lad Hə şi mo va həsr edi lən “Şə hid lər 
öl məz” ad lı anım mə ra si mi təş kil olu nub.

Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si Cə
lila bad ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi və ra
yon Mə də niy yət Mər kə zi nin bir gə təş ki lat çı
lı ğı ilə “Haqq sa va şı nın baş lan dı ğı gün” ad lı 
təd bir ke çi ri lib.

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si nin rəisi 
İl yas Ha cı yev Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri Ya
qub Ya qu bov, Aqil Qu li yev və Şöv qi İs ma yıl
za də nin ailə lə ri ni zi ya rət edib. Gö rüş za ma nı 
döv lət tə rə fin dən şə hid ailə lə ri nə gös tə ri lən 
qay ğı, on la rın so sial ri fa hı nın tə min edil mə si 
mə sə lə lə ri nin diq qət də sax la nıl dı ğı vur ğu la nıb.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Şə ki 
şə hər MKSdə Və tən mü ha ri bə si nin şə hid 
gi zi ri Xu da yar Yu sif za də nin do ğum gü nü 
ilə əla qə dar “Das ta na dö nən ömür” ad lı vi
deokonf rans ke çi ri lib. Ba la kən ra yon Mə də
niy yət Mər kə zin də Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri 
Tu ran Mu sa yev, Şah mar Ba ra dov və Amil 
Var şa yev lə gö rüş ke çi ri lib. Ba la kən ra yon 
Qul lar kənd ki tab xa na fi lialı nın mü di ri Sa nur 
Ye ti mo va, Poş bi nə kənd ki tab xa na fi lialı nın 
mü di ri Vü sa lə Nov ru zo va və di gər mə də niy
yət iş çi lə ri Və tən mü ha ri bə si şə hi di Ha run Al
qa ye vin mə za rı nı zi ya rət edib lər.

Ağ daş Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
rəisi Sə xa vət Məm mə dov və ida rə nin bir 
qrup əmək da şı Qur ban bay ra mı mü na si bə
ti lə Və tən mü ha ri bə si şə hi di, re gional ida rə
nin ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən Arif Məm
mə dov adı na Göy çay şə hər Uşaq mu si qi 
mək tə bin də qar mon müəl li mi və zi fə sin də 
ça lış mış Alim İb ra hi mo vun ailə si nə baş çə
kib lər. Göy çay ra yon MKSnin Uşaq şö bə si
nin əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si nin şə hid 
pol kov nikley te nan tı Vi da di Xə li lo vun do ğum 
gü nü ilə əla qə dar şə hi din evmu ze yin də 
“Qar tal ki mi daima zir və lər də do la şan Azər
bay ca nın mərd oğ lu” ad lı təd bir təş kil edib lər.

Ağ ca bə di Re gional Mə də niy yət İda rə si Ağ
dam ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin ta be li yin
də fəaliy yət gös tə rən mə də niy yət müəs si sə
lə ri nin iş çi lə ri Və tən mü ha ri bə si şə hi di Rauf 
Və li ye vin do ğum gü nü mü na si bə ti lə anım 
mə ra si mi ke çi rib lər.

Bi lə su var Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
dəs tə yi ilə Sal yan ra yon mə də niy yət iş çi lə
ri Qur ban bay ra mı mü na si bə ti lə şə hid ailə
lə ri nə baş çə kib lər. Bi lə su var ra yon Nə si mi 
kənd Mə də niy yət evi nin əmək daş la rı Və tən 
mü ha ri bə si şə hi di Sa leh Mə cid za də nin do
ğum gü nü mü na si bə ti lə ailə si nə baş çə kib, 
mə za rı nı zi ya rət edib lər.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə
si İs ma yıl lı ra yon Fa zil Əzi mov adı na Uşaq 
in cə sə nət mək tə bi nin və ra yon MKSnin 
əmək daş la rı I Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di 
F.Əzi mo vun, Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri Fa
mil Əh məd za də, Hə sən Ab dul la yev və Sə
məd Hü seyn za də nin ailə lə ri ni zi ya rət edib lər.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si nin təş
ki lat çı lı ğı ilə Və tən mü ha ri bə si şə hi di, Gən cə
də ki Ni za mi Gən cə vi Məq bə rə Komp lek si nin 
əmək da şı ol muş Hik mət Məm mə do vun xa
ti rə si nə həsr olu nan anım mə ra si mi ke çi ri lib. 
Gən cə şə hər MKSnin 19 say lı ki tab xa na fi lialı 
Və tən mü ha ri bə si şə hi di Ta leh Mus ta fa za də
nin xa ti rə si nə həsr edil miş “Mü qəd dəs amal 
yo lun da şə hid olan Ta leh” baş lıq lı on layn gö
rüş ke çi rib. MKSnin 24 say lı ki tab xa na fi lialı 
isə Və tən mü ha ri bə si şə hi di Tə qi Əs gə ro va 
həsr olu nan “Şə rəf i ömür – şə hid lik zir və sin
də” baş lıq lı on layn anım mə ra si mi təş kil edib. 

Sa bi ra bad Re gional Mə də niy yət İda rə si
nin rəisi Fə rid Qur ban za də Və tən mü ha ri
bə si şə hi di Sa bir İs ma yı lo vun və qa zi Za hir 
Məm məd li nin ailə lə ri nə baş çə kə rək bay ram 
təb rik lə ri ni çat dı rıb.

Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdür
İyu lun 22də Azər bay can mil li mət buatı nın 146 ya şı ta mam ol
du. Mil li Mət buat Gü nü mü na si bə ti lə böl gə lər də fəaliy yət gös
tə rən mə də niy yət müəs si sə lə rin də müx tə lif təd bir lər ke çi ri lib.

Ağ daş Re gional Mə də niy yət İda rə si Zər dab ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zi “Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin ye ni dən si ya
si ha ki miy yə tə qa yı dı şı ilə Azər bay can da mil li mət buatın in ki
şa fı üçün ge niş im kan lar ya ra dıl dı” möv zu sun da vi deokonf rans 
ke çi rib. Çı xış edən lər 146 il ön cə Azər bay can mil li mət buatı nın 
əsa sı nın qo yul ma sı nı mil li dü şün cə ta ri xi nin şan lı sə hi fə si ki mi 
də yər lən di rib lər.

Sa bi ra bad Re gional 
Mə də niy yət İda rə sin də 
AzTV, ARB te le ka nal la
rı, AZƏR TAC və APA in
for ma si ya agent lik lə ri nin 
böl gə bü ro la rı əmək daş
la rı nın iş ti ra kı ilə gö rüş 
ke çi ri lib. Re gional ida rə
nin rəisi Fə rid Qur ban
za də mil li mət buatı mı zın 
ya ran ma sı nın 146cı il

dö nü mü mü na si bə ti lə me dia nü ma yən də lə ri ni təb rik edib və ida
rə nin KİVlə əmək daş lı ğın dan məm nun lu ğu nu bil di rib.

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si Yev lax şə hər Mə də niy yət 
Mər kə zi nin nəz din də fəaliy yət gös tə rən Hey dər Əli yev Sa ra yı 
Mil li Mət buat Gü nü mü na si bə ti lə vi deoçarx ha zır la yıb. Yev lax 
şə hər MKSnin kənd ki tab xa na fi lial la rı isə əla mət dar gün lə 
bağ lı vi deoçarx lar ər sə yə gə ti rib lər.

Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si Ma sal lı ra yon Mər kə zi 
Ki tab xa na sın da “Mət buat cə miy yə tin güz gü sü dür” möv zu sun
da təd bir təş kil edi lib. Təd bir də Mil li mət buatı mı zın in ki şaf yo
lu na nə zər sa lı nıb.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Oğuz ra yon Mər kə zi Ki
tab xa na sın da Mil li Mət buat Gü nü mü na si bə ti lə konf rans təş kil 
edi lib. Təd bir də Oğuz Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin, “Oğuz yur du” 
qə ze ti nin, ra yon Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin, Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin, MKSnin əmək daş la rı və fəal oxu cu lar iş ti rak edib lər.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si Ağs ta fa ra yon MKS
nin Mər kə zi Ki tab xa na sı və fi lial la rı “Ənə nə lə ri qo ru yan Azər
bay can mət buatı” ad lı on layn təd bir ke çi rib. MKSnin di rek to ru 
Sol maz Na ğı ye va mət buat iş çi lə ri ni bay ram mü na si bə ti lə təb rik 
edib. Da ha son ra möv zu ət ra fın da çı xış lar olub.

Mət buatı mı zın ya ran ma sı nın 146cı il dö nü mü mü na si bə ti lə 
Mə də niy yət İş çi lə ri Həm kar lar İt ti fa qı Şə ki Ra yon Ko mi tə sin də 
təd bir ke çi ri lib. Təd bir də çı xış edən Şə ki Re gional Mə də niy yət 
İda rə si nin rəisi Mir va ri Zey na lo va me dia nü ma yən də lə ri ni bay
ram mü na si bə ti lə təb rik edib, zən gin ta ri xi və şan lı ənə nə lə ri 
olan Azər bay can mil li mət buatı nın keç di yi şə rəf i yol dan söz 
açıb.

Vətəni canından əziz bilənlərBölgələrdən xəbərlər

Ağ daş Re gional Mə də niy yət İda
rə si Zər dab ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin əmək daş la rı tə rə fin dən 
“52 il əv vəl baş la yan uğur he ka yə
si” ad lı sər gi ha zır la nıb, “Əs ri mi zin 
dü ha sı – Hey dər Əli yev” və “14 iyul: 
müs tə qil li yi mi zə ge dən yol da Hey dər 
Əli yev şəx siy yə ti və si ya si real lıq lar” 
möv zu la rın da təd bir lər təş kil edi lib.

Sum qa yıt Re gional Mə də niy yət İda
rə si nin rəisi Rə şad Əli yev şə hər də 
fəaliy yət gös tə rən bir qrup rəs sam la 
gö rüş ke çi rib. Sum qa yıt Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sın da real la şan gö rüş də Azər
bay can çağ daş təs vi ri sə nə ti nin in ki şa
fı, rəs sam la rın ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı, 

Və tən mü ha ri bə sin də Zə fə rə həsr olu
nan sər gi yə ha zır lıq və s. mə sə lə lər 
mü za ki rə edi lib. Sum qa yıt şə hər Səid 
Rüs tə mov adı na 3 nöm rə li Uşaq in cə
sə nət mək tə bi nin 2ci si nif şa gird lə ri 
Ni gar Mus ta fa ye va və Əli Məm məd li 
“Ame ri ka nəş ri” on layn bey nəl xalq mü
sa bi qə sin də for te piano üz rə 1ci və 2ci 
yer lə rə la yiq gö rü lüb lər.

Sa bi ra bad Re gional Mə də niy yət İda
rə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə Aşıq Ələs gə rin 
200 il li yi mü na si bə ti lə “Aşıq ədə biy ya
tı nın zir və si” ad lı on layn təd bir ke çi ri lib.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə
si Qə bə lə Döv lət Rəsm Qa le re ya sın da 
“Mə nim yay tə ti lim” baş lı ğı al tın da sər gi 
təş kil edi lib.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Gən cə şə hər MKSnin 1 say lı ki tab xa
na fi lialı Xalq ar tis ti, teatr və ki no akt
ri sa sı Sə da yə Mus ta fa ye va nın 95 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə gö rüş təş kil edib. 
Go ran boy şə hər Uşaq in cə sə nət mək
tə bi nin he sa bat kon ser ti təq dim olu
nub. 

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Ba la kən ra yon Hey dər Əli yev Mər kə
zin də “Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin döv
lət ida rə çi lik ir si” ad lı eks kur si ya təş kil 
olu nub. Za qa ta la nın Ey vaz Əli xa nov 
adı na Yen gi yan kənd Mə də niy yət evin
də bö yük sa ti rik şair Mir zə Ələk bər Sa
bi rə həsr olun muş “Mə nə vi sər və ti miz” 
ad lı on layn təd bir ke çi ri lib. Ba la kən ra
yon Ye ni Şə rif kənd Sə nət kar lıq evin də 
“Nar ko ma ni ya ya yox de yək!” ad lı də yir
mi ma sa ke çi ri lib. S.Vur ğun adı na Qax 
ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də gör kəm
li kris tal loq raf alim Xu du Məm mə do vun 

(19271988) xa ti rə si nə həsr olun muş 
“Ölüm süz hə yat” ad lı təd bir təş kil olu
nub. Qax ra yon Əm bər çay kənd ki tab
xa na sın da “Sazsöz us ta dı Aşıq Ələs
gər” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Lən kə ran Re gional Mə də niy yət İda
rə si Lən kə ran şə hər Hey dər Əli yev Mər
kə zin də “Azər bay can ta ri xin də Hey dər 
Əli yev şəx siy yə ti” ad lı təd bir ke çi ri lib. 
As ta ra ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin
də “Zə ma nə mi zin da hi şəx siy yə ti” möv
zu sun da vi deokonf rans ke çi ri lib. As ta ra 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın təş ki lat çı
lı ğı ilə Ni za mi Gən cə vi nin 880 il li yi nə 
həsr olun muş on layn rəsm mü sa bi qə
si nə ye kun vu ru lub. As ta ra ra yo nu nun 
ümum təh sil mək təb lə ri ni, As ta ra Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sı, Lən kə ran və Qa zax 
rəs sam lıq mək təb lə ri ni təm sil edən 25 
is te dad lı gənc rəs sa mın əl iş lə ri nü ma
yiş et di ri lib. Pər vin Qəh rə man lı (As ta ra 
şə hər 1 nöm rə li or ta mək təb) I, Ay sun 
Cüm şü do va (Sə rək kənd or ta mək tə bi) 
II, Nəz rin Qəh rə man lı (As ta ra şə hər 1 
nöm rə li or ta mək təb) III yer lə ri tu tub lar.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si 
To vuz Döv lət Rəsm Qa le re ya sı tə rə fin
dən Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi
le yi nə həsr olun muş gənc rəs sam la rın 
əl iş lə rin dən iba rət “Ma raq lı dün ya mız” 
ad lı rəsm sər gi si təş kil olu nub. 

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda
rə si nin tə şəb bü sü ilə hə ya ta ke çi ri lən 
“Kənd lər də mə də niy yət gün lə ri” la yi hə
si nin növ bə ti ün va nı Si yə zən ra yo nu
nun Sə dan kən di olub. Təd bir də kən din 
adətənə nə si, sə nət kar lıq, mət bəx nü
mu nə lə ri, hər bivə tən pər vər lik möv zu
lu, elə cə də Ni za mi Gən cə vi və Aşıq 
Ələs gər lə bağ lı nəşr lər dən iba rət ki tab 
sər gi si nü ma yiş olu nub.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Müxtəlif səpkili tədbirlər
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Sə nət özü əsl sa hib lə ri ni se çir, 
səmt lən di rir, ucal dır, sev di rir. 
Se çi lən lər isə sə nə tin kə lə-kö tür, 
çə tin yol la rı nı bi lik və ba ca rıq la rı, 

is te dad və zəh mət lə ri ilə ay dın la dır, 
uğur qa za nır lar. Çox şa xə li ya ra dı-
cı lı ğın da özü nə məx sus dəst-xət ti nə 
gö rə se çi lən, pe şə kar təq di ma tı ilə 
sə nət se vər lə rin se vim li si nə çev ri-
lən teatr, ki no akt yo ru, Xalq ar tis ti 
Məm məd Sə fa Qa sı mov da ta nı-
nan, se vi lən isim lər dən dir. Ta nın mış 
akt yo ru mu zun ömür pa yı nın 61-ci 
ya yı nı qeyd et mə si (25 iyul) ərə fə-
sin də hə yat və sə nət dü şün cə lə ri ni 
din lə dik. 

– Məm məd Sə fa müəl lim, si zə can-
sağ lı ğı, ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu-
la yı rıq. 
– Tə şək kür edi rəm. 

– Yə qin do ğum gü nü nü zü dost lar la, 
doğ ma lar la qeyd edə cək si niz...
– Do ğum gü nü nü qeyd et mə yi sev mi-

rəm, qeyd et mi rəm də. 

– On da gə lin, adı nı zın mə na sın dan 
baş la yaq. Ni yə məhz Məm məd Sə fa?
– Çün ki adım Məm məd Sə fa dır. Bir 

də fə atam mən dən ki na yə ilə so ruş du 
ki, ba la sə nin so ya dın yox du? De dim 
var. De di gör mü rəm axı, hə mi şə ya zır-
lar Məm məd Sə fa. Heç Qa sı mov ya-
zan yox du. De dim, ay ki şi, Al lah sə nə 
kö mək ol sun, mə nə bu boy da ad ver-
mi sən, Məm məd Sə fa, ya nın da Qa sı-
mov da ya zı lan da uzun ad olur. Bu na 
gö rə sə nət hə ya tım da adım Məm məd 
Sə fa ge dir.   

– Sə nət ne çə ya şı nız dan si zi ov sun-
la dı?   
– Sə nə ti mə nə ədə biy yat müəl lim lə-

rim sev di rib. Ədə biy yat mə nim teat ra 
gəl mə yi mə sə bəb olub. Uşaq vax tın-
dan hə mi şə ədə biy ya ta, teat ra, ki no ya 
sev gim olub. Am ma heç bir dər nə yə 
get mə mi şəm. Bu sə nə tə gəl mə yi də 
qar şı ma məq səd qoy ma mı şam. Sa də-
cə ola raq, hə yat elə şə rait ya ra dıb, elə 
is ti qa mət lə rə yö nəl dib ki, gə lib bu sa hə-
də da yan mı şam. 

– Sə nə tin sir lə ri ni Ba kı Mə də ni-Maarif 
Tex ni ku mun da Əf ra si yab Məm mə-
dov dan, Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin Təd ris teat rın da isə Va-
qif İb ra hi moğ lun dan al mı sı nız. Da ha 
kim lə ri sə nət ma ya kı he sab edir si niz? 

– İlk sə nət müəl li mim Əf ra si yab Məm-
mə dov olub. Son ra uni ver si tet də təh sil 
alar kən sə nət müəl lim lə rim Fuad Ha cı-
yev, Zə mi nə Ha cı ye va, Faiq Zöh ra bov, 
Nə sir Sa dıq za də olub. Ən son da əsas 
ma ya kı mız, sə nət is ti qa mə ti ve rə ni miz 
isə Va qif İb ra hi moğ lu olub. Va qif İb ra-
hi moğ lu bi zi elə doğ ru yo la yön lən di rib 
ki, mən o yol dan heç vaxt çı xa bil mə-
rəm. Bu yol bö yü yə, ki çi yə, ailə-
yə, pe şə yə, tə rəf-mü qa bil lə ri nə, 
xal qı na, mil lə ti nə sev gi yo lu dur. 
Bu ki mi va cib amil lər in sa nın var-
lı ğı na müt ləq tə sir edir. Bu hiss lə-
rin ali li yi ni bu və ya di gər for ma da 
ya ra dı cı lı ğı mız va si tə si lə ta ma şa-
çı ya çat dı rı rıq.  

– Məm məd Sə fa nı ki no da To fi q 
Ta ğı za də nin kəş fi  ad lan dı ra bi-
lə rik?
– Mə ni ilk də fə ki no ya gə ti rən 

gör kəm li ki no re jis sor To fi q Ta ğı-
za də olub. Mə ni ona is ti qa mət lən-
di rən lər isə ki no rəs sa mı, akt yor, 
ki no re jis sor Şa mil Nə cəf za də və 
ki noope ra tor Ra fi q Qu li yev olub. To fi q 
müəl lim on la ra gö rə mə ni ta nı yıb. 

– Ka me ra qar şı sın da ilk də fə psi xo lo ji 
rol oy na maq çə tin ol ma dı?
– İlk də fə ki no da (“Kö pək” fi l mi, 1994 

– red.) baş rol da, üs tə lik heç bir ki no 
təəs sü ra tı, ek ran təc rü bə si ol ma yan, 
adi çə ki liş plan la rı nı bil mə yən akt yor 
üçün psi xo lo ji rol da oy na maq ol duq-
ca çə tin idi. Am ma çə ki liş za ma nı To fi q 
müəl lim, fi l min ope ra to ru Ra fi q müəl-
lim, tə rəf-mü qa bil lə rim, ki no da bö yük 
təc rü bə lə ri olan Xalq ar tist lə ri Fuad Po-
la dov, Ya şar Nu ri, Nu riy yə Əh mə do va, 
Əmək dar ar tist Mux tar İba dov mə nə 
çox kö mək et di lər. Mə nim üçün sə bu 
fi lm sə mə rə li bir təc rü bə ol du.   

– İlk fi lm si zə nə yi öy rət di?
– Ka me ra və tə rəf-mü qa bil lə ri ilə dav-

ra nı şı, mü na si bə ti öy rət di. Bö yük bir 
kol lek tiv lə iş pro se sin də olan ni zam-in-
ti za mı bir da ha gös tər di. Ümu miy yət lə, 
ni zam-in ti zam ol ma yan yer də nə ti cə əl-
də et mək çə tin dir. 

– Bu rol dan son ra ar dı cıl ola raq psi-
xo lo ji dram la ra də vət al dı nız. Bu, si zi 
yor ma dı? 

– Qə tiy yən. Mə sə lən, “Ca vid öm rü” 
fi l mi mü rək kəb bir fi lm di. Akt yor ifa sı 
ba xı mın dan da mü rək kəb di. Bur da akt-
yo run qar şı sı na qo yu lan tə ləb lər həm 
müx tə lif dir, fərq li dir, həm də çə tin dir. 
İb li sin doq quz gö rün mə yən tə rə fi  xa-
rak te ri zə edi lir. He sab edi rəm ki, hə min 
fi lm də ki ob raz lar hər bi ri ay rı-ay rı lıq da 
bə dii fi l min bö yük bir ob ra zı dır. 

– “Ov sun çu”, “Gü nay dın, mə lə yim”, 
“Sa hə”, “Tər si nə çev ri lən dün ya” və 
di gər fi lm lər də  mən fi  ob raz lar ya rat-
mı sı nız. Da ha çox mən fi  rol la ra tək lif 
al ma ğı nə ilə əla qə lən di rər di niz?
– “Ov sun çu” fi l mi Azər bay can ki no ta-

ri xin də möv qe yi olan bir fi lm dir. Film də ki 
ha di sə lər Azər bay can ta ri xin də yad da-
qa lan sə hi fə lər dən dir. So vet hö ku mə ti-
nin öl kə miz də, kənd lər də tö rət di yi çax-
naş ma lar, qar şı dur ma lar xo şa gəl məz 
və unu dul maz ha di sə lər dir. Təəs süf ki, 
or ta mək təb də oxu du ğu muz müd dət də 
bu ta rix bi zə yan lış is ti qa mət də öy rə di-
lib. Am ma ta rix ta rix li yin də, fakt fakt lı-
ğın da qa lır. Ta ri xi fakt la rı ki no da  işıq-
lan dır maq müt ləq dir. “Ov sun çu” fi l mi 
də bu mə na da ta ri xə bir nə zər sa lıb. Əla-

və edim ki, mən dən öt rü ya ra dı cı lıq da 
mən fi - müs bət an la yı şı yox dur, önəm li 
olan hər han sı bir döv rün per so na jı nı 
inan dı rı cı təq dim et mək dir. 

– Ek ran ob raz la rı nı zın bən zər siz li yi 
üçün la zım olan şt rix lə ri ne cə ta pır-
sı nız?

– Akt yor pe şə sin də mü şa hi də qa bi-
liy yə ti var. Biz hə mi şə ax ta rış da olu-
ruq. Akt yor mü tə ma di ola raq mü şa-
hi də et mə li dir. Mü şa hi də lə ri də işi nə 
şa mil et mə yi ba car ma lı dır. Sə nə ti mi-
zin xü su siy yə ti bu dur. Ob ra zın uğu ru 

da mü şa hi də lə rin nə ti cə si dir. 

– Qə liz xa rak ter li rol la rı nız dan bi ri də 
“Tər si nə çev ri lən dün ya” fi l min də ki 
Ka ze mi ob ra zı dır. Ya ra dı cı lı ğı nız da-
kı bu fərq li ro lun psi xo lo ji du ru mu nu 
ta nıt ma üs lu bun dan bəhs edər di niz...
– Bu rol mə nim üçün ye ni bir ob raz idi. 

Fil min ope ra to ru Kə nan (Məm mə dov – 
red.) müəl li min ro lu dərk et mə yim də, 
iş lə mə yim də mə nə kö mə yi çox ol du.

Onun gö zü dür ka me ra qar şı sın da ilk 
də fə mə ni gö rən. “Ov sun çu” və “Tər si-
nə çev ri lən dün ya” fi lm lə rin də ona çox 
eti bar et mi şəm. Elə on lar da mə nə eti-
bar edib lər.  

– Rol la rı nız dan na ra zı qal dı ğı nız mə-
qam lar olub mu?    
– Mən is tə di yim rol la rı oy na ma mı-

şam. Am ma hiss edi rəm ki, gö-
rə cə yi miz iş lər hə lə qar şı da dır. 
Şü kür lər ol sun ki, 44 gün lük haqq 
sa va şı mız da xal qı mız qa lib ol du. 
Və tən mü ha ri bə sin də can la rın dan 
ke çən şə hid lə ri mi zin, şü caət lər 
gös tə rən qa zi lə ri mi zin hər bi ri nin 
dö yüş yo lu ay rı-ay rı lıq da bir bə dii 
fi l min möv zu su dur. Bu möv zu da 
qə lə bə fi lm lə ri miz çə ki lə cək və hə-
min fi lm lər də ça lış maq üçün bi zi 
da ha çox iş lər göz lə yir. 

– İm ti na et di yi niz rol lar olub mu?
– Bir ne çə ki no ob ra zın dan 

müəy yən sə bəb lər dən im ti na et mi-
şəm. An caq bu o de mək de yil ki, 

mən hə min ro lu oy na ya bil məz dim, sa-
də cə, mən lik de yil di.  

– Han sı ki no re jis sor lar la hə vəs lə, 
zövq lə ça lış mı sı nız? 

– To fi q Ta ğı za də, Oq tay Mir-Qa sım, 
Ra miz Hə sə noğ lu ilə çox ra hat iş lə mi-
şəm. Azər bay can te le vi zi ya və ki no sə-
nə tin də akt yor mək tə bi nin ye tiş mə sin-
də Ra miz müəl li min bö yük ro lu var.  Bu 
mə na da mən özü mü Ra miz müəl li mə 
borc lu he sab edi rəm və özü mü onun 
tə lə bə si bi li rəm.   

– Ta ma şa çı lar la ün siy yət də olur su-
nuz mu və ya ra dı cı lı ğı nı za kə nar dan 
ba xa bi lir si niz mi? 
– Olu ram. Qə ri bə dir ki, ta ma şa çı lar 

keç miş ki no ta ri xi mi zə da ha çox eti bar 
edir lər, nəin ki in di ki. So ru şur lar ni yə o 
fi lm lər yox du, çə kil mir. Am ma öz fi k rim-
də qa lı ram ki, bu gün bi zim güc lü akt-
yor po ten sialı mız, is te dad lı tə lə bə lə ri-
miz var.

– Ki no da rol la rı səs lən dir mə yə də 
akt yor fəaliy yə ti niz lə bir vaxt da baş-
la dı nız. Bu da xü su si ya naş ma, ba-
ca rıq tə ləb edir. Dubl yaj sə nə ti nə 
ya ra dı cı lı ğı nı zın bir his sə si ki mi ba-
xır sı nız, yox sa ne cə? 

– Mik ro fon la iş akt yo run tər bi yə sin-
də, bö yü mə sin də bö yük əhə miy yə tə 
ma lik dir. Akt yor ya ra dı cı lı ğın da səs lə 
iş lə mək, fi lm də ki ab-ha va nı də qiq lik-
lə çat dır maq baş qa bir sə riş tə, vər diş 
tə ləb edir. Bun lar va cib vər diş lər dir. 
Çün ki fi lm də çə ki lən də ob ra zın sə si ni 
də səs lən dir mə li sən. Vər diş ol ma lı dır 
ki, sə si ya za bi lə sən. Ya dı ma gə lir, To-
fi q müəl lim “Kö pək” fi l min də mə nə eti-
bar et mək is tə mir di ki, öz sə si mi özüm 
ya zım. Get dim ya nı na və so ruş dum ki, 
ni yə ica zə ver mir si niz öz sə si mi özüm 
ya zım? De di, sən ya za bil məz sən. Bu 
baş qa bir vər diş lər tə ləb edir, o, sən də 
yox du. De dim siz sə si mi yox la yın, son-
ra qə ra ra gə lin ki, olar, yox sa yox. Yox-
la dı və de di ki, düz de yir sən, ya za bi lər-
sən.  Be lə lik lə, öz sə si mi özüm yaz dım. 
Səs lə gö rün tü nü, təs vi ri ya ra da bil mək 
də bir vər diş dir. Bu nun üçün mətn üzə-
rin də mü tə ma di ola raq iş lə mək la zım-
dır. Fər di şə kil də öz üzə rin də iş lə mə li-
sən.  

– Oy na dı ğı nız ro lu baş qa bir akt yor 
sə lən dir sə, bu si zi qı cıq lan dır maz?
– Kim sə ro lu mu xa ri ci dil də səs lən dir-

sə qı cıq lan dır maz. Azər bay can di lin də 
səs lən dir sə,  işi mi ya rım çıq he sab edə-
rəm. 

– Şə cə rə niz də siz dən əv vəl in cə sə-
nət də kim lər olub və siz dən baş qa 
kim lər ola caq?  
– Heç kim ol ma yıb, heç kim də bu 

pe şə də de yil. Qı zım ta rix çi dir. Oğ lum 
or ta mək tə bin on bi rin ci si nif şa gir di dir. 

Kom pü ter elm lə ri ilə məş ğul ol maq is-
tə yir. Gə lib de sə ki, olar mı bu sə nət lə 
məş ğul olum, de yə rəm yox. Yol da şım 
isə ev dar xa nım dır. 

– Nə vaxt sa fi lm çək mək is tə mi si niz-
mi?

– Ki no bö yük əziy yə tin nə ti cə si dir. 
Ma liy yə dən baş qa güc, sağ lam lıq 
tə ləb edir. Bur da bö yük bir kol lek tiv 
iş lə yir. Bu əziy yə ti kə nar dan çox mü-
şa hi də et mi şəm və öz-özü mə sual da 
ver mi şəm ki, sən ki no çə kə bi lər sən-

mi? Son ra da fi  kir ləş mi şəm ki, yox, bu 
baş qa pe şə dir. Hə rə öz işi ilə məş ğul 
ol ma lı dır. Gör kəm li ki no sə nət kar la rı-
mız tə rə fi n dən pe şə kar ki no ənə nə lə ri 
qo yu lub. On lar ki no ta ri xi mi zi ya ra dıb-
lar. Bi zim ki no mə də niy yə ti miz, ki no ta-
ri xi miz var. On la rın mi ras qo yub get di yi 
sə nə tə xə ya nət et mə yə ix ti ya rı mız yox-
dur. Ba ca rır san sa, nə sə et, ba car mır-
san sa, o şə bə kə ni da ğıt ma.

– Məm məd Sə fa ki no da qəd dar dır, 
hə yat da ne cə?
– Hə yat da da, ailə də də çox mü la yim 

in sa nam. Xa siy yə tim mü la yim dir. 

– Ki no Məm məd Sə fa müəl li mə nə 
ver di?
– İn san la rın, sə nət se vər lə rin sev gi-

si ni, rəğ bə ti ni ver di. Ki no mü rək kəb bir 
sa hə, akt yor luq isə mə su liy yət li pe şə-
dir. Qar şı lıq ola raq va ci bi odur ki, pe şə-
mə xə ya nət et mə mə li yəm, axı ra qə dər 
onu sev mə li yəm.      

Şəh la ƏMİR Lİ
ki no şü nas

“Mədəniyyətimiz–tariximiz” layihəsində Haqverdiyev xatırlanıb

Azər bay can Teatr Xa dim-
lə ri İt ti fa qı nın (AT Xİ) “Mə-
də niy yə ti miz-ta ri xi miz” 
la yi hə si çər çi və sin də 

gör kəm li ya zı çı-dra ma turq, 
pub li sist, teatr xa di mi, pe da-
qoq Əb dür rə him bəy Haq-
ver di ye və (1870-1933) həsr 
olun muş təd bir ke çi ri lib.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə it ti fa qın 
sədr müavi ni, Xalq ar tis ti Ha cı İs-
ma yı lov aça raq Əb dür rə him bəy 
Haq ver di ye vin ömür yo lu və mil li 
mə də niy yə ti mi zə bəxş et di yi də-
yər li sə nət in ci lə ri ba rə də da nı şıb. 

Bil di rib ki, döv lət baş çı sı 2020-
ci il də Əb dür rə him bəy Haq ver di-
ye vin 150 il li yi nin qeyd olun ma-
sı ilə bağ lı sə rən cam im za la yıb. 
Təəs süf ki, möv cud pan de mi ya 
şə raitin də teatr la rı mız bö yük ədi-

bin yu bi le yi ni la yiq ol du ğu sə-
viy yə də ke çi rə bil mə di. “Ötən 
il Haq ver di ye vin əsər lə ri nə ye-
ni dən səh nə hə ya tı ve ril mə si 
im ka nı ol ma sa da, onun ya ra-
dı cı lı ğı bü tün za man lar da öz ak-

tual lı ğı nı qo ru yub sax la ya bi lib 
və öz yük sək qiy mə ti ni alıb. Əb-
dür rə him bə yin adı UNESCO-
nun 2020-2021-ci il lər üçün 
gör kəm li şəxs lə rin və əla mət dar 
ha di sə lə rin yu bi ley lə ri si ya hı sı-

na da xil edi lib. Bu, onun ya ra dı-
cı lı ğı na ve ri lən yük sək qiy mə tin 
ay dın tə za hü rü dür”, – de yə Ha cı 
İs ma yı lov qeyd edib.

Təd bir də Ba kı Döv lət Uni-
ver si te ti nin ka fed ra mü di ri, pro-
fes sor Al lah ver di Məm məd li 
Ə.Haq ver di ye vin ya ra dı cı lı ğı nı 
ət rafl  ı təh lil edib, Əmək dar ar tist, 
re jis sor Ni cat Ka zı mov ya zı çı nın 
əsər lə ri nin teatr sə nə ti mi zin in-
ki şa fın da kı ro lun dan və qu ru luş 
ver di yi “Pə ri ca du” ta ma şa sın-
dan da nı şıb.

Təd bir də Haq ver di ye vin əsər lə-
ri nin səh nə ta le yi ilə bağ lı fo to və 
vi deogö rün tü lər nü ma yiş olu nub.

Əb dür rə him bəy Haq ver di yev 
Mər kə zi nin rəh bə ri, ədi bin nə ti-
cə si El dar Mə lik Ab bas təd bi rin 
təş ki lat çı la rı na və iş ti rak çı la rı na 
min nət dar lı ğı nı bil di rib.

İ
c ti mai Te le vi zi ya iyun ayın da gör kəm li teatr və ki no xa di mi, Döv lət 
mü ka fa tı laureatı, “Şə rəf” və “Şöh rət” or den li sə nət kar, Xalq ar tis ti 
Ama li ya Pə na ho va nın (1945–2018) xa ti rə si nə həsr olu nan “Onun 
qə ri bə ta le yi. Ama li ya Pə na ho va” ad lı bə dii-sə nəd li fil mi təq dim 
et di. Unu dul maz akt ri sa nın hə yat və sə nət yo lu na işıq sa lan film 
ta ma şa çı lar tə rə fin dən ma raq la qar şı lan dı.

Ama li ya Pə na ho va nın əziz xa-
ti rə si onu se vən mil yon lar la pə-
rəs tiş ka rı nın, sə nət dost la rı və 
doğ ma la rı nın qəl bin də əbə di ya-
şa yır. Teatr və ki no sal na mə mi-
zin in ki şa fı na də yər li töh fə lər ve-
rən akt ri sa hər za man gənc nə sil 
akt yor lar üçün nü mu nə olub. Bu 
fi lm də də  sə nət ka rın ob ra zı Döv-
lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 
gənc və is te dad lı akt ri sa sı Ay gun 
Fə tul la ye va ya hə va lə edi lib. 

Akt ri sa de yir ki, Ama li ya Pə-
na ho va nın ya ra dı cı lıq ta le yin dən 
bəhs edən fi lm də çə kil mək onun 
üçün əla mət dar ha di sə və kar ye-

ra sın da mü hüm bir mər hə lə olub: 
“Sse na ri müəl li fi  Vi da di Hü sey-
nov, qu ru luş çu re jis sor Rus lan 
Hü seyn və pro dü ser Əziz Əli-
yev dən fi lm də çə kil mə yim üçün 
tək lif gəl di. La yi hə ni mü za ki rə 
et dik və də və ti məm nu niy yət lə 
qə bul et dim. Əl bət tə ki, gör kəm li 
akt ri sa nın ob ra zı nı ek ran da tə-
cəs süm et dir mək mə nim üçün 
bö yük şə rəf dir. Onun sə nə ti bu 
gün gənc akt yor lar üçün bir ör-
nək dir. O, bir çox akt yo run ta le-
yin də bö yük rol oy na yıb, mə nim 
ya ra dı cı lı ğım da isə bir işıq ol du. 
Sse na ri ni oxu du ğum ilk gün dən 

hə yə can, qü rur və ey ni za man da 
də rin mə su liy yət his si mə ni tərk 
et mir di. Film də öz işi mə elə ya-
naş ma lı idim ki, Ama li ya xa nı mın 
xa ti rə si nə və ya ra dı cı ir si nə la yiq 

ol sun. Film üzə rin də bö yük bir 
ko man da ça lı şır dı və on la rın da 
hər bi ri işi nə diq qət və mə su liy yət 
his si, bö yük sev gi, də rin mə həb-
bət lə ya na şır dı”. 

Akt ri sa həm çi nin söh bət za-
ma nı vur ğu la yır ki, hə lə mək təb 
il lə rin dən onu gör kə mi nə gö rə 
Ama li ya Pə na ho va ya ox şa dır-
dı lar: “Da ha son ra tə lə bə lik il lə-
rin də səs ton la rı mı zın da ox şar-
lı ğı nı qeyd edir di lər. Heç vaxt 
ağ lı ma gəl məz di ki, nə vaxt sa 
ki no da onun ob ra zı nı ya ra da-
ram. Teatr ya ra dı cı lı ğım da isə 
onun “Ni şan lı qız” ta ma şa sın-
da kı ob ra zı nı – Zə ri fə ni oy na mı-
şam. Bu da ta le yin bir işa rə si dir 
yə qin ki... Təəs süf ki, mən onun 
tə lə bə si ol ma mı şam. Am ma 
uni ver si tet də tez-tez gö rər dim, 
us tad dərs lə rin də iş ti rak et mi-
şəm. Bu sə bəb dən də özü mü 
xoş bəxt akt ri sa he sab edə bi-
lə rəm. Bu gün Ama li ya xa nı mın 

doğ ma la rın dan fi lm də onun ob-
ra zı nı mə ha rət lə ya rat ma ğım la 
bağ lı xoş söz lər eşit mək mə nim 
üçün həd siz xoş dur”.

Ay gün Fə tul la ye va 1992-ci il-
də Qu ba şə hə rin də ana dan olub. 
2013-cü il də Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te ti nin Est ra da akt yor lu ğu fa kül-
tə si ni bi ti rib. 2016-cı il dən Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı-
dır. Teat rın səh nə sin də Rəq qa-
sə (“Ay dın”, C.Cab bar lı), Şa gird 
(“Mə nim ağ gö yər çi nim”, T.Və li-
ye va), An ni ka (“Uzun co rab Pip pi”, 
A.Lindq ren), Ger da (“Qar kra li ça-
sı”, H.K.An der sen) – ümu mi lik də 
20-dən ar tıq ta ma şa da ma raq lı 
ob raz lar ya ra dıb.

Lalə AZƏRİ

“Amaliya obrazı karyeramda işıq oldu...”

Peşəmə xəyanət etməməliyəm
Xalq artisti Məmməd Səfa: “Bu sənətə gəlməyi qarşıma məqsəd qoymamışam,

sadəcə, həyat elə şərait yaradıb ki, gəlib bu sahədə dayanmışam”

Kino və teatr xadimi
Zemfi ra Babayeva dünyasını dəyişib

Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no və teatr xa di mi Zem fi ra 
Ba ba ye va uzun sü rən xəs tə lik dən son ra, iyu lun 20-də, 67 ya-
şın da dün ya sı nı də yi şib.

Zem fi  ra Ba ba qı zı Ba ba ye va 
1954-cü il no yab rın 17-də Ba-
kı da ana dan olub. C.Cab bar lı 
adı na “Azər bay can fi lm” Ki nos-
tu di ya sın da müx tə lif və zi fə lər-
də ça lı şıb. Son ra lar fəaliy yə ti ni 
Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qın da da vam et di rib. Ki no 
sa hə sin də bir çox la yi hə lər də 
ya xın dan iş ti rak edib. Fran sa-
da Azər bay can Ki no su Gün lə ri 
(2001-ci il), Ba kı da İs veç rə Ki-
no su Gün lə ri (2003), Bey nəl-
xalq Uşaq Film lə ri Fes ti va lı (2007), “Fo kus” ki no jur na lı nın nəş ri, 
UNES CO-nun si fa ri şi ilə “İla hi sə da” sə nəd li fi l mi (2011), Mə də-
niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi ilə “Şə bə kə” qı sa met raj lı fi l mi be lə la yi-
hə lər dən dir.

Zem fi  ra Ba ba ye va 2013-cü il dən Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın 
trup pa mü di ri və zi fə sin də ça lı şıb və teat rın son il lər də qa zan dı ğı 
uğur lar da onun da zəh mə ti olub.

zan yox du. De dim, ay ki şi, Al lah sə nə 

– İlk fi lm si zə nə yi öy rət di?

də bu mə na da ta ri xə bir nə zər sa lıb. Əla-
və edim ki, mən dən öt rü ya ra dı cı lıq da 
mən fi - müs bət an la yı şı yox dur, önəm li 
olan hər han sı bir döv rün per so na jı nı 
inan dı rı cı təq dim et mək dir. 

liy yə ti var. Biz hə mi şə ax ta rış da olu-
ruq. Akt yor mü tə ma di ola raq mü şa-
hi də et mə li dir. Mü şa hi də lə ri də işi nə 
şa mil et mə yi ba car ma lı dır. Sə nə ti mi-
zin xü su siy yə ti bu dur. Ob ra zın uğu ru 

“İstədiyim rolları oynamamışam. 
Vətən müharibəsində canlarından 

keçən şəhidlərimizin, şücaətlər 
göstərən qazilərimizin hər birinin 
döyüş yolu bir filmin mövzusudur. 
Bu mövzuda qələbə filmlərimiz 

çəkiləcək və həmin filmlərdə çalışmaq 
üçün bizi daha çox işlər gözləyir”.

Kom pü ter elm lə ri ilə məş ğul ol maq is-
tə yir. Gə lib de sə ki, olar mı bu sə nət lə 
məş ğul olum, de yə rəm yox. Yol da şım 
isə ev dar xa nım dır. 

Ma liy yə dən baş qa güc, sağ lam lıq 
tə ləb edir. Bur da bö yük bir kol lek tiv 
iş lə yir. Bu əziy yə ti kə nar dan çox mü-
şa hi də et mi şəm və öz-özü mə sual da 
ver mi şəm ki, sən ki no çə kə bi lər sən-

“Kino böyük əziyyətin nəticəsidir. 
Bu əziyyəti kənardan çox 

müşahidə etmişəm və öz-özümə 
sual da vermişəm ki, sən kino çəkə 
bilərsənmi? Sonra da fikirləşmişəm 

ki, yox, bu başqa peşədir.
Hərə öz işi ilə məşğul olmalıdır”.
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Sənətdə izi, könüllərdə yeri olan sənətkar

O, İrə van Azər bay can Dram Teat rı və Nax çı van səh nə sin də 
çox say lı pyes lə rə uğur lu səh nə həl li ve rən re jis sor ki mi 
yad da qa lıb. Qu ru luş ver di yi ta ma şa lar da həs sas lıq tə ləb 
edən mə qam la rı bö yük us ta lıq la təq dim et mə yi ba ca rıb. 

Əmək dar in cə sə nət xa di mi Bax şı Qə lən dər li nin sə nət yo lu na 
nə zər sa lı rıq...

Baxşı (əsladı:Baxış)Həsən
oğluQələndərli20iyul1903-cü
ildə Xankəndi şəhərində dün-
yaya göz açıb. İbtidai məktəbi
bitirdikdən sonra Bakıya gəlir
vəburadaortatəhsilinibaşavu-
rur.Teatra olan həvəsi 1926-cı
ildəonuBakıTeatrTexnikumu-
nagətirir.Təhsilini1930-cuildə
müvəfəqiyyətləbitirir.O,sevdi-
yisənətsahəsindəali təhsilal-
maq istəyirdi.OnagörədəLe-
ninqrad(indikiSankt-Peterburq)
Səhnə Sənəti İnstitutunda təh-
silinidavametdirir.1934-cüildə
təhsilini bitirib İrəvan şəhərinə
gedir.CəfərCabbarlıadınaİrə-
vanAzərbaycan DramTeatrın-
da baş rejissor işinə götürülür.
İlk gündən işinə məsuliyyətlə
yanaşanBaxşıQələndərlibura-
dabir-birindənmaraqlıtamaşa-
larsəhnələşdirir,püxtələşir.
1944-cüildəİrəvandaVilyam

Şekspirin 380 illiyinə həsr edi-
lənVIÜmumittifaqelmi-tədqiqat
konfransıvəŞekspir tamaşala-
rının festivalında onun hazırla-
dığı“Otello”tamaşasıbirinciye-
rəlayiqgörülür.Araşdırmalarda
göstərilirki,münsifərheyətinin
üzvü,professorMixailMorozov

pyesinAzərbaycandilindəmət-
nininüzərindəbusözləriyazıb:
“Mən Şekspir festivalında əsl
ləzzəti azərbaycanlıların “Otel-
lo” tamaşasından aldım”. Nax-
çıvan teatrının keçmiş aktyoru,
Əməkdar artist Yusif Allahver-
diyev Baxşı Qələndərlinin bu
barədəsöhbətinibeləxatırlayır:
“Baxşı müəllim deyirdi ki, Mo-
rozov hamıya bildirmişdi ki, o,
Otellonun Dezdemonanı boğ-
ması səhnəsinə baxa bilmir.
Hətta bunu Şekspir tərəfindən
istifadəolunanvəhşilikkimidə-
yərləndirirdi.Çünkitamaşaçının
gözüqarşısındainsanıboğmaq
vəöldürməkdüzgündeyil.Am-
maBaxşımüəllimçoxorijinalbir
üsultapmışdı.O,sonuncusəh-
nədə, ölüm yerində baş tərəfi
taxta iləqapalıvəayaqhissəsi
tamaşaçıyasarıolanbirçarpa-
yıqoymuşdu.Yənitamaşaçıya-
tağında uzanan Dezdemonanı
görmürdü.Otelloonunyatağına
yaxınlaşır vəDezdemonanı bo-
ğurdu. Otello ayağa qalxandan
sonra isəçarpayıdanheysizbir
qadınəli yanadüşürdü.Bumi-
zanilkdəfəolaraqbeləişləndiyi
üçündəhşətliölümsəhnəsibir-

başa tamaşaçının gözü qarşı-
sındabaşvermirdi.Onagörədə
bütünmünsifərheyətitamaşanı
ayaqüstəalqışladılar”.
İrəvanda Azərbaycan teat-

rının nüfuzunun artmasından
narahatolanermənilərənənəvi
məkrli planlarını həyata keçir-
məyə başlayırlar. Bu, azərbay-
canlıəhalinin indikiErmənistan
ərazisindəki əzəli yurd yerlə-
rindən kütləvi deportasiyasına
başlanıldığı 1948-ci ilə təsadüf
edirdi. Beləliklə, 1949-cu ildə
Azərbaycanteatrıdaİrəvandan
Göyçə mahalının Basarkeçər
rayonunaköçürülür.Qısamüd-
dət sonra isə teatrın fəaliyyəti
dayandırılırvəonunbazasında
xalqteatrıtəşkilolunur.
BaxşıQələndərli1964-cüildə

NaxçıvanDövlətMusiqiliDram
Teatrına rejissor dəvət edilir.
Qısavaxtərzindəkollektivəuy-
ğunlaşır.Buradamaraqlı tama-
şalarlateatrsevərləringörüşünə
gəlir. “Müsyö Jordan və dərviş
Məstəli şah” (M.F.Axundzadə),
“Od gəlini” (C.Cabbarlı), “Meh-
manxana sahibəsi” (K.Qoldo-
ni), “Cehizsiz qız” (A.Ostrovs-
ki), “Dördüncü” (K.Simonov),
“Səadət nəğməsi” (Ə.Yusifi),
“Qəmli günlər” (N.Əliyev) və
s. tamaşalar onun yaradıcı tə-
xəyyülünün səhnə məhsuluna
çevrilir. Rejissor mizanları ta-
maşaçılar tərəfindən maraqla
qarşılanır.

Onun şair-dramaturq Kəma-
lənin “Məhsəti” pyesi əsasın-
da hazırladığı eyniadlı tamaşa
MəhsətiGəncəviyəhəsredilən
ilksəhnəəsərikimisənəttarixi-
mizə yazılır. Görkəmli teatrşü-
nas Cəfər Cəfərov bu tamaşa
haqdamətbuatdadərcetdirdiyi
resenziyasındayazır:“Təcrübə-
li rejissorolanBaxşıQələndər-
li tarixi hadisələri təsvir etmək
üçün xırda detallardan, bərli-
bəzəkli geyimlərdən və parlaq
əşyalardanimtinaedib.Tamaşa
yığcam,cəlbedici rejissordəst-
xəttininsadəliyiilədiqqətiçəkir.
Burdatərki-dünyalıqvənikbinlik
kimi iki dünyagörüşün, fəlsəfi
baxışın arasında gedənmüba-
rizəxərabat vəməscidləaydın
şəkildətəzahüredir”.
Mənbələrdə qeyd olunur ki,

rejissorun həmin vaxt Naxçı-
van teatrının baş rəssamı olan
Məmməd Qasımovla (1925-
1987) birgə yaradıcılıq əmək-
daşlığı həmişə uğurlu alınıb.
Onların arasında yaş fərqi çox
olsada,sənətzövqləribir-birini
tamamlayıb.
BirmüddətNaxçıvan teatrın-

dabaşrejissordaişləyənBax-
şı Qələndərlinin artistlərə ma-
raqlıyanaşmasıolub.O,məşq
zamanı onlara irad bildirməz,
məşqlərdən sonra aktyora ya-
xınlaşar və astadan öz irad və
qeydlərini deyərmiş. Nəticədə
aktyoröznöqsanınısəmimişə-
kildəbaşadüşərdi.Teatrşünas-
laronunNaxçıvanteatrındare-
jissorkimi işlədiyivaxtdabütöv
biraktyornəslininyetişməsində
rolunuxüsusiqeydedirlər.Bax-
şıQələndərlininC.Məmmədqu-
luzadə adına Naxçıvan Dövlət
MusiqiliDramTeatrındaçəkdiyi
zəhmət yüksək qiymətləndirilir.
1974-cü ildəona “Əməkdar in-
cəsənətxadimi”fəxriadıverilir.
İrəvan Azərbaycan teatrında

və Naxçıvan səhnəsində silin-
məz izqoyanBaxşıQələndərli
14sentyabr1985-ciildə,82ya-
şındavəfatedibvəİrəvanşəhə-
rindədəfnolunub.

Savalan FƏRƏCOV

Şir van şah lar döv lə ti nin ilk pay tax tı 
ol muş Şab ran şə hə ri Azər bay
ca nın mə də ni, si ya si hə ya tın da 
mü hüm ye ri olan, zən gin ta ri xə 

ma lik  qə dim şə hər lə rin dən dir. Təd
qi qat çı lar ya zı lı ta ri xi mən bə lə rə və 
şə hə rin di gər his sə lə rin də apa rı lan 
ar xeolo ji qa zın tı la rın nə ti cə lə ri nə 
əsas la na raq bu ra da hə lə era mız
dan 3 min il əv vəl ya şa yış ol du ğu nu 
müəy yən et miş lər.

Tariximənbələrdəbu şəhərin adına
Şabran, Şabiran, Şaburan, Sabiran
kimirastgəlinir.“Şabran”sözününeti-
mologiyasına gəldikdə isə, onun türk
tayfaları Sabirlərlə əlaqədar olması
daha inandırıcıdır.Müxtəlif fonetikdə-
yişikliklərlə Orta Asiyada da mövcud
olanŞabrantoponimiSabran,Sabiran,
Şabiran,Şabranşəklindəişlədilmişdir.
Tarixi mənbələrin verdiyi məlumata

əsasənvəqazıntılarınnəticələrinəgö-
rə,ŞabranşəhərininəsasıV-VIəsrdə
qoyulmuşdur. Şəhərin yaranması Sa-

sani hökmdarı Xosrov I Ənuşiravanın
adıiləbağlıdır.VIIəsrdəŞabranərəb-
lərtərəfindənişğaledilmişdir.Ərəb-Xə-
zərmüharibəsidövründəŞabrandəfə-
lərləəldən-ələkeçmişdir.
Böyük İpəkYolununüzərindəyerlə-

şənşəhəripəkticarətininmərkəzlərin-
dənidi.IXəsrdənbaşlayaraqŞabran-
daşüşəistehsalı,ipəkçilik,dulusçuluq,
metalişləmə vəbaşqa sənətkarlıq sa-
hələri inkişaf etmişdir. Orta əsrlərdə
böyükzərbxanalardanbiridəŞabran-
daidi.
Şabran ölkəmizə gələn səyyahların

həmişəmarağındaolmuşdur.XVIIəsr
məşhur türk səyyahıÖvliyaÇələbinin
yoluŞabrandankeçmişdir.Çələbiyazır
ki,Şabranböyükbirşəhərdir.Buşəhə-
rin70məhəlləsivə70məscidivar.O
özgözəlliyiiləinsanıheyranedənmər-
mərləbəzədilmişbuməscidləriçərisin-
dəUzunHəsən,Toxmaqxan(Məhəm-
məd xan Ustaclı), Unqar xan Çələbi,
Əfşarxanməscidlərininadlarınıçəkir.
Şabran şəhərinin Səfəvilər dövlətində
havasına və suyuna görə Təbrizdən
sonra ikinci yeri tutduğunu yazanAb-
basquluağaBakıxanovbuyeri“cənnət
bağı”adlandırır.
ŞirvanşahIAxsitanınqəzəbinətuşgə-

lənməşhurAzərbaycanşairiXaqaniŞir-
vani7ayŞabranhəbsxanasındadustaq
olmuşdur.O,həminzindandaqələməal-
dığışeirlərini“Həbsiyyə”adlandırmışdır.

Xaqanininmüasiri və dostu şair Fələki
ŞirvanidəŞabrandaməhbəshəyatıya-
şamışdır.
Şirvanşah I İbrahimin uzaqgörən si-

yasətivədiplomatikbacarığısayəsində
Şirvan,eləcədəböyüksavaşlarınmey-
danınaçevrilənŞabranşəhəriXIVəsrdə
OrtaAsiyada meydana gələn Teymuri-
lər dövlətinin basqınlarının hədəfindən
yayınmışdır. Terek sahillərində gedən
döyüşlərdə Qızıl Orda xanı Toxtamışı
məğlubedənƏmirTeymurabudöyüşdə
onumüşayiətedənŞirvanşahIİbrahim
Şabrandaböyükziyafətvermişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Şabranda

1935, 1937 və 1939-cu illərdə tarixçi
alim, professor SaraAşurbəyli, 1979-
cuildəarxeoloq,professorCabbarXə-
lilovunrəhbərliyiiləkəşfiyyatxarakterli
tədqiqatlaraparılmışdır.
1980–1983-cü illərdə Qazıməmməd

(Hacıqabul)–Mozdokqazkəmərixəttinin

çəkilişi ilə əlaqədarAzərbaycan Elmlər
AkademiyasıTarix İnstitutuArxeologiya
və etnoqrafiya sektorunun Şirvan-Şab-
ran arxeoloji ekspedisiyasının müdiri,
professorRəşidGöyüşovunrəhbərliyiilə
qazıntıişləridavametdirilmişdir.
2002-ci ildə Şabran şəhərində tarix

elmləri doktoru Fatma Abbasovanın
rəhbərliyiiləarxeolojiqazıntıişləriyeni-
dənbaşlanılmışdır.Şabrandaaparılan
arxeolojiqazıntılarnəticəsindəŞirvan-
şahMəhəmmədibnƏhmədtərəfindən
973–983-cü illərdə tikdirilmiş qala di-
varları aşkar edilmişdir. Araşdırmalar
zamanı həmçinin həbsxana komplek-
si, zərbxana, metal emalı mərkəzləri,
zərgərlik, misgərlik vəmetalişləmənin
digərsahələrinəaidalətlərmaddimə-
dəniyyət nümunələri aşkar edilmişdir.

Ərazidəkiqazıntılardadulusçuemalat-
xanaları, toxuculuğun, daşişləmə sə-
nətinin,eləcədəkəndtəsərrüfatıüzrə

ticarət əlaqələrinin inkişafını əks etdi-
rəntarixyadigarlarıüzəçıxarılmışdır.
Mənbələrəgörə,V-VIIəsrlərdəqala-

şəhərolanŞabranIX-Xəsrlərdəsiyasi-
inzibati, ticarət,sənətkarlıqmərkəzinə
çevrilir.ŞəhərX-XIəsrlərdəŞirvanşah-
larınəsassiyasimərkəzihesabedilirdi.
XIəsrinortalarındaŞirvanşahlarınailə
sərdabəsi Şabranda olmuşdur. 1027-
ci ildəvəfatedənŞirvanşahYezid ibn
Əhmədin,1067-ciildəonunqızıŞəm-
kuyənin Şabranda ailə sərdabəsində
dəfnolunmasıhaqqındaməlumatvar.
Bu faktlar onu deməyə əsas verir ki,
ŞirvanşahlarnəslininəsashissəsiŞa-
maxıda deyil, Şabranda yaşamışdır.
Tez-tezyadellilərinbasqınlarınaməruz
qalanŞabranXVIIIəsrinortalarındata-
rixsəhnəsindənsilinmişdir.
Qeyd edək ki, Prezident Heydər

Əliyevin27sentyabr2003-cü il tarix-
li sərəncamı ilə qədim Şabran şəhər
yerinin tarixi irsininqorunmasıvəöy-
rənilməsi məqsədilə “Şabran şəhəri”
Tarix-MemarlıqQoruğuyaradılmışdır.
Prezident İlham Əliyevin 22 oktyabr
2019-cuiltarixlisərəncamınaəsasən,
“Çıraqqala” və “Şabran şəhəri” tarixi
qoruqlarının ərazisi “Çıraqqala-Şab-
ran”DövlətTarix-MədəniyyətQoruğu
elanedilmişdir.

Fərrux MUXTAROV 
“Çıraqqala-Şabran” Dövlət Tarix-

Mədəniyyət Qoruğunun elmi işçisi

Şirvanın parlayan ulduzu olmuş qədim Şabran

“Oğlum Öməri məktəbə 
yollaya bilməyəcəyəm...”

44 gün lük İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si gənc lə ri mi zin qəh rə
man lıq sı na ğı ol du və Və tən oğul la rı bu im ta han dan şanşə
rəf lə çıx dı lar. Və tə ni ca nın dan əziz bi lən, ana yur dun azad lı ğı 
uğ run da ölü mün üzə ri nə mər da nə ge dən igid lə ri miz dən 
şə hid gi zir Naiq Ələk bə rov haq qın da söz aça ca ğıq. 

NaiqFaiqoğluƏləkbərov
1994-cüilavqustun8-dəŞa-
maxırayonununBağırlıkən-
dində anadan olub. 2000-
2011-ci illərdə F.Şıxəliyev
adınaBağırlıkənd tamorta
məktəbində, 2012-2014-cü
illərdə isəAzərbaycan Tibb
Universitetinin Hərbi tibb
fakültəsində feldşerlik üzrə
təhsil alıb. 2014-2015-ci il-
lərdə gizir hərbi rütbəsində
AzərbaycanSilahlıQüvvələ-
rininN saylı hərbi hissəsin-
dəfeldşerkimixidmətedib.
2015-ciildənetibarənmüva-

fiqkurslardankeçərəkXüsusiTəyinatlıQüvvələrin(XTQ)cərgə-
lərinəqoşulub.2016-cıilinApreldöyüşlərizamanıTalışyüksək-
liyiistiqamətindəgedəndöyüşlərdəkəşfiyyatçıkimiiştirakedib.
Xidməti dövründə göstərdiyi yüksək peşəkarlığa görəAzər-

baycanOrdusunun95və100illikyubileymedallarıilətəltifolu-
nub.
2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan Vətən müharibəsində

hünərmeydanınaatılanNaiqFüzuli,XocavəndvəCəbrayılra-
yonlarının yaşayışməntəqələrinin işğaldan azad edilməsi uğ-
rundadöyüşlərdə iştirak edir.Oktyabrın 9-daCəbrayıl rayonu
ərazisindəşəhidlikzirvəsinəucalır.
Döyüşçü yoldaşlarının sözlərinə görə, Naiq son nəfəsində

“OğlumÖməriməktəbəyollayabilməyəcəyəm,şəhidoluram...”
deyərəkgözləriniəbədiolaraqyumub.
ŞəhidinatasıFaiqƏləkbərovqeydedirki,oktyabrın10-usə-

hərsaatlarındaSəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağırışüzrəDövlət
XidmətininŞamaxırayonşöbəsindənonlarlaəlaqəsaxlayıblar:
“Söylədilərki,oğlunuzyaralıdır,şöbəyəyaxınlaşarsınız.Həmin
dəqiqəhissetdimki,Naiqşəhidolub.HazırdadigəroğlumNa-
hiddəöncəbhədəVətənəxidmətedir.Mənoğullarımlafəxredi-
rəm.NaiqVətənuğrundaşəhadətəqovuşdu.Ümidedirəmki,
övladıdaböyüyəndəonunkimiigid,vətənpərvərolacaq”.
2013-cüildəailəhəyatıquranNaiqinÖmər,ZəminəvəÇiçək

adlıüçövladıyadigarqalıb.
NaiqƏləkbərovoktyabrın10-daŞamaxıŞəhidlərxiyabanında

torpağatapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərəncamlarıiləölü-
mündənsonra “Vətənuğrunda”, “Cəsurdöyüşçü”, “Cəbrayılın
azadolunmasınagörə”,“Kəlbəcərinazadolunmasınagörə”və
“Füzulininazadolunmasınagörə”medallarıilətəltifolunub.
Şəhidin həyat yoldaşı ƏfsanəƏləkbərova söyləyir ki, Naiq-

dən10günəvvəlözqardaşıİlkinZülfüqarovdaVətənyolunda
şəhidlikzirvəsinəucalıb:“Qardaşımevintəkoğluidi.Vətənmü-
haribəsibaşlayanzamanXüsusiTəyinatlıQüvvələringizirikimi
cəbhədəidi.Müharibəninilkgünlərindəbirneçədöyüşdəiştirak
edib.Sentyabrın30-daCəbrayılrayonununazadolunmasıuğ-
rundagedəndöyüşlərdəqəhrəmancasınaşəhidolub”.
Qeydedəkki, İlkinZülfüqarovoktyabrın1-dəAğsu rayonŞə-

hidlərxiyabanındadəfnolunub.Ölkəbaşçısınınsərəncamları ilə
ölümündənsonra“Vətənuğrunda”,“Cəbrayılınazadolunmasına
görə”və“Füzulininazadolunmasınagörə”medallarıilətəltifedilib.
Naiq,İlkinkimiqəhrəmanlarVətənyolundacanlarınıqurban

verdilər.Torpaquğrundaölənvarsa,Vətənvar,deyiblər.İlləröt-
sədə,xalqımızbeləqəhrəmanlarımızıheçvaxtunutmayacaq,
əzizxatirələriniucatutacaq.
Ruhlarışadolsun.

NURƏDDİN

Respublika Uşaq Kitabxanasının yeni metodik vəsaitləri
F.Kö çər li adı na Res pub li ka Uşaq Ki tab
xa na sı Xalq şairi Qa bi lin (1926–2007) 
və ta nın mış ya zı çı Sü ley man Və li ye vin 
(1916–1996) yu bi ley lə ri mü na si bə ti lə me
to dik və sait lər təq dim edib.

Qabil İmamverdiyevin 95 illiyi münasi-
bətilətərtibedilən“Qibləgahıhəqiqətolan
şair”adlıvəsaitşəhər-rayonmərkəzikitab-
xanalarınınuşaqşöbələri,MKS-ninşəhər,
qəsəbə,kəndkitabxanafiliallarıüçünnə-
zərdətutulub.
VəsaitinIhissəsişairinhəyatvəyaradı-

cılığından bəhs edir. “Qətiyyətli qələmilə

əbədiyyət qazanan şair” adlı II hissə isə
Qabilin yaradıcılığı mövzusunda kitabxa-
nalarda pandemiya ilə əlaqədar onlayn
şəkildə təşkil olunan tədbirlərin ssenari-
sindən bəhs edir. Vəsaitdə şairin uşaqlar
üçünqələməaldığı“Sözünqısası”başlığı
altında silsilə şeirləri (“Deyil”, “Söz”, “İy-
nə-sancaq”,“Qaryağır”,“Deməli”,“İnsan”,
“Ehtiyac”,“Nağaraçı”)haqqındadaoxucu-
laraməlumatverilib.
“Faciəli ömrün qəmli dastanını yazan

ədib”adlımetodikvəsaitSüleymanVəliye-
vin105 illiyimünasibətiləhazırlanıb. Sü-
leymanVəliyevinyaradıcılığındaIIDünya

müharibəsi,ocümlədənazərbaycanlıdö-
yüşçülərinAvropadaantifaşistMüqavimət
hərəkatındaiştirakımövzularıəsasyertu-
tur.O,həmçininAzərbaycanədəbiyyatın-
daStalinrepressiyasıhəqiqətlərindənsöz
açanilkmemuarəsərinmüəllifidir.
Vəsait iki hissədən ibarətdir. I hissədə

yazıçının həyat və yaradıcılığından bəhs
edilir.“SüleymanVəliyevdünyası”adlanan
II hissədə isə ədibin yaradıcılığı ilə bağlı
keçiriləbiləcəktədbirlərdənsöhbətaçılır.
Aşağıdakı linklərdə metodik vəsaitlərlə

tanışolabilərsiniz:
https://www.clb.az/qiblgah-hqiqt-olan-

air-qabil_d3211.html
https://www.clb.az/facili-mrn-qmli-das-

tann-yazan-dib_d3210.html

Tanınmış jurnalist Tahir Abbaslı vəfat edib

Ma hir pub li sist, ta nın mış jur na
list və ya zı çı, uzun il lər “Mə
də niy yət” qə ze tin də fəaliy yət 
gös tər miş Ta hir Ab bas lı 18 iyul 

2021ci il də, 73 ya şın da və fat edib.

Tahir Heydər oğlu Abbaslı (Tahir Əh-
mədalılar) 1948-ci il sentyabrın 25-də
Ağdam rayonunun Novruzlu kəndin-
də anadan olub. 1953-cü ildə Novruzlu
kənd orta məktəbinin birinci sinfinə ge-
dib.1958-ci ildəailəsiFüzuli rayonunun
Əhmədalılarkəndinəköçübvəo,1965-ci
ildə həmin kənddə orta məktəbi bitirib.
Bir müddət müxtəlif işlərdə çalışdıqdan
sonra orta məktəbdən arzusunda olduğu
jurnalistika,mətbuat yolunda ilk addımla-
rını atmağa başlayıb. Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki BDU) Jurnalistika
fakültəsinədaxilolub.Tələbəikən,1971–
1972-ciillərdə“Bakı”və“Baku”axşamqə-
zetlərində korrektor işləyib. 1974-cü ildə
təhsilini başavurduqdansonraordusıra-
larındaxidmətedib.

TahirAbbaslı1977–1994-cüillərdəAzər-
baycan Teleradio Verilişləri Komitəsində
redaktor, böyük redaktor, şöbə müdiri və
studiya direktoru vəzifələrində çalışıb. O,
1994–2004-cü illərdə müxtəlif qəzetlərdə
müxbir, şöbə müdiri və baş redaktor kimi
fəaliyyətgöstərib.
İstedadlı publisist 2004-cü ildən taleyini

“Mədəniyyət” qəzeti redaksiyası ilə bağla-
yıb.Müxtəlif illərdəmüxbir, incəsənət,mə-

dəniyyətsiyasəti,elmvətəhsilşöbələrinin
müdiri,eləcədəredaktorvəzifələrindəça-
lışıb.2016-cıildəyaşlaəlaqədartəqaüdə
çıxsa da, redaksiya ilə əlaqəsini kəsmə-
yib, diqqətçəkən yazıları qəzetdə mütə-
madi dərc olunub. “TahirAbbaslı”, eləcə
də “TahirƏhmədalılar” imzalı yazıları in-
tizarlagözləyənçoxsaylıoxucuları vardı.
Azərbaycan Mətbuat Şurası və digər və
yaradıcılıqtəşkilatlarınınkeçirdiyimüsabi-
qələrdədəfələrləuğurqazanmışdı.
TahirAbbaslıhəmdəmaraqlıhekayəvə

esselərinmüəllifiidi.
Tanınmış qələm sahibi, ustad jurnalist,

səmimiinsanTahirAbbaslınınəzizxatirəsi
“Mədəniyyət”qəzetikollektivininvəçoxsay-
lı oxucularının qəlbində daim yaşayacaq.
Mərhumun ailəsinə, yaxınlarına və oxucu-
larınadərinhüznləbaşsağlığıveririk.

***
TahirAbbaslı iyulun18-dəFüzuli rayonu-

nunƏhmədalılarkəndindətorpağatapşırılıb.
Allahrəhməteləsin.



Azərbaycan
22 iyul 1884 – Fi lo sof və ta rix çi, Azər bay can Elm lər Aka de mi ya-

sı nın aka de mi ki Alek sandr Osi po viç Ma ko vels ki (1884-1969) ana-
dan olub. 1920-1960-cı il lər də Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də dərs de-
yib, aka de mi ya nın Fəl sə fə İns ti tu tu nun di rek to ru olub. 

22 iyul 1941 – Xalq ar tis ti, dik tor Yu sif Meh di oğ lu Mux ta rov (1941 
– 25.4.2010) Sa bi ra bad ra yo nu nun Kür kən di kən din də do ğu lub. Film-
lər də, te le ta ma şa lar da çə ki lib. Film lə rin səs lən di ril mə sin də iş ti rak edib. 

22 iyul 1949 – SS Rİ Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rı “Qır mı zı Əmək Bay ra ğı” 
or de ni ilə təl tif edi lib. Azər bay can mil li teat rı nın 75 il lik yu bi le yi mü-
na si bə ti lə, həm çi nin S.Ru hul la, M.A.Əli yev, M.Da vu do va SS Rİ Xalq 
ar tis ti adı na la yiq gö rü lüb lər.

22 iyul 1949 – Xalq ar tis ti Yu ri Ni ko la ye viç Ba li yev (1949-2018) 
ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Rus Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub, fi lm lə rə (“Ov sun çu”, “Hökm da rın ta le yi” və s.) çə ki lib.

22 iyul 1959 – Şair Akif Sə məd (Akif Sə məd oğ lu Məm mə dov; 
1959-2004) Qa zax ra yo nu nun As tan bəy li kən din də ana dan olub. 
“Uzaq lar dan gə li rik”, “Özü mə yol” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

23 iyul 1883 – Ədə biy yat şü nas və pub li sist Ab dul la Sur (Ab dul la 
Ağa Mə həm məd oğ lu Mə həm məd za də; 1883 – 8.5.1912) ana dan 
olub. 

23 iyul 1916 – Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin gör kəm li nü ma yən-
də si, Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Ma ral Yu sif qı zı Rəh-
man za də (1916 – 16.3.2008) Ba kı da ana dan olub. Əsər lə ri Mosk-
va da Tret ya kov qa le re ya sın da, di gər xa ri ci mu zey lər də sax la nı lır.

23 iyul 1927 – Əmək dar rəs sam Ha fi z Əliab bas oğ lu Zey na lov 
(1927 – 2.5.1996) Ba kı da ana dan olub. Ta ri xi möv zu lu kom po zi si-
ya lar, ta nın mış şair lə rin port ret-ob raz la rı, məişət janr lı tab lo lar və 
na tür mort la rın müəl li fi  dir. 

23 iyul 2011 – Ta nın mış xa nən də, Əmək dar ar tist Sa bir Nüs rət oğ lu 
Mir zə yev (1942-2011) və fat edib. Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı-
nın so lis ti olub. Mu ğam və xalq mah nı la rı nın ma hir ifa çı sı ki mi ta nı nıb.

24 iyul 1937 – Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Yal çın Əli hey dər oğ lu 
Əfən di yev (1937 – 10.12.2019) Ba kı da do ğu lub. Ciz gi və sə nəd-
li fi lm lə rin müəl li fi  dir, “Xa ti rə lər sa hi li” bə dii fi l mi nə qu ru luş ve rib. 
“Azər bay can te le fi lm”in bə dii rəh bə ri olub.

24 iyul 1949 – Əmək dar ar tist To fi q Əb dül rə him oğ lu Hü sey nov 
(1949 – 5.7.2020) Xır da lan da ana dan olub. İrə van, Sum qa yıt Dram, 
Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb. 2001-ci il dən Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib.

24 iyul 1956 – Əmək dar ar tist Gül nar Əli fa ğa qı zı Sal ma no va 
(1956 – 25.10.2015) Sal yan ra yo nu nun Xıl lı qə sə bə sin də do ğu lub. 
Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt ri sa sı olub.

25 iyul 1935 – Şair, pub li sist, Döv lət mü ka fa tı laureatı Məs tan 
Gü nər (Məs tan Rə sul oğ lu Əli yev; 1935-2010) To vuz ra yo nu nun 
Əs rik Cır da xan kən din də ana dan olub. Li rik şeir lə ri ilə ya na şı, uşaq-
lar üçün mən zum na ğıl la rın da müəl li fi  dir.

25 iyul 1935 – Na sir, ədə biy yat şü nas Va sif Nə si boğ lu (Əfən di-
yev; 1935-1997) ana dan olub.

26 iyul 1915 – Əmək dar ar tist, teatr re jis so ru Əli hey dər Əb dü lə li 
oğ lu Ələk bə rov (1915 – 14.3.1975) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Azər bay can Döv lət Teatr İns ti tu tun da 
dərs de yib.

26 iyul 1920 – Azər bay can Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın qə ra rı ilə 
“ge niş zəh mət keş pro le tar küt lə si nin mu si qi sa va dı” al ma sı məq-
sə di lə Ba kı nın sək kiz fəh lə ra yo nun da şö bə si olan mu si qi təh si li 
müəs si sə si – Xalq Kon ser va to ri ya sı açı lıb. Bir il son ra Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı ya ra dıl dı.

26 iyul 1947 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ta nın mış fo to jur na list Fa-
rid Xa bi bul la ye viç Xay ru lin (1947 – 27.8.2020) Ba kı da ana dan olub.

26 iyul 1954 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rəh man Ağa rə him 
oğ lu Qu li yev (1954-2010) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın di rek to ru olub.

26 iyul 1995 – Xalq ya zı çı sı, ədə biy yat şü nas, pub li sist, ic ti mai 
xa dim İs ma yıl Şıx lı (22.3.1919 – 1995) və fat edib. Azər bay can Ya-
zı çı lar İt ti fa qı nın bi rin ci ka ti bi (1981-1987), Mil li Məc li sin de pu ta tı 
(1990-1995) olub.

26 iyul 2008 – Xalq rəs sa mı Na dir Qən bər oğ lu Əb dür rəh ma nov 
(5.12.1925 – 2008 ) və fat edib. Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı İda rə 
he yə ti nin səd ri olub.

Dünya
22 iyul 1889 – Ame ri ka re jis so ru, qor xu fi lm lə ri nin ya ra dı cı la rın-

dan Ceyms Veyl (Ja mes Wha le; 1889-1957) ana dan olub. Film-
lə ri: “Köh nə qa ran lıq ev”, “Gö zə gö rün məz adam”, “Də mir mas ka lı 
adam” və s.

22 iyul 1926 – Rus ya zı çı sı Ser gey Ba ruz din (1926-1991) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Qa dın lar haq qın da po vest”, “Yar paq tö kü mü” və s. 
Uşaq lar üçün ki çik he ka yə lə rin müəl li fi  dir.

23 iyul 1884 – Al man akt yo ru, “Os kar” mü ka fa tı nın ilk əc nə bi 
laureatı Emil Yan niqs (Emil Jan nings; 1884-1950) ana dan olub.

23 iyul 1888 – Ame ri ka ya zı çı sı Rey mond Çand ler (Ray mond 
Chand ler; 1888-1959) ana dan olub. Əsər lə ri əsa sın da “Də rin yu-
xu”, “İki qat sı ğor ta” və s. fi lm lər çə ki lib.

24 iyul 1802 – Fran sız ya zı çı sı, ta ri xi və ma cə ra ro man la rı nın 
müəl li fi  Alek sandr (ata) Dü ma (Ale xand re Du mas, pe re; 1802 – 
5.12.1870) ana dan olub. Əsər lə ri: “Qraf Mon te Kris to”, “Üç muş-
ket yor”, “Də mir mas ka lı adam”, “Qa ra zan baq”, “Kra li ça Mar qo” ro-
man la rı, “III Hen rix və onun sa ra yı” dra mı və s.

24 iyul 1803 – Fran sız bəs tə ka rı Adolf Adan (Adolp he Char les Adan; 
1803-1856) ana dan olub. “Ji zel” və “Kor sar” ba let lə ri nin müəl li fi  dir.

24 iyul 1828 – Rus ya zı çı sı və ədə biy yat şü na sı Ni ko lay Qav ri lo viç 
Çer nı şevs ki (1828-1889) ana dan olub. Əsər lə ri: “Nə et mə li” (ro man), 
“İn cə sə nə tin ger çək li yə es te tik mü na si bə ti” (kul tu ro lo ji təd qi qat) və s.

24 iyul 1857 – Da ni mar ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1917) Hen rik Pon top pi dan (1857-1943) ana dan olub. 
Əsər lə ri: “Mü qəd dəs tor paq”, “Xoş bəxt Pyotr”, “Ölü lər çar lı ğı”.

25 iyul 1905 – Yə hu di əsil li Avst ri ya ya zı çı sı, kul tu ro loq, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı (1981) Elias Ka net ti (1905 – 1994) 
Bol qa rıs ta nın Ru se şə hə rin də ana dan olub. Əsər lə ri: “Şöh rət pə-
rəst lik ko me di ya sı”, “Küt lə və ha ki miy yət” və s.

25 iyul 1929 – Rus ya zı çı sı, re jis sor, akt yor Va si li Ma ka ro viç Şuk-
şin (1929 – 2.10.1974) ana dan olub. Film lə ri: “Be lə bir oğ lan ya şa-
yır”, “Qə ri bə adam lar”, “Qır mı zı ba şı na ğa cı” (hər üçün də sse na rist, 
re jis sor, so nun cu fi lm də həm də baş rol ifa çı sı).

26 iyul 1856 – İn gi lis (ir land əsil li) ya zı çı və dra ma tur qu, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı (1925) Corc Ber nard Şou (Geor ge 
Ber nard Shaw; 1856 – 2.11.1950) Dub lin şə hə rin də do ğu lub. “Kan-
di da”, “Piq ma lion”, “Şey ta nın şa gir di” və s. pyes lə rin, “Ar tis tin mə-
həb bə ti”, “Ke şel Bay ro nun sə nə ti” ro man la rı nın müəl li fi  dir.

26 iyul 1885 – Fran sız ya zı çı sı, psi xo lo ji və bioq ra fi k ro man la rın 
müəl li fi  And re Mo rua (And re Maurois – əsl adı Emi le Sa lo mon Wil-
helm Her zog; 1885-1967) ana dan olub.

26 iyul 1894 – İn gi lis ya zı çı sı Al dos Haks li (Al dous Leonard Hux-
ley; 1894-1963) ana dan olub.
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Ədə biy yat, mə də niy yət 
və in cə sə nət nü mu nə-
lə ri mi zin sax lanc ye ri 
olan mə kan lar dan bi ri 

də Sal man Müm taz adı na 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Döv lət Ədə biy yat və İn cə-
sə nət Ar xi vi dir. 1966-cı il də 
fəaliy yə tə baş la yan ar xiv ilk 
vaxt lar dan öz məq səd və 
mə ra mı na la yi qin cə xid mət 
edib.

Tə bii ki, öl kə miz də ədə bi-mə-
də ni irs lə bağ lı bu ar xiv işi nin 
təş ki lin də gör kəm li alim, rep res-
si ya qur ba nı Sal man Müm ta zın 
(1884–1941) müs təs na ye ri var. 
Elə bu na gö rə də 1996-cı il də 
ar xi və bu mər hum mətn şü na sın 
adı ve ri lib.  

İs ti yay gün lə ri nin bi rin də ar-
xi və yol la nıb so yuq (qo ru nan 
ma te rial lar la bağ lı tem pe ra tu run 
tən zim lən mə si bu nu tə ləb edir) 
fond la rın da gə ziş dik. Ar xi vin di-
rek to ru Kö nül Nə si bo va ilə müəs-
si sə nin fəaliy yə ti ba rə də söh bət 
et dik. Həm çi nin bu ra da qo ru nan 
na dir əl yaz ma lar, qə zet və jur nal 
nöm rə lə ri ilə də ta nış ol duq.

– Kö nül xa nım, ar xi vin mis si-
ya sı nə dən iba rət dir?
– Ar xi vi miz Mil li Ar xiv İda rə-

si nin sis te mi nə da xil dir və ona 
ta be dir. Biz mil li ar xiv fon du haq-
qın da qa nu na uy ğun ola raq ha-
ki miy yət or qan la rı nın, öl kə nin 
mə də ni, ədə bi, ic ti mai-si ya si hə-
ya tın da mü hüm əhə miy yət kəsb 
edən ida rə və təş ki lat la rın, elə cə 
də gör kəm li mə də niy yət və in cə-
sə nət, elm xa dim lə ri nin sə nəd lə-
ri ni top la yır, on la rın mü ha fi  zə və 
is ti fa də si ni təş kil edi rik.

– Bi zim üçün də, oxu cu la rı mız 
üçün də ma raq lı dır: siz nə lə ri 
və ne cə top la yır sı nız?
– Ar xiv də ori ji nal əl yaz ma la rı, 

fo to və tər cü me yi-hal sə nəd lə ri ni 
top la yır, si ya hı sı nı ha zır la yı rıq. 
İl kin ola raq on la rı eks per ti za-
dan ke çi rib sis tem ləş di ri rik. Hər 
han sı ədə biy yat, elm, mə də niy-
yət xa di mi nin şəx si ar xi vi ni bağ-
la ma şək lin də alı rıq. Bu za man 
hə min ma te rial lar ar xiv qay-
da la rı na uy ğun ola raq iş lə nib 
qrup laş dı rı lır. Biz ilk ola raq eks-
per ti za dan ke çən ma te rial la rı 
top la yı rıq. Əl yaz ma la rın, fo to 
və di gər ma te rial la rın il kin, ori ji-
nal, na dir nüs xə lə ri ni sax la yı rıq. 
Bu, bə zən sa də mü qa yi sə dən 
bəl li olur, bə zən də uzun-uza-
dı mü tə xəs sis araş dır ma sı na 
eh ti yac du yu lur. Hər şəxs və 
ya onun ma te rial la rı ar xi vi miz 
üçün ma raq lı ol ma ya bi lər.

– Sə nəd lə rin qə bul pro se sin-
dən da nı şaq. Biz də bu is ti qa-
mət də ümu mən maarifl  ən dir-
mə işi zəif dir.
– İl lər dir bu sa hə də ça lı şıb, hər 

də fə ye ni fond lar qə bul et sək də, 
hər ye ni fond, xü su sən çox dan 
ar zu sun da olub, ar xi vi ni ala bil-
mə di yi miz ad la rı gö rən də mən də 
si zin ki mi hə yə can la nı ram. Çün-
ki ola bi lər o gör kəm li şəxs və ya 
ailə üzv lə ri onun sə nəd lə ri nin gə-
lə cək nə sil lər, təd qi qat çı lar üçün 
nə də rə cə də önəm li ol du ğu nun 
fər qin də ol ma sın. Bu nu o ar xi vi 
qə bul edər kən hiss edi rik. Elə lə-
ri var çox sə li qə li şə kil də təq dim 
olu nur, bə zi lə ri da da ğı nıq, sə li qə-
siz. Bə zən bir fond üzə rin də gün-
lər lə iş lə yib sə li qə yə sa lı rıq. 

– Ar xiv fon du na kim lər və han-
sı nü mu nə lər dü şür? Təq dim 
olu nan və si zin me yar la ra uy-
ğun ol ma yan nü mu nə lə rin ge ri 
qay ta rıl ma sı ne cə olur? Han sı-
sa aidiy yə ti mu zey və fond la ra 
gön də rir si niz?  
– Ar xiv fon du haq qın da möv cud 

qa nu na əsa sən, bu ra ya yal nız hər 
han sı döv lət or qa nı tə rə fi n dən təl-
tif olu nan şəxs lər, yə ni ki no, teatr, 
mu si qi, in cə sə nət, elm, ədə biy yat 
sa hə sin də fəx ri ad la rı olan şəxs-
lər dü şə bi lər lər. Bi zim müəy yən 
olun muş si ya hı mız var və yal nız 
o nü mu nə lə ri qə bul edi rik. Qa lan 
nə var sa – bu fo to, vi deo, rəsm 
əsə ri, ki tab və bu ki mi ma te rial-
lar da ola bi lər ki, on la rı da mü-

va fi q qu rum la ra yö nəl di rik.
Bu ba rə də ar xi vi təq dim 
edən şəxs lə rə də əv vəl cə-
dən mə lu mat ve ri rik. Bə zən, 
sa də cə, bi zə təq dim edə cək-
lə ri ni de yir lər və gö tür mə-
yən də də ye ni dən ev lə ri nə 
apa rır lar. 

– Siz da ha çox nə lə ri qə-
bul edir si niz? On la rın əhə-
miy yət li lik də rə cə si han sı 
me yar la tə yin edi lir? 
– Biz əl yaz ma la rı, cız ma-

qa ra la rı, mə qa lə lə ri, mək tub la rı 
və s. qə bul edi rik. Ar xiv qay da la-
rı na uy ğun ola raq el mi əhə miy yət 
kəsb edib-et mə di yi ni, gə lə cək də 
təd qi qat ob yek ti olub-ol ma ya ca-
ğı nı tə yin edib se çi rik. Fond içə ri-
sin də fond lar da yı ğı la bi lir. 

– Bir ne  çə il əv  vəl so  sial şə  bə -
kə  lər  də gör  kəm  li şair  lə  ri  miz -
dən bi  ri  nin əl  yaz  ma və şəx  si 
ar  xi  vi  nin tul  lan  tı yer  lə  ri  nə atıl -
ma  sı ilə bağ  lı fo  to  lar ya  yıl  mış -
dı. Bu fakt gös  tə  rir ki, bə  zən o 
şəxs  lə  rin ailə üzv  lə  ri əziz  lə  ri 
dün  ya  dan köç  dük  dən son  ra 
ar  xiv  lə  ri  nin ta  le  yi  nə bi  ga  nə 
ya  na  şır  lar. Bu sa  hə  də maarif -
lən  dir  mə işi apa  rır  sı  nız  mı?
– Bə li, siz de yən və baş qa bir 

ne çə fakt eşit mi şik. Bu na gö rə 
təəs süfl  ən mi şik. La qeyd lik dən 
baş qa, bi zi ağ rı dan di gər mə-
qam da ar xi və təq dim olu na caq 
ma te rial la rın ev lər də itib-bat ma-

sı, şə rait siz otaq və uy ğun ol ma-
yan do lab lar da, zir zə mi lər də, qa-
raj lar da sax la nı lıb ya rar sız ha la 
sa lın ma sı dır. Bu ba rə də si zə say-
sız ürək ağ rı dan fakt da de yə rəm. 

Təc rü bəm də va li dey ni nin, ya xud 
hər han sı ailə üz vü nün ar xi vi 
müəy yən pul mü qa bi lin də fon da 
ve rə bi lə cə yi ni de yən lər də gör-
mü şəm. Tə bii ki, biz hər kə sin qə-
rar və fi k ri nə hör mət lə ya na şı rıq. 
Am ma onu da qeyd edim ki, ar xiv 
fon du xal qın mil li-mə nə vi də yə ri-
dir və ora da ar xi vi ol maq heç də 
hər kə sə nə sib ol mur. Am ma bi-
zim lə il lər lə əmək daş lıq edən və 
ar xiv işi nin önə mi ni an la yan in-
san lar da çox dur. 

– Ya ra dı cı şəxs lər lə, on la rın 
ailə üzv lə ri ilə iş bir li yi niz hə-
mi şə uğur lu alı nır mı? İn san la rı 
əma nət et dik lə ri ma te rial la rın 
eti bar lı qo ru na ca ğı na inan dı ra 
bi lir si niz mi?
– Xalq ya zı çı sı və şair lə ri nin, 

de mək olar ki, ək sə riy yə ti nin fon-
du biz də dir. Ço xu da hə lə sağ 
ikən təq dim edib. Biz o fond la rın 
zən gin ləş mə si və ye ni nü mu nə lə-
rin təq di ma tı üçün ailə üzv lə ri nə 
zəng edi rik, sax lan ma və mü ha fi -
zə şə raitin dən o nü mu nə lə rə olan 
eh ti ya ca dək bə zən bir şəxs lə 
gün lər lə, ay lar la söh bət apa rı rıq. 

– Ne cə dü şü nür sü nüz, ar xiv 
mə də niy yət və in cə sə nə ti mi-
zi ye tə rin cə əha tə edə bi lir mi? 
Mə lum dur ki, fəx ri adı ol ma-
yan, la kin mə də niy yət sa hə-
sin də mü hüm xid mət lə ri ol muş 
sə nət adam la rı da var. On la rın 
təd qi qat, gə lə cək üçün va cib 
he sab olu na caq ma te rial la rı 
ha ra da top la nır?  

– Sualı nı zın bi rin ci his sə si ilə 
bağ lı de yim ki, bə li, de mək olar 
ki, əha tə edir. Vax ti lə bu ar xi vi 
ya ra dan lar və ona ma raq gös-
tə rən lər yax şı ənə nə lər qo yub lar 
və biz də onu da vam et dir mə yə 
ça lı şı rıq. Ha zır da 120 min dən 
çox sax la ma va hi di miz, 820-dən 
ar tıq fon du muz var.

Sualı nı zın ikin ci his sə si ilə 
ma raq lı mə qa ma to xun du nuz. 
Elə in san lar var ki, on la rın heç 
bir fəx ri adı yox dur, am ma döv-
lət üçün, sə nət üçün xid mət lə ri, 
ya ra dı cı lıq iş lə ri var. Biz bu is-
tis na la rı nə zə rə alı rıq və on la rı 
da qə bul edi rik. Düz dür, əv vəl-
lər be lə bir me yar yox idi. Am-
ma ye ni qay da la ra uy ğun ola raq 
əhə miy yət kəsb edən sə nəd lə ri 
qə bul edir və ümu mi top lu lar dan 
(ədə biy yat, in cə sə nət, fo to şə kil lər 
və s.) bi ri nə da xil edi rik. Za man-
za man fond lar da yer də yiş mə lər, 
sıx laş dır ma lar edi rik. Ça lı şı rıq ki, 
mü ha fi  zə şə raiti mi zin im kan la rı 
da xi lin də da ha çox nü mu nə top-
la yıb və qo ru yaq. 

– Fon da da xil edi lən ilk sə nəd 
han sı təş ki lat və ya şəx sin adı 
ilə bağ lı dır? 

– Bir nöm rə li fond gör kəm li 
alim və ya zı çı Mir Cə lal Pa şa-
ye vin dir. Ona mü ra ciət edər-
kən sə nəd lə ri ni dü şün mə dən 
təq dim edib. Ta nış olar kən 
özü nüz də gör dü nüz ki, o həm 
özü, həm də ar xi vin də sax la-
dı ğı di gər ədə biy yat, mə də-
niy yət, elm xa dim lə ri nin  əl-
yaz ma la rı na, mə qa lə lə ri nə, 
fo to la rı na, mək tub la rı na ne cə 
sə li qə ilə ya na şıb, qo ru yub 
sax la yıb.

– Ar xiv han sı dövr lə ri əha tə 
edir və sa də və tən daş lar on-
dan ne cə is ti fa də edə bi lər lər? 
Sax la ma va hid lə ri nin elekt ron 
ka ta lo qu var mı? 
– Ar xiv fon du XIX əs rin so nun-

dan bu gü nü mü zə qə dər olan 
döv rü əha tə edir. Ha zır da biz də 
si ya hı la rın elekt ron laş dı rıl ma-
sı işi da vam edir. Bu ya xın lar da 
elekt ron si ya hı lar sis te mə otur-
du la caq. Am ma sə nəd lə rin elekt-
ron laş dı rıl ma sı uzun vaxt apa ra 
bi lər. 

– Ar xiv dən is ti fa də qay da la rı 
ne cə dir? 
– Bi zə is tər təş ki lat lar, is tər sə 

də fər di şəxs lər rəs mi qay da da 
mək tub əsa sın da mü ra ciət edir-
lər.  

– Bir qə dər ön cə əmək daş-
la rı nı zın iş pro se si ilə ta nış 
olar kən qov luq la rın üzə rin-
də “Meh di Hü seyn” ya zı sı nı 
oxu dum. Onun fon du in di yı-
ğı lır? 

– Təəs süf ki, bə li, in di yı ğı-
lır. Çox çə tin lik lə bu na nail ol-
duq. Aka de mik Tey mur Bün-
ya do vun sa yə sin də bu fond 
ya ra nır. Əli miz də, sa də cə, 
on da olan ar xiv var. Hə lə də 
oğ lu özün də olan sə nəd lə ri 
təq dim et mək is tə mir, bi zim-
lə əmək daş lıq dan im ti na edir. 
Bu prob lem bu nun la bit mir. 
Hə lə də gör kəm li bəs tə kar la-
rı mız Qa ra Qa ra ye vin, Fik rət  
Əmi ro vun sə nəd lə ri ar xi vi-
miz də yox dur və təd qi qat çı lar 

on lar la bağ lı çox say lı mü ra ciət lər 
edir lər. Son ola raq Arif Mə li ko vu 
qeyd et mə li yəm. Gör kəm li bəs tə-
ka rı mız la hə lə sağ lı ğın da sə nəd-
lə ri ni, not ya zı la rı nı ar xi və təq dim 
edə cə yi ilə bağ lı ra zı lı ğa gəl sək 
də, əf sus ki, dün ya sı nı də yiş di. 
Ailə üzv lə ri isə hə lə ki, müs bət 

ca vab ver mir lər. Ha zır da Xalq 
şair lə ri Nə ri man Hə sən za də və 
Zə lim xan Ya qu bun sə nəd lə ri ni 
top la maq la məş ğu luq.

Bu mə qam da “Mə də niy yət” 
qə ze ti va si tə si lə ədə biy yat, mə-
də niy yət və elm xa dim lə ri mi zə 
mü ra ciət edə rək de yi rəm, vax-
tın da ar xiv lə ri ni bi zə təq dim et-
sin lər ki, on la rın ir si uzun il lər 
ya şa mış ol sun. Bu gün lər də bir 
mə də niy yət xa di mi nə ar xi vi ni 
təq dim et mək lə bağ lı mü ra ciət 
edər kən “Mə nim hə lə öl mək fi k-
rim yox dur” ki mi ca vab eşit dim. 
Əziz lə rim, hər kəs bil mə li dir ki, 
bu ra tək cə ölü lə rin de yil, di ri lə-

rin də ar xi vi dir.

– Mu zey lər lə ne cə, əla qə lə-
ri niz var mı? Yə qin da ha çox 
mən zil-mu zey lər lə əmək daş lıq 
edir si niz... 
– Bə li, bir gə sər gi lər təş kil edi-

rik, mü ra ciət lə rə daim müs bət ca-
vab ve ri rik. Am ma, təəs süf ki, mu-
zey lər, xü su sən mən zil-mu zey lər 
öz lə ri nə aid ol ma yan ma te rial la rı 
da sax la ma ğa ça lı şır lar. Bu, doğ-
ru de yil. Ye ri gəl miş kən, bir na-
ra zı lı ğı mı da di lə gə tir mək is tə yi-
rəm. Res pub li ka da ar xiv fon du 
yal nız tə yi na tı üz rə mü va fi q qu ru-
ma hə va lə olu nub və ora da top la-
nır. Be lə ol du ğu hal da ni yə ay rı-
ay rı təş ki lat lar şəx si əl yaz ma la rı, 
şəx si ar xiv lə ri qə bul edir lər? Hər-
çənd on la rın əsas na mə sin də bu 
mə qam yox dur. Əl yaz ma la rın, 
sə nəd lə rin sax lan ma ye ri bu ra dır. 
Ki no və fo to lent lə ri qo ru ma lı olan 
təş ki la tın ya zı, əl yaz ma ar xi vi ni 
sax la ma sı mə na sız dır.  

– Ba yaq dan sax la ma va hid lə ri 
ara sın da gə zi rik, say sız ad lar 
göz önün dən ke çir. Oxu cu lar 
üçün ma raq lı ola bi lə cək han sı 
şəxs və nü mu nə lə rin ad la rı nı 
çə kə bi lər si niz? 
– “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın 

ilk nüs xə si məhz biz də sax la nı-
lır. Ümu miy yət lə, xü su si lə əhə-
miy yət li ma te rial la rın sax la nıl dı ğı 
11 mü ha fi  zə ye ri miz var. Ədə-
biy yat şü nas Əziz Şə ri fi n fon du 
zən gin li yi ba xı mın dan xü su si lə 
se çi lir. Bi lir si niz ki, o, Mosk va da 
ya şa yıb-ya ra dıb. Özü sağ lı ğın da 
bü tün şəx si ar xi vi ni bu ra təq dim 
edib. Zən gin fond la rı mız dan bi ri 
də Xalq şairi Mir va rid Dil ba zi yə 
aid dir. Onun da bü tün əl yaz ma la-
rı ar xi vi miz də dir. Elə cə də Hə sən 
bəy Zər da bi, Mir zə Ələk bər Sa-
bir, Əli a ğa Va hid, Cə lil Məm məd-
qu lu za də nin əl yaz ma la rı təd qi-
qat çı lar üçün ma raq do ğu rur.   

Gör dü yü nüz ki mi, mə də niy-
yə ti miz, ədə biy ya tı mız, in cə-
sə nə ti miz üçün xid mət lə ri olan 
şəxs lə rin kül liy ya tı ne cə yük-
sək sə viy yə də mü ha fi zə olu-
na raq biz dən son ra kı nə sil lə rə 
mi ras ki mi ötü rü lür. Ar zu edi-
rəm ki, mə də niy yət, ədə biy yat 
xa dim lə ri miz bu ar xi vin hə qi qi 
əhə miy yə ti ni an la sın lar və za-
ma nın da bi zim lə əmək daş lıq 
et sin lər.

Söhbətləşdi:
Həmidə NİZAMİQIZI

Bir yay günü soyuq arxivdə
Könül Nəsibova: “820-dən artıq fondda 120 mindən çox nümunə

xüsusi temperatur rejimində saxlanılır”

alim və ya zı çı Mir Cə lal Pa şa-
ye vin dir. Ona mü ra ciət edər-
kən sə nəd lə ri ni dü şün mə dən 
təq dim edib. Ta nış olar kən 
özü nüz də gör dü nüz ki, o həm 
özü, həm də ar xi vin də sax la-
dı ğı di gər ədə biy yat, mə də-
niy yət, elm xa dim lə ri nin  əl-
yaz ma la rı na, mə qa lə lə ri nə, 
fo to la rı na, mək tub la rı na ne cə 
sə li qə ilə ya na şıb, qo ru yub 
sax la yıb.

– Ar xiv han sı dövr lə ri əha tə 

“Fondların zənginləşməsi 
üçün tanınmış şəxslərin ailə 
üzvlərinə zəng edirik, bəzən 

günlərlə, aylarla söhbət 
aparırıq... Təəssüf ki, hələ 
də Qara Qarayev, Fikrət 

Əmirov kimi görkəmli 
bəstəkarlarımızın, başqa 
ədəbiyyat, mədəniyyət 
xadimlərimizin sənədləri 
arxivimizdə yoxdur”.

– Bir ne  çə il əv  vəl so  sial şə  bə -
ca vab ver mir lər. Ha zır da Xalq 
şair lə ri Nə ri man Hə sən za də və 
Zə lim xan Ya qu bun sə nəd lə ri ni 
top la maq la məş ğu luq.

qə ze ti va si tə si lə ədə biy yat, mə-
də niy yət və elm xa dim lə ri mi zə 
mü ra ciət edə rək de yi rəm, vax-
tın da ar xiv lə ri ni bi zə təq dim et-
sin lər ki, on la rın ir si uzun il lər 
ya şa mış ol sun. Bu gün lər də bir 
mə də niy yət xa di mi nə ar xi vi ni 
təq dim et mək lə bağ lı mü ra ciət 
edər kən “Mə nim hə lə öl mək fi k-
rim yox dur” ki mi ca vab eşit dim. 
Əziz lə rim, hər kəs bil mə li dir ki, 
bu ra tək cə ölü lə rin de yil, di ri lə-

“Muzeylər, xüsusən 
mənzil-muzeylər özlərinə 
aid olmayan materialları 
da saxlamağa çalışırlar. 
Respublikada arxiv fondu 

təyinatı üzrə müvafiq quruma 
həvalə olunub. Belə olduğu 

halda niyə ayrı-ayrı təşkilatlar 
şəxsi əlyazmaları, arxivləri 

qəbul edirlər?”.

Elan
Və li yev Tur qut Teh ran oğ lu na məx sus Azər bay can Res pub li-

ka sı Döv lət Göm rük Ko mi tə si Tex no lo ji İn no va si ya lar və Sta tis-
ti ka Baş İda rə si nin İn for ma si ya sis tem lə ri və tex no lo gi ya la rı ida-
rə si nin 0275 nöm rə li xid mə ti və si qə si it di yi üçün eti bar sız sa yı lır.



Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi uzun illər “Mədəniyyət” qəzetində 
fəaliyyət göstərmiş tanınmış jurnalist, yazıçı-publisist

Tahir Heydər oğlu Abbaslının
vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə, 

yaxınlarına, eləcə də “Mədəniyyət” qəzeti nin kollektivinə 
dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
***

Mədəniyyət Nazirliyi Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və 
İxtisasartırma Mərkəzinin kollektivi mərkəzin əməkdaşı 

Yasin Seyidovun 
vaxtsız vəfatından kədərləndiyini bildirir və 

mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.

***
“Mədəniyyət” qəzetinin kollektivi uzun illər birlikdə çalışdıqları 

ustad jurnalist, tanınmış publisist, səmimi insan
Tahir Heydər oğlu Abbaslının

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə, 
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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23 iyul 2021son səhifə “Zəfər” kolleksiyası üçün “Ən yaxşı xalça”

“Azərxalça”ASCAzərbaycanın2020-ciilVətənmüharibəsində
qazandığımöhtəşəmQələbəni“Zəfər”kolleksiyasıiləqeydedə-
cək.Kolleksiyanınhazırlanmasıisəgənclərəhəvaləolunacaq.

Bu məq səd lə “Azər xal ça” ASC “Zə fər” kol lek si ya sı üçün “Ən 
yax şı xal ça” mü sa bi qə si elan edib. “Zə fər” kol lek si ya sı nın bir par-
ça sı ol maq, şan lı Qə lə bə yə həsr olun muş əsər lə ri pay laş maq və 
“Azər xal ça” ASC-də ça lış maq is tə yən bü tün gənc lər mü sa bi qə yə 
də vət olu nur.

Mü sa bi qə yə 21-35 ya şın da rəs sam lar, di zay ner lər, xal ça çı 
rəs sam lar və s. qa tı la bi lər lər. İş ti rak et mək is tə yən lər creati ve@
azer xal ca.az elekt ron ün va nı na port fo lio (15 fo to) və “Zə fər” kol-
lek si ya sı na aid es kiz lə ri (3 fo to) gön dər mə li dir lər. Son qey diy yat 
ta ri xi 8 av qust dur.

Mün sif ər he yə ti tə rə fin dən 20 nə fər ən yax şı mü sa bi qə iş ti rak-
çı sı müəy yən edi lə cək. Se çil miş gənc lər bir ay ər zin də “Azər xal-
ça” ASC ema lat xa na la rın da həm yer li, həm də xa ri ci mü tə xəs sis-
lər tə rə fin dən tə li mə cəlb olu na caq lar.

Tə lim lər də ən yax şı nə ti cə gös tər miş 3 gənc mü sa bi qə nin so-
nun da mü ka fat lan dı rı la caq. Bi rin ci ye rin sa hi bi “Azər xal ça” ASC-
də rəs mi işə baş la ya caq, di gər iki gənc mü tə xəs sis ilə daimi 
əmək daş lıq edi lə cək. Tə lim iş ti rak çı la rı nın ən bə yə ni lən es kiz lə ri 
“Zə fər” kol lek si ya sı nın ha zır lan ma sın da is ti fa də olu na caq.

Milli Xalça Muzeyi Çeçenistanın 
Milli Muzeyi ilə əməkdaşlıq edəcək 

AzərbaycanMilliXalçaMuzeyiiləRusiyaFederasiyasıÇeçe-
nistanRespublikasınınMilliMuzeyiarasındaanlaşmamemo-
randumuimzalanıb.Sənədihərikimuzeyindirektorları–Şirin
MəlikovavəZalinaMamayevaimzalayıblar.

İm za lan ma mə ra si mi Şi rin 
Mə li ko va nın Qroz nı şə hə ri nə 
eza miy yə ti za ma nı ger çək lə şib.

Me mo ran dum tə rəf ər ara sın-
da mə də niy yət sa hə sin də əmək-
daş lı ğın in ki şa fı və ge niş lən di ril-
mə si məq sə di da şı yır. Sə nə də 
əsa sən, mu zey işi sa hə sin də 
təd qi qat lar apa rı la caq, el mi iş-
çi lər dən iba rət nü ma yən də he-
yət lə ri nin sə fər lə ri və me to di ki 
ədə biy yat mü ba di lə si, bir gə sər gi 
la yi hə lə ri real laş dı rı la caq.

Qeyd edək ki, Mil li Xal ça Mu-
ze yi Azər bay can dan Çe çe nis tan 
Res pub li ka sı nın mu zey lə ri ilə 
əmək daş lıq edən ilk mu zey dir.

Me mo ran dum, həm çi nin Azər bay can-Ru si ya mə də ni əla qə lə ri-
nin in ki şa fı na töh fə dir.

Vaqif Bayatlı Odərin yaradıcılığı 
Gürcüstanın ədəbiyyat portalında

Gürcüstanın“Axalisaunce”(“Yenixəzinə”)ədəbiyyatportalı“Azər-
baycanədəbiyyatıbeynəlxalqvirtualaləmdə”layihəsiçərçivəsin-
dətanınmışşair,ƏməkdarincəsənətxadimiVaqifBayatlıOdərin
gürcüdilinətərcüməolunmuş“Dünyasöndükcə,səngörünürsən,
ilahi”şeirinəvəşairinyaradıcılığıhaqqındaməlumatasəhifəayırıb.

“Azər bay can ədə biy ya tı bey nəl xalq vir tual aləm də” la yi hə si Döv-
lət Tər cü mə Mər kə zi tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lir. Mər kəz dən bil di ri-
lib ki, şeiri gür cü di li nə şair-tər cü mə çi İmir Məm məd li çe vi rib.

Qeyd edək ki, Gür cüs ta nın Mə də niy yət, Gənc lər və İd man Na-
zir li yi tə rə fin dən ma liy yə ləş di ri lən “Axa li saun ce” ədə biy yat por ta lı 
dün ya ədə biy ya tı nın ya yı nı üz rə fəaliy yət gös tə rir. Oxu cu lar por-
tal va si tə si lə Çarlz Dik kens, Vla di mir Ma ya kovs ki, Ve li mir Xleb ni-
kov, Ha rold Pin ter, Ro lan Bart, Ol qa To kar çuk, İta lo Kal vi no ki mi 
dün ya ədib lə ri nin əsər lə ri nin elekt ron ver si ya sı ilə ta nış olur lar.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Türkrespublikalarının
müstəqilliyinin30-cu
ildönümümünasibətilə
BeynəlxalqTürkMədə-

niyyətiTəşkilatı–TÜRKSOY
tərəfindəntəşkilolunan
sərgininTürkiyəninşəhər-
lərindəsəyyarnümayişi
davamedir.

Növ bə ti təd bir Ya lo va şə-
hə rin də təş kil olu nub. Sər gi 
Ya lo va Folk lor Təh sil Mər kə-
zi Gənc lər və İd man Klub la rı 
Dər nə yi (YAFTM) tə rə fin dən 
bu il 24-cü də fə təş kil edi lən 
“Türk xalq la rı nın mə də niy yət 
fes ti va lı” çər çi və sin də dü zən-
lə nib.

YAFTM tə rə fin dən ənə nə vi 
ola raq təş kil edi lən və türk xalq-
la rı nın gö rüş ye ri nə çev ri lən fes-
ti val iş ti rak çı la rın kor tej yü rü şü 
ilə baş la yıb. Müx tə lif öl kə lər dən 
sə nət çi lə rin və xalq rəqs qrup-
la rı nın qa tıl dı ğı yü rüş rəng li gö-
rün tü lər lə yad da qa lıb. 

Sər gi nin açı lış mə ra si min-
də TÜRK SOY Baş ka ti bi nin 
müavi ni Bi lal Ça kı cı, YAFTM-in 

rəh bə ri Özer Ko yun cu, Ya lo va 
şə hər Mə də niy yət və tu rizm 
şö bə si nin mü di ri Şe ref Ta li və 

TÜRK SOY İda rə, Ma liy yə və 
Hü quq İş lə ri şö bə si nin mü di-
ri San car Mü la zı moğ lu iş ti rak 
edib lər.

Azər bay can, Qa za xıs tan, Qır-
ğı zıs tan, Öz bə kis tan və Türk-
mə nis tan fo toq raf a rı nın çək dik-
lə ri şə kil lər ma raq la qar şı la nıb.

Qeyd edək ki, Azər bay can, 
Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə-
kis tan və Türk mə nis ta nın ta ri xi-
mə də ni ir si və müasir in ki şa fı nı 
əks et di rən fo to la rın yer al dı ğı 
sər gi bun dan ön cə An ka ra, İz-
mir (Se fe ri hi sar), Ay dın, Də niz li 
və İs par ta şə hər lə rin də nü ma yiş 
olu nub.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

Pikassonun “Beretli qızcığaz”ı 
kriptovalyuta ilə satılan ilk əsər olacaq

İsveçrənin“Syg-
num”bankı
dünyaşöhrətli
ispanrəssamı
PabloPikasso-
nun(1881–1973)
əsərinirəqəmsal
aktivlərləsatışa
çıxaracaq.

Rəs sa mın 1964-
cü il də çək di yi “Be-
ret li qız cı ğaz” (“Fil-
let te au be ret”) ad lı 
65x54 san ti metr öl çü lü əsər 4 mil-
yon İs veç rə fran kı (3,6 mil yon av ro) 
də yə rin də qiy mət lən di ri lib. Əsə rin 
sa tı şı in cə sə nə tə sər ma yə ya tır-
maq da ix ti sas laş mış “Ar te mun di” 
Ame ri ka Fon du ilə tə rəf daş lıq çər-
çi və sin də təş kil olu na caq.

Əsə rin to ken ləş di ril miş for ma da 
blok şeyn tex no lo gi ya sı ilə sa tı-
şı sər ma yə çi lə rə in ter net va si tə si, 

elə cə də ba zar 
fond la rın da da nı-
şıq lar apar ma sı na 
və ikin ci ba zar da 
ti ca rə ti nə im kan 
ya ra da caq. Alı-
cı lar və sa tı cı lar 
“Syg num” ban kı 
va si tə si lə əla qə-
lən di ri lə cək lər.

Qu ru mun İs veç-
rə də ki nə za rət or-
qa nı olan “Fin ma” 
tə rə fin dən tən zim-

lən di yi ni is rar edən krip to-bank 
bil di rir ki, səhm lər və ya je ton lar 
mi ni mum 5 min İs veç rə fran kı ilə 
sa tı şa çı xa rı la caq. Əmə liy yat lar 
əsas val yu ta ilə dəs tək lə nən rə-
qəm sal val yu ta for ma sın da “Syg-
num” ban kı nın sta bil je ton la rı ilə 
hə ya ta ke çi ri lə cək.

2019-cu il də “Syg num” dün ya da-
kı ilk krip to bank la rın dan bi ri olub.

Avropada ümumi tədqiqatlar 
məkanı yaradılacaq

Avropaİttifaqı(Aİ)ölkələri
tədqiqatlar,innovasiya
vətexnologiyalardan
ümumivəsərhədsiz

istifadəüçün“AvropaTədqi-
qatlarMəkanı”təşəbbüsünü
yenidəncanlandırmaqniyyə-
tindədir.

Bu ba rə də 
Av ro pa İt ti fa-
qı Şu ra sı na 
sədr lik edən 
Slo ve ni ya nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə 
Aİ öl kə lə ri nin 
təd qi qat lar üz rə 
mə sul na zir lə ri-
nin qey ri-for mal 
gö rü şün də mü-
za ki rə lər apa rı-
lıb.

2000-ci il də tə sis edi lən və 2018-
ci il də bər pa sı is ti qa mə tin də ad dım-
lar atı lan tə şəb bü sün əsas hə də fi 
Aİ mə ka nın da təd qi qat çı la rın mo-
bil li yi ni, bi lik mü ba di lə si ni ar tır maq, 
təd qi qat lar və in no va si ya la ra sər-
ma yə lə ri in ten siv ləş dir mək, ali təh sil 
müəs si sə lə ri, iş gü zar dairə lər həm-
çi nin di gər təd qi qat ak tor la rı ara sın-
da kı əmək daş lı ğı də rin ləş dir mək dir.

Mü za ki rə lər za ma nı qeyd edi lib 
ki, sər həd lə ri aşan tə şəb büs çər çi-
və sin də Aİ mə ka nın da təd qi qat lar, 
in no va tiv la yi hə lər sa hə sin də in-
ves ti si ya lar və is la hat lar güc lən di ri-
lə cək, Av ro pa nın rə qəm sal və ya şıl 
in qi la ba nail ol ma sı üçün st ra te ji 
hə dəf ər müəy yən ləş di ri lə cək.

Gö rüş də həm çi nin bil di ri lib ki, 
ye ni lən miş Av ro pa Təd qi qat lar 
Mə ka nı mil li və Av ro pa təd qi qat-
lar si ya sə ti nin uğur lu bağ lan tı sı-
na çev ril mə li dir. İlin so nu na dək Aİ 
öl kə lə ri ye ni lən miş Av ro pa Təd qi-
qat lar Mə ka nı nın ilk sü tu nu sa yı-
la caq təd qi qat lar və in no va si ya lar 
üz rə pak tı im za la maq niy yə tin də-
dir lər.

Milyarderlər kosmosu 
“su yolu”na döndərirlər

“Amazon”şirkətininvə“BlueOrigin”aerokosmikkom-
paniyasınınqurucusu,dünyanınənvarlıinsanıolanCeff
Bezosiyulun20-dəYerətrafıorbitəqalxıb.

Be zos la bə ra bər üç sə ya hət çi nin də yer al dı ğı “New She-
pard” kos mik gə mi si ABŞ-ın Te xas şta tın dan ha va la nıb. 
He yə ti bü tün lük lə mül ki şəxs lər dən iba rət pi lot suz kos mik 
uçuş ta rix də ilk də fə hə ya ta ke çi ri lib. 

Be zo sa onun qar da şı Mark, 82 yaş lı ame ri ka lı aviator 
Wally Funk və “So mer set Ca pi tals Part ner” şir kə ti nin yük-
sək və zi fə li me ne ce ri nin 18 yaş lı tə lə bə oğ lu Oli vier Deam-
en yol yol daş lı ğı edib lər. Deamen kos mo sa uçan ən gənc, 
Funk isə ən yaş lı in san olub.

Kos mik gə mi Ye rin sət hin dən ümu mi lik də 107 ki lo metr 
yük sək li yə qal xıb. Kos mo sa sə fər isə cə mi 10 də qi qə da-
vam edib.

Qeyd edək ki, Ceff Be zos dan ön cə, iyu lun 11-də baş qa 
bir ame ri ka lı mil yar der, “Vir gin At lan tic” şir kə ti nin sa hi bi Ri-
çard Bren son “Unity” kos mop la nın da Ye rin sət hin dən 85 ki-
lo metr yük sək li yə qalx mış dı.

Ame ri ka lı mil yar der lə rin kos mos sev da sı nın baş lı ca 
məq sə di biz nes ma raq la rı dır. On lar öz nü mu nə lə ri ilə kos-
mik tu riz mi təş viq et mək is tə yir lər. Ne cə de yər lər, kos mik 
gə mi biz dən, müş tə ri də siz dən...

Türk respublikalarının müstəqilliyinin 
30 illiyi münasibətilə

TÜRKSOY-un səyyar sərgisi Yalovada nümayiş olunub

Qahirədə Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş 
tədbir keçirilib

QahirədədahiAzərbaycanşairivəmütəfəkkiriNizami
Gəncəvinin880illiyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.Tədbir
ölkəmizinMisirdəkisəfirliyivəAzərbaycandilinitəbliğvə
tədrisetməkməqsədiləQahirədəyaradılmışEPSdillər
mərkəzininbirgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşib.

Əv  vəl  cə 
ESP dil  lər 
mər  kə  zin -
də Azər -
bay  can di  li 
kurs  la  rın  da 
təh  sil alan 
mi  sir  li gənc 
qız  lar döv -
lət him  ni  mi -
zi səs  lən  di -
rib  lər.

Azər  bay  can sə  fir  li  yi  nin əmək  da  şı Emil Rə  him  li çı  xış edə -
rək da  hi Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin hə  yat və ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan da  nı -
şıb. Qeyd edib ki, Şərq poezi  ya  sı və fəl  sə  fi fik  ri  nin İn  ti  bah 
döv  rü  nün ən bö  yük nü  ma  yən  də  lə  rin  dən ol  muş şairin yu  bi  le  yi 
mü  na  si  bə  ti  lə Mi  sir  də sil  si  lə təd  bir  lər ke  çi  ri  lir.

EPS dil  lər mər  kə  zi  nin rəh  bə  ri İs  ra Adil bil  di  rib ki, Ni  za  mi  nin 
yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə ke  çi  ri  lən təd  bir  lər dil kurs  la  rı  na gə  lən 
gənc  lə  rə Azər  bay  can mə  də  niy  yə  ti və ədə  biy  ya  tı haq  qın  da də -
rin bi  lik  lər ver  mə  yə im  kan ya  ra  dır. Azər  bay  can di  li  ni öy  rə  nən 
tə  lə  bə  lər ar  tıq da  hi şairin əsər  lə  ri  ni ana di  li  miz  də oxu  ya bi  lir  lər.

Son  ra mi  sir  li gənc  lər Ni  za  mi  nin “Ley  li və Məc  nun” poema -
sı əsa  sın  da ha  zır  la  nan səh  nə  cik təq  dim edib  lər. Səh  nə  ci  yi 
ha  zır  la  yan və rol  la  rı ifa edən tə  lə  bə  lə  rə Azər  bay  can sə  fir  li  yi 
tə  rə  fin  dən hə  diy  yə  lər və tə  şək  kür  na  mə təq  dim olu  nub.

Ötənilpandemiyasəbəbindəntəxirəsalınan74-cüBeynəlxalq
KannFilmFestivalıtəşkilatçılartərəfindənalınanbirsıraehtiyat
tədbirlərfonunda,nəhayət,gerçəkləşdi.

Av ro pa və dün ya ki no su nun 
nü fuz lu mü sa bi qə si nin baş mü-
ka fa tı – “Qı zıl pal ma bu da ğı” 
Fran sa da qa lıb. Mü ka fa tı fran-
sız re jis sor Ju lia Du kor no nun 
“Ti tan” fil mi qa za nıb. Xa nım Du-
kor no fes ti va lın ta ri xin də “Qı zıl 
pal ma bu da ğı”na la yiq gö rü lən 
ikin ci qa dın re jis sor dur.  

Fin lan di ya lı re jis sor Yu xo 
Kuos ma ne nin “6 nöm rə li ku pe” 
və iran lı re jis sor Əs gər Fər ha di-
nin “Qəh rə man” film lə ri Qran-pri 
mü ka fa tı na (“Gü müş pal ma bu-
da ğı”) la yiq gö rü lüb. 

Y.Kuos ma ne fil mi ru si ya lı ki-
ne ma toq raf çı lar la bir gə ər sə yə 
gə ti rib. Fil min ru si ya lı pro dü se-

ri Ser gey Sel ya nov, baş ki şi rol 
ifa çı sı Yu ra Bo ri sov dur. 

Leos Ka raks “An nett” fil mi nə 
gö rə ən yax şı re jis sor se çi lib. 
Fes ti va lın ul duz akt yor lar fil mi 
sa yı lan “An nett” də ta nın mış si-
ma lar Adam Dray ver və Ma rion 
Ko tiy yar rol alıb.  Ya po ni ya lı Ru-
su ke Xa ma qu ti və Ta ka ma sa 
Oe məş hur həm və tən lə ri Ha ru-
ka Mu ra ka mi nin he ka yə si əsa-
sın da ek ran laş dı rı lan “Mə nim 
ma şı nı mın sü ka nı ar xa sı na keç” 
fil mi nə gö rə ən yax şı sse na rist 
se çi lib lər.  

Fər di mü ka fat lar ka te qo ri ya-
sın da ame ri ka lı akt yor Ka leb 
Lend ri Cons (“Nit ram”) və Nor-
veç əsil li akt ri sa Re nat Reins ve 
(“Dün ya da ən pis adam”) təl tif 
olu nub lar. Fes ti va lın de büt mü-

sa bi qə sin də xor va ti ya lı re jis sor 
An to net Ku si ya no viç (“Mu ri na”) 
mü ka fat lan dı rı lıb. Mün sif ər he-
yə ti nin mü ka fa tı na isə tailand lı 
re jis sor Apit çat po nu Vi ra se ta ku lu 
(“Yad daş”) və is rail li Na dav La pid 
(“Ahe din di zi”) la yiq gö rü lüb lər. 

Fes ti va lın “Xü su si ba xış” mü-
əl lif film lə ri ka te qo ri ya sın da ru-
si ya lı re jis sor Ki ra Ko va len ko 
“Yum ruq la rı açar kən” fil mi nə 
gö rə mü ka fa ta sa hib olub. Ek-
ran əsə ri Nal çik şə hə rin dən 
olan 31 yaş lı re jis so run kar ye ra-
sın da ikin ci tam met raj lı fil mi dir. 

Qeyd edək ki, iyu lun 7-dən 
16-dək da vam edən 74-cü Kann 
Film Fes ti va lı nın mün sif ər he-
yə ti nə ame ri ka lı akt yor Spi ke Li 
sədr lik edib.

LALƏ

Bir il ertələnən 
Kann festivalının qalibləri

“Qızıl palma budağı” Fransada qalıb
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