
Azər bay can Res pub li ka sı nın iş ğal-
dan azad edil miş əra zi lə rin də 
mə sə lə lə rin mər kəz ləş di ril miş qay-
da da həl li ilə bağ lı Əla qə lən dir mə 

Qə rar ga hı nın nəz din də ki İda rə lə ra ra sı 
Mər kə zin Elm, təh sil və mə də niy yət 
mə sə lə lə ri üz rə İş çi qru pu iyu lun 29-da 
Ağ dam ra yo nu na sə fər edib.

İda rə lə ra ra sı Mər kə zin Elm, təh sil və 
mə də niy yət mə sə lə lə ri üz rə İş çi qru pu nun 
rəh bə ri,  Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı Hu-
ma ni tar si ya sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm 
və di ni mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri Fə rəh 
Əli ye va, mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
və İş çi qru pun da təm sil olu nan qu rum la rın 
rəh bər və  mə sul şəxs lə ri Ağ dam şə hə ri nin 
ta ri xi mər kə zi his sə si, Ağ dam Dram Teat rı 
bi na sı nın yer ləş di yi əra zi, “İma rət” komp-
lek si, Ağ dam Cü mə məs ci di, Qi yas lı məs-
ci di, Şah bu laq qa la sı, ra yon əra zi sin də ki 
Üzər lik tə pə ar xeolo ji abi də si, qə bi ris tan-
lıq lar və di gər mə kan lar da olub lar. He yə tin 
baş çək di yi mə kan lar da mü va fi q qey diy yat 
iş lə ri apa rı lıb.

Qeyd edək ki, Azər bay can Res pub li ka sı-
nın iş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin də mə-
sə lə lə rin mər kəz ləş di ril miş qay da da həl li ilə 
bağ lı Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı döv lət baş-
çı sı nın 24 no yabr 2020-ci il ta rix li sə rən ca-
mı ilə ya ra dı lıb. 

Sə rən ca ma əsa sən, Əla qə lən dir mə Qə-
rar ga hı nın məq sə di Azər bay can Res pub-
li ka sı Pre zi den ti nin, Er mə nis tan Res pub li-
ka sı Baş na zi ri nin və Ru si ya Fe de ra si ya sı 
Pre zi den ti nin 2020-ci il no yab rın 10-da im-
za la dıq la rı Bə ya nat da nə zər də tu tul muş 
müd dəala rın ic ra sın dan irə li gə lən, ha be lə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə rin də so sial-iq ti sa di, hu ma ni-

tar, təş ki la ti və di gər tə xi rə sa lın maz mə sə-
lə lə rin həl li, elə cə də bu sa hə də fəaliy yə tin 
əla qə lən di ril mə si dir.

Əla qə lən dir mə Qə rar ga hı na Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya sı nın 
rəh bə ri Sa mir Nu ri yev baş çı lıq edir. Qə rar ga-
hın nəz din də ay rı-ay rı sa hə lər üz rə İş çi qrup-
la rı fəaliy yət gös tə rir.

davamı səh. 2-də

Qarabağın gələcəyində onun tarixi keçmişi də yaşamalıdır
“Bizim xalqın quruculuq işində də yenilməzlik ruhu var.

Bunu Ağdamın bərpası zamanı da göstərəcəyik”
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“Kəndlərdə 
mədəniyyət 
günləri”nin 
növbəti tədbiri

səh. 3

“Kino zaman, vəsait və
əmək tələb edən prosesdir”

Mədəniyyət Nazirliyi Kinematoqrafiya şöbəsinin 
müdiri Rüfət Həsənovla müsahibə

səh. 5

“Karabakh. 
Center” 
layihəsi 
çərçivəsində 
fotosərgi

səh. 5

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

Yüz eşitməkdənsə, bir görmək...
Azər bay can Res pub li ka sı Mil li Məc li si nin səd ri Sa hi bə 
Qa fa ro va, Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin səd ri Mus ta fa 
Şen top və Pa kis tan İs lam Res pub li ka sı Mil li As samb le ya-
sı nın səd ri Əsəd Qey sə rin rəh bər lik et dik lə ri nü ma yən də 
he yət lə ri iyu lun 29-da Şu şa şə hə ri nə sə fər edib.

Nü ma yən də he yət lə ri Şu şa şə hə rin də ki bir sı ra ta ri xi və di ni-
me mar lıq abi də lə ri ni və di gər mə kan la rı zi ya rət edib lər. 

səh. 3

Bursada Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş 
beynəlxalq konfrans başa çatıb

Azər bay can-Kipr Dost luq Cə miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə Tür ki yə nin 
Bur sa şə hə rin də da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi yə həsr 
olun muş bey nəl xalq konf rans iyu lun 29-da so na ça tıb.

Bey nəl xalq konf ran sın bağ la nış mə ra si min də Ni za mi Gən cə-
vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi nin di rek to ru, aka-
de mik Ra fael Hü sey nov, Azər bay can-Kipr Dost luq Cə miy yə ti nin 
səd ri Or xan Hə sə noğ lu, Bur sa nın Yıl dı rım ra yon bə lə diy yə si nin 
sədr müavi ni Ya şar El mas və baş qa la rı çı xış edib lər.

səh. 2

“Sənətin ardınca gəl”
Ru si ya da fəaliy yət gös tə rən “Fi ne Art Way” art-lo gis ti ka şir kə ti 
baş la dı ğı ye ni la yi hə ilə dün ya şöh rət li azər bay can lı rəs sam 
Ta hir Sa la ho vun xa ti rə si ni yad edib. Rəs sa mın 1961-ci il də 
çək di yi mo nu men tal “Sə nə, bə şə riy yət!” rəsm əsə ri şir kə tin 
in cə sə nət əsər lə ri ni da şı yan xü su si av to ma şı nı üzə rin də nü-
ma yiş et di ri lir.

səh. 8

Məşhur geoloq haqqında fi lm
ilin sonunadək təhvil veriləcək

Mə də niy yət Na zir li yi nin “Sal na mə film” stu di ya sı və “Cas pian 
Me dia Group”un is teh sa lı olan “Mən neft tap dım – Sal ma nov” 
bioq ra fik sə nəd li fil mi nin çə ki liş lə ri da vam edir. 

Film dün ya nın məş hur neft çi-geolo qu, Azər bay can xal qı nın lə ya-
qət li oğ lu, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Tü men nef ti ni ilk kəşf edən-
lər dən bi ri Fər man Sal ma no vun 90 il lik yu bi le yi nə həsr olu nur.

səh. 3

Əzizə Cəfərzadənin 100 illiyi ərəfəsində 
“Seçilmiş əsərləri” çapdan çıxıb 

Bu il Azər bay ca nın Xalq 
ya zı çı sı, fi lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor Əzi zə 
Cə fər za də nin (1921-2003) 

ana dan ol ma sı nın 100 ili ta-
mam olur.

Yu bi ley ərə fə sin də ya zı çı nın 
çox cild lik “Se çil miş əsər lə ri”nin 
ça pı na baş la nı lıb və ar tıq 12 cild 

nəşr olu nub. “Elm və təh sil” nəş-
riy ya tın da işıq üzü gö rən cild lə rə 
ya zı çı nın in di yə dək la tın qra fi  ka sı 
ilə nəşr olun ma mış əsər lə ri, elə-
cə də az ti raj la ya yım lan mış ki-
tab la rı da xil edi lib.

Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı 
isə Ə.Cə fər za də nin ge niş bib lio-
qra fi  ya sı nı nəş rə ha zır la yır.

səh. 4

Azərbaycan Kinosu Günündə “Kinosevərlər gecəsi”
Dənizkənarı Milli Parkda açıq havada dörd premyera birdən

2 av qust Azər bay can Ki no su 
Gü nü dür. 1898-ci il av qus tun 
2-də Ba kı da fo toq raf və ki-
noope ra tor Alek sandr Mi şon 
çək di yi bir ne çə ki no sü je ti 
(“Bi bi hey bət də neft fon ta nı 
yan ğı nı”, “Qaf qaz rəq si” və s.) 
nü ma yiş et di rib. Pre zi dent 
Hey dər Əli ye vin 2000-ci il 18 
de kabr ta rix li sə rən ca mı ilə 2 
av qust “Azər bay can Ki no su 
Gü nü” elan olu nub.

Hər il tən tə nə li mə ra sim, təl tif, 
təq di mat və prem ye ra ilə yad da 
qa lan ki no iş çi lə ri nin pe şə bay-
ra mı ötən il mə lum pan de mi ya 
sə bə bin dən ke çi ril mə di. Bu il 
isə əla mət dar gün mü na si bə ti-
lə açıq ha va da ma raq lı proq ram 

təş kil olu nub və ki no se vər lər bir 
de yil, iki de yil, dörd fi l mə bax-
maq im ka nı qa za na caq lar. Ki no 
bay ra mı nın mə ka nı isə Də niz-
kə na rı Mil li Par kın əra zi si dir.

Av qus tun 2-də Mə də niy yət 
Na zir li yi və YA RAT Müasir İn-
cə sə nət Mə ka nı nın bir gə əmək-
daş lı ğı ilə Azər bay can Ki no su 
Gü nü nə həsr olun muş “Ki no-

se vər lər ge cə si” ke çi ri lə cək. 
Təd bir YA RAT Müasir İn cə sə-
nət Mə ka nı nın qar şı sın da saat 
20:00-da baş la ya caq və ge cə-
ya rı sı na dək da vam edə cək. 

Ki no iş çi lə ri nin pe şə bay ra-
mın da ki no se vər lə rə son il lər də 
nü fuz lu fes ti val lar da uğur qa za-
nan mil li fi lm lər təq dim olu na-
caq. Proq ra ma re jis sor Əli-Sət-
tar Qu li ye vin “Olim pi ya” (2021, 
me lod ram, xro no met raj 67 də-
qi qə), re jis sor Rü fət Hə sə no vun 
“Da xil də ki ada” (2020, Azər bay-
can/Fran sa, dram, 100 də qi qə), 
həm çi nin Tey mur Ha cı ye vin “Ax-
şa ma doğ ru” (2020, dram, 12 
də qi qə) və Tey mur Qəm bə ro vun 
“Qu xu ro ba” (2020, dram, 21 də-
qi qə) qı sa met raj lı fi lm lə ri da xil dir.

Film lər Azər bay can di lin də in-
gi lis di lin də alt ya zı ilə nü ma yiş 
olu na caq.

Xalq rəssamı Güllü Mustafayevanın 
yaradıcılığı

XX əsr Azər bay can təs vi ri sə nət ta ri xin də uğur lu ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti ilə se çi lən qa dın rəs sam la rı mız çox olub. Bu ya zı-
da Xalq rəs sa mı Gül lü Mus ta fa ye va dan söh bət aça ca ğıq. 

 Onun ya rat dı ğı port ret lər qa le re ya sı na nə zər ye tir dik də 
in cə sə nət xa dim lə ri nin, müx tə lif pe şə sa hib lə ri nin yad da qa-
lan bə dii su rət lə ri ni gör mək olar. Rəs sam XII əsr də ya şa mış 
şairə, məş hur rü bailər müəl li fi  Məh sə ti Gən cə vi nin port re ti ni 
son də rə cə us ta lıq la iş lə yib.

səh. 7

1 avqust Azərbaycan Əlifbası və 
Azərbaycan Dili Günüdür

Azər bay can di li xal qı mı zın mil li var lı ğı nı müəy yən edən sər vət-
dir. Ha ra da ya şa ma sın dan ası lı ol ma ya raq, mil yon lar la soy-
da şı mı zın ün siy yət va si tə si olan di li miz ta ri xən bö yük in ki şaf 
yo lu ke çib, za man-za man ən müx tə lif təz yiq lə rə mə ruz qal sa 
da, öz var lı ğı nı qo ru yub sax la yıb.

Di li, ilk növ bə də, onun da şı yı cı sı olan xalq ya şa dır. Di lin döv lət 
di li sta tu su al ma sı isə tək cə xalq dan, mil lət dən, ya ra dı cı zi ya lı lar-
dan ası lı mə sə lə de yil. Ta rix dö nə-dö nə sü but edib ki, di lin in ki şa fı 
mil li müs tə qil lik ide ya la rı na sa diq olan, si ya si ira də si və qə tiy yə ti 
ilə xal qı nın ta ri xi nə da xil olan li der lə rin adı ilə sıx bağ lı dır.

Mə lum ol du ğu ki mi, Cüm hu riy yət döv rün də (1918) Azər bay-
can di li rəs mi döv lət di li elan edil sə də, real ta ri xi şə rait üzün dən 
uzunö mür lü ol ma dı. So vet döv rün də isə yal nız 1956-cı il də Ali So-
ve tin qə ra rı ilə res pub li ka Kons ti tu si ya sı na Azər bay can di li haq-
qın da mad də əla və edil miş di. Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin qə tiy yə ti 
və prin si pial lı ğı sa yə sin də 1978-ci il də qə bul olu nan Kons ti tu si ya-
da Azər bay can di li res pub li ka da döv lət di li ki mi təs bit edil di.

davamı səh. 2-də

İncəsənət əsərlərinin növbəti auksionu keçiriləcək
Pandemiya başlayandan bəri ilk dəfə

Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və 
“Auc tion Ba ku” MMC-nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
Azər bay can da in cə sə nət əsər lə ri nin növ-
bə ti auk sionu nun ke çi ril mə si plan laş dı rı lır.

Döv lət Rəsm Qa le re ya sın dan bil di ri lib ki, 
növ bə ti auk sion res pub li ka da mə də niy yət 
və in cə sə nət sa hə sin də biz nes mü na si bət-
lə ri ni ya rat maq, alı cı və sa tı cı lar ara sın da 
əla qə qur maq, art-biz nes sa hə sin də rə qa-
bət qa bi liy yət li li yi ni güc lən dir mək, öl kə nin 
iq ti sa di in ki şa fın da ya ra dı cı sə na ye si nin ro-
lu nu ar tır maq məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lə cək.

Bu, CO VİD-19 pan de mi ya sı nın baş la ma-
sın dan son ra öl kə miz də təş kil edi lən ilk in-
cə sə nət auk sio nu ola caq.

“Auc tion Ba ku” MMC Azər bay can iq ti sa-
diy ya tın da ya ra dı cı sə na ye nin ro lu və gə-
lə cək in ki şaf pers pek tiv lə ri ni nə zə rə ala raq 
in cə sə nət əsər lə ri nin, ən tiq əş ya la rın, qə di-
mi me bel lə rin, mu si qi alət lə ri nin, saat la rın, 
zər gər lik mə mu lat la rı nın, xal ça və xal ça çı-
lıq mə mu lat la rı nın, na dir şə rab la rın ix ti sas-
laş dı rıl mış auk sionu nu ke çir mək də ma raq-
lı dır.

Hər rac da iş ti rak et mək is tə yən lər şir kə tin 
e-mail ün van la rı na (al maq üçün – auc tion.
ba ku1@gmail.com, sat maq üçün – auc tion.
ba ku2@gmail.com, əla qə nöm rə si – 077 
717 33 37) mü ra ciət sor ğu su gön də rə rək 
qey diy yat dan ke çə bi lər lər.

Qey diy yat bit dik dən son ra əsər lə rə ko-
mis si ya tə rə fi n dən ba xı la caq və hər ra ca 
qə bul edi lən iş lər müəy yən lə şə cək.

Auk sionun ke çi ril mə ta ri xi haq qın da əla və 
mə lu mat ve ri lə cək.
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Azərbaycan-İsrail əməkdaşlığında tarixi hadisə
Təl-Əviv şəhərində ölkəmizin ticarət və turizm nümayəndəlikləri açılıb

İyulun29-daİsrailinTəl-Əvivşəhərində
AzərbaycanRespublikasınınticarətvə
turizmnümayəndəlikləriaçılıb.

TədbirdəAzərbaycanRespublikasıHö
kumətiiləİsrailDövlətiHökumətiarasında
Birgə Komissiyanın həmsədrləri – Azər
baycanın iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cab
barov,İsrailinturizmnaziriYoelRazvozov
iştirakediblər.
İqtisadiyyatnaziriMikayılCabbarovtica

rətvə turizmnümayəndəliklərinin ikitərəfi
əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətli rol oy
nayacağına əminliyini ifadə edib. M.Cab
barov44günlükVətənmüharibəsiərzində
Azərbaycanagöstərdiyidəstəyəgörə İsrail
tərəfinə təşəkkürünü bildirib, İsrail şirkətlə
rinin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin
bərpasınagöstərdiklərimarağı yüksəkqiy
mətləndirib.
İqtisadiyyat naziri enerji, səhiyyə, rəqəm

sallaşma,investisiyalar,innovasiya,İKT,kənd
təsərrüfatı, su resurslarının idarə edilməsi,
turizm kimi sahələrdə ikitərəfi əməkdaşlığın

genişləndirilməsi üçün böyük potensialı vur
ğulayıbvə İsrail işadamlarınıAzərbaycanda
yaradılmışəlverişlibiznesvəinvestisiyamühi
tindənfaydalanmağadəvətedib.
Azərbaycanın Dövlət TurizmAgentliyinin

sədri Fuad Nağıyev çıxışında ölkəmizdə
tarixi yəhudi irsinin qorunması və bu irsin
turizm potensialından söz açıb. Bildirib ki,
agentlik tərəfindən “Azərbaycanda yəhudi
irsi” turizm marşrutu hazırlanıb, həmçinin

İsrailinAzərbaycandakıSəfirliyiiləbirlikdə
dağyəhudilərininsıxyaşadığıQubarayo
nundakıQırmızıqəsəbədəturizmmarşrut
larınıninkişafıistiqamətindəaddımlaratılır.
İsrailin turizm naziri Yoel Razvozov İs

railAzərbaycan münasibətlərinin strate
ji xarakter daşıdığını, qarşılıqlı etimad və
hörmətə əsaslandığını qeyd edib. Bildirib
ki, İsraildəAzərbaycanın ticarətvə turizm
nümayəndəliklərininaçılmasıölkələrimizin
otuz iləyaxındavamedənəməkdaşlığın
datarixihadisədir.Bumühümqərarıqəbul
etdiyinəgörəAzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevə təşəkkürünübildirənYoelRazvo

zov iqtisadi əməkdaşlığın yeni hədəfərinin
qarşıya qoyulduğunu və nümayəndəliklə
rinbuməqsədəxidmətetdiyini vurğulayıb.
Qeydedibki,nümayəndəliklərmüxtəlifsa
hələrdə birgə biznes qurmaq istəyən İsrail
işadamlarıüçünyeniünvan,əlverişli plat
formaolacaq.
TədbirzamanıAzərbaycanıniqtisadivə

turizm potensialı haqqında təqdimat da
keçirilib.

Bursada Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş 
beynəlxalq konfrans başa çatıb

Azərbaycan-KiprDostluqCəmiyyətinintəşkilatçılığıiləTürkiyənin
BursaşəhərindədahiAzərbaycanşairiNizamiGəncəviyəhəsr
olunmuşbeynəlxalqkonfransiyulun29-dasonaçatıb.İyulun
26-daBursaUludağUniversitetindəbaşlayankonfransaBursa
BöyükşəhərBələdiyyəsi,eləcədəAzərbaycandanDiasporlaİş
üzrəDövlətKomitəsi,NizamiGəncəviadınaMilliAzərbaycan
ƏdəbiyyatıMuzeyi,AMEA-nınNizamiGəncəviadınaƏdəbiyyat
İnstitutuvədigərqurumlartərəfindəndəstəkverilib.

BeynəlxalqkonfransınbağlanışmərasimindəNizamiGəncə
viadınaMilliAzərbaycanƏdəbiyyatıMuzeyinindirektoru,aka
demikRafaelHüseynov,AzərbaycanKiprDostluqCəmiyyətinin
sədriOrxanHəsənoğlu,BursanınYıldırımrayonbələdiyyəsinin
sədrmüaviniYaşarElmasvəbaşqalarıçıxışediblər.
Məlumatverilibki,altıölkədənyetmişdənçoxnümayəndənin

qatıldığı konfransda iyirmidən çox məruzə və çıxış dinlənilib.
KonfransçərçivəsindəpanellərləbərabərBeynəlxalqTürkMə
dəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY) tərəfindən Nizami Gəncəvinin
əsərlərinəhəsredilənrəsmsərgisikeçirilib.HəmçininÖzbəkis
tandakıAzərbaycanMədəniyyətMərkəzitərəfindənözbəkdilin
dənəşrolunmuşNizamiGəncəvininkülliyyatı,Türkiyədəfəaliy
yətgöstərən“ZenginYayıncılık”nəşriyyatınınnəşrləri,həmçinin
TÜRKSOYunnəşrlərisərgilənib.
Sondabeynəlxalqkonfransınbəyannaməsioxunub.Konfran

sabədiiproqramlayekunvurulub.

“Museum.az” saytının loqosu bəlli olub
Ölkəmizdəfəaliyyətgöstərən
muzeylərintəbliğinihəyatakeçi-
rən“museum.az”saytıüçünelan
edilmişloqomüsabiqəsininqalibi
müəyyənolunub.

MüsabiqəMədəniyyətNazirliyivə
“Museum.az” internet bələdçisi tə
rəfindən1aprel2021ciiltarixində
elanedilmişdi.

TələbolunanparametrlərüzrəqiymətləndirilmədənsonraTurqut
Abaslınıntəqdimetdiyiloqonümunəsimüsabiqəninqalibiseçilib.

“Fokusdan kənar”  
Ekoloji problemlər fotoqrafların baxışında

İçərişəhərdəkiBakıFotoqrafiyaEvində“Fokusdankənar”adlı
fotosərgiaçılıb.Sərgi“İçərişəhər”DövlətTarix-MemarlıqQo-
ruğuİdarəsinindəstəyivə“F3.7Union”FotoqraflarınYaradıcı
Birliyinintəşkilatçılığıiləərsəyəgəlib.

“F3.7Union”FotoqrafarınYaradıcıBirliyininsədriŞərəfNağı
yevasərgininəhəmiyyətihaqqındadanışıb.Bildiribki,sərgiva
sitəsilədiqqətdənkənardaqalanekolojiproblemləriçatdırmağa
çalışıblar:“Sərgininadının“Fokusdankənar”olmasısözügedən
niyyətimizdənxəbərverir.Buişdəbizə10fotoqrafköməkedib.
Bizekolojiproblemlərionlarınbaxışbucağındangöstəririk”.
Sonratədbiriştirakçılarınümayişolunanfotolarlatanışolublar.
İki həftəərzindədavamedəcək sərgi çərçivəsindəavqustun

1dəalmankinorejissoruVimVendersin “Yerinulduzu”filmidə
nümayişolunacaq.Həmçinindaha iki tədbirinkeçirilməsiplan
laşdırılıb.Onlardanbirifotoqrafarıniştirakıiləbaştutacaq,digə
ri isə “Femiscop” platformasının “EcoFeminist Fest” layihəsinə
həsrediləcək.

əvvəli səh. 1-də
Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa

edəndənsonra,1991ci ilinde
kabrında Azərbaycanda latın
qrafikalı əlifbaya keçid barədə
qərarqəbuledildi,amma icrası
illərləuzandı.PrezidentHeydər
Əliyevin18iyun2001ciiltarix
li fərmanınaəsasən,buproses
başa çatdı. 2001ci ilin 1 av
qustundaölkəərazisindəbütün
idarəmüəssisələr, təşkilatlar,
Azərbaycandilindəbütünnəşr
lərlatınqrafikalıəlifbayakeçdi.
2001ciilin9avqustundaPre

zident Heydər Əliyev 1 avqust
tarixinin“Azərbaycanəlifbasıvə
Azərbaycan dili gününün təsis
edilməsi haqqında” fərman im
zaladı.
Fərmanda Azərbaycan xalqı

nın tarix boyumüxtəlif əlifbalar
dan istifadə etdiyi diqqətə çat
dırılaraq ilk dəfə XX əsrin 20ci
illərində gerçəkləşən latın qrafi
kalı əlifbaya keçidin əhəmiyyəti
vurğulanırdı. Qeyd olunurdu ki,
Azərbaycan ərazisində İslamın
yayıldığı dövrlərdən başlayaraq
xalqımız min ildən artıq bir za
man ərzində ərəb əlifbasından
istifadə etmiş, ölkəmizin böyük
ədibləri,mütəfəkkirləribuəlifba

dayazdıqlarıəsərlərləbəşərsi
vilizasiyasını zənginləşdirmişlər.
Lakin əsrlərlə müxtəlif xalqların
mədəni əlaqəsinə xidmət edən
ərəb qrafikasının dilimizin səs
sistemini bütün dolğunluğu ilə
əks etdirə bilməməsi XIX əsrin
ikinci yarısından etibarən Mirzə
FətəliAxundzadəbaşdaolmaqla
dövrünmütərəqqimaarifçiziyalı
larınıəlifbaislahatıproblemiüzə
rindədüşünməyəvadaretmişdi.
Öz qaynağını Avropadan alan
yeni dövrün maarifçilik hərəkatı
Azərbaycan mədəniyyətinin in
kişaf istiqamətini müəyyənləş
dirmişvəbudayenimədəniyyət
tipinəuyğunmüasirəlifbayaolan
ehtiyacı aktuallaşdırmışdı. XX
əsrinəvvəllərindəcərəyanedən
ictimaisiyasivəmədəniproses
lərin gedişatı mövcud əlifbanı
daha münasibi ilə əvəz etmək
ideyasınıreallaşdırdı.
1922ci ildəAzərbaycanhöku

mətinin qərarı əsasında Əlifba

Komitəsininyaradılmasıyeniqra
fikaya keçilməsi yolunda atılmış
ilk ciddi addım oldu. 1923cü il
dən latın əsaslı əlifbaya keçmə
prosesi sürətləndirildi. 1926cı
ildə keçirilmiş Birinci Türkolo
ji Qurultayın tövsiyələrinə cavab
olaraq1929cuilyanvarın1dən
etibarən Azərbaycanda kütləvi
şəkildəlatınqrafikalıəlifbatətbiq
edildi. Qısa bir müddət ərzində
latınqrafikasınınişlədilməsiAzər
baycandagenişkütlələrarasında
savadsızlığın ləğviüçünolduqca
əlverişli zəmin yaratdı.Bütünbu
nailiyyətlərə baxmayaraq, həmin
əlifba 1940cı il yanvarın 1dən
kirilyazısıəsasındatərtibedilmiş
yeniqrafikalıəlifbailəəvəzolun
du. Bundan sonra yarım əsrdən
çoxbirmüddətərzindəkirilqrafi
kası iləAzərbaycanelmivəmə
dəniyyətinin qiymətli nümunələri
yaradıldı. Lakin təcrübə göstərdi
ki, kiril qrafikasının dilimizin səs
quruluşunauyğunlaşdırılmasıyo

lunda nə qədər cəhd göstərilsə
də,optimalvariantınəldəedilmə
si mümkün deyildir, bu da onun
nəvaxtsadəyişdiriləcəyiehtima
lınıgücləndirirdi.
Azərbaycanmüstəqilliyinibər

pa edəndən sonra yaranmış
tarixi şərait xalqımızın dünya
xalqlarının ümumi yazı sistemi
nə qoşulması üçün yeni pers
pektivlər açdı və latın qrafikalı
Azərbaycan əlifbasının bərpa
sını zəruri etdi. Bu isəmüvafiq
qanununqəbulolunmasıilənə
ticələndi.
Beləliklə, on ilə yaxın davam

edən latın qrafikalı Azərbay
canəlifbasınakeçid2001ci ilin
1 avqustunda başa çatdı. Bu,
Azərbaycanın ictimaisiyasi hə
yatında, yazı mədəniyyətimizin
tarixindəmühümhadisəidi...
Artıq iyirmi ildir bu əlamətdar

günüqeydedirik.Neçəbeləillə
rə...Anadilimizinvəəlifbamızın
bayramımübarək!...

1 avqust Azərbaycan Əlifbası və 
Azərbaycan Dili Günüdür

Latın qrafikalı əlifbaya keçidin başa çatmasından 20 il ötür

İyulun29-30-daİstanbul-
da“TürkŞurasısosialmedia
tədrisproqramı”mövzusunda
təlimproqramıkeçirilib.Tədbir
TürkiyəPrezidentAdministra-
siyasıİctimaiyyətləəlaqələr
idarəsininevsahibliyivəTürk-
dilliDövlətlərinƏməkdaşlıq
Şurasının(TürkŞurası)birgə
təşkilatçılığıiləgerçəkləşib.

Tədbir çərçivəsindəTürk Şu
rasının Media və informasiya
sahəsində Koordinasiya Komi
təsininbirinciiclasıdakeçirilib.
Türkiyə Prezidenti Administ

rasiyası İctimaiyyətlə əlaqələr
idarəsinin rəhbəriFəxrəddinAl
tunun iştirakçılara ünvanlanan
videomüraciətində Türk Şura
sınınölkələrimizarasındamöv
cud möhkəm əlaqələrin daha
da gücləndirilməsi baxımından
əhəmiyyəti vurğulanıb. F.Altun
ölkələrimiz arasında, digər sa
hələrdə olduğu kimi, ünsiyyət
sahəsində də həmrəyliyin və
əməkdaşlığın dərinləşdirildiyini,
dezinformasiyayaqarşımübari
zədəuzunbiryolkeçənTürkiyə

ninbusahədətəcrübəsininüzv
ölkələrüçündəfaydalıolacağı
naümidetdiyinisöyləyib.
Treninqə Azərbaycan, Tür

kiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan,
Qırğızıstan,eləcədəTürkŞura
sında müşahidəçi statusu olan
Macarıstanın dövlət qurumla

rının təmsilçiləri qatılıblar. “So
sial media istifadəçiləri və de
zinformasiyayaqarşımübarizə”,
“Türkiyədə internet hüququ və
tətbiqlər”,“Texnolojitransforma
siyavəkibertəhlükəsizliktəhdid
ləri”vədigərmövzulardamüza
kirələraparılıb.

“Qarabağ müharibəsində so
sial mediadan istifadə imkan
ları və dezinformasiyaya qarşı
mübarizə”mövzusunda təlimdə
2020ci ilin Vətən müharibə
sində Azərbaycanın sosial in
formasiya sahəsində üzləşdiyi
ikili standartlar, ölkəmizin haqlı
mübarizəsinin dünyanın müx
təlif sosial resursları tərəfindən
yanlış təqdim edilməsi, bu hal
lara qarşı mübarizə metodları,
Türkiyənin bu kibermübarizədə
Azərbaycana verdiyi dəstək və
Türkiyətəcrübəsimüzakirəolu
nub.
Proqramın keçirilməsində

əsasməqsədüzvölkələrarasın
damediasahəsindəəməkdaşlı
ğıninkişafetdirilməsi,sosialme
diada dezinformasiyalara qarşı
mübarizə,sosialşəbəkələrinor
taq istifadəsi, bu sahələrdə təc
rübələrin mübadiləsinin aparıl
masıdır.

əvvəli səh. 1-də
“Keçən ilin noyabr ayında

Prezident İlhamƏliyevinsərən
camı ilə Azərbaycan Respubli
kasının işğaldan azad edilmiş
ərazilərində məsələlərin mər
kəzləşdirilmiş qaydada həlli ilə
bağlı Əlaqələndirmə Qərargahı
yaradılıb.BugünƏlaqələndirmə
Qərargahının nəzdindəki İdarə
lərarasıMərkəzinElm,təhsilvə
mədəniyyətməsələləriüzrə işçi
qrupununüzvləriAğdamagəlib.

Məqsədmövcudvəziyyətiyerin
dəgörməkdir”,–deyə İşçiqru
punun rəhbəri,PrezidentAdmi
nistrasiyası Humanitar siyasət,
diaspor,multikulturalizmvədini
məsələlər şöbəsinin müdiri Fə
rəhƏliyeva jurnalistlərə açıqla
masındabildirib.
Fərəh Əliyeva qeyd edib ki,

İşçi qrupunun tərkibindəalimlər,
mütəxəssislərvərəsmilərvar.O,
diqqətəçatdırıbki,dövlətbaşçısı
Ağdamda olub, burada aparıla

caqbərpavəquruculuqişləriilə
bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib.
Həmçininmayın28dəPrezident
İlhamƏliyevin iştirakı iləAğdam
şəhərinin bərpasının təməlqoy
ma mərasimi keçirilib, şəhərin
yenibaşplanınıntəqdimatıolub.
“Ağdamınböyükgələcəyi var.

AncaqAğdamıntarixikeçmişidə
varvəgələcəyindəbukeçmişdə
yaşamalıdır. Biz də Prezidentin
göstərişinəuyğunolaraqartıqla
yihələr üzərində işə başlamışıq.
Ağdamdabərpavərestavrasiya
sımümkünolanabidələrəbaxış
keçirib,rəyimizitəqdimetməliyik.
Gördüklərimizdən sarsılsaq da,
şəxsən çox xoşbəxtəm ki, belə
tarixi məqamda belə tarixi mə
kandayam. Ermənilər yenilməz
orduları olduqlarını iddia edirdi
lər.AncaqVətənmüharibəsində
müzəfər Ali Baş Komandanın
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordu
su yenilməzliyin nə olduğunu

göstərdi.Bizimxalqınquruculuq
işində də artıq yenilməzlik ruhu
var. Biz onu Ağdamın bərpası
zamanıdagöstərəcəyik”,–deyə
FərəhƏliyevavurğulayıb.
Prezident Administrasiyası

nın şöbə müdiri Ağdamda sa
lamat bina qalmadığını deyib:

“Hansıbinaları tarixigörkəmləri
nəuyğunbərpaetməkmümkün
dürsə,buistiqamətdəbütünişlər
görüləcək.Hamımızınbirnamus
borcu var, əsgərlərimiz bura
daqan töküb,canları iləbu tor
paqlarıazadediblər. İşçiqrupu
nungəlişindədəməqsədbudur.

Hər bir abidə vəməkana baxa
raqqeydlərgötürür,müzakirələr
aparırıq.Buvaxtaqədərböyükiş
görülüb,bundansonradaçoxbö
yükişlərgörülməlidir.İşçiqrupu
nunbusəfəridəbuişəbirtəkan
olacaq.Ermənilərtarixiabidələri
yerüzündənsilsələrdə,yaddaş
lardansiləbilməyiblər.Yaddaşda
yaşayantarixəbəditarixdir.Yəni
buistiqamətdəmütləqişlər,araş
dırmalaraparılacaq,mütəxəssis,
alimrəyiöyrəniləcək”.
“Ağdamdaİmarətqəbiristanlığı,

Pənahəli xan və İbrahimxəlil xa
nın,XurşudbanuNatəvanıntürbə
siiləbağlıgenişməlumatımız,çap
olunmuşməqalələrimizvar.Ancaq
işğal dövründə ermənilər tərəfin
dənbuabidələrbərbadvəziyyətə
salınıb”, – bunu isə jurnalistlərə
açıqlamasındaAMEAArxeologiya
və Etnoqrafiya İnstitutunun şöbə
müdiri, tarix elmləri doktoru, pro
fessorArifMəmmədovbildirib.O
qeyd edib ki, tam əvvəlki görkə
mindəolmaqla, tezlikləbuabidə
lərinbərpasıişləriaparılacaq:“İn
şallah,buəraziyenidəninsanların
ziyarətyerinəçevriləcək”.

İstanbulda “Türk Şurası 
sosial media tədris proqramı”

Qarabağın gələcəyində 
onun tarixi keçmişi də yaşamalıdır
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A zərbaycanRespublikası
MilliMəclisininsədriSahibə
Qafarova,TürkiyəBöyük
MillətMəclisininsədriMus

tafaŞentopvəPakistanİslam
RespublikasıMilliAssambleyası
nınsədriƏsədQeysərinrəhbərlik
etdiklərinümayəndəheyətləri
iyulun29daŞuşaşəhərinəsəfər
edib.

Nümayəndə heyətləri Şuşa şəhə
rindəki bir sıra tarixi və dinimemarlıq
abidələrini və digər məkanları ziyarət
ediblər.

Qonaqlara işğal dövründə ermə
ni vandalizminin nəticələri, həmçinin
Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi olan
Şuşaşəhərindəhəyatakeçirilənbərpa
və yenidənqurma işləri barədə məlu
mat verilib. Daha sonraCıdır düzünə
gələn qonaqlar buradan açılan əsra
rəngizmənzərəniseyrediblər.
TürkiyəAzərbaycan əlaqələri çox

yüksəksəviyyədədir.Busözləri,həm
çinin Pakistanla münasibətlər barədə
də demək mümkündür. Biz Azərbay
canTürkiyə ikitərəfiəlaqələriniPakis
tanla üçtərəfimünasibətlərə çevirmə
yəqərarverdik.

BufikirləriŞuşadaAZƏRTACamüsa
hibəsindəTürkiyəBöyükMillətMəclisinin
(TBMM)sədriMustafaŞentopsöyləyib.
Obildiribki,iyulun27dəAzərbaycan

MilliMəclisindəimzalananüçtərəfiBa
kıBəyannaməsiüçölkəarasındastra
teji əməkdaşlığın gücləndirilməsində,
təhlükəsizliyimizin təmin olunmasında
mühümroloynayacaq.
TBMMinsədridiqqətəçatdırıbki,bir

gə əməkdaşlıqla bağlı təşəbbüsAzər
baycan Milli Məclisinin sədri Sahibə
Qafarovatərəfindənbuilinaprelayında
Pakistanınİslamabadşəhərindəkeçiri
lən iqtisadi konfransda irəli sürülüb və
çoxqısazamandahəyatakeçirilib.
Mustafa Şentop Türkiyənin hər za

manqardaşvədostölkələrinyanında
olduğunudeyibvəbununəngözəltə
zahürükimiölkəsininAzərbaycanın44
günlük Vətən müharibəsində verdiyi
dəstəkdəndanışıb.
TBMMinsədriŞuşabarədə ilk təəs

süratınıdabölüşüb.“Burayagəlməzdən
əvvəl Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi
olan Şuşa şəhəri haqqında eşitmişdik.
Bu gözəl və əsrarəngiz şəhəri öz göz
lərimlə görmək məni həyəcanlandırdı.

Amma təəssüfə demək istəyirəm ki,
Şuşada gördüyümüz dağıntılar bizi
məyusetdi.Özlərinibuşəhərin “sahi
bi” adlandıranlar buranın gözəlliyinə
xələlgətiriblər.Bunuancaqişğalçızeh
niyyətlivəişğalçısiyasətyürüdənölkə
edəbilər”,–deyəobildirib.
İşğaldanazadedilmişbütünərazilər

dəolduğukimi,Şuşadadabərpaquru
culuqişlərininsürətləgetdiyinibildirən
Mustafa Şentop deyib: “İnanıram ki,
yaxınbirikiaydaŞuşaşəhərindəhə
yatözaxarınadüşəcək”.

Qeydedəkki,nümayəndəheyətləri
ŞuşadanqayıdarkənyolüstüFüzulira
yonundadaolublar. Nümayəndəhe
yətlərinin üzvlərinə Füzuli rayonunda
erməni vandallarının törətdiyi dağın
tılar, həmçinin dövlətimiz tərəfindən
aparılan tikintiquruculuq işləri barədə
məlumatverilib.
Qonaqlar Füzuli şəhərində  erməni

vandallarıtərəfindəndağıdılanbinaların
qalıqlarınabaxıb,yeniinşaolunanFüzuli
BeynəlxalqHavaLimanı,həmçinin“Fü
zuli”yarımstansiyasıilətanışolublar.

Müxtəlif səpkili tədbirlər

MasallıRegionalMədəniyyət
İdarəsininrəisiBəxtiyarQılın
covvəidarəninəməkdaşları
Yardımlırayonundabirneçə

kəndmədəniyyətmüəssisəsinəbaxış
keçirib.İdarərəisimüəssisələrincari
fəaliyyətininmüvafiqişplanlarıüzrə
təşkilivəintizamqaydalarınariayət
olunmasıiləbağlıtövsiyələrverib.
Görüşlərdəhəmçininişçikollektivlərin
problemlərininhəlliistiqamətindəmü
zakirələraparılıb.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarə
si Saatlı rayonunun Nəsimikənd kəndində
Folklorevininvə“Adıgün”Mədəniyyətevi
nin birgə təşkilatçılığı ilə “Mədəni kənd 
mədənimühit” layihəsi çərçivəsində tədbir
keçirilib. Sabirabad Regional Mədəniyyət
İdarəsininrəisiFəridQurbanzadəvəAxıska
TürkləriVətənİctimaiBirliyiİdarəheyətinin
sədri İsmayıl Rəhimovun da iştirak etdiyi
tədbirdəAxıskatürklərininadətənənələrini,
mədəniyyətini, folklorunu,mətbəxini özün
dəəksetdirənbirbirindənmaraqlıkompo
zisiyalartəqdimolunub.
İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsiQə

bələrayonMədəniyyətMərkəzininHacıalılı
kəndMədəniyyətevigörkəmli fırçaustası,
Xalqrəssamı,DövlətmükafatılaureatıMa
ralRəhmanzadənin (19162008)105 illiyi
nəhəsrolunmuşvideoçarxhazırlayıb.

Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsinin
dəstəyi, idarənin Göygöl rayon nümayən
dəliyinintəşkilatçılığıiləGöygölrayonHey
dərƏliyevparkındayerləşən“Yaşılteatr”da
“Narkomaniya bəşəriyyətin bəlasıdır, nar
komaniyayayoxdeyək!”adlıtədbirkeçirilib.
Tədbirdə“Narkomaniyaağölümdür”başlığı
iləmaarifəndiricivideoçarxtəqdimolunub.
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi

AğstafarayonMKSninMərkəziKitabxana
sıOxucularaxidmətşöbəsinintəşkilatçılığı
ilə “Narkomaniya əsrin bəlasıdır” başlıqlı
onlayntədbirkeçirilib.Tədbirdəmərkəzivə
filialkitabxanalarınınəməkdaşları,fəaloxu
culariştirakediblər.
BərdəRegionalMədəniyyət İdarəsiYev

laxşəhər2nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin
şagirdiHədiyyəMirzəyevaİsraildəkeçirilən
“HolyLand”beynəlxalqonlaynmüsabiqə
sində iştirak edərək “İnstrumental ifaçılıq”
nominasiyasında3cüyerəlayiqgörülüb.

AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsiZər
dabrayonMərkəziKitabxanasıOxuculara
xidmətşöbəsinintəşkilatçılığıilə“Narkoma
niyayaqarşımübarizəsağlamhəyatıntəmi
natıdır” mövzusunda maarifəndirici tədbir
keçirilib. Kitabxanaların və Heydər Əliyev
Mərkəzi əməkdaşlarının iştirak etdiyi təd
birdə çıxış edənlər yeniyetmə və gəncləri
narkomaniyayayoxdeməyə,sağlamhəyat
sürməyə,mənəvikamilliyəçağırıblar.

XaçmazRegionalMədəniyyət İdarəsinin
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Kəndlər
dəmədəniyyət günləri” layihəsininnövbəti
ünvanı Şabran rayonunun Pirəbədil kəndi
olub.Xalçaçılıqənənələri ilə tanınanPirə
bədil kəndində dahi şair Nizami Gəncəvi
nin həyat və yaradıcılığını əks etdirən ki
tab sərgisi, rəsm və əl işləri, yerlimətbəx
nümunələri, adətənənələri əks etdirən
stendlər nümayiş etdirilib. Tədbirdə incə
sənət adamları, bədii kollektivlərlə yanaşı,
44 günlükVətənmüharibəsinin iştirakçıla
rı,şəhidailələrininüzvləridəiştirakediblər.
“Xınayaxdı”folklorkollektivivəŞabranXalq
teatrınınçıxışlarımaraqlaqarşılanıb.Xaç
maz Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi
VüsalHüseynovlayihəçərçivəsindətədbir
lərin bölgənin digər rayonlarında da təşkil
ediləcəyinidiqqətəçatdırıb.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGən

cəşəhərMKSninMərkəziKitabxanasının
Uşaqşöbəsi“Yaxşıkitabömürlükdostdur”
adlıonlaynsöhbətkeçirib.
ŞəkiRegionalMədəniyyət İdarəsiBala

kənrayonMədəniyyətMərkəzinintəşkilat
çılığı iləkeçirilən “İstedadsorağında”adlı
şeirmüsabiqəsinəyekunvurulub.925yaş
arası iştirakçılarıəhatəedənmüsabiqədə
SəadətÇerçiyevaI,ŞəbnəmOsmanovaII,
RəqsanəRəhmanova III yerlərə layiqgö
rülüblər.QaxınƏmbərçaykəndkitabxana
sıtərəfindənyaşlıoxucularasəyyarkitab
xanaxidmətitəşkilolunub.

Bölgələrdən xəbərlər

Vətənin qəhrəmanları unudulmur
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiGoranboyrayonMər
kəziKitabxanasıvəşəhər1saylıSənətkarlıqklubununbirgə
təşkilatçılığıiləoxuzalındaVətənmüharibəsişəhidlərininəziz
xatirəsinəhəsrolunmuş“Ulduzlarsönmür,şəhidlərölmür”
başlıqlıtədbirkeçirilib.ÇıxışlardaVətəninbütövlüyüüçüncanı
nı,qanınıəsirgəməyənigidoğullarınyeninəsillərüçünörnək
olduğuvurğulanıb.

Şəki Regional
Mədəniyyət İda
rəsi Zaqatala ra
yonHeydərƏliyev
Mərkəzinin kol
lektivi Vətən mü
haribəsi şəhidləri
Nail Abakarov və
Zöhrab Mehdiye
vin məzarlarını və
ailələrini ziyarət
edib.

AğcabədiRegionalMədəniyyətİdarəsiAğdamrayonMKSnin
49saylıƏhmədavarkəndkitabxanafilialıVətənmüharibəsişə
hidiXalidHassanınxatirəsinəhəsrolunmuş“Tarixyazanlar”adlı
videoçarxərsəyəgətirib.

Bəşəri ideyalar carçısı
MasallıRegional
Mədəniyyətİdarəsi
MasallırayonHey
dərƏliyevMər
kəzində“Poeziya
dünyasınındahisi
NizamiGəncəvi
yaradıcılığı”möv
zusundatədbir
keçirilib.Tədbirdə
mərkəzingənckö

nüllüləritərəfindənNizamiGəncəvininqəzəllərisəsləndirilib.

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiM.F.AxundzadəadınaŞə
ki şəhərMədəniyyətMərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən
BirinciBiləcikkəndFolklorevi vəMKSnin24saylı kitabxana
filialınınbirgətəşkilatçılığıilə“DahiNizamininsözdünyası”adlı
tədbir keçirilib.TədbirdəFolklor evinin direktoruZərnişanHə
sənovaşairinhəyatvəyaradıcılığıhaqqındagenişməruzə ilə
çıxışedib.BiləcikkəndtamortaməktəbininşagirdləriNizaminin
qəzəllərindənnümunələrsəsləndiriblər.Tədbirinsonundadahi
şairinəsərlərindənibarətkitabsərgisinəbaxışkeçirilib.Balakən
rayonQullar kəndSənətkarlıq evinin təşkilatçılığı ilə “Qüdrətli
sözustadı”adlıonlayntədbirkeçirilib.Tədbirdə“XosrovvəŞi
rin”və“Sirlərxəzinəsi”əsərlərindənparçalar,dahişairinhikmətli
kəlamlarındannümunələrsöylənilib.
İsmayıllıRegionalMədəniyyət İdarəsiQəbələ rayonHeydər

ƏliyevMərkəzivəHeydərƏliyevadınaMədəniyyətMərkəzinin
birgə təşkilatçılığı ilə “Söz, kitab vəmütaliə” adlı tədbir keçiri
lib.ÇıxışedənlərəsrlərboyuŞərqinmisilsizmədəni sərvətlər
xəzinəsindəözünəməxsusyeriolanNizamiGəncəvi irsininbu
gündəözaktuallığını saxladığını vurğulayıblar.Qəbələ rayon
MədəniyyətMərkəzininBumqəsəbəMədəniyyəteviisə“Nizami
Gəncəviyaradıcılığındannümunələr”adlıvideoçarxhazırlayıb.

DövlətİmtahanMərkəzitərəfindənali
təhsilmüəssisələrinəkeçirilənqəbulim
tahanlarıbaşaçatıb.

İyulun 2728də  I və IV ixtisas qrupları
üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imta
hanları (blok fənləri üzrə) keçirilib. II və III
ixtisas qrupları üzrə qəbul imtahanları isə
1415iyultarixlərindətəşkiledilmişdi.
İyulun 28də, həmçinin Dövlət İmtahan

MərkəzitərəfindənIIvəIIIixtisasqruplarıüz
rəqəbulimtahanlarınınnəticələrielanedilib.
İmtahanda iştirak etmək üçün ərizə təs

diqetmiş37793abituriyentdən(IIqrupüz
rə16758nəfər, IIIqrupüzrə21035nəfər)
1767nəfəri(IIqrupüzrə1021nəfər,IIIqrup
üzrə746nəfər) imtahandaiştiraketməyib.
Abituriyentlərdən 18 nəfəri qaydaları poz
duqlarınagörəimtahandanxaricolunubvə

nəticələriləğvedilib.
Qəbul imtahanında II ixtisas qrupu üzrə

2nəfərənyüksək–400bal toplayıb.On
lardanbiri –Salyan rayonu, 4 saylı şəhər
orta məktəbin məzunu hər iki mərhələnin
(buraxılış–qəbulimtahanın1cimərhələsi
vəblok fənləri üzrə imtahan)cəminəgörə
691.2baltoplayıb.Bu,2021ciildəIIixtisas
qrupuüzrəənyüksəkbaldır.
III ixtisas qrupu üzrə hər iki mərhələnin

cəminə görə ən yüksək nəticəni isəSum
qayıtşəhəri,21saylıortaməktəbinməzunu
əldəedib:680bal(IImərhələdə385.2bal,I
mərhələisə294.8bal).
Xatırladaq ki, imtahanın I mərhələsində

maksimal olaraq 300, II mərhələsində isə

400 bal toplamaq mümkündür. Müsabiqə
hərikimərhələdətoplanılanballarıncəminə
görəaparılır.
IvəIVixtisasqruplarıüzrəqəbulimtahan

larınınnəticələrininikihəftəərzində–avqus
tun10dəkelanedilməsigözlənilir.Bundan
sonra yekunmərhələ – dörd qrup üzrə ali
məktəblərə ixtisasseçimivətoplanmışbal
laramüvafiqyerləşdirməkeçiriləcək.
Ali təhsilmüəssisələrininV ixtisasqrupu

üzrə, habelə 11 illik təhsil bazasında orta
ixtisas təhsili müəssisələrinin xüsusi qabi
liyyət tələbedən ixtisaslarınaqəbulolmaq
istəyən abituriyentlərin qabiliyyət imtahan
larında iştirak etmək üçün qeydiyyatı isə
iyulun29dabaşaçatıb.

Oklahoma qubernatoru İçərişəhəri çox bəyənib

Ö
lkəmizdəsəfər
dəolanABŞın
Oklahomaştatı
nınqubernatoru

ConKevinStittinbaş
çılıqetdiyinümayən
dəheyətiİçərişəhəri
ziyarətedib.

“İçərişəhər” Dövlət Ta
rixMemarlıq Qoruğu
İdarəsindən bildirilib ki,
qonaqlarŞirvanşahlarsa
rayındavəQızqalasında
olublar.Onlaraərazidəkiabidələrinta
rixivəmemarlıqxüsusiyyətləribarədə
genişməlumatverilib.
Ziyarətçilərdahasonraötənilaçı

lışıolanBakıXansarayıkompleksi

nin parkı və Yeraltı hamamla tanış
olublar. Qonaqlar ərazidə aparılan
konservasiyavəbərpaişlərihaqqın
daməlumatlandırılıb. İçərişəhər qo
naqlardazəngintəəssüratyaradıb.

Mən neft tapdım...
Fərman Salmanova həsr olunan sənədli film 

ilin sonunadək təhvil veriləcək
MədəniyyətNazirliyinin“Salnamə
film”studiyasıvə“CaspianMedia
Group”unistehsalıolan“Mənneft
tapdım–Salmanov”bioqrafiksə
nədlifilmininçəkilişləridavamedir.

Rusiyanın “Surqutneftqaz” şirkəti
niniştirakıiləreallaşanfilmdünyanın
məşhur neftçigeoloqu, Azərbaycan
xalqınınləyaqətlioğlu,SosialistƏmə
yiQəhrəmanı,Tümenneftini ilkkəşf
edənlərdənbiriFərmanSalmanovun
90illikyubileyinəhəsrolunur.
FilminmüəllifiHüseynCavadzadə,

operatoruRaufQurbanəliyev,ssenari
müəllifiisəRamizFətəliyevdir.

ÇəkilişlərBakıda,FərmanSalmano
vun doğulduğu Şəmkirdə, Rusiyanın

Moskva, Surqut, Neftyuqansk şəhər
lərində aparılır. Filmin Bakı, Şəmkir
çəkilişləri artıq başa çatıb, hazırda
pandemiya şəraiti ilə əlaqədar Rusi
ya çəkilişlərinə görə filmin təhvilver
məmüddətiuzadılıb.FilmdəMilliArxiv
İdarəsinin kinofoto sənədləri, həmçi

ninRusiyaarxivlərininkinomaterial
larından istifadəolunmasıdaplan
laşdırılır.
FərmanSalmanovun filmdəki ob

razınıgeoloqunnəvəsiFərmanSal
manovcanlandıracaq.
Layihənin ilin sonuna qədər ek

ranlaşdırılması və yerli kanallarla
yanaşı, Rusiya telekanallarında da
nümayiş etdirilməsi gözlənilir. Layi
hənintəşkilativəinformasiyadəstə
yini “Rossotrudniçestvo” (Rusiyanın
xaricdə yaşayan soydaşlar və bey
nəlxalq humanitar əməkdaşlıq işləri

üzrəFederalAgentliyi) vəBiznesDia
loqMediaşirkətiverir.

Hazırladı: NURƏDDİN

İmtahan həyəcanı başa çatır

Yüz eşitməkdənsə, bir görmək...
“Buraya gəlməzdən əvvəl Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi Şuşa haqqında eşitmişdik”



Xəbərverildiyikimi,Türkiyənin
hakimƏdalətvəİnkişafParti
yasının(AKParti)nümayəndə
heyətiölkəmizəsəfərəgəlib.
İyulun28dəGəncəşəhərin
dəkiHeydərƏliyevMərkəzində
YeniAzərbaycanPartiyası(YAP)
iləTürkiyəninƏdalətvəİnkişaf
Partiyası(AKParti)arasında
əməkdaşlıqprotokolunauyğun
olaraq“ŞuşaBəyannaməsi:
millimənəvidəyərlərimizə
sadiqlikvəgələcəkəməkdaşlıq
üçünyeniçağırışlar”mövzu
sundakonfranskeçirilib.

TədbirəGəncəŞəhərİcraHa
kimiyyətinin başçısı Niyazi Bay
ramov,MilliMəclisin deputatları,
dövlətqurumlarınınəməkdaşları,
GəncəRegionalMədəniyyətİda
rəsininrəisiVasifCənnətov,mə
dəniyyət,elmxadimləriqatılıblar.
Konfransdan əvvəl qonaqlar

uluöndərHeydərƏliyevinabidə
siniziyarətedib,GəncəHeydər
ƏliyevMərkəzi ilə tanışolublar.
Mərkəzin direktor əvəzi İlknur
İsgəndərova mərkəzin fəaliyyə
ti haqqında qonaqlaraməlumat
verib. AK Parti sədrinin birinci
müaviniNumanKurtulmuşHey
dərƏliyevMərkəzininxatirəkita
bınaürəksözləriniyazıb.

KonfransAzərbaycanın ərazi
bütövlüyüvəsuverenliyiuğrun
da canlarından keçən qəhrə
manVətənövladlarınınxatirəsi
birdəqiqəliksükutlayadedilmə
siiləbaşlayıb.
YAP sədrinin müavini –

Mərkəzi Aparatın rəhbəri Tahir

Budaqov çıxış edərək konfran
sın əhəmiyyətini diqqətə çat
dırıb. 44 günlük Vətən müha
ribəsinin TürkiyəAzərbaycan
münasibətlərininzirvəsiolduğu
nubildirənT.Budaqovikiölkəni
birləşdirən tarixi köklərin, mə
dəniyyətin,dininvəmillimənə
vi dəyərlərin olması ilə yanaşı,
dövlətbaşçılarınınqarşılıqlımü
nasibətlərinin də bu əlaqələrin
yüksək səviyyəyə çatmasında
böyükroloynadığınıvurğulayıb:
“Türkiyə–Azərbaycan dostluğu
bizim milli köklərimizə əsasla
nır və çoxəsrlik tarixəmalikdir.
Türkiyə Azərbaycanın hər bir
problemini öz problemi, hər bir

uğurunu öz uğuru kimi qəbul
edib.Bizbunubugünəyanişə
kildəbirdahagörürük.Xüsusilə,
44günlükVətənmüharibəsində
Azərbaycanı istəməyənmüxtə
lif qurumların, təşkilatların təz
yiqlərinə baxmayaraq, qardaş
Türkiyəbizimyanımızdaoldu”.

AK Parti sədrinin birin
ci müavini Numan Kurtulmuş
konfransın Vətən müharibə
sindəki Zəfərdən sonra keçiril
məsinin xüsusi əhəmiyyəti ol
duğunu vurğulayıb. Bildirib ki,
Qarabağ zəfəri işğal altındakı
ərazilərinazadolunmasıiləbir
gəbütündünyayahaqlı tərəfin
hər zaman qələbə çalacağını
göstərdi. Türkiyə Respublikası
başda Prezident Rəcəb Tayyib
Ərdoğan olmaqla,müharibənin
ilkgünündənAzərbaycanınya
nındaoldu.Bugünməqsədbu
Qələbədən sonrakı nailiyyətləri
daha yüksək səviyyəyə qaldır
maqdır.

GəncəŞəhərİcraHakimiyyə
tinin başçısı Niyazi Bayramov,
AKPartisədrininxariciəlaqələr
üzrəmüavini,Bursadandeputat
EfkanAla, Milli Məclisin Əmək
və sosial siyasət komitəsinin
sədri Musa Quliyev, Azərbay
can Dövlət Aqrar Universiteti

nin rektoru, professor İbrahim
Cəfərov, SETA Araşdırmalar
Mərkəzinin xarici əlaqələr üzrə
mütəxəssisi, professor Ferhat
Pirinççikonfransdaçıxışedərək
ŞuşaBəyannaməsininəhəmiy
yətindənvəgələcəkdəqarşılıqlı
əlaqələrin inkişafındakı rolun
dandanışıblar.
Sonda qarşılıqlı xatirə hədiy

yələritəqdimolunub,birgəşəkil
çəkdirilib.
Konfransdan sonra Numan

KurtulmuşunbaşçılıqetdiyiTür
kiyə nümayəndə heyəti dahi
Azərbaycanşairi vəmütəfəkki
ri Nizami Gəncəvinin Məqbərə
Kompleksiniziyarətedib.
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“Biz dəmir yumruğun gücü ilə Şuşadayıq” 
Diaspor nümayəndələri Cıdır düzündə nəhəng Azərbaycan bayrağı açıblar 

Azərbaycanınmüxtəlifölkələrdəngələndiaspornümayən
dələriiyulun27dəŞuşaşəhərinəsəfərediblər.Diasporla
İşüzrəDövlətKomitəsinintəşkiletdiyisəfər“Bizdəmir
yumruğungücüiləŞuşadayıq”şüarıaltındagerçəkləşib.

Dövlət Komitəsindən bildirib
lərki,səfərçərçivəsindədiaspor
nümayəndələri Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşada er
mənivandalizminəməruzqalmış
vəbuilyenidənbuqədimşəhərə
qaytarılan “Güllələnmiş heykəl
lər”in (Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül
və Natəvanın büstləri) olduğu
meydanı,XurşudbanuNatəvanın
evini, “Xan qızı bulağı”nı ziyarət

ediblər. Diaspor nümayəndələri
nəŞuşanınçoxəsrlik tarixi,zən
ginmədəniyyətabidələri barədə
ətrafıməlumatverilib.
Səfərdə 20dən çox ölkədən

tarixivətənəgəlmişdiaspornü
mayəndələri iştirak edib. Soy
daşlarımız birlik və həmrəylik
rəmziolaraqŞuşanınCıdırdü
zündənəhəngAzərbaycanbay
rağıaçıblar.

Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsində 
məşhur fotojurnalist soydaşımızla görüş

MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsininsədriQənirəPaşayeva
Azərbaycanəsilliməşhurfotojurnalist,ABŞınMilliCoğrafiya
Cəmiyyətinin(NationalGeographicSociety)fotoqrafı,Fransa
vətəndaşıRzaDiqqəti(RezaDeqati)iləgörüşüb,onudoğum
günümünasibətilətəbrikedib.

R.Diqqətinin istər 90cı illərdə, istərsə2020ci ildə44günlük
Vətənmüharibəsindəermənivandalizmininfotofaktlarlaifşaedil
məsi, Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə yayılması
sahəsində xidmətlərini minnətdarlıqla vurğulayan Q.Paşayeva
deyib: “Siz dünyanın harasında yaşayıb, çalışsanız da doğma
Azərbaycanabağlılığınızıbiranbeləunutmamış,necədeyərlər,
Azərbaycanlanəfəsalmısınız. 1991ci ildənetibarənMilliCoğ
rafiyaCəmiyyətiiləəməkdaşlığabaşlamısınızvəbirçoxlayihə
lərihəyatakeçirmisiniz.Çəkdiyinizşəkillər25jurnalınüzqabığı
olub...Bütünbuvəbənzəriçalışmalarınıziçində,əlbəttə,doğma
Azərbaycandabaşverənhadisələrəözəlliklə,Qarabağınişğalı
nabiganəqalmamış,çoxsaylıyaddaqalanfotolarınızlaErmənis
tanınvandalizmaktlarınıdünyayanümayişetdirmisiniz”.
QənirəPaşayevasənətkaraQarabağmotivli xatirəhədiyyə

sivəMilliMəclisinMədəniyyətkomitəsinintəşəkkürməktubunu
təqdimedib.
Görüşdəsənətkarınbacısı,“Banu”modaevininmodelyerdi

zayneriPəriçöhrəDiqqətivə “Nəfəs” İctimaiBirliyininsədriFi
rəngizBalakişiyevaiştirakediblər.
R.Diqqətisəmimigörüşüçünkomitəsədrinətəşəkküredib.

Yazıçı Seyran Səxavətə 
“Nizami Gəncəvi” mükafatı verilib

GörkəmliyazıçıSeyranSə
xavətAzərbaycanYazıçı
larBirliyinin(AYB)“Nizami
Gəncəvi”mükafatınalayiq
görülüb.

Mükafatı AYBnin sədri,
Xalq yazıçısı Anar təqdim
edib. AYBnin sədri Seyran
Səxavəti bu münasibətlə
təbrikedərəkonayeniyara
dıcılıquğurlarıarzulayıb.
Seyran Səxavət belə bir

dəyərlimükafatalayiqgörül
düyüüçünYazıçılarBirliyininrəhbərliyinətəşəkkürünübildirib.

Əzizə Cəfərzadənin 100 illiyi ərəfəsində 
“Seçilmiş əsərləri” çapdan çıxıb

BuilAzərbaycanınXalqyazıçısı,filologiyaelmləridoktoru,
professorƏzizəCəfərzadənin(19212003)anadanolması
nın100ilitamamolur.Yubileyərəfəsindəyazıçınınçoxcildlik
“Seçilmişəsərləri”ninçapınabaşlanılıbvəartıq12cildnəşr
olunub.“Elmvətəhsil”nəşriyyatındaişıqüzügörəncildlərə
yazıçınınindiyədəklatınqrafikasıilənəşrolunmamışəsərləri,
eləcədəaztirajlayayımlanmışkitablarıdadaxiledilib.

Əzizə Cəfərzadənin oğlu
Turan İbrahimov bildirib ki,
birinci cild yazıçının “Natə
van haqqında hekayələr”i
ilə başlayır.Müəllifin “Seçil
miş əsərləri”ndə, həmçinin
“Qobustan çökəklərində”
romanı, “Qaratel”, “Manar
sahillərində”, “Qoşqar”, “Bir
zərrə iz...” və başqa po
vestləri, qırx hekayəsi ilk
dəfənəşredilib.Hekayəvə
povestlərin bir qismi Əzizə

Cəfərzadənin1948ci ildəçapedilmişvəMoskvanınqərarı ilə
mətbəədənyığışdırılaraqyandırılmış“Hekayələr”kitabınadaxil
olan,həmçinin19481963cüillərərzindənəşrolunmağaicazə
verilmədiyidövrdəyazdığıəsərlərdir.
Əzizə Cəfərzadənin “Seçilmiş əsərləri”nə filologiya elmlə

ri doktoru, professor Vaqif Sultanlı “Ədəbiyyatın vətənsevərlik
missiyasi”adlıgenişönsözyazıb.O,həmçininbirneçəcildin
redaktorudur.Hekayəvəpovestlərindaxiledildiyicildlərintərti
batçısı, redaktoruvəönsözlərininmüəllifiTürkiyəninMehmet
AkifErsoyUniversitetininmüəllimi,dosentPərvanəBayramdır.
Kitablarrespublikanınmüxtəlifşəhərlərindəyerləşənmərkəzi

kitabxanalarahədiyyəediləcək.Artıqxeylikitabxana“Seçilmiş
əsərləri” və son dövrdə nəşr olunmuş kitabları elektron versi
yaları ilə birlikdə öz fonduna daxil edib.Yaxın günlərdə digər
kitabxanalaradaəsərlərveriləcəkvəyazıçınınwww.azizajafar
zade.comsaytındakitablarınelektronversiyasıyerləşdiriləcək.
Bu,ƏzizəCəfərzadəninədəbiirsininAzərbaycandavərespub
likadankənardayaşayangenişoxucukütləsinəçatdırılmasına
köməkedəcək.
Yazıçınındigərəsərlərininnəşriüzərindəişdavametdirilirvə

yenihazırlanacaq ikicilddəoxucularaonunsəyahətnamə jan
rındaqələməaldığıəsərləri təqdimediləcək.Sonrakıcildlərdə
yazıçınınAzərbaycanklassikədəbiyyatı,aşıqyaradıcılığı,həm
çininqadınaşıqvəşairlərəhəsredilmişelmitədqiqatişləri,pub
lisistikməqalələrinəşrolunacaq.
ÖtənilƏzizəCəfərzadənin“Folkloraraşdırmaları”və“Anamın

nağılları”kitablarıişıqüzügörüb.Buil“Qanun”nəşriyyatıyazı
çının “Bakı1501” romanınıyenidənçapedib. “Hədəfnəşrləri”
Əzizə Cəfərzadənin “Tanıdıqlarım, sevdiklərim xatirələrimdə”,
“Bir səsin faciəsi” və bir neçə digər kitabını rusca nəşr etmə
yi planlaşdırır. “Altun kitab” nəşriyyatı “Bakı1501” və “Gülüs
tan”danöncə”romanlarınınuşaqlarüçünişlənmişvariantınıbu
il nəşr etməyi nəzərdə tutur.AzərbaycanMilli Kitabxanası isə
ƏzizəCəfərzadəningenişbiblioqrafiyasınınəşrəhazırlayır.

“YAŞAT” düşərgəsinin ikinci həftəsi davam edir
“YAŞAT”Fondununvə“ASAN
Könüllüləri”ninbirgətəşki
latçılığıiləşəhidövladları
üçünhəyatakeçirilən“YAŞAT”
düşərgəsininikincihəftəsi
davamedir.

PrezidentyanındaVətəndaş
laraXidmətvəSosialİnnovasi
yalar üzrə Dövlət Agentliyinin
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbə
sindən bildiriblər ki, düşərgə
nin ikinci günündəA.Şaiq adı
na Azərbaycan Dövlət Kukla
Teatrının kollektivi tərəfindən
“Şəngülüm, Məngülüm” tama
şası nümayiş etdirilib. Həmçi
ninXanbulangölünəvəHirkan
Milli Parkına ekskursiya təşkil
olunub.

Şəhid Ariz Məhərrəmovun
övladı Mədinə Məhərrəmova
nın doğum günü də “YAŞAT”
düşərgəsində qeyd edilib. Gü
nə musiqili əyləncə proqramı

ilə yekun vurulub. Düşərgənin
üçüncügünündəsəhər idmanı,
ardınca isə psixoloqlarla görüş
vəuşaqparkındaəyləncəsaatı
təşkilolunub.

811yaşkateqoriyasındaolan
şəhid övladlarının qatıldığı dü
şərgədə uşaqlar üçün əyləncə
saatları, öyrədici təlimlər, sə
nətçilər, tanınmış şəxslərlə gö
rüşlər,konsertproqramları,eks
kursiyalar, habelə psixoloqların
iştirakı ilə təlimlər təşkil olunur.
Tərəfdaşqurumvəşirkətlər tə
rəfindən iştirakçılara müxtəlif
hədiyyələrtəqdimedilir.
İyulun 12dən başlayan yay

düşərgələri avqust ayının so
nuna qədər davam edəcək.
Ümumilikdə 300dək uşağı
əhatəedəcək6düşərgəhəftə
sinəzərdətutulub.Düşərgənin
baş sponsorları “Lankaran sp
rings”hotelivə “PMDHospita
lity”dir.

Milli-mənəvi dəyərlərə sadiqlik və 
gələcək əməkdaşlıq üçün çağırış
Gəncədə Şuşa Bəyannaməsinə həsr olunmuş konfrans keçirilib 

Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığına 
regionlar da cəlb olunub

BuilinmartayındamədəniyyətnaziriAnar
Kərimovunrəhbərliketdiyinümayəndəheyəti
ninTürkiyəyəsəfərindənsonraikiqardaşölkə
arasındamədəniyyətsahəsindəəməkdaşlığın
üfüqlərigenişlənib.Buprosesəregionlarda
cəlbolunub.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi
Faiq Xudanlı Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya
Agentliyi (TİKA) Azərbaycan nümayəndəliyinin
rəhbəriTeomanTiryakiiləgörüşüb.Görüşdəmə
dəniyyət sahəsindəhəyata keçiriləcəkbirgə layi
hələrmüzakirəolunub, işgüzarəlaqələrindavam
etdirilməsiiləbağlıgələcəkfəaliyyətproqramınə
zərdənkeçirilib.
İdarərəisininBakıdakıYunusƏmrəİnstitutunun

rəhbəriSelçukKarakılıçladagörüşüolub.Söhbət
zamanıAzərbaycanvətürkmədəniyyətlərininor
taqtəşviqi,gələcəkdəqarşılıqlıişgüzarəlaqələrin
inkişafetdirilməsinətoxunulub.Eynizamandadi
gər türkdilli ölkələrləmədəni əlaqələrin genişlən
dirilməsi,yaradıcıinsanlarınirsinintanıdılmasıvə
öyrədilməsi istiqamətində layihələringerçəkləşdi
rilməsinədəstəkməsələlərindənsözaçılıb.

“Nizami və vətənpərvərlik”
GəncəRegional
Mədəniyyətİdarəsi
vəGəncəDövlət
TarixMədəniyyət
QoruğununNizami
GəncəviMəqbərə
filialınınbirgətəşki
latçılığıilə“Nizami
vəvətənpərvərlik”
mövzusundatəd
birkeçirilib.

ƏvvəlcəVətənmüharibəsindəşəhid
likzirvəsinəucalanVətənövladlarının
əzizxatirəsinəehtiramolaraqF.Əmirov
adınaGəncəDövlətFilarmoniyasımu
ğamüçlüyününifasında“Xudayartəs
nifi” təqdimolunub.TəsnifiGəncəşə
hər1nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin
səsmuğam sinfinin müəllimi, filarmo
niyanın solisti XəyalƏliyev, tar ifaçısı
CoşqunSüleymanov, kamança ifaçısı
AyxanMəmişovsəsləndiriblər.
DahasonratədbirdəçıxışedənGən

cə Regional Mədəniyyət İdarəsinin
rəisi Vasif Cənnətov Prezident İlham

Əliyev tərəfindən dahi şair və mütə
fəkkirin 880 illiyimünasibətilə 2021ci
ilin“NizamiGəncəviİli”elanolunduğu
nudiqqətəçatdırıb.Bildiribki,regional
idarənin təşəbbüsü və təşkilatçılığı
ilə əlamətdar il çərçivəsində ənənəvi
və onlayn tədbirlər keçirilib. Regional
idarənin tabeliyində fəaliyyətgöstərən
mədəniyyətmüəssisələrindəilinsonu
nadək“Nizamiili”iləbağlımüxtəliftəd
birlərtəşkilolunacaq.
Tədbir Gəncə filarmoniyası muğam

üçlüyününNizamiyəhəsretdiyimusiqi
nömrəsiiləbaşaçatıb.
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Xə bər ver di yi miz ki mi, Qa ra bağ Dir çə liş Fon du otuz ilə ya xın 
da vam edən er mə ni iş ğa lı nə ti cə sin də xal qı mı zın mad di 
mə də ni ir si nə, tə bii sər vət lə ri nə də yən zə rə rə həsr olun-
muş “Ka ra bakh. Cen ter” la yi hə si ni ər sə yə gə ti rib. Bi rin ci 

vit se-pre zi dent Meh ri ban xa nım Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə real-
la şan la yi hə Er mə nis tan-Azər bay can mü na qi şə si nin sə bəb lə ri 
və Er mə nis ta nın tə ca vü zü nün nə ti cə lə ri ba rə də ob yek tiv mə-
lu mat la rın sis tem ləş di ril mə si və ge niş ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sı 
məq sə di da şı yır.

İyu lun 27-də “Ka ra bakh. Cen-
ter” la yi hə sin də yer alan fo to-

şə kil lər dən iba rət sər gi açı lıb. 
Mə ra sim də Qa ra bağ Dir çə liş 

Fon du İda rə He yə ti nin səd-
ri Rəh man Ha cı yev qu ru mun 
ya ra dıl ma sı, məq səd və və-
zi fə lə ri, fəaliy yət is ti qa mət lə ri 
ba rə də mə lu mat ve rib. Bil di rib 
ki, “Ka ra bakh. Cen ter” in ter net 
re sur sun da 10 min dən çox fo-
to və vi deogö rün tü top la nıb. 
Fo to şə kil lər və vi deolar say tın 
“Ur bi sid” böl mə sin də yer ləş di-
ri lib. Böl mə də həm çi nin Qa ra-
bağ da kı me mar lıq abi də lə ri nin 
iş ğal dan əv vəl çə kil miş fo to şə-
kil lə ri ilə ta nış ol maq müm kün-
dür.

Por tal da ta rix çi lər, təd qi qat çı-
lar və jur na list lə rin mü na qi şə və 
Er mə nis ta nın iş ğal çı lıq fəaliy yə-
ti haq qın da Azər bay can və rus 
dil lə rin də mə qa lə lə ri də yer ləş-
di ri lib. “Məq sə di miz bu ma te rial-
la rı dün ya ic ti maiy yə ti nin diq qə-
ti nə çat dır maq dır. Bu na gö rə də 

onun so sial şə bə kə lər də ge niş 
təb li ği nə baş la mı şıq. Bu la yi-
hə ni təq dim et mək lə həm və-
tən lə ri mi zin səy lə ri ni Qa ra ba ğın 
bər pa sı na sə fər bər edə cə yik”, 
– de yə Rəh man Ha cı yev vur ğu-
la yıb.

O, in ter net re sur su nun ya ra-
dıl ma sı nın tə şəb büs ka rı olan 
Meh ri ban xa nım Əli ye va ya 
gös tər di yi eti ma da, fəal dəs-
tə yə gö rə Fon dun Mü şa hi də 

Şu ra sı nın üzv lə ri nə min nət-
dar lı ğı nı bil di rib. Həm çi nin iş-
ğal dan azad edil miş əra zi lər də 
çə kil miş fo to və vi deola rın bö-
yük ba za sı na çı xı şı tə min edən 
Azər bay can Döv lət İn for ma si-
ya Agent li yi nə (AZƏR TAC) və 
“Azər bay can Te le vi zi ya və Ra-
dio Ve ri liş lə ri” QSC-yə (AzTV) 
tə şək kür edib.

Mil li Məc li sin de pu ta tı, Qa ra-
bağ Dir çə liş Fon du Mü şa hi də 

Şu ra sı nın üz vü Fat ma Yıl dı-
rım, Qa ra bağ Dir çə liş Fon du 
Fand rey zinq və kom mu ni ka si-
ya şö bə si nin rəh bə ri Ay bə niz 
İs ma yı lo va “Ka ra bakh. Cen ter” 
por ta lı nın və təq dim olu nan 
sər gi nin əhə miy yə tin dən bəhs 
edib lər. Ay bə niz İs ma yı lo va 
keç mi şi unut ma maq la gö zəl 
gə lə cək qur maq üçün hər bir 
azər bay can lı nı sə fər bər ol ma ğa 
ça ğı rıb.

Qa ra bağ Dir çə liş Fon du nun 
PR və kom mu ni ka si ya üz rə 
koor di na to ru Pər vin Məm mə do-
va bu mü hüm və zi fə də Fon da 
dəs tək ol maq, bər pa və qu ru-
cu luq pro se si nin iş ti rak çı sı na 
çev ril mək is tə yən şəxs lər üçün 
“İanə et” funk si ya sı nın əla və 
olun du ğu plat for ma lar haq qın-
da mə lu mat ve rib. 

Təd bir də da ğı dıl mış bi na la rı, 
yer lə yek san olu nan ta ri xi abi-
də lə ri əks et di rən “Qa ra bağ da 
Ur bi sid” ad lı sə nəd li fi lm və say-
tın təq di mat vi deosu da nü ma-
yiş olu nub.

Bay ram lar müx tə lif olur. Pe şə-
kar la rın bay ram la rı on la rın 
keç dik lə ri yo la nə zər sal ma ğa 
və si lə olur, ye ni üfüq lə rə, gə lə cək 

ar zu la ra yol la rın ax ta rı şı na im kan 
ya ra dır. 2 av qust – Mil li Ki no Gü nü 
də bu sa hə də ça lı şan la rın, elə ki no 
hə vəs kar la rı nın da bay ra mı dır. Azər-
bay can ki no su nun keç di yi yol fəxr 
et mə yə də yən nə ti cə lər lə do lu dur. 
Bu pe şə bay ra mı hər il həm də ki no 
iş çi lə ri nin bir he sa ba tı ki mi qeyd 
edi lir. Azər bay can ki no su ye ni in ki şaf 
yo lun da dır və əmi nik ki, bu yol ki no 
sə nə ti mi zin ye ni mər hə lə yə çıx ma-
sı na şə rait ya ra da caq. Əla mət dar 
gün ərə fə sin də Mə də niy yət Na zir li yi 
Ki ne ma toq ra fi ya şö bə si nin mü di ri 
Rü fət Hə sə nov la həm söh bət ol duq.  

– Rü fət müəl lim, is tər dim ki, son bir 
il də ki no sa hə sin də gö rü lən iş lə rə 
nə zər sa laq...
– Bu  və zi fə də fəaliy yə tə baş la dı ğı-

mız ilk gün dən ca ri və ziy yə ti təh lil et-
dik və be lə bir qə naətə gəl dik ki, bu 
sa hə də bir çox is la hat la ra eh ti yac du-
yu lur. İs la hat la rı əsa sən üç is ti qa mət-
də hə ya ta ke çir mə yi qə rar laş dır dıq və 
iş hə lə də da vam edir. Əsas mə qam 
ki no sa hə sin də plan lı iq ti sa diy yat dan 
ba zar iq ti sa diy ya tı na ke çid dir. Çün-
ki di gər sa hə lər də bu ke çid baş ve rib, 
la kin ki no da hə lə də biz köh nə, plan lı 
iq ti sa diy ya tın qay da la rı na əsa sən iş lə-
yi rik. De mə li, bu sa hə də müt ləq is la hat 
la zım dır. Bi rin ci is ti qa mət nor ma tiv-hü-
qu qi ba za nın tək mil ləş di ril mə si dir. Bu-
ra da müəy yən də yi şik lik lə rə eh ti yac 
var ki, bu da da ha ra hat, sər bəst və 
müasir şə kil də ki no sə na ye si nin in ki-
şa fı na şə rait ya ra da caq. Bu ra ya ki no 
haq qın da qa nu na aid olan mə sə lə lər 
da xil dir. Qeyd edim ki, ki no haq qın da 
qa nun 1998-ci il dən bə ri tək mil ləş di ril-
mə yib və hə min qa nu nun müasir ki no 
şə raiti nə uy ğun laş dı rıl ma sı na eh ti yac 
var. Ey ni za man da Na zir lər Ka bi ne ti nin 
mü va fi q qə ra rı nın əla və si üz rə qo no-
rar la rın mak si mum həd di nin ar tı rıl ma sı 
və sa tı nal ma haq qın da qa nu nun ki no 
sa hə si nə uy ğun laş dı rıl ma sı zə ru ri dir. 
Ha zır da bu iş lər lə bağ lı bi zə dəs tək ve-
ri lir və ina nı rıq ki, bu mə sə lə lər ya xın 
za man da öz həl li ni ta pa caq. 

İkin ci is ti qa mət inf rast ruk tur dur. İnf-
rast ruk tur de yən də, sa də cə, mad-
di-tex ni ki ba za nı nə zər də tut mu ruq. 
Biz 1982-ci il dən bə ri ilk də fə “Azər-
bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı üçün ən 
müasir ava dan lıq lar al dıq. Hə min 
ava dan lıq lar baş da Al ma ni ya dan ol-
maq la dün ya nın qa baq cıl şir kət lə rin-
dən alı nıb. Ha zır da döv lət dəs tə yi ilə 
çə ki lən fi lm lər – El çin Mu saoğ lu nun 
“Mər yəm”, Va qif Mus ta fa ye vin “Hə-
yat, de yə sən, gö zəl dir” ek ran əsər lə ri 
ye ni ava dan lıq lar la len tə alı nır. Bun-
dan əla və, 1965-ci il dən bə ri ki nos-
tu di ya da, ümu miy yət lə, tə mir-bər pa 
iş lə ri apa rıl mır dı. Da xi li im kan la rı mız 
he sa bı na müəy yən tə mir iş lə ri ni hə ya-
ta ke çir mə yə baş la mı şıq.

İs la ha tın üçün cü is ti qa mə ti isə in san 
ka pi ta lı ilə bağ lı dır. Yə ni ki no sa hə sin-
də ça lı şan in san la rın tə lim-təd ris pro-
se si nə cəlb edil mə si və s. mə sə lə lər.  

– İs la hat lar dan söz düş müş kən, 
Azər bay can Film Ko mis si ya sı haq-
qın da da mə lu mat ve rər di niz.
– Film Ko mis si ya sı (“Fil ming Azer-

baijan”) da inf rast ruk tu ra aid olan bir 
mə sə lə dir. Biz tək cə fi  zi ki inf rast ruk-
tur de yil, həm də müasir ya naş ma la ra 
diq qət ayır dıq. Azər bay can əra zi sin də 
fi lm len tə al maq üçün çox əl ve riş li mə-
kan lar möv cud dur. Ha be lə öl kə mi zin 
iq lim fərq li li yi, tə biəti nin gö zəl li yi və 
rən ga rəng li yi xa ri ci is teh sal çı şir kət lər 
üçün çox bö yük ma raq kəsb edir. Azər-
bay ca nı böl gə sə viy yə sin də bir çə ki liş 
mə ka nı ki mi dün ya ki ne ma toq ra fi  ya sı-
na təq dim et mək və in teq ra si ya is ti qa-
mə tin də bö yük la yi hə miz möv cud dur. 

Bil di yi niz ki mi, la yi hə nin təq di ma tı na 
Tür ki yə Ru si ya, Ser bi ya, Uk ray na və 
Avst ri ya dan ta nın mış mü tə xəs sis lər 
qa tıl mış dı lar. Bu iş də ar tıq ilk ad dım-
lar atı lıb. Sayt fəaliy yət də dir, mə kan-
la rın ka ta lo qu təq dim olu nur. Ey ni 
za man da iş ğal dan azad olun muş əra-
zi lər də çə ki liş lər apa rı la raq ka ta lo qa 
da xil edi lib. Bu ya xın lar da isə “Netf-
lix” plat for ma sı nın nü fuz lu bir la yi-
hə si Azər bay can da len tə alı na caq. 
Təəs süf ki, pan de mi ya sə bə bin dən 
bu is ti qa mət də da ha ge niş miq yas-
lı iş lər gör mək müm kün de yil. La kin 
pan de mi ya nın bit mə si ilə, əmi nəm ki, 
Azər bay can əra zi sin də, bir çox dün ya 
miq yas lı fi lm lər len tə alı na caq. 

O ki qal dı bu il ər zin də hə ya ta ke çi-
ri lən və da vam edən is la hat la ra, qeyd 
et mə li yəm ki, tam şəff  af və ob yek tiv ki-
no la yi hə lə ri mü sa bi qə si ke çi ril di. Biz-
də bu gü nə ki mi sse na ri mü sa bi qə lə ri 
möv cud idi, la kin bey nəl xalq təc rü bə yə 
əsa sən, ki no la yi hə lə ri mü sa bi qə si nin 
ke çi ril mə si da ha məq sə dəuy ğun dur. 
Əv vəl ki dövr lər də mü sa bi qə də qa lib 
gəl miş sse na ri ən yax şı hal da “Azər-
bay can fi lm” ki mi döv lət stu di ya la rı nın 
ba za sın da real laş dı rı lır dı. La kin biz 
döv lət-özəl əmək daş lı ğı nın, da vam lı 
rə qa bə tin və ümu mi lik də özəl sek to run 
in ki şa fı nı priori tet ki mi gö rü rük. Özəl 
sek to ru in ki şaf et dir mək üçün be lə mü-
sa bi qə lər çox va cib dir. Mə də niy yət Na-
zir li yi tə rə fi n dən elan olun muş “Bö yük 
Qa yı dış” qı sa met raj lı bə dii, sə nəd li və 
ani ma si ya fi lm la yi hə lə ri mü sa bi qə si 
haq qın da da ic ti maiy yə ti miz ar tıq mə-
lu mat lı dır. Mü sa bi qə nin pit çinq mər-
hə lə sin də iş ti rak hü qu qu qa za nan 26 
la yi hə mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən bə-
dii-ki ne ma toq ra fi k key fi y yət lə ri nə zə rə 
alı na raq qiy mət lən di ri lib. Se çim mün-
sifl  ə rin açıq səs ver mə si yo lu ilə hə ya ta 
ke çi ri lib və 11 la yi hə qa lib olub. Bun-
la rın sı ra sın da ani ma si ya la yi hə lə ri nə 
diq qət çək mək is tər dim ki, ən bö yük 
və sait də məhz bu sa hə yə ay rı lıb. Ani-
ma si ya üz rə iki la yi hə qa lib gəl di və iki-
si də özəl sek to ra məx sus dur. Bu, çox 
önəm li ad dım idi. 

– Bəs Azər bay can Ki no Agent li yi nin 
ya ra dıl ma sı ilə bağ lı iş lər han sı mər-
hə lə də dir?
– Cə nab na zir Anar Kə ri mov bir ne çə 

mü sa hi bə sin də bu agent li yin va cib li yi ni 
qeyd edib. Bu sa hə də is la hat la rı mız da 
priori tet is ti qa mət lər dən bi ri dir. Ar tıq bu 
is ti qa mət də bir çox iş lə ri miz ye kun la-
şıb. La yi hə for ma sın da nə zə ri ba xım-
dan ha zır dır. Bu təş ki la tın ya ra dıl ma sı 
Azər bay can ki no sə na ye si nə cid di tə-
kan ve rə cək. 

– Film lə ri miz də on layn bey nəl xalq 
fes ti val lar da uğur qa za nır lar...
– Son il lər də öl kə mi zin ki no sek to ru 

tə rə fi n dən is teh sal olu nan fi lm lə rin dün-
ya nın ən nü fuz lu bey nəl xalq fi lm fes ti val-
la rın da iş ti ra kı və mü ka fat lan dı rıl ma sı, 
ha be lə fi lm çə ki li şi nə özəl və sait qo yu-
lu şu nun həc mi nin art ma sı və ta ma şa çı 
audi to ri ya sı nın ge niş lən mə si ki ne ma-
toq ra fi  ya mı zın key fi y yət cə ye ni in ki şaf 
mər hə lə si nə qə dəm qoy du ğu nu gös tə rir. 

Tə sa dü fi  de yil ki, son al tı ay ər zin də 
döv lət si fa ri şi və dəs tə yi ilə nə zər də 
tu tu lan fi lm la yi hə lə ri dün ya nın ən nü-
fuz lu fi lm fes ti val la rın da öl kə mi zi təm sil 
edir. Ba kı Me dia Mər kə zi ilə bir gə is-
teh sal olun muş “So nun cu” sə nəd li fi l-
mi Rot ter dam Film Fes ti va lın da, gənc 
re jis sor Azər Qu li ye vin “Təng nə fəs” 
qı sa met raj lı bə dii fi l mi 27-ci Sa ra ye vo 
Bey nəl xalq Film Fes ti va lın da əsas mü-
sa bi qə proq ra mın da təq dim olu nub. 
“De büt” stu di ya sın da çə ki lən fi lm son 
il lər Azər bay can ki no su nun uğur lu la-
yi hə lə rin dən sa yı lır. “Tək bə tək”, “Göy 
köy nək li adam” fi lm la yi hə mi zin Sa-
ra ye vo Film Fes ti va lın da iş ti ra kı nı, 
“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da 
is teh sal olu na caq “Mər mər so yu ğu” 
bə dii fi lm la yi hə si nin Ru si ya nın döv lət 
fi lm təş ki la tı “Ros ki no” və Tries te Film 
Fes ti va lı nın (İta li ya) bey nəl xalq fi lm 
mar ke ti nə se çil mə si ni gös tər mək olar.

– Mil li Ki no Gü nün də ki no se vər lə ri 
han sı ye ni lik lər göz lə yir?
– Ki no mu zun bay ra mın da fərq li ya-

naş ma və fərq li proq ram la ki no se vər-
lə ri, sö zün yax şı mə na sın da, təəc cüb-
lən dir mək is tə yi rik. Hə min gün YA RAT 
Müasir İn cə sə nət Mə ka nı ilə bir gə hə lə 
də ge niş ic ti maiy yə tə təq dim olun ma-
mış fi lm lə rin nü ma yi şi ni hə ya ta ke çi rə-
cə yik. İki tam met raj lı və iki qı sa met raj lı 
fi lm təq dim olu na caq. Bu fi lm lər öl kə mi-
zi bey nəl xalq fes ti val lar da təm sil edən 
fi lm lər dir. Av qus tun 2-də saat 19:00-

dan Də niz kə na rı Mil li Park əra zi sin də 
dörd fi lm açıq ha va da qu raş dı rıl mış 
bö yük ek ran da ge niş audi to ri ya ya 
təq dim olu na caq. İna nı ram ki, bu əsl 
ki no bay ra mı əh va lı ya ra da caq. 

– Ki no teatr la rın açıl ma sı nə vax ta 
nə zər də tu tu lur?

– İlk növ bə də mən re jis sor ki mi ki-
no teatr la rın açıl ma sı nı is tə yi rəm. Bu 
ya xın lar da Av ro pa Film Fes ti va lın da 
ol du ğum za man bö yük ek ran da fi lm-
lə ri iz lə mək o qə dər xoş idi ki, gün 
ər zin də dörd fi l mə ba xır dım. Ki no 
sa hə si nin in san la rı ola raq biz bö yük 
ek ran lar üçün çox da rıx mı şıq. Ye nə 

də de yi rəm, bu ra da ar tıq əsas möv zu 
in san la rı mı zın sağ lam lı ğı dır və biz bu 
möv zu da əla qə dar qu rum la ra mü ra ciət 
et mi şik, da nı şıq lar da olub. Ümid va rıq 
ki, ya xın za man da bu mə sə lə ilə bağ lı 
müs bət xə bər ala bi lə cə yik. 

– Son dövr də bə zi mü va fi q qu rum lar-
la or taq la yi hə lər də hə ya ta ke çi ri lir...
– Bə li, bi zim or taq ki no la yi hə lə ri-

miz var. İc ti mai Te le vi zi ya ilə bir lik də 
real laş dı rı lan “Bi zim ki no” çox önəm li 
bir la yi hə dir. Ey ni za man da “Sa ba ha 
sax la ma yaq – ki no” la yi hə miz də var. 
“Xos rov və Şi rin” se rialı da len tə alı nır. 
Mil li Ki no Gü nün də ki no se vər lə ri “Azər-
bay can fi lm”in İTV ilə or taq ma raq lı bir 
la yi hə si ilə də se vin di rə cə yik. Bun dan 
əla və, Fa riz Əh mə do vun “So nun cu” fi l-
mi Ba kı Me dia Mər kəz lə or taq is teh sal 
edi lən ek ran əsə ri dir. Or man Əli ye vin 
təq di ma tı nı ke çir di yi miz “Biz” fi l mi ni və 
da ha iki la yi hə ni bu il ər zin də təq dim 
et mə yi plan laş dı rı rıq.  

– Mə də niy yət na zi ri nin rəh bər lik et di-
yi nü ma yən də he yə ti Tür ki yə də sə-
fər də ol du və diq qət ki no sa hə si nə 
yö nəl miş di. Han sı konk ret nə ti cə lər 
əl də edil di?

– Müş tə rək la yi hə lər ar tıq möv cud-
dur. Bu na mi sal “Ful ya” fi l mi ni gös tə-
rə bi lə rik. Film ha zır da post-pro dakşn 
mər hə lə sin də dir. Əs lin də, üzə rin də 
ça lış dı ğı mız bir ne çə id dialı la yi hə lə-
ri miz də var. Bey nəl xalq təc rü bə də 
gös tə rir ki, bir il ər zin də fi lm çə kil mir, 
yə ni bu müd dət ər zin də ər sə yə gəl-
mə si, de mək olar, müm kün de yil. Ən 
yax şı hal da iki il ər zin də ha zır lıq iş lə-
ri ge dir. Fond la ra mü ra ciət, və saitin 

top lan ma sı, hü qu qi as pekt lə ri və s. Bu 
iş za man, və sait və əmək tə ləb edən 
bir pro ses dir. 

– İs la hat la rın üç is ti qa mə tin dən bi ri 
ki mi in san ka pi ta lı nı qeyd et di niz. Bu 
sa hə də gənc kadr la rın ye tiş di ril mə si 
və təh sil mə sə lə lə ri də yə qin ki, diq-
qət mər kə zin də dir?

– Əl bət tə. İn san ka pi ta lın dan da nı şı-
rıq sa, bu il ər zin də iki “İn te rakt on li ne” 
la yi hə si təq di ma tı nı qeyd edə bi lə rik. 
Bu la yi hə də BAF TA və Kann fi lm fes ti-
val la rı nın laureat la rı, And rey Zv ya gint-
sev, Mat yo Dar ras ki mi ad lar, pro dü-
ser lər, fes ti val təş ki lat çı la rı 100-ə ya xın 
din lə yi ci yə on layn tə lim keç di lər. Ha-
zır da ikin ci “İn te rakt on li ne” la yi hə si nin 
proq ra mı na Os kar, Kann, BAF TA və 
Em mi mü ka fat lı fi lm mey ker lə rin ke çi rə-
cə yi us tad dərs lə ri ilə ya na şı, pe şə kar 
tyu tor tə rə fi n dən apa rı lan sse na ri üz rə 
vork şop da əla və olu nub. Bu la yi hə də 
bi zim gənc lər lə Os kar, Kann və BAF TA 
mü ka fat lı sse na rist Kris to fer Hemp ton, 
Kann ki no fes ti va lın da “Ən yax şı qı sa-
met raj lı fi lm” no mi na si ya sı üz rə “Qı zıl 
pal ma bu da ğı”nı qa za nan Sa meh Alaa 
öz təc rü bə lə ri ni bö lüş dü lər. 

Ötən il isə “İn te rakt” la yi hə si hə ya ta 
ke çi ril di. O da çox uğur lu alın dı. Ki no da 
nə zə ri de yil, təc rü bə da ha önəm kəsb 
edir. Bu la yi hə əsa sın da 15-ə ya xın tə-
lə bə iş ti rak et di və ha zır da on la rın ha-
mı sı çə ki liş mey dan ça la rın da ça lı şır. 
Bu tə lə bə lər 3 his sə yə bö lü nə rək “Mər-
yəm”, İTV-də len tə alı nan ye ni se rial da 
və “Hə yat, de yə sən, gö zəl dir” fi l min də 
fəaliy yət gös tə rir lər. Yə ni on lar nə zə ri 
us tad dərs lə rin dən bir ba şa təc rü bə yə 
– çə ki liş mey dan ça sı na yö nəl dil di lər. 
Ki no da yüz lər lə in san ça lı şır və bi zim 
ha zır da boş lu ğu muz ikin ci he yət də dir 
və ça lı şı rıq bu sa hə də kadr lar ye tiş di-
rək. Bi zim da ha bö yük bir tə lim-təd ris 
la yi hə miz var ki, ya xın za man lar da da 
bu haq da mə lu mat ve ri lə cək. Təh sil 
sa hə sin də həm Ümum ru si ya Döv lət Ki-
ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu, elə cə də Tür-
ki yə və Gür cüs tan la əmək daş lıq üçün 
da nı şıq la rı mız da vam edir. 

– Ye ri gəl miş kən,  bu ya xın lar da Gür-
cüs tan sə fə ri niz ne cə keç di?
– Bu gün ən üz də olan nü mu nə Gür-

cüs tan təc rü bə si dir. Mə sə lən, on lar da 
ar tıq ne çə il lər dir Mil li Ki no Mər kə zi 
fəaliy yət gös tə rir. Biz bu təc rü bə dən 
ya rar lan maq is tə dik. Da nı şıq lar apar-
dıq. Qa nun ve ri ci lik tə rəfl  ə ri, lo gis ti ka 
və di gər in cə lik lə ri öy rən mə yə ça lış dıq. 

Bun dan əla və, Gür cüs tan ani ma si ya 
sa hə si üz rə ix ti sas la şıb. Bir ne çə is-
ti qa mət də mü za ki rə lər ol du. Bi rin ci, 
müş tə rək is teh sal ba rə də. Be lə ki, biz 
bir böl gə ni əha tə edi rik. Əgər Bal kan, 
Skan di na vi ya və s. böl gə lə rə nə zər ye-
tir sə niz, fi lm lə rin çox his sə si nin bö yük 
eh ti mal la müş tə rək is teh sal olun du ğu-
nu gö rə cək si niz. Biz də də bu po ten sial 
var və plan la rı mız da bu is ti qa mət də 
iş lər gör mək nə zər də tu tu lub. İkin ci 
is ti qa mət üz rə on la rın Mil li Ki no Mər-
kə zi nin fəaliy yə ti ni öy rən dik və Ki no 
Agent li yi nin ya ra dıl ma sı üçün təc rü bə 
mü ba di lə si apar dıq. Üçün cü sü Azər-
bay can Film Ko mis si ya sı və Gür cüs tan 
Film Ko mis si ya sı nın or taq la yi hə lə ri və 
son da ani ma si ya sa hə si üz rə mü za ki-
rə lər et dik. 

– Ani ma si ya ilə bağ lı ha zır da biz də 
han sı sa ye ni la yi hə var mı? 
– Ani ma si ya sa hə sin də is la hat pa ke-

ti ha zır la yı rıq. Onu da de yə bi lə rəm ki, 
Azər bay can ki no ta ri xin də ilk də fə ola-

raq tam met raj lı ani ma si ya fi l mi la yi hə-
si ha zır la mı şıq. Çox is te dad lı bir qrup-
la bu fi l mi real laş dır ma ğı dü şü nü rük. 
Fil min möv zu su Azər bay can na ğıl la-
rın dan il ham la na raq müasir gənc li yə 
yö nəl dil miş bir la yi hə dir. Uşaq la rı mız 
gə lə cə yi miz dir və on la rın tər bi yə si nə 
in ves ti si ya qo yul ma sı va cib dir. 

– “Azər bay can fi lm”də len tə alı nan 
ye ni fi lm lər ba rə də mə lu mat ve rə bi-
lər si niz mi?

– Mə nə be lə gə lir ki, son bir il də re-
kord say da fi lm lər len tə alı nır. Ha zır-

da 4 tam met raj lı fi lm çə kil mək də dir və 
hər bi ri müş tə rək is teh sal dır. Bun dan 
əla və, “Sal na mə fi lm” stu di ya sın da bir 
ne çə fi lm len tə alı nır. Mə lum dur ki, cə-
nab Pre zi den tin sə rən ca mı ilə bu il Aşıq 
Ələs gə rin 200 il li yi qeyd olu nur. Re jis sor 
Ni za mi Ab ba sın bö yük sə nət kar haq-
qın da çə kə cə yi fi lm də bu sı ra da dır. Bu 
il ki no muz üçün məh sul dar ola caq.

– Ba yaq qeyd et di yi niz “Bö yük Qa yı-
dış” la yi hə si üz rə fi lm lə rin çə ki li şi nə 
vax ta nə zər də tu tu lur? 
– Ək sə ri pa yız möv sü mün də is teh-

sa la ta bu ra xı la caq. Çün ki “Bö yük Qa-
yı dış” Qa ra bağ möv zu su dur və Və tən 
mü ha ri bə si döv rü nü əha tə edə cək ay-
lar da len tə alı na caq. Bi zim bu la yi hə-
lər dən göz lən ti lə ri miz bö yük dür. Çox 
uğur lu la yi hə lər se çil di yi üçün müs bət 
nə ti cə göz lə yi rik.  

– Ənə nə vi fes ti val lar bər pa olu na-
caq mı?
– Ümu miy yət lə, fes ti val st ra te gi ya-

sı ilə bağ lı bi zim bir sı ra la yi hə lə ri miz 
ha zır la nır. Mə nə be lə gə lir ki, fes ti val-
lar da st ra te gi ya, viz yon və is ti qa mət 
ol ma lı dır. Ha zır da böl gə nin ən güc lü 
iq ti sa diy ya tı na ma lik bir öl kə ola raq nü-
fuz lu bir fi lm fes ti va lı mız da ol ma lı dır. 
Bu nun la bağ lı bö yük bir la yi hə üzə rin-
də iş lə yi rik. Hə lə ki ad dım-ad dım bu 
iş lər lə bağ lı plan la rı real laş dır ma ğa 
ça lı şı rıq. Biz si zin lə mü sa hi bə bo yu bir 
çox is ti qa mət lər dən da nış dıq. Gö rün-
dü yü ki mi, ki no nun bü tün sa hə lə ri üz rə 
iş lə ri miz var və za man la bü tün nə zər-
də tu tu lan la yi hə lə rin ger çək ləş mə si nə 
ça lı şa ca ğıq. Bü tün bu iş lə ri ope ra tiv və 
cəld hə ya ta ke çir mək üçün bi zə alət 
la zım dır. Hə min alət isə Ki no Agent li yi 
ola bi lər. Ki no Agent li yi bi zim müx tə lif 
is ti qa mət lər də id dialı la yi hə lə ri real laş-
dır ma ğa bir va si tə dir.  

– Mü sa hi bə üçün tə şək kür edir, qar-
şı dan gə lən Mil li Ki no Gü nü mü na si-
bə ti lə təb rik edi rəm. 
– Sağ olun. Ki no sa hə sin də ça lı şan hər 

kə si təb rik edir və uğur lar ar zu la yı ram. 

Lalə AZƏRİ

“Karabakh. Center” layihəsi 
çərçivəsində fotosərgi açılıb

Kino zaman, vəsait və əmək tələb edən prosesdir
Rüfət Həsənov: “Kino tariximizdə ilk dəfə tammetrajlı animasiya filmi layihəsi hazırlamışıq”

İkin ci is ti qa mət inf rast ruk tur dur. İnf- dan Də niz kə na rı Mil li Park əra zi sin də 
dörd fi lm açıq ha va da qu raş dı rıl mış 
bö yük ek ran da ge niş audi to ri ya ya 
təq dim olu na caq. İna nı ram ki, bu əsl 
ki no bay ra mı əh va lı ya ra da caq. 

no teatr la rın açıl ma sı nı is tə yi rəm. Bu 
ya xın lar da Av ro pa Film Fes ti va lın da 
ol du ğum za man bö yük ek ran da fi lm-
lə ri iz lə mək o qə dər xoş idi ki, gün 
ər zin də dörd fi l mə ba xır dım. Ki no 
sa hə si nin in san la rı ola raq biz bö yük 
ek ran lar üçün çox da rıx mı şıq. Ye nə 

Hazırda bölgənin ən güclü 
iqtisadiyyatına malik ölkəsi kimi 

nüfuzlu bir film festivalımız olmalıdır. 
Bununla bağlı böyük bir layihə 

üzərində işləyirik. Bütün bu işləri 
operativ və cəld həyata keçirmək üçün 
bizə alət lazımdır. Bu baxımdan Kino 
Agentliyi bizim müxtəlif istiqamətlərdə 
iddialı layihələri reallaşdırmağa bir 

vasitə ola bilər.

Bey nəl xalq Film Fes ti va lın da əsas mü-
raq tam met raj lı ani ma si ya fi l mi la yi hə-
si ha zır la mı şıq. Çox is te dad lı bir qrup-
la bu fi l mi real laş dır ma ğı dü şü nü rük. 
Fil min möv zu su Azər bay can na ğıl la-
rın dan il ham la na raq müasir gənc li yə 
yö nəl dil miş bir la yi hə dir. Uşaq la rı mız 
gə lə cə yi miz dir və on la rın tər bi yə si nə 
in ves ti si ya qo yul ma sı va cib dir. 

kord say da fi lm lər len tə alı nır. Ha zır-

Milli Kino Günündə kinosevərləri, 
sözün yaxşı mənasında, 

təəccübləndirmək istəyirik. Həmin gün 
YARAT Müasir İncəsənət Məkanı 
ilə birgə Dənizkənarı Milli Parkda 
hələ də geniş ictimaiyyətə təqdim 
olunmamış filmlərin nümayişini 

həyata keçirəcəyik.
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Klassikpoeziyamızıntanınmış
nümayəndələrindənbiridə
HeyranxanımDünbülüdür.
MəhəmmədFüzuliədəbimək

təbinindavamçısıhesabedilən
şairənintərcümeyihalıbarədə
səhihməlumatazdır.Şairəhaqqın
dasözaçanədəbiyyatşünaslardan
M.İbrahimovonun80,ƏzizəCəfər
zadə70vəCənnətNağıyevaisə60
ilömürsürdüyünüqeydediblər.

Heyran xanım 1790-cı ildə Naxçı-
vanda dünyaya göz açıb.O,məşhur
və imkanlı Dünbülü tayfasındandır.
Dövrü üçün mükəmməl təlim-tərbiyə
alıb. Ərəb və fars dillərini dərindən
mənimsəyib. Erkən çağlardan poezi-
yayamaraqgöstərib.Rusiya-İranmü-
haribələri (1803-1813, 1826-1828)
ərəfəsində ailəsi ilə birlikdə Cənubi
Azərbaycanaköçüb.BirmüddətUrmi-
ya,XoyvəsonolaraqTəbrizşəhərin-
dəyaşayıb.
Heyranxanımhaqqında ilkdəfə ta-

nınmıştədqiqatçıMəhəmmədəliTərbi-
yətTəbrizi“Danişmədani-Azərbaycan”
adlı qiymətli kitabındaməlumat verib.
Yerigəlmişkən,qeydedəkki,bukitab
Orta əsrlərdən üzü bəri Azərbaycan
ədəbiyyat vəmədəniyyətinin görkəmli
nümayəndələrihaqqındazənginmən-
bədir.M.Tərbiyət kitabında qeyd edib
ki,Heyranxanıməzmkar,mübarizvə

azadfikirli bir şairə olub. Onun şeir-
lərindən duyulan və görünən mənəvi
keyfiyyətlər oxucuda dərinmaraq do-
ğurur.Çünki şeirlərininmayasındabir
çağırış və tələb var.O sanki insanla-
rı qəfət yuxusundan oyanmağa, hü-
quqlarını müdafiə və haqlarını tələb
etməyə səsləyir. Yaradıcılığı ilə tanış
olduqca hiss edirsən ki, Heyran xa-
nım taleyindən heç də razı olmayıb. 

Ömrünü taleyindən gileyli və küskün
başa vurub.Araşdırmalarda bu, onun
övladının olmaması ilə əlaqələndirilib.
Bildirilir ki, şairəyə sevdiyi həyat yol-
daşıxəyanətedir.O,buvəfasızlıqdan
bərksarsılır.Ailəsinindağılmasınıheç
cür qəbul edə bilmir, özünü bədbəxt
hesabedir.Aldandığınıözünəbağışla-
mayan, vəfasızlıqdan və talesizlikdən
sarsılanHeyranxanımdeyir:

Vurdun ol qədər sən vəfadan dəm, 
Xatirimdə nə şübhə qaldı, nə qəm. 
Gülüşün qönçə, göz yaşın şəbnəm, 
Məni aldatdı, bilmədim nə edim, 
Qəlbimi zar, qərqi-xun etdi. 

Şairəbirneçəəsərindəbukimişika-
yətləri iləsevdiyişəxsəmünasibətləri-
ni, puç olan ümid və arzularını bütün
təfərrüatıiləbəyanedir.
Ömrünün sonuna kimiTəbriz şəhə-

rindəyaşayanHeyranxanımbuqədim
vətəntorpağındadabirrahatlıqtapmır.
Sankiözünüzindandakıkimihissedir.
Bir tərəfdəndə təbrizliqadınların inki-
şafdanqalması vəhüquqsuzluğuonu
narahat edir.O, yaradıcılığında xalqı-
nınbuproblemlərinədəyerayırır.On-
ların hüquqsuzluğundan narahatlığını
diləgətirir:

Yoxdur o sənəm, onda 
 dü əbruyi-xəminə,
Biz səcdə edək, qoy bütü 
 bütxanə dağılsın.
Heyran, çü yanarsan o qədər 
 şəmə müqabil,
Bir vəz ilə çək şölə ki, 
 pərvanə dağılsın.

Eyni zamanda romantik şairə olan
Heyran xanım həyat yoldaşının tim-
salında eşqə qiymət verib. Onu hər
şeydənucadəyərləndirib.M.Füzulinin
məşhurqəzəlinənəzirəolaraqyazıb:

Olubdu qəm yatağı 
 şad gördüyüm könlüm,
Dağıldı qüssədən 
 abad gördüyüm könlüm...

Yaradıcılığı janr, üslub, bədii sənət-
karlıq baxımından çox zəngin olan
Heyranxanımklassikpoeziyaənənə-
ləriniuğurladavametdirib,Azərbaycan
şairlərininirsiiləyaxındanmaraqlanıb.
O, klassik poeziyanın qəzəl, müxəm-
məs,müstəzad,rübaivəməsnəvijanr-
larında əsərlər qələmə alıb.Özündən
sonra4500beytdənibarətdivanıqalıb.
Nəsimiyə yüksək dəyər verən şairə

onunkimiinsanıucavarlıqhesabedib.
Nəsiminin bənzərsiz yaradıcılığından

təsirlənsə də, hürufilik ideyalarını tək-
raretməyib...HeyranxanımMollaPə-
nahVaqif,QövsiTəbrizivəHafizŞirazi
poeziyasınıdatəqdiredib.
Taleyi ilə barışmayan şairə ümidini

Tanrıya bağlayır. Müəllif “Ağlayıram”
qəzəlindədeyir:

Könül ki, hicrdən oldu fikar, ağlayıram,
Bütün vücudum olub biqərar, ağlayıram.
Nədən şikayət edim, 
 bəxtidən və ya göydən?
Məni əzir sitəmi-ruzigar, ağlayıram.

Şairə ömrünün müdrik çağlarında
ikənTəbrizdədəhşətlizəlzələbaşve-
rir.Şəhərböyükdağıntıyaməruzqalır
vəxeyliinsanhəlakolur.Bundanbərk
təsirlənənHeyranxanım“Təbrizdəzəl-
zələ”adlıəsəriniqələməalır:

Oldu, yarəb, həlak insanlar!
Suvarıb torpağı qızıl qanlar.
Oldu çöllər cavanlara mədfən,
Çoxlarına nə qüsl var, nə kəfən.
Sinəsi dağlı, gözləri giryan,
Minlər ilə ana edər əfqan.
Bala dərdilə cümləsi ağlar,
Nə bir ehsan, nə xətmi-Quran var...

Əsərlərinizəmanəsinəgörəaydınbir
dildəyazan,bədiitəsvirvəifadəvasitə-
lərindənyerli-yerindəistifadəedənHey-
ranxanım1848-ciildəTəbrizdədünya-
sınıdəyişib,buşəhərdədədəfnolunub.

Savalan FƏRƏCOV

Fərman Salmanovun 90 illiyi münasibətilə 
Milli Kitabxana virtual sərgi təqdim edib

İyulun28dəməşhurazərbaycanlıneftçi,mühəndisgeoloq,
SosialistƏməyiQəhrəmanıFərmanSalmanovun(1931–2007)
90illikyubileyitamamoldu.FərmanSalmanovunadıdünya
nefttarixinəRusiyaFederasiyasıTümenvilayətininzəngintəbii
sərvətlərininilkkəşfiyyatçılarındanbirikimidaxilolub.Fər
manSalmanovheçbirneftehtiyatınınolmadığıiddiaedilən
QərbiSibirdə1961ciildəilkneftyataqlarınıüzəçıxarıb.Onun
rəhbərliyialtındakarbohidrogenehtiyatlarıiləzənginyüzdən
artıqirihəcmliyataqkəşfedilərəkistismaraverilib.

F.Salmanovun
şəxsiyyətində təd-
qiqatçı-alim səriş-
təsi,peşəkarneftçi
istedadı,dövlət və
ictimai xadim təc-
rübəsi vəhdət təş-
kiledib.Onunneft
vəqazgeologiyası
sahəsində  funda-
mental axtarışları-

nınnəticələrimütəxəssislərtərəfindəndaimyüksəkqiymətlən-
dirilibvə ixtisaslıneftçi kadrlarınyetişdirilməsində mühüm rol
oynayıb.
F.Salmanov keçmiş SSRİ-nin orden vəmedallarına,Rusiya

Federasiyasının“Əməkdargeoloq”ufəxriadına,Azərbaycanın
“Şöhrət”ordeninə(2001)layiqgörülmüşdü.2019-cuildəRusi-
yanınSurqutşəhərininhavalimanınaF.Salmanovunadıverilib.
Məşhur həmvətənimizin 90 illik yubileyi münasibətilə,

M.F.Axundzadə adınaAzərbaycanMilli Kitabxanasının əmək-
daşları tərəfindən “Fərman Salmanov – 90” adlı virtual sərgi
hazırlanıb. Virtual sərgidə Fərman Salmanov haqqında rəsmi
sənəd, fotolar, mükafatları, müəllifi olduğu kitablar, eləcə də
haqqındayazılankitabvəməqalələrnümayişolunur.
Virtualsərgiilətanışolmaqistəyənlərbulinkdənistifadəedə

bilərlər:http://anl.az/el/vsb/Ferman_Salmanov_90/index.htm
Azərbaycanxalqıdünyasivilizasiyasınatöhfələrvermiş,özü-

nünbənzərsizmillikoloritini,millimənliyiniqoruyubsaxlamışöv-
ladlarıilədaimafəxredir,qürurduyur.

Şəhidliyin uca zirvəsində
Vətəniniürəkdənsevən,onunyolundaşirincanındankeçən
mərdoğullardanbiridəOrxanMübarizoğluDənziyevdir.
LerikrayonununLamankəndindənolanbudağvüqarlıigid
uluyurdyerimizQarabağuğrundagedənhaqqsavaşımızda
şəhidolandaömrünün19cuiliniyaşayırdı...

Orxanyetkinlik
yaşınaçatanda
ürəyindəVətə-
nə,millətəsevgi
hissiboyver-
mişdi.2020-ci
ildəMilliOrdu
sıralarınayola
düşəndədəamalı
sinəsiniyanarod
edib,təcavüzkar
ermənidığaların
bağrınıçatlatmaq
idi.Əsgərlikhə-
yatıöncəbhədən
başlanmışdı.Çox
keçmir,nümunə-
vixidməti,hərbi

təlimlərzamanıigidliyionuəsgəryoldaşlarının,komandirlərin
sevimlisinəçevirir.
ArtıqüçayidiəsgərOrxanDənziyevVətənqarşısındaövlad-

lıqborcunuləyaqətlə,vicdanlayerinəyetirirdi.İkinciQarabağ
müharibəsi başlanır.O da əsgər yoldaşları ilə hərbmeydanı-
nagirirvəotuz iləyaxınVətəntorpaqlarınıəsarətdəsaxlayan
düşməndən qisasını alacağına and içir. Ağdərə-Tərtər istiqa-
mətindəqəhrəmancasınadöyüşür,Vətəntorpağınınhərqarışı
uğrundacanqoyur.2020-ciilin15oktyabrındaqəfilatılanyağı
gülləsininqurbanıolur.
Gənc yaşında özünü Vətəninə fəda edən Orxan Dənziyev

ucaldığışəhidlikzirvəsindəadınıqəhrəmanlıqtariximizəyazdı.
Ölümündənsonralayiqgörüldüyü“Vətənuğrunda”medalıonun
göstərdiyişücaətədövlətimiztərəfindənverilənqiymətdir.
LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsininLerikrayonuüzrəbaş

məsləhətçisi,şəhidinqohumuMüqəddəsDənziyevdeyir:“Orxan
Vətəninə,xalqına,torpağınalayiqliövladkimiböyümüşdü.Məhz
bunagörədəömrünüVətəniüçünyaşamağıbacardı.İndio,təkcə
ailəsinin,Dənziyevlərindeyil,bütünAzərbaycanxalqınınoğludur.
BizVətəninqürurunuhərşeydənüstüntutan,onunyolundacanın-
dankeçənOrxanlafəxredirik”.

Zəfər ORUCOĞLU 
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

“Kəndimizdəyəm, 
evimiz hansı tərəfdədir?”

44günlükIIQarabağmüharibəsiVətən
oğullarınıncəsarətvəmübarizliyiniortaya
qoydu.Bizdətorpağımüqəddəsbilib
uğrundacanınıqanınıəsirgəməyənigid
lərimizitanıtmağadavamedirik.Budəfə
şəhidbaşleytenantTeymurMəcidzadə
haqqındasözaçacağıq.

Teymur Tehran oğlu Məcidzadə 1992-ci
il oktyabrın 10-da Füzuli rayonununGecə-
gözlü kəndində anadan olub. 1993-cü ilin
23 avqustunda Ermənistan silahlı qüvvələ-
ri tərəfindən Füzuli rayonu işğal olunur və
onunailəsi də isti ocağındanqaçqındüşə-
rək Bakıya pənah gətirir. Teymur paytaxtın
Xətai rayonundakı 25 saylı liseydə təhsil
alır.CoğrafiyavəAzərbaycandiliüzrəfənn
olimpiadasındaiştirakedərəkbirinciyerəla-
yiqgörülür.2010-cuildətəhsilinibaşavurub
AzərbaycanDövlətİqtisadUniversitetinəqə-
bulolunur.AliməktəbibitirərəkVətənborcu-
nuödəməküçünFüzulirayonundakıNsaylı
hərbihissədəxidmətkeçir.Biraddımlığında
ata yurdunun düşmən tapdağında olma-
sıonunqüruruna toxunur,qəlbini ağrıdırdı.
Hərbixidmətiniuğurlabaşavurduqdanson-
rabirsırasahələrdəişləyir.Lakinyurdnisgili,
hərbsahəsinəolansevgisibuşanlıformanı
yenidəngeyinməsinərəvacverir.2018-ciilin
oktyabr ayında Azərbaycan Silahlı Qüvvə-
lərininTəlimvəTədrisMərkəzindəüçaylıq
xüsusi təlimkeçərək leytenant rütbəsialır.

TağımkomandirikimiBakışəhərindəkiNsaylı
hərbi hissədə xidmətəbaşlayır.Xidməti döv-
ründənizam-intizamıiləseçilir.Eynizamanda
italyandilindənxüsusikursagöndərilir...
Ötənilin27sentyabrındabaşlananVətən

müharibəsindəözşəxsiheyətiiləöncəbhə-
yəyollanır.Cəbrayılın,Füzulininazadolun-
masıuğrundagedənağırdöyüşlərdənsonra
uğurluəməliyyatXocavəndrayonuistiqamə-
tindədavametdirilir.Dahasonraözşəxsihe-
yətiiləbirlikdəŞuşaşəhərininazadolunma-
sıuğrundadöyüşlərəqoşulur,böyükşücaət
göstərir.Hərbi vəcoğrafibilikləri sayəsində
tabeliyindəolan104nəfərlikşəxsiheyətitəh-
lükəsizmövqeyəyerləşdirməyibacarır.
Teymurunsondöyüşüarzularımızınşəhəri

Şuşanınazadlığıuğrundaolur.Noyabrın8-də
–AliBaşKomandanınŞuşanınazadolunma-
sı müjdəsini verdiyi gün mənfur düşmənin
tör-töküntülərininqala-şəhərimizdəntamami-
lətəmizlənməsiüçüngedənqanlıdöyüşlərdə
qəhrəmancasınaşəhidlikzirvəsinəyüksəlir.
Şəhidin atasıTehranNəcəfov qeyd edir

ki,Füzulidəolarkənoğluonunlaəlaqəsax-
layıb:“Zəngelədiki,ata,kəndimizingirəcə-
yindəqoyulanheykəlinyanındayam,evimiz
hansı tərəfdədir? Kənddə evlərin hamısı
yerləyeksanedilib.Söylədimki,oğlum,28
ilkeçib,heçməngəlsəm,evimizi tapabil-
mərəm. Oğlumla sonuncu dəfə oktyabrın
30-daəlaqəsaxlayabildik.Dediki,narahat
olmayın,Ordumuzinamlairəliləyir”.

AnasıYasəmənCamalovaoğlununuşaq-
lıqdanfutbolaböyükhəvəsiolduğunudeyir:
“Teymur“Neftçi”klubununsadiqfanatların-
dan idi.Teymur kimimərd oğulların sayə-
sində qaçqın-köçkün adından azad olduq.
Yaxın zamanlarda da doğma yurdumuza
qayıdacağıq. Allah Teymura və bütün şə-
hidlərimizərəhməteləsin”.
TeymurMəcidzadənoyabrın9-daBakı-

da II Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşı-
rılıb. Ölkə başçısının müvafiq sərəncam-
larıiləölümündənsonra“Vətənuğrunda”,
“Cəbrayılın azad olunmasına görə”, “Fü-
zulinin azad olunmasına görə”, “Şuşanın
azadolunmasınagörə”və“Hərbixidmətlə-
rəgörə”medallarıilətəltifedilib.
Allahrəhməteləsin.

NURƏDDİN

Şəhidlikvətənpərvərliyinənaliməqa
mıdır.Özyurdsevərliyiiləbualiməqa
maucalaraqxalqımızaQələbəsevinci
yaşadanlardanbiridəTuralTaryel

oğluMəmmədovdur.

O,5noyabr1999-cuildəDaşkəsənrayo-
nundaanadanolub.Birmüddətdən sonra
ailəsi Bakıya köçür və Tural 2006-cı ildə
paytaxtın Binəqədi rayonunun Rəsulzadə
qəsəbəsindəki  99 nömrəli orta məktəbə
gedir. IX sinfi bitirib C.Naxçıvanski adına
Hərbi liseyə daxil olsa da, səhhəti ilə əla-
qədar orada təhsilini davam etdirə bilmir.
2017-ciildəyaşadığıMehdiabadqəsəbə1
saylıtamortaməktəbiəlaqiymətlərləbitirir.
Müəllimlərinindediyinəgörə,Turaltərbiyəsi
vəyaxşıoxumağıiləonlarınsevimlişagirdi
olub.O,əsgəriborcunuyerinəyetirdikdən
sonraişləyərəkailəsinəköməkedib.
2020-ci ilin27sentyabrında İkinciQara-

bağ müharibəsi başlayanda Tural könüllü
olaraq orduya yazılır. Öncə Gəncədə tə-
limlərdə iştirak edir.Döyüş yoluFüzulidən
başlayır,sonradigərərazilərimizinişğaldan
azad olunmasında iştirak edərək qəhrə-
manlıqgöstərir.Şuşauğrundagedənqan-
lıdöyüşlərdə6yaralıəsgəryoldaşınıxilas
edir. Vətən müharibəsinin son günündə,
noyabrın9-daürəyindənaldığıqəlpəyarası
nəticəsindəşəhadətəyüksəlir.
Şəhidin anası Könül Həsənova söyləyir

ki, Tural mərd, cəsur uşaq olub: “Döyüşə

gedəndə mən pis olmuşdum, o da mənə
təskinlik verib deyirdi ki, səni, anaları, ba-
cıları,Vətənikimqorumalıdır?Əlbəttə,mən
getməliyəm,mənqorumalıyam,bizlərqoru-
malıyıq!Cəbhədəolandadahərgünzəng
edirdi, maraqlanırdı. Hiss edəndə ki, mən
ağlayıram,deyirdi,ana,ağlama,sənağla-
yandaməndözəbilmirəm.Mənimgözyaşı-
maqıymırdı.Axırıncıdanışığımızdanoyab-
rın5-dəoldu.Doğumgünündəmənəzəng
etdi.Təbrikelədim,dedimki,özündənmu-
ğayatol.Eləbilürəyinədammışdı,məndən
halallıq istədi.Məndədedimki,bala,niyə
elə deyirsən, ananın haqqı həmişə uşağı
üçünhalaldı,özüdəsəninkimiuşağahalal
olsun...Ayın 5-dən sonra oğlumdan zəng
gəlmədi.Şəhidolmamışdanəvvəlyuxuma
girdi,mənçoxnarahatidim.Hamımənətə-
səlliverirdiki,bəlkə telefonunanəsəolub,
zəngedəbilmir.Narahatolma,zəngedər.
Ammaürəyimədammışdıki,oğlumanəsə
olub...Bircəonunla təsəlli tapıramki,mə-
nim balam torpaq, Vətən uğrunda şəhid
oldu. Hara gedirəm, hamı oğlumunmərd-
liyindən, cəsurluğundan, dostları ilə gözəl
rəftarındandanışır.Allahmənimbalamada,
bütünşəhidlərimizədərəhməteləsin”.

Bacısı Yasəmən Məmmədova isə deyir
ki,Turalçoxyaxşıqardaşidi:“İkiyaşmən-
dənböyükidi,həmişəqayğımaqalırdı.Heç
kəsi,həttaanamıdaqoymurdumənimxət-
rimədəysin.Turalınçoxgözəlrəsmçəkmək
qabiliyyəti vardı.Məndəhər zamanonun
kimirəsmçəkməkistəyirdim.Əkizolmasaq
da,qardaşımşəhidolananhissetdim.Hə-
minanyerimdəqərartutabilmirdim...Mən
Vətənimiz uğrunda şəhid olan qardaşımla
fəxredirəm...”.
YaşadığışərəfiömüryolundaTuralheçkimi

incitmədivə indi isəölümüiləənucazirvəyə
yüksəldi. Vətənə, bayrağa bağlı olan igidimiz
müharibəyə yollanmamışdan əvvəl üçrəngli
bayrağımızlaŞəhidlər xiyabanını ziyarətedə-
rək orada şəhidlərimizin qanını düşməndən
alacağınaandiçmişdi.O,andınasadiqqalaraq
ziyarətetdiyişəhidlərimizinyanındauyuyur.
TuralMəmmədovnoyabrın9-daXırdalan

şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında torpağa
tapşırılıb. Ölkə başçısının müvafiq sərən-
camlarıilə“Vətənuğrunda”,“Şuşanınazad
olunmasınagörə”və“Cəsurdöyüşçü”me-
dallarıilətəltifedilib.
Ruhuşadolsun.

Səbinə ƏLİBALAQIZI

“Gülüşün qönçə, göz yaşın şəbnəm...”

Doğum günündə zəng edib 
anasından halallıq istəmişdi...

Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları 
Atatürk Kitabxanasında araşdırma aparıblar

AMEAMəhəmmədFüzuliadınaƏlyaz
malarİnstitutununelmikatibi,filologiya
üzrəfəlsəfədoktoruƏzizağaNəcəfzadə
vəBeynəlxalqəlaqələrşöbəsininƏlyaz
malarınelmiekspozisiyasısektorunun
aparıcıelmiişçisi,filologiyaüzrəfəlsəfə
doktoruAynurNəcəfovaTürkiyənin
AtatürkKitabxanasındaelmiaraşdırma
aparıblar.

Əlyazmalar İnstitutundan verilən məlu-
mata görə, alimlər Atatürk Kitabxanası-
nınmüdiriƏli ŞəfəqÖzdəmirlə görüşüb,
kitabxananın fondunda mühafizə olunan
materiallar,buradakı4760cildəlyazmanın

toplanılmatarixi,mövzuvədilüzrətəsni-
fatı, ekspozisiyası və kataloqlaşdırılması
barədəətrafıbilgiəldəediblər.Həmçinin
əlyazmaların bərpa və rəqəmsal arxivdə
elektronlaşdırılmasıişiilətanışolublar.
Kitabxana rəhbərliyi tərəfindən Əlyaz-

malarİnstitutununəməkdaşlarına“Atatürk
Kitabxanasında qorunan türkcə əlyazma
divanlarının əlifba kataloqu” və Hüseyn
Türkmənin“Türkiyəkitabxanalarıəlyazma
kataloqları(1923-2006)”hədiyyəolunub.
Qeyd edək ki, Atatürk Kitabxanasının

fondundaNəsimi, Xətai, Füzuli kimi gör-
kəmli Azərbaycan şairlərinin anadilli di-
vanlarınınnüsxələridəmühafizəolunur.



Azərbaycan
1 av qust 1896 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr rəs sa mı 

və qra fi  ka us ta sı Hə sə na ğa Ha ca ğa oğ lu Mus ta fa yev (1896 – 
22.4.1971) ana dan olub. Ope ra və Ba let, Mu si qi li Ko me di ya və b. 
teatr lar da ta ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib. 

1 av qust 1908 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Hi da yət Əli oğ lu 
Əfən di yev (1908-1979) Şa ma xı da ana dan olub.

1 av qust 1929 – Əmək dar elm xa di mi, ədə biy yat şü nas, pro fes sor 
Ba ğır İb ra him xə lil oğ lu Ba ğı rov (1929 – 15.1.2010)  ana dan olub.

1 av qust 1934 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Xey rul la Qu-
lam oğ lu Məm mə dov (1934 – 8.9.2005) Le rik ra yo nu nun Ho ve ri 
kən din də ana dan olub. 

1 av qust 1948 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor, re jis-
sor Ələk bər Yu nus oğ lu Mu ra dov (1948 – 1.8.2013) Ba kı da do ğu-
lub. Film lə ri: “Qa la dan ta pı lan müc rü”, “O dün ya dan sa lam” (ope-
ra tor), “Gül lə lən mə tə xi rə sa lı nır” (re jis sor) və s.

1 av qust 1961 – Ta nın mış bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Qəm bər Mux tar oğ lu Hü seyn li (16.4.1916 – 1961) və fat edib. Po-
pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir.

1 av qust 1981 – Əmək dar ar tist Əli hey dər (Hey dər) Hə sən za də 
(1913-1981) və fat edib. Nax çı van Döv lət Dram, Azər bay can Döv-
lət Gənc Ta ma şa çı lar teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

2 av qust 1949 – Xalq ar tis ti, ta nın mış qar mon ifa çı sı Ka mil Sə-
fə rə li oğ lu Və zi rov (1949 – 13.2.2018) Ba kı da do ğu lub. Azər bay-
can Döv lət Mah nı Teat rı nın so lis ti olub.

2 av qust 1969 – Mil li səh nə mi zin ilk azər bay can lı qa dın mü ğən-
ni lə rin dən bi ri, Xalq ar tis ti Hə qi qət Əli qı zı Rza ye va (20.5.1907 – 
1969) və fat edib. 

2 av qust 1980 – Gör kəm li teatr re jis so ru, Xalq ar tis ti, Döv lət 
mü ka fa tı laureatı To fi q Sə məd Mən sur oğ lu Ka zı mov (14.1.1923 – 
1980) dün ya sı nı də yi şib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da baş re jis-
sor iş lə yib. Gənc Ta ma şa çı lar, Rus Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr-
la rın da ta ma şa lar ha zır la yıb. 

2 av qust 1984 – SS Rİ Xalq ar tis ti, gör kəm li di ri jor və bəs tə kar Ni-
ya zi (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yov-Ta ğı za də; 20.8.1912 – 1984) 
və fat edib. “Xos rov və Şi rin” ope ra sı, “Çit ra” ba le ti, “Rast” sim fo nik 
mu ğa mı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

3 av qust 1933 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Lə man Hə-
sən qı zı Ata ki şi ye va (1933-2015) Ba kı da ana dan olub.

3 av qust 1982 – Şu şa şə hə rin də gör kəm li şairə Xur şud ba nu 
Na tə va nın abi də si nin (hey kəl tə raş – Hə yat Ab dul la ye va) açı lı şı 
ke çi ri lib. Mə ra sim də res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-
nın Bi rin ci ka ti bi Hey dər Əli yev iş ti rak edib.  

4 av qust 1915 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti Məm mədr za İsa 
oğ lu Şeyx za ma nov (1915 – 25.1.1984) Gən cə də do ğu lub. Gən cə 
Dram, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb. “Bir qa la nın sir ri”, 
“Qa tır Məm məd”, “Nə si mi”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Tü tək sə si” fi lm-
lə rin də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

4 av qust 1939 – Əmək dar ar tist Ofe li ya Ka mal qı zı Məm məd za-
də (1939 – 11.7.2007) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Dram, Mu-
si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb. Film lər də (“Bir cə nub şə hə rin-
də”, “Ye nil məz ba tal yon”), te le ta ma şa lar da ma raq lı rol lar oy na yıb. 

4 av qust 1946 – Xalq ar tis ti Ra fi q Ey yub oğ lu Hü sey nov (1946 
– 26.10.2017) Şu şa da do ğu lub. 30 ilə ya xın Azər bay can Te le vi zi-
ya sı nın apa rı cı dik tor la rın dan bi ri olub.

5 av qust 1890 – Ope ra mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Məm məd ta ğı 
Ab bas oğ lu Ba ğı rov (1890 – 16.4.1961) Ba kı da do ğu lub. 1925-ci 
il dən Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

5 av qust 1896 – Xalq ar tis ti, vo kal çı Ro man Mak si mo viç Tri fo-
nov (1896–1966) Sa ra tov da do ğu lub. 1948-ci il dən Azər bay can 
Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

5 av qust 1937 – Xalq ar tis ti, ta nın mış sk rip ka ifa çı sı Sər vər Sol-
tan oğ lu Qə ni yev (1937 – 5.9.2010) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti, Qa hi rə Kon ser va to ri ya sın da (Mi-
sir) ka fed ra mü di ri (1971-1979), 1991-ci il dən Tür ki yə nin Bil kənd 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru, sim fo nik or kest ri nin bə dii rəh bə ri olub. 

5 av qust 1950 – Ya zı çı-pub li sist Ra fi q Nə zir oğ lu Ta ğı (1950-
2011) Ma sal lı ra yo nu nun Xoş ço ban lı kən din də do ğu lub.

5 av qust 1950 – Teatr və te le vi zi ya re jis so ru Ey vaz Mə sud oğ lu 
Və li yev (1950–2002) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rın da qu ru luş çu re jis sor iş lə yib.

5 av qust 1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, teatr şü nas Kə-
ma lə Məm məd qı zı Cə fər za də (1950 – 31.7.2019) ana dan olub. 
Azər bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qın da,  Azər bay can Döv lət Tər-
cü mə Mər kə zin də ça lı şıb.

5 av qust 1998 – Pre zi dent Hey dər Əli ye vin sə rən ca mı ilə Ba kı-
da kı Şə hid lər xi ya ba nın da me mo rial abi də – “Əbə di mə şəl” komp-
lek si ucal dı lıb.

Dünya
1 av qust 1819 – Ame ri ka ya zı çı sı Her man Mel vill (Her man Mel-

vil le; 1819-1891) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mo bi Dik” ro ma nı, “Con 
Marr və di gər də niz çi lər” he ka yə lər top lu su və s.

1 av qust 1923 – SS Rİ Xalq ar tis ti, məş hur te le vi zi ya apa rı cı sı 
Va len ti na Leont ye va (1923-2007) ana dan olub.

1 av qust 1936 – Dün ya şöh rət li fran sız mo del ye ri İv Sen Lo ran 
(Yves Hen ri Do nat Mat hieu-Saint-Laurent; 1936-2008) ana dan olub.

2 av qust 1834 – Fran sız me ma rı Fre de rik Ogüst Bar tol di (Fre-
de ric Augus te Bart hol di; 1834-1904) ana dan olub. ABŞ-ın Nyu-
York şə hə rin də ki “Azad lıq” hey kə li nin müəl li fi  dir.

2 av qust 1892 – Ame ri ka nın “War ner Brot hers” ki no kor po ra si-
ya sı nın qu ru cu la rın dan olan Cek Leonard Vor ner (Jack Leonard 
War ner; 1892-1978) ana dan olub.

2 av qust 1932 – İr land əsil li in gi lis akt yo ru Pi ter O’ Tul (Pe ter 
Seamus O’ Toole; 1932-2013) ana dan olub. Film lə ri: “Mil yo nu ne-
cə oğur la ma lı?”, “Ka li qu la”, “Ərə bis tan lı Lourens” və s.

3 av qust 1832 – Xor vat bəs tə ka rı və di ri jo ru İvan Zays (1832-
1914) ana dan olub.

3 av qust 1994 – Məş hur rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti İn no ken ti 
Smok tu novs ki (1925-1994) və fat edib. Film lə ri: “Ham let”, “Av to-
mo bil dən qo run”, “Ci na yət və cə za”, “Ölü can lar” və s.

4 av qust 1859 – Nor veç ya zı çı sı Knut Ham sun (Pe der sen; 
1859-1952) ana dan olub. “Ac lıq” psi xo lo ji ro ma nı ya zı çı ya şöh rət 
gə ti rib. “Tor pa ğın şi rə si” əsə ri nə gö rə ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1920) alıb.

4 av qust 1901 – Dün ya şöh rət li Ame ri ka caz mu si qi çi si, bəs-
tə kar Lui Armst ronq (Louis Da niel “Satch mo” Armst rong; 1901-
1971) ana dan olub.

4 av qust 1905 – Rus bəs tə ka rı, SS Rİ Xalq ar tis ti Bo ris Alek-
sand rov (1905-1994) ana dan olub. Keç miş So vet İt ti fa qı nın (in di 
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın) Döv lət him ni nin mu si qi si nin müəl li fi  dir.

5 av qust 1844 – Rus bo ya ka rı və qra fi  ki İl ya Ye fi  mo viç Re pin 
(1844-1930) ana dan olub. Məş hur əsər lə ri: “Bur lak lar Vol qa da”, 
“Töv bə dən im ti na”, “İvan Qroz nı və oğ lu İvan” və s.

5 av qust 1850 – Fran sız ya zı çı sı Gi de Mo pas san (Henry Re-
ne Al bert Guy de Maupas sant; 1850 – 6.7.1893) ana dan olub. 
Ro man la rı: “Hə yat”, “Əziz dost”, “Ar zu alo vu”; no vel la la rı: “Ma de-
mauzel Fi fi ”, “Bo yun ba ğı”, ”Mə həb bət təc rü bə si” və s.

5 av qust 1860 – İn gi lis rəs sa mı Luis Veyn (Louis Wil liam Wain; 
1860-1939) ana dan olub.
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Xalq rəssamı Güllü Mustafayevanın yaradıcılığı
XX əsr Azər bay can təs vi ri sə nət ta ri-
xin də uğur lu ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti ilə 
se çi lən qa dın rəs sam la rı mız çox olub. 
Ma ral Rəh man za də, El mi ra Şah tax tins-
ka ya, Bə du rə Əf qan lı, Gül lü Mus ta fa ye-
va, Xa li də Sə fə ro va, Və ci hə Sə mə do va, 
İz zət Se yi do va, Bə yim Ha cı ye va, El mi ra 
Hü sey no va, Hə yat Ab dul la ye va, Zi vər 
Məm mə do va, Mü nəv vər Rza ye va və 
baş qa la rı təs vi ri sə nə tin müx tə lif sa hə-
lə rin də fəaliy yət gös tə rib lər. Bu ya zı da 
Xalq rəs sa mı Gül lü Ha cı Naim Mus ta fa 
qı zı Mus ta fa ye va dan (1919-1994) söh bət 
aça ca ğıq. 

O, əs lən Şa ma xı dan ol sa da, Türk mə-
nis ta nın Cər co şə hə rin də ana dan ol muş-
du. 1927-ci il də ailə lə ri Ba kı ya kö çüb. Ata sı 
M.Ə.Sa bi rin qo hu mu, ana sı isə S.Ə.Şir va-
nin nəs lin dən olub lar. Mü rək kəb və çə tin 
hə yat yo lu keç miş G.Mus ta fa ye va ix ti sas 
təh si li ni Ə.Əzim za də adı na Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bin də al mış dı. 
1938-ci il də mək tə bi bi tir dik dən son ra müs-
tə qil bə dii ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti nə baş la yıb. 
Rəs sam ya ra dı cı lı ğı bo yu sü jet li tab lo, port-
ret, mən zə rə və na tür mort janr la rın da diq-
qə ti cəlb edən əsər lər qa le re ya sı ya ra dıb. 
G.Mus ta fa ye va Ma ca rıs tan, Fran sa və Tu-
nis də ya ra dı cı lıq eza miy yə tin də olub və öz 
ya ra dı cı ma ne ra sı nı zən gin ləş di rib. Rəs sa-
mın Ba kı şə hə rin də də fə lər lə fər di sər gi lə ri 
(1960, 1962, 1965, 1971, 1975, 1979) təş kil 
olu nub. Əsər lə ri öl kə miz də Mil li İn cə sə nət 
Mu ze yi, N.Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi və Azər bay can Döv lət 
Rəsm Qa le re ya sın da sax la nı lır. G.Mus ta-
fa ye va nın bə dii ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti yük-
sək qiy mət lən di ri lib, o, “Əmək dar rəs sam” 
(1973) və “Xalq rəs sa mı” (1992) fəx ri ad la-
rı na la yiq gö rü lüb.

G.Mus ta fa ye va nın sü jet li tab lo və port ret 
əsər lə rin dən “M.F.Axun do vun evin də ax ta-
rış” (1938), “Ba la ca mu si qi çi” (1938), “Ni-
za mi qo ca aşı ğı din lə yir” (1941), “Ley li və 
Məc nun məd rə sə də” (1941), “Məh sə ti Gən-
cə vi nin port re ti” (1947), “Pam bıq çı Bəs ti 
Ba ğı ro va nın port re ti” (1950), “Məc nu nun 
Ley li nin mə za rı üzə rin də öl mə si” (1952), 
“Pro fes sor, of tal mo loq Um ni sə Mu sa bə yo-
va nın port re ti” (1957), “Rəs sam Sət tar Bəh-
lul za də nin port re ti” (1963), “Cey ran Bay ra-
mo va nın port re ti” (1970), “Rəs sam Ma ral 
Rəh man za də nin port re ti” (1970), “Sü ley-
man Rə hi mo vun port re ti” (1970), “Ab dul-
la Şaiqin port re ti” (1971) və baş qa la rı nı 
qeyd et mək olar. Onun ya rat dı ğı port ret lər 
qa le re ya sı na nə zər ye tir dik də in cə sə nət 
xa dim lə ri nin, müx tə lif pe şə sa hib lə ri nin 
yad da qa lan bə dii su rət lə ri ni gör mək olar. 
Rəs sam XII əsr də ya şa mış şairə, məş hur 
rü bailər müəl li fi  Məh sə ti Gən cə vi nin port-
re ti ni son də rə cə us ta lıq la iş lə yib. Ob ra zı 
iş lə yər kən ən in cə de tal la ra va ra raq uğur-
lu bə dii tə sir qüv və si nə ma lik əsər ya ra dıb. 

Şairə nin mə na lı ob ra zı, 
döv rü və mü hi ti,  ge yim 
üs lu bu tab lo da mü vəff  ə-
qiy yət lə əks olu nub. Bu, 
rəs sa mın şah əsər lə rin-
dən he sab olu nur. 

Rəs sam mən zə rə jan-
rın da da ma raq lı əsər lər 
ya ra dıb. “Xaç maz mən-
zə rə si” (1944), “Qu ba 
mən zə rə si” (1945), “Di li-
can. Etüd” (1945), “Şu şa 
mən zə rə si” (1948), “Qu-
sar mən zə rə si” (1952), 
“Qu ba mən zə rə si” 
(1957), “Bu zov na. Etüd” 
(1968) ki mi nü mu nə lər 
bu qə bil dən dir. G.Mus-
ta fa ye va nın mən zə rə 
əsər lə ri nin ad la rı na be lə 
diq qət ye tir dik də onun 
öl kə mi zin dil bər gu şə lə-
ri nə ne cə ya ra dı cı mə-
həb bət lə bağ lan dı ğı nı və 
tə biət gö zəl lik lə ri ni rəng lə rin sir li di li ilə rəs-
sam tə xəy yü lün dən sü zə rək ta ma şa çı sı na 
çat dır maq is tə di yi ni duy maq olar.

G.Mus ta fa ye va nın ya ra dı cı lı ğın da xü su si 
əhə miy yət kəsb edən və onun ya ra dı cı lı ğı-
nın əsas leyt mo ti vi nə çev ril miş bir is ti qa-
mət də var. Bu, rəs sa mın bü tün ya ra dı cı lı ğı 
bo yu se və rək ya rat dı ğı “Bi zim uşaq lar” sil-
si lə si, müx tə lif yaş qrup la rın da olan uşaq-
la rın port ret lə ri dir. Uşaq port re ti ni iş lə mək, 
tə bii ki, fə rəh li ol du ğu qə dər də mü rək kəb-
dir. Mə sum uşaq la ra məx sus da xi li hiss lə ri 
təs vir et mək və on la rın da xi li dün ya sı nı kə-
tan da can lan dır maq ol duq ca bö yük zəh mət 
tə ləb edən iş dir. Rəs sam ya rat dı ğı sil si lə 
uşaq port ret lə rin də on la rın fər di xü su siy yət-
lə ri ni, şəx si ba ca rıq və key fi y yət lə ri ni əks 
et dir mə yə ça lı şıb, pa lit ra sın da əl van rəng 
qam ma sı na, sər bəst ya xı ma ne ra sı na, sa-
də kom po zi si ya qu ru lu şu na üs tün lük ve rib.  
“Bi zim uşaq lar” sil si lə si nə da xil olan “Ra hi lə” 
(1960), “Ay tən” (1964), “Ül kər” (1964), “Sk-
rip ka ça lan Se vinc” (1965), “Ley la” (1970), 
“Se vinc” (1970), “Rə na” (1971), “Sev da” 
(1972), “La lə” (1973), “Gül şən” (1975),  
“Rə na” (1982) və baş qa əsər lər bu na nü-
mu nə dir. 1979-cu ilin BMT tə rə fi n dən “Bey-
nəl xalq Uşaq İli” elan edil mə si mü na si bə ti lə 
rəs sa mın Ba kı da “Və tə nin xoş bəxt ba la la rı” 
ad lı fər di sər gi si təş kil olu nub. Hə min sər gi 
və rəs sa mın ya ra dı cı lı ğı  haq qın da həm ka-
rı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Sa dıq Şə rif-
za də “Ba kı” qə ze tin də (12.07.1979) ya zır dı: 
“G.Mus ta fa ye va nın ya ra dı cı lıq yo lu, is ti qa-
mə ti rəs sam lıq sə nə ti miz də ye ni dir. Həm də 
çox çə tin yol dur, çün ki uşaq lar la iş lə mə yin 
özü çə tin dir. Uşa ğı uzun müd dət ey ni və-
ziy yət də da yan ma ğa va dar et mək ol mur. 
Gə rək bö yük mü şa hi də çi, çox həs sas ola-
san ki, on lar da kı xa rak te rik ciz gi lə ri tu ta san. 

Ba la ca lıq da uşaq la rın ço xu bir-bi ri nə ox şa-
yır. On la rı fərq lən dir mək, fər di xü su siy yət lə-
ri ilə ta ma şa çı la ra təq dim et mək üçün gə rək 
yük sək is te dad yük sək pe şə kar lıq la bir ləş-
sin. G.Mus ta fa ye va nın əsər lə rin də biz bu 
mə ziy yə ti gö rü rük”.

Qeyd et di yi miz ki mi, o, xa ri ci öl kə lər də 
ya ra dı cı lıq eza miy yət lə rin də ol muş, gö rüb 
mü şa hi də et di yi hal, ha di sə və mə kan la rı 
bə dii bi çim də öz tə xəy yü lün dən ke çi rə rək 
kə tan da can lan dır mış, diq qə ti cəlb edən tab-
lo lar ya rat mış dır. Rəs sam 1960-cı il Fran sa 
sə fə rin dən “Rəs sam lar mey da nı”, “Pa ris, 
Ope ra teat rı”, “Ey fel qül lə si”, “Me ton şə hə ri”, 
1961-ci il Tu nis sə fə rin dən “Ərəb qı zı Lə ti fə”, 
“Tu nis li mək təb li”, “Qa be sa lı qa dın”, “Qo ca”, 
“Ka sıb ərəb”, 1962-ci il Ma ca rıs tan sə fə rin-
dən “Bu da peşt də kü çə”, “Ma car akt ri sa sı”, 

“Bu da peşt li qız”, “Du nay 
sa hil lə rin də” ki mi əsər lər 
ər sə yə gə tir miş dir.

G.Mus ta fa ye va mü-
rək kəb ömür yo lu ke çib. 
Şa ma xı da zəl zə lə dən 
son ra ailə si Türk mə nis-
ta na kö çən rəs sa mın 
ata sı ailə də ki qız öv-
lad la rı nın və tən də bö-
yü mə lə ri üçün Ba kı ya 
kö çür. Gül lü xa nım hə lə 
Rəs sam lıq Mək tə bin də 
ta nış ol du ğu, gə lə cə yin 
ta nın mış rəs sa mı Hə sən 
Haq ver di yev lə ailə hə-
ya tı qu rur. Hə yat yol da şı 
sür gün olu nan rəs sam 
məc bu riy yət qar şı sın da 
qa la raq on dan bo şa nır. 
Bir da ha hə yat yol da-
şı nın qa yıt ma ya ca ğı nı 
dü şü nən G.Mus ta fa ye-
va ikin ci də fə rəs sam 

Nə cəf qu lu Rə fi  yev lə ailə hə ya tı qu rur. Son-
ra dan bə raət alıb qa yı dan H.Haq ver di yev lə 
bir da ha hə yat yol la rı bağ lan mır. Və be lə cə, 
bir şə hər də və bi na da (Rəs sam lar evi) bu iki 
rəs sam öz hə yat la rı nı ya şa yır lar. Ki no ki mi 
hə yat, zid diy yət lər lə do lu ömür yo lu. 

Fi kir lə ri mi zi rəs sa mın “Ədə biy yat və in-
cə sə nət” qə ze tin də (03.02.1979) dərc olun-
muş öz söz lə ri  ilə ye kun laş dır maq is tər dik: 
“Mən ya ra dı cı lı ğı mı uşaq la ra həsr et mi şəm. 
Gü nəş li di ya rı mı zın xoş bəxt uşaq la rı – gül 
nə fəs li kör pə lər ne çə-ne çə əsə ri min qəh rə-
ma nı olub. Hər də fə də mə nə elə gə lib ki, 
bu möv zu ya ye ni cə mü ra ciət edi rəm. Də fə-
lər lə xa ri ci öl kə lər də ol mu şam. Ba la ca dost-
la rım la gö rü şüb söh bət et mi şəm, port ret lə-
ri ni iş lə mi şəm. On la rı şən, xoş bəxt gö rən də 
əlim də yax şı iş lə yib, ciz gi lər, bo ya lar san ki 
öz-özü nə ta pı lıb. Be lə an lar da on lar la bir gə 
mən də se vin mi şəm, əsə ri min yax şı çı xa ca-
ğı na  ürək dən inan mı şam”.

Əsəd QULİYEV
sənətşünas, AMEA-nın dissertantı, 

Rəssamlar İttifaqının üzvü

Özbək şairinin “44 gün”ü
Azərbaycanın Vətən müharibəsindən bəhs edir

Öz bə kis tan da ta nın mış şair Xa siy yət Rüs tə-
min Azər bay ca nın Və tən mü ha ri bə sin dən 
bəhs edən “44 gün” ki ta bı işıq üzü gö rüb. 
Ki tab Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi nin tə şəb-
bü sü ilə çap olu nub.

Öz bək və Azər bay can dil lə rin də nəşr olu-
nan ki ta bın ədə bi məs lə hət çi lə ri Mil li Məc li sin 
Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa-
ye va və şair-tər cü mə çi Fəh ri yar, Azər bay can 
di li nə tər cü mə çi lə ri Rəh mət Ba ba can, İn ti qam 
Ya şar və El şan Əzim dir.

Top lu da Azər bay ca na həsr olu nan “Adı La lə idi o qı zın” poema-
sı, “Ra hat sız ke çən 44 gün” əsə ri, “Yu xu ma gi rir Qa ra bağ” gün də li yi 
yer alıb. Həm çi nin Xa siy yət Rüs təm haq qın da Qə ni rə Pa şa ye va nın, 
pro fes sor Ra miz Əs kə rin, şair Ək bər Qo şa lı nın, şair Afaq Şıx lı nın, 
həm çi nin Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də-
niy yət Mər kə zi nin di rek to ru Sa mir Ab ba so vun və ya zı çı Elu ca Ata lı-
nın fi  kir lə ri ve ri lib.

Gənc caz ifaçıları üçün müsabiqə 
“Ba kı Jazz” Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı çər çi və sin də gənc ifa çı lar üçün 
“İ Am Jazz man!” ad lı mü sa bi qə elan olu nub. Mü sa bi qə 14-30 yaş lı 
mu si qi çi lər üçün nə zər də tu tu lub.

Se çim tu ru iki mər hə lə dən iba rət ola caq, bu ra da pe şə kar mün sifl  ər 
he yə ti is ti qa mət ve rə cək və iş ti rak çı nın mu si qi bi lik lə ri ni qiy mət lən di-
rə cək. Mü sa bi qə də koor di na tor və müəl lim lər iş lə yə cək lər.

Bi rin ci ye rin qa li bi nə mü ka fat ola raq min ma nat məb lə ğin də pul ve-
ri lə cək.

Mü sa bi qə də iş ti rak et mək is tə yən lər Ni za mi 90A, Land mark, 22 
mər tə bə ün va nı na ya xın la şa raq mü ra ciət edə bi lər lər.

“Sirli Azərbaycan –
Şərq və Qərb arasında körpü”

Ölkəmizi alman tələbələrə tanıtmaq üçün yay məktəbi
Azər bay can Dil lər Uni ver si te tin də sent yab rın 4-dən 14-dək 
“Sir li Azər bay can – Şərq və Qərb ara sın da kör pü” möv zu-
sun da yay mək tə bi təş kil olu na caq.

Uni ver si tet dən bil di ri lib ki, yay mək tə bin də öl kə miz də is-
tə ni lən ix ti sas üz rə təh sil alan, al man di li bi lik sə viy yə si (mi-
ni mum B1) və in gi lis di li bi lik sə viy yə si (mi ni mum B1) olan 
tə lə bə lər (ba ka lavr, ma gistr) iş ti rak edə bi lər lər.

Yay mək tə bi nin məq sə di Al ma ni ya nın müx tə lif uni ver si tet lə-
rin də təh sil alan tə lə bə lə rə öl kə mi zi ta nıt maq dır. La yi hə azər-
bay can lı tə lə bə lə rə öl kə miz haq qın da ilk təəs sü rat ya rat maq, 
müx tə lif sa hə lər üz rə ak tual möv zu lar da mü za ki rə lər də iş ti rak 
et mək im ka nı ve rə cək, elə cə də  Al ma ni ya dan və Azər bay-
can dan olan iş ti rak çı lar ara sın da ün siy yə tin qu rul ma sı na, ye ni 
nə zə ri və prak tik bi lik lə rin əl də olun ma sı na şə rait ya ra da caq. 

Yay mək tə bin də Azər bay ca nın ic ti mai, iq ti sa di və mə də ni 
hə ya tı nın müx tə lif sa hə lə ri (ədə biy yat, dil, ta rix, mu si qi, in cə-
sə nət, iq ti sa diy yat və s.) üz rə yer li və al man eks pert lə rin, alim 
və mü tə xəs sis lə rin al man və in gi lis dil lə rin də mə ru zə lə ri din lə-
ni lə cək və on la rın ət ra fın da mü za ki rə lər apa rı la caq.

Yay mək tə bin də iş ti rak edə cək tə lə bə ay rı-ay rı sa hə lər üz rə 
in tel lek tual mü za ki rə lər apar ma ğı ba car ma lı, Azər bay ca nın ta-
ri xi və mə də niy yə ti, ic ti mai hə ya tı haq qın da mə lu mat lı ol ma lı, 
Ba kı və Ab şe ro nun ta ri xi-mə də ni gu şə lə ri nə və abi də lə ri nə eks-
kur si ya lar da (Qız qa la sı, Şir van şah lar sa ra yı, Ya nar dağ, Atəş-
gah, Qo bus tan və s.) al man di lin də bə ləd çi lik et mə li dir. Ey ni za-
man da dost laş dı ğı al man tə lə bə ni Azər bay can ailə si, məişə ti ilə 
ta nış et mək üçün bir ax şam evi nə qo naq də vət et mə li dir. 

Qey diy yat üçün la zım olan sə nəd lər av qust ayı nın 15-dək 
“Go East Som mersc hu le 2021” baş lı ğı al tın da Azər bay can 
Dil lər Uni ver si te ti Ger ma nis ti ka İns ti tu tu nun elekt ron poçt ün-
va nı na (ger ma nis ti kins ti tu ta su1@gmail.com) gön də ril mə li dir.
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30 iyul 2021son səhifə “Sənətin ardınca gəl” 

Tahir Salahovun məşhur əsəri 
Rusiyada art-logistika şirkətinin layihəsində
Rusiyadafəaliyyətgöstərən“FineArtWay”art-logistikaşirkəti
başladığıyenilayihəilədünyaşöhrətliazərbaycanlırəssam
TahirSalahovunxatirəsiniyadedib.Rəssamın1961-ciildə
çəkdiyimonumental“Sənə,bəşəriyyət!”rəsməsərişirkətin
incəsənətəsərlərinidaşıyanxüsusiavtomaşınıüzərindənü-
mayişetdirilir.

Bununlabağlıməlumatdadiqqətəçatdırılırki,incəsənətəş
yalarınındaşınması iləməşğulolanşirkət incəsənətinözünü
dətəbliğetmək,irəliaparmaqqərarınagəlib.“FollowArt”(“Sə
nətinardıncagəl”)layihəsibuməqsədəxidmətedir.Layihənin
məramıisəonunadındaifadəolunub.Sənətəsərlərininmu
zey və qalereyalara daşınması üçün nəzərdə tutulan xüsusi
nəqliyyatvasitələrieynizamandaonlarınhərkəsingörəbilə
cəyinümayişyerinəçevrilir.
“FineArtWay” şirkətindən bildiriblər ki, hazırda layihə üçün

məşhur rəssamların adı verilmiş üç xüsusi avtomobil ayrılıb.
Layihədə istifadə olunan ən böyük avtomobil – doqquz metr
uzunluğundaarttrak “Salahov”adınıdaşıyır.Avtomobilinüzə
rindəTahirSalahovunənməşhurəsərlərindənbirinin–“Sənə,
bəşəriyyət!” tablosunun(180×594sm)reproduksiyasınınəks
olunmasıbuyaxınlardadünyadanköçmüşsənətkaraehtiramvə
minnətdarlıqəlamətidir.
TahirSalahovunbuəsəri ilkdəfə1961ci ilaprelin12də,Yuri

QaqarinkosmosauçangünBakıdatəşkiledilmişrespublikabədii
sərgisindənümayişetdirilib.Rəssaməsərüzərində1959cuildə,
insanınkosmosauçuşundanikiiləvvəlişləməyəbaşlamışdı.Tablo
hazırdaBakıda,AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyindəsaxlanılır.

Gənc fotoqrafın fərdi sərgisi 
İyulun31-dəİçərişəhərdəki“NURArtHouse”qalereyasında
gəncfotoqrafTuralRəhmanlının“Mənimyolumda”adlıfərdi
sərgisiaçılacaq.

“Bakı Küçə Fotoqrafi
yasıFestivalı”nıntəqdim
etdiyisərgininekspozisi
yasında müəllif tərəfin
dən Türkiyədə, Ukray
nada və Azərbaycanda
çəkilmişkadrlaryeralıb.
Bu, müəllifin Azərbay
candailkfərdisərgisidir.
Tural Rəhmanlı küçə

fotoqrafiyası janrındaçəkənnadir fotoqrafardanbiridir.Müəllif
insanlarınproblemlərindəözünəməxsusgözəlliyi vəestetikanı
görərəktamaşaçılaraonlarınəzərdənkeçirməyitəklifedir.Sər
gininkuratoruXalidZeynalovdur.
Sərgiavqustun9dəknümayişolunacaq.

“Eurovision 2022” üçün 17 şəhər namizəddir
Gələnilinmayayındaİtaliyadakeçiriləcək“Eurovision2022“
mahnımüsabiqəsinəevsahibliyietməküçün17şəhərmüra-
ciətedib.NamizədlərarasındaBolonya,Genuya,Florensiya,
Milan,Roma,TurinvəTriestkimiregionpaytaxtlarıiləyanaşı,
Alessandriya,Matera,Pezaro,RiminivəViterbokimikiçikəya-
lətlərinmərkəzişəhərləridəvar.

Namizəd şəhərlərə öz
təklifərini təqdim etmək
üçüntələbolunandetallı
tələblər artıq göndərilib.
Tələblər arasında təş
kilatçı şəhərə ən yaxın
beynəlxalq aeroportun
maksimum 90 dəqiqəlik
məsafədə olması, kon
sertarenasının810min
tamaşaçıüçünnəzərdətutulmasıvəhəminməkanınazıdoqquz
həftəboyuncamahnımüsabiqəsininsərəncamındaolması,ət
rafərazilərdəümumilikdəazı2minhotelotağınınsifarişüçün
sərəncamdaolmasıkimitexnikidetallaryeralır.
RAİdövlətteleviziyasıAvropaYayımİttifaqı(EBU)iləbirlikdə

avqustayınınsonunadəknamizədlərarasındaənmünasibşə
həriseçəcək.
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MƏDƏNİYYƏT

QobustanMilliTarix-
BədiiQoruğununvə
HindistanınAzər-
baycandakıSəfirli-

yininbirgətəşkilatçılığıilə
Qobustanda“Hindistan
mədəniirsinininciləri”adlı
sərgiaçılıb.

QobustanMilliTarixBədiiQo
ruğundanverilənməlumatagö
rə,sərgiHindistanınmədəni ir
siniAzərbaycanda tanıtmaqvə
iki ölkənin mədəni irsin təbliği
sahəsindəəlaqələriniinkişafet
dirməkməqsədidaşıyır.
Tədbirdə Qobustan Milli Ta

rixBədii Qoruğunun direktoru
Vüqar İsayev iki ölkə arasında
əlaqələrdəndanışıb.Bildirib ki,
2022ci ildə Hindistan müstə
qilliyinin75 illiyiniqeydedəcək
vəyubileyləbağlı tədbirlərəbu
ildən start verilib. Qobustan
qoruğunda “Hindistan mədə
ni irsinin inciləri” adlı sərgi də
bu yubileyə töhfə olaraq təşkil
edilib.Direktor sərginin iki ölkə
arasındamədəni irs sahəsində
əlaqələrindahadagenişlənmə
sinə təkan verəcəyinə inamını
ifadəedib.
Hindistanın Azərbaycanda

kı səfiri Bavitlunq Vanlalvavna
ölkəsinin müstəqilliyinin 75 illi
yinin eyni zamanda Hindistan
xalqının tarixini, mədəniyyətini
və qazandığı uğurlarını diqqə

tə çatdıranbir festival şəklində
qeyd ediləcəyini deyib. Diplo
matQobustandaaçılansərginin
də buraya gələn ziyarətçilərə
Hindistanınzənginmədəniirsini
təqdimedəcəyinivəölkələrimiz
arasındamədəni bağlantı rolu
nuoynayacağınıbildirib.
SəfirQobustanqoruğununHin

distanınənməşhurtarixiabidəvə
məkanlarınınəksolunduğusərgi
üçünçoxuyğunbirməkanoldu
ğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki,
sərgidəyeralan16şəkilplakat
məşhurTacMahal,Qırmızıqala
və Cənubi Hindistanın məbəd

ləri kimi məkanları əhatə edir.
Qobustan qoruğu kimi bu mə
kanlardaUNESCOnunDünya
İrsiSiyahısınadaxiledilib.Diplo
mat Hindistanın ümumilikdə 40
tarixi abidə vəmədəniməkanı
nın UNESCOnun siyahısında
olduğunudiqqətəçatdırıb.
Mədəniyyət Nazirliyi yanında

Mədəni İrsinQorunması, İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətinin
nümayəndəsiAğacavidRamaza
nov mədəni irsin hər bir xalqın,
dövlətin tarixinin elmi cəhətdən
öyrənilməsi işində mühüm mən
bələrdənbiriolduğunuqeydedib.

O,sərginizəngindəyərlərəmalik
olanHindistanlamədəni yaxınlıq
və bu sahədə əməkdaşlıq baxı
mındanyüksəkqiymətləndirib.
SonraHindistanıntarixvəmə

dəniyyət abidələrini əks etdirən
videoçarxtəqdimolunub.İştirak
çılarHindistanmusiqisininsəda
ları altında sərgi ilə tanış olub,
Azərbaycanmilli şirniyyatlarıvə
Hindistanın milli mətbəxinə aid
təamlarındadınabaxıblar.
Qobustanqoruğunda“Hindis

tan mədəni irsinin inciləri” adlı
sərgi avqustun sonunadək da
vamedəcək.

Meksikalı jurnalistin 
azad Qarabağdan təəssüratı

Meksikanın“Contra-
Replica”və“Valija
Diplomática”qə-
zetlərindəjurnalist

FederikoLamontunAzər-
baycanınişğaldanazad
olunmuşərazilərinəsəfər
təəssüratlarıbarədəməqa-
lələridərcolunub.

“Şuşa–Azərbaycanınazad
lıqsimvolu”və“Qarabağodlar
diyarı Azərbaycanındır!” baş
lıqlı məqalələrdə müəllif Cəb
rayıl,Füzuli,Gəncə,Ağdamvə
Şuşa şəhərlərinə səfərindən
söz açır. Jurnalist yazılarında
Şuşanın hərbistrateji əhəmiy

yətindən,habeləölkəmizüçün
daşıdığıtarixi,mədənivərəmzi
önəmdəndanışırvəşəhəriniş
ğaldanazadedilməsininAzər
baycanın ərazi bütövlüyünün
bərpasının simvoluna çevrildi
yiniqeydedir.
Sonra 44 günlük mühari

bə zamanı Ermənistanın mülki
azərbaycanlıları hədəf alaraq
hərbi əməliyyatların aparıldı
ğı bölgədən kənarda yerləşən
Gəncə şəhərinə gecə saatla
rında raket zərbələri endirdiyi,
bu zaman qadınlar və uşaqlar
dadaxilolmaqlaonlarlainsanın
həlak olduğu, yüzlərlə insanın
yaralandığıbildirilir.

Məqalələrdə Cəbrayıl vəAğ
dam şəhərlərinin erməni van
dalizminəməruzqaldığıvəbu
radakıyaşayışinfrastrukturuvə
tariximədəni abidələrin tama
milə darmadağın edildiyi haq
qındaməlumatverilir.
Yazılarda otuz ilə yaxın işğal

altında saxlanılmış ərazilərdə
Ermənistanın apardığı kütləvi
minalanmadan da bəhs edilir,
2020ci ilin 10 noyabr tarixində
əldə olunmuş atəşkəs razılaş
masındansonraonlarlahərbivə
mülkiazərbaycanlınınermənisi
lahlı qüvvələrinin basdırdığımi
naların partlaması səbəbindən
həyatınıitirdiyidiqqətəçatdırılır.

Qobustanda “Hindistan 
mədəni irsinin inciləri”

Yeri yerindən oynadan səs

Yaponiyanın
TokioUniver-
sitetinintədqi-
qatçımühən-

disləriilkdəfəsəs
vasitəsiləəşyaları
havayaqaldırma-
ğanailolublar.

“Japanese Journal
of Applied Physics”
nəşrinin məlumatın
dabildirilirki,əşyala
ratoxunmadanonlarıhərəkətəgətirməkbirçoxsahələr,məsələn,
biotibbimühəndisliküçünmühüməhəmiyyətəmalikdir.Hazırdabu
lazerpinsetlərvasitəsiləedilir.Lazerinyaratdığıtəzyiqobyektinye
rini dəyişməyə imkan verir. Lakinbuüsul yalnızhəddindənartıq
kiçikəşyalaratətbiqediləbilir.
Mühəndislərinrəyinəgörə,akustikpinsetbuməsələdədahasə

mərəliroloynayabilər.Buüsulladahaböyükəşyalarımillimetrdə
qiqliyiiləhərəkətetdirməkmümkündür.
Akustikpinsetihərəkətetdirməküçün“səs tələsi” lazımdır,səs

dalğalarını realzamançərçivəsində idarəetmək isəçoxçətindir.
Lakin layihəninmüəllifəriyarımdairəşəkilliakustikqəfəsyarada
raq,onunvasitəsilə3millimetrdiametrindədairənisəthdənayır
mağanailolublar.
Alimlərbildiriblərki,ultrasəsdəyişdiricilərdənistifadəedərəkonu

bloklaraayırıblar.Buzamangeriqaytarmafiltrisəslərinakustikdal
ğalarşəklindəistifadəsinəşəraityaradır.Nəticədəhərakustiksa
həninəmələgəlməsiüçünlazımifazayavəamplitudayatəsirgös
tərməkimkanıəldəolunur.
Müəllifərqeydedirlərki,dairəniakustiktələyəsalmaqçətinol

duğuna görə, belə yanaşma heç də tam etibarlı deyil. Lakin bu
təcrübəgələcəktədqiqatlarüçünistiqamətləritəyinetməyəzəmin
yaradır.

CAVİD

Dünya İrsi Siyahısı yeni abidə və məkanlarla zənginləşir

ÇininFuçjou(Fuzhou)şəhərininev
sahibliyində16iyuldabaşlanan
UNESCO-nunDünyaİrsKomitəsi-
nin44-cüsessiyasıiyulun31-də

işinibaşavuracaq.Ötənilpandemi-
yasəbəbindənertələnənvəbuildə
eynisəbəbdənonlaynformatdatəşkil
olunansessiyanıngündəliyindəDünya
İrsiSiyahısınairəlisürülmüşümumi-
likdə42nominasiyavar.Qəzetimizin
ötənsaylarındasiyahıyadaxiledilən
birsıranümunələrhaqqındaməlumat
vermişdik.

Sessiyada Dünya İrsi Siyahısına daxil
edilən abidələr sırasında Səudiyyə Ərə
bistanınınNəcranbölgəsindəkiHima tarixi
ərazisidəvar.Həccziyarətinəgedənzəv
varlarınkarvanyolununüzərindəkibuyer

dəqədimbədəviqəbilələrininvəsəyahətçi
lərinçəkdikləriunikalqayaüstürəsmlərivə
yazılarmövcuddur.Qədimheroqlifərmus
nad,tamud,nabateyaqəbilələrinəvəerkən
ərəbmədəniyyətinəməxsusdur.Himatarixi

rayonuSəudiyyəƏrəbistanınınUNESCO
nunDünyaİrsiSiyahısınadaxiledilmişal
tıncıirsnümunəsidir.
Qeyd edək ki, Dünya İrsi Siyahısı

UNESCOnun“Dünyamədənivətəbiiirsi
ninqorunmasıhaqqında”1972ciilKon
vensiyasıəsasında tərtibedilib.Siyahıya
daxil edilən müstəsna universal dəyərə
malikolanabidəvəməkanlarümumbəşə
ri irselanedilir.Hazırkısessiyayadəkbu
siyahıda1121obyektvardıki,onların869
mədəni,213ütəbiət,39uisəqarışıqabi
dədir.
Xatırladaq ki, Azərbaycandan “Şirvan

şahlarsarayıvəQızqalası iləbirlikdəİçə
rişəhər” (2000), “Qobustan qaya sənəti
mədənilandşaftı”(2007)və“Xansarayıilə
birlikdəŞəkinintariximərkəzi”(2019)nomi
nasiyalarıDünyaİrsiSiyahısınadaxiledilib.

Əhalinin 70 faizinin 
peyvəndlənməsi şərtdir

İspaniya koronavirus əleyhinə 
vaksinasiya üzrə liderdir

İspaniyadün-
yadaəhalinin
ənsıxyaşadığı
50ölkəarasın-
dakoronavirus
əleyhinəvak-
sinləməüzrə
ilksıradadır.
İspaniyaSəhiy-
yəNazirliyinin
hesabatına
görə,ölkənin
25,9milyon

sakiniartıqtamvaksinləmədən(2doza)keçibvəbu,əhalinin
55,4faizinitəşkiledir.Bildirilirki,vaksinləməplanıəhalinin
dahahəssasqrupununmüdafiəsinəvəxəstəxanayayatırılma
hallarınınazaldılmasınaşəraityaradır.

İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes vəd edib ki, əgər bu
tempsaxlanılsa,avqustunsonunadəkəhalinin70faizitampey
vəndləmədənkeçəbilər.
Almaniyadadaəhalinin50faizindənçoxunakoronavirusəley

hinə vaksinin iki komponenti vurulub. Ölkənin səhiyyə naziri
YensŞpanbildiribki, iyulun28dəkAlmaniyaəhalisininhər iki
nəfərindənbiri(50,2faizvəya41,8milyonnəfər)koronavirus
danqorumailətəminolunub,vətəndaşların61,1faizinə(50,85
milyonnəfər)isəbirpeyvənddozasıvurulub.“Nəqədərçoxin
san vaksinasiyadan keçsə, payız və qış daha təhlükəsiz ola
caq”,deyəovurğulayıb.
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