
Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Ope ra və Ba let 
Teat rı nın baş di ri jo ru və 
mu si qi rəh bə ri, Əmək-

dar ar tist Əy yub Qu li yev 
Al ma ni ya da Qut İmm linq 
Ope ra Sə nə ti Fes ti va lın da 
iş ti rak edib.

Al ma ni ya nın fü sun kar böl gə-
lə rin dən olan Ba va ri ya da – Qut 
İmm linq şə hə rin də ke çi ri lən 
ənə nə vi fes ti val hər il müx tə lif 
öl kə lər dən də vət olun muş ta nın-
mış ope ra mü ğən ni lə ri, di ri jor və 
re jis sor la rı bir ara ya gə ti rir.

Bu il 25-ci də fə təş kil olu nan 
və 25 iyun – 29 av qust ta rix lə-
rin də ger çək lə şən fes ti val ye ni 
la yi hə lə ri ilə diq qə ti cəlb edib. 
Fes ti val da C.Ros si ni nin “Ce ne-
ren to la” və C.Puç çi ni nin “Ma-
dam Bat terfl  ay” ope ra la rı nın 
ye ni qu ru lu şu təq dim olu nub, 
V.A.Mot sar tın mu si qi si nə həsr 
olun muş “Mo zarts Es ka pa den” 
ge cə si, “Tan qo və trio”, “Ce lis-
si mo” inst ru men tal kon sert lə ri, 

həm çi nin fes ti val çər çi və sin də 
vo kal ifa çı la rı nın bey nəl xalq mü-
sa bi qə si ke çi ri lib.

Mu si qi bay ra mı nın son üç 
gü nü azər bay can lı di ri jor Əy-
yub Qu li ye vin ida rə si ilə Ba va-
ri ya Fes ti val Or kest ri nin çı xış-
la rı ilə yad da qa lıb. Bey nəl xalq 
ifa çı lar dan iba rət xor və ABŞ, 
Lit va, Da ni mar ka, Ru si ya, Çin 
və Qır ğı zıs tan dan də vət olun-
muş ope ra mü ğən ni lə ri nin yer 
al dı ğı kon sert lər də C.Puç çi nin 
“Tu ran dot”, “Bo he ma”, Q.Do ni-
set ti nin “Sev gi şər bə ti”, C.Ver-
di nin “Maq bet”, “Tra viata” və 
“Luiza Mil ler”, A.Dvor ja kın “Ru-
sal ka” və A.To ma nın “Ham let” 
ope ra la rın dan nü mu nə lər səs-
lən di ri lib. 

Kon sert lə rin əla mət dar ha di-
sə lə rin dən bi ri Ba va ri ya Fes ti val 
Or kest ri tə rə fi n dən da hi Azər-
bay can bəs tə ka rı Üze yir Ha cı-
bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sın dan 
“Uver tü ra”nın səs lən mə si olub. 
Al ma ni ya, Avst ri ya, İta li ya, Ru-
mı ni ya və Gür cüs tan dan ta nın-

mış mu si qi çi lər dən iba rət or kest-
rin bu ifa sı al qış lar la qar şı la nıb. 
Kon sert də azər bay can lı di ri jor la 
bə ra bər fes ti va lın bə dii rəh bə-
ri Kor ne li ya fon Ker senb rok və 
Gür cüs ta nın ta nın mış xor meys-
ter lə ri – Ar çil Uş ve rid ze və Mi xail 

Edi şe raş vi li nin iş ti ra kı isə ge cə-
nin dost luq sim vo lu na çev ril mə-
si nə sə bəb olub. Üç saata qə dər 
da vam edən kon ser tin so nun da 
din lə yi ci lə rin ma ra ğı nə zə rə alı-
na raq əla və ope ra nü mu nə lə ri 
də təq dim edi lib.

Üzeyir Hacıbəylinin möhtəşəm musiqisi
Almaniyanın məşhur festivalında səslənib

Bavariya orkestrini dirijor Əyyub Quliyev idarə edib
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“Xosrov 
və Şirin” 
teleserialının 
çəkilişləri
başa çatıb

səh. 3

78-ci Venesiya Beynəlxalq
Film Festivalı

“Qızıl şir” uğrunda 21 film yarışır

səh. 2

Türk dünyası 
sənətçilərinin 
Rumıniyada 
konserti

səh. 8

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

Ermənistanı beynəlxalq məhkəmə 
qarşısına çıxara biləcək hesabat hazırlanıb 

Xə bər ve ril di yi ki mi, Bri ta ni ya dan olan bey nəl xalq hü quq şü-
nas lar İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si döv rün də Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri tə rə fin dən Azər bay ca nın müx tə lif ya şa yış mən tə-
qə lə rin də dinc əha li yə qar şı tö rə di lən hər bi ci na yət lər lə bağ lı 
müs tə qil he sa bat ha zır la yıb lar. 

100 sə hi fə lik he sa bat Azər bay ca nın hü cu ma mə ruz qal-
mış ya şa yış mən tə qə lə ri nə sə fər lə rin nə ti cə lə ri nə və fakt la rın 
araş dı rıl ma sı na əsas la nır, bu nun la bağ lı bey nəl xalq ci na yət 
hü qu qu və bey nəl xalq hu ma ni tar hü qu qun mü va fi q as pekt lə-
ri ni araş dı rır.

səh. 2

Polad Bülbüloğlu Qırğızıstanın
“Dostluq” ordeni ilə təltif olunub

Müs tə qil li yi nin 30 il li yi ni qeyd edən Qır ğı zıs ta nın Pre zi den ti 
Sa dır Ja pa rov əla mət dar yu bi ley ərə fə sin də öl kə ilə mə də ni 
əla qə lə rin in ki şa fın da, dost luq və əmək daş lı ğın ge niş lən di ril-
mə sin də xid mət lə ri olan şəxs lə ri təl tif edib.

Təl tif olu nan lar ara sın da Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri, 
MDB-nin Döv lət lə ra ra sı Hu ma ni tar Əmək daş lıq Fon du nun səd ri 
Po lad Bül bü loğ lu da var. Qır ğı zıs tan Pre  zi  den  ti təl tifl  ə ri sa hib lə-
ri nə təq dim edib.

səh. 3

Dünya Səhiyyə Təşkilatı və UNİCEF 
məktəbləri açmağa çağırır

Ye ni təd ris ili ilə əla qə dar uşaq la rın mək tə bə qa yıt ma ğa ha-
zır laş dı ğı bir dövr də vi ru sun ötü rül mə si ni mi ni mu ma en dir mək 
üçün təd bir lə rin gö rül mə si hər za man kın dan da ha bö yük və 
həl le di ci əhə miy yət kəsb edir.

Bu ba rə də Dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı (DST) və BMT Uşaq Fon-
du nun (UNİ CEF) Azər bay can da kı nü ma yən də lik lə ri nin bir gə mə-
lu ma tın da bil di ri lir.

səh. 2

VI “Animafi lm” festivalı başlanır
Sent yab rın 1-də Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qın da Ba-
kı da ke çi ri lə cək VI “Ani ma film” Bey nəl xalq Ani ma si ya Fes ti va lı 
ilə əla qə dar mət buat konf ran sı təş kil olu nub.

Sent yab rın 3-dən 7-dək da vam edə cək “Ani ma fi lm”də uşaq lar 
və bö yük lər üçün çə kil miş yer li və xa ri ci ani ma si ya fi lm lə ri nü ma-
yiş et di ri lə cək. Fes ti va lın mü sa bi qə proq ra mın da 40 öl kə dən 134 
fi lm iş ti rak edə cək. İş ti rak çı lar 12 yer li və xa ri ci ka te qo ri ya üz rə 
mü ka fat uğ run da ya rı şa caq lar.

səh. 5

Şəhid mədəniyyət işçisinin adına
abidə-bulaq kompleksinin açılışı keçirildi 

Sent yab rın 1-də pay-
tax tın Bi nə qə di ra yo-
nun da Və tən mü ha ri-
bə si nin şə hi di  Za min 
Va hid oğ lu Rə hi mo vun 
adı na xa ti rə abi də-bu-
laq komp lek si nin açı lı şı 
ke çi ril di. Za min Rə hi-
mov tor paq la rı mı zın 
azad lı ğı uğ run da hə lak 
ol muş qəh rə man mə-
də niy yət iş çi lə rin dən 
bi ri dir.

Mə ra sim də Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Cey hun Məm mə dov, Cəb ra yıl Ra yon İc-
ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci müavi ni 
Arif Fər zə li yev, Bi lə su var Re gional Mə-
də niy yət İda rə si nin rəisi Əli sul tan Sa dı-
xov, re gional ida rə nin ta be li yin də fəaliy-
yət gös tə rən Cəb ra yıl ra yo nu Mah mud lu 
kənd Uşaq mu si qi mək tə bi nin kol lek ti vi,  
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri, şə hi din ailə 
üzv lə ri iş ti rak edir di lər.

Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv lət 
Him ni səs lən di ril dik dən son ra Arif Fər-

zə li yev mə ra si mi aça raq qeyd et di ki, 
Za min Rə hi mov ki mi igid oğul la rı mı zın 
gös tər di yi qəh rə man lıq lar gə lə cək nə-
sil lər üçün nü mu nə ol ma lı dır: “Və tə nin 
ça ğı rı şı na səs ve rən igid oğul la rı mız dan 
bi ri də Za min idi. O, Və tən uğ run da dö-
yüş lər də ali mər tə bə yə – şə hid li yə ucal-
dı. Za mi nin va li deyn lə ri baş la rı nı hər za-
man dik tut sun lar. Çün ki şə hid va li dey ni 
ol maq bö yük bir şə rəf dir. Bü tün şə hid lə-
ri mi zə Al lah dan rəh mət di lə yi rəm”. 

davamı səh. 5-də

Moskvada “Mədəniyyət Ordusu” 
yaradıcılıq müsabiqəsi başa çatıb

Təmsilçilərimiz duet rəqsdə 2-ci,
vokalda və qrup rəqsində 3-cü olublar

“Bey nəl xalq Or du Oyun la rı – 2021” ya rış la rı çər çi və sin də Ru-
si ya pay tax tın da ke çi ri lən “Mə də niy yət Or du su” ya ra dı cı lıq 
mü sa bi qə si ba şa ça tıb. Mü sa bi qə də öl kə mi zi Hə zi As la nov 
adı na Or du İdeolo ji və Mə də niy yət Mər kə zi nin mah nı və rəqs 
an samb lı təm sil edib. 

Mü da fi ə Na zir li yi nin mət buat xid mə tin dən bil di rib lər ki, mün sif-
lər he yə ti nin qə ra rı na əsa sən, an samb lın kol lek ti vi 17 öl kə ara-
sın da vo kal us ta lı ğın da so lo ifa da 3-cü, xo reoq ra fi k duet rəq sin-
də 2-ci, qrup rəq sin də isə 3-cü ye rə la yiq gö rü lüb.

Bun dan əla və, Azər bay can təm sil çi lə ri Ala bi no hər bi po li qo-
nun da kı “Dost luq Evi”ndə 21 öl kə nin nü ma yən də lə ri nin iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lən sər gi də 3-cü ye ri tu tub lar.

Yaşarı yaşadan
Nə dir? Do ğur dan da, gö rə sən, nə dir il lər dir 
ara mız da ol ma yan, cis ma ni yox lu ğu ilə ev lə ri-
miz də ki “dörd bu caq”da çox dan dı gö rün mə yən 
ada mı içi miz də, ürə yi miz də ya şa dan?

Tə bii ki, si zin də, mə nim 
də xey li ar qu men ti-
miz, pe şə kar-hə-
vəs kar rəy-ca va-
bı mız ola caq. 
Am ma ha mı 
bu və baş qa 
for ma da bir 
fi k rə ey ham 
vu ra caq: Ya-
şar səh nə də 
də, ek ran da 
da, hə yat da 
da Ya şar idi də, 
sa də cə Ya şar...

Akt yor ki mi janr 
və amp lua çər çi və si-
ni dar ma da ğın et miş di, 
“re jis sor akt yo ru”, “ob raz lar us ta-
sı”, “müs bət qəh rə man”, “mən fi  rol la rı da sev dir mək 
ba ca rı ğı na sa hib” ki mi heç bir akt yor ana li zi nə sığ mır-
dı. Heç bir təh li lin də onu qütb ləş di rə, ümu mi ifa də lər lə 
ana liz edə bil mir sən. Bu nu isə hər akt yor ba car mır. 

səh. 7

Türk Şurasının üzv və müşahidəçi ölkələrinin
media nümayəndələri Ağdamda 

“Bizə ən çox qəbiristanlıqların, məscidlərin, tarixi abidələrin dağıdılması təsir etdi”
Sent yab rın 2-də Türk Şu ra sı-
na üzv olan və mü şa hi də çi 
döv lət lə rin me dia or qan la rı-
nın nü ma yən də lə ri Ağ dam 
ra yo nu na sə fər edib lər. Tür-
ki yə, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Öz bə kis tan və Ma ca rıs tan dan 
gəl miş jur na list lər əv vəl cə Qa-
ra ba ğın hökm da rı Pə nahə li 
xa nın iqa mət ga hı ol muş İma-
rət komp lek sin də olub lar.

Qo naq lar son ra Ağ dam Döv-
lət Dram Teat rı bi na sı nın qa lıq-
la rı, şə hə rin xa ra ba lıq la rı ilə ta-
nış olub, Cü mə məs ci di nə baş 
çə kib lər.

Sə fə rin so nun da Pre zi den-
tin Ağ dam ra yo nu üz rə xü su si 
nü ma yən də si Emin Hü sey nov 
me dia nü ma yən də lə ri nə Ağ dam 
şə hə ri nin baş pla nı, apa rı la caq 
qu ru cu luq iş lə ri haq qın da mə lu-

mat ve rib.
Sə fər iş ti rak çı la rı öl kə lə ri nə 

qa yıt dıq dan son ra gör dük lə ri 
ba rə də mə qa lə və te le fi lm lər ha-
zır la ya raq ic ti maiy yə tə çat dı ra-
caq la rı nı de yib lər.

“Fü zu li, Cəb ra yıl və Şu şa ya 
sə fər et mi şik. İn di Ağ da ma gəl-
mi şik. Bi zə ən çox qə bi ris tan-
lıq la rın, məs cid lə rin, ta ri xi abi-
də lə rin da ğı dıl ma sı tə sir et di. 
Er mə ni lə rin məs cid lər də hey van 

sax la ma sı qey ri-in sa ni hə rə kət-
dir. Nor mal in san lar bu nu et-
məz di, am ma er mə ni lər edib”, 
– de yə Öz bə kis tan Döv lət Te le-
vi zi ya sı nın əmək da şı Mu rad Ab-
dul la yev bil di rib.

Qa za xıs ta nın “Ege men” qə-
ze ti nin əmək da şı Me ru yert Ber-
kut ba ye va de yib: “Gör dük lə ri-
miz biz də çox dəh şət li təəs sü rat 
ya ra dıb. Çün ki çox lu da ğın tı lar 
gör dük. Bu ra da ya şa mış in san-
lar ev lə ri ni, öz doğ ma di yar la rı nı 
tərk et mək məc bu riy yə tin də qa-
lıb lar. Ba şa dü şü rük ki, mü ha ri-
bə in san la rın hə ya tın da bö yük 
də yi şik lik lər ya ra dıb. Ümid edi-
rik ki, bun dan son ra Azər bay-
can bü tün da ğıl mış yer lə ri bər pa 
edə cək və in ki şa fa doğ ru ge də-
cək”.

mövzunun davamı
səh. 4-də
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X əbərverildiyikimi,Brita
niyadanolanbeynəlxalq
hüquqşünaslarİkinciQa
rabağmüharibəsidövrün

dəErmənistansilahlıqüvvələri
tərəfindənAzərbaycanınmüxtəlif
yaşayışməntəqələrindədinc
əhaliyəqarşıtörədilənhərbici
nayətlərləbağlımüstəqilhesabat
hazırlayıblar.

HesabatdaAzərbaycanınənböyük
ikinci şəhəri Gəncə də daxil olmaqla
ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində dinc
əhaliyə qarşı edilən hücumlara bey
nəlxalq hüquq nöqteyinəzərindən
qiymət verilir. 100 səhifəlik hesabat
Azərbaycanın hücumaməruz qalmış
yaşayış məntəqələrinə səfərlərin nə
ticələrinəvə faktlarınaraşdırılmasına
əsaslanır, bununla bağlı beynəlxalq
cinayəthüququvəbeynəlxalqhuma
nitar hüququn müvafiq aspektlərini
araşdırır.
Hesabatınxüsusivebsaytıdayara

dılıbvəoradayerləşdirilənvideolarda
beynəlxalq ekspertlər tərəfindən bu
hesabatınhazırlanmasınınməqsədləri
haqqında hərtərəfi izahatlar verilir və
xariciekspertlərözgözləri iləgördük
lərinitəsviredirlər.
Beynəlxalqcinayəthüququüzrəvə

kilStivenKey44gündavamedənmü
haribədənsonraəraziyədəyənziyanın
qiymətləndirilməsi məqsədilə bölgəyə
səfər etdiklərini bildirərək deyir: “Bu
münaqişə1990cı ilinəvvəllərindəer
mənilərinAzərbaycana qarşı ərazi id
dialarıvəQarabağbölgəsinəhücumu
iləbaşlayıb.Bumünaqişəninnəticələri

BMTvəAvropaİttifaqınabəlliidi,lakin
münaqişədiqqətdənkənardaqalmışdı.
Həmin vaxt Qərbin vəABŞın diqqəti
Yuqoslaviyada baş verənmüharibəyə
yönəlmişdi.HalbukimünaqişəninAzər
baycanavurduğuziyandahaböyükidi.
“9 Bedford Row” qrupunun araş

dırmasının ermənilərin dinc sakinləri
hədəfə alan 5 hücumunu əhatə etdi
yini söyləyən Stiven Key sentyabrın
27dən başlayaraq ermənilərin Azər
baycanınyaşayışməntəqələrinimütə
madi şəkildə ağır artilleriyadan atəşə
tutduğunu bildirib. Sentyabrın 27də
Qaşaltıya (Naftalanşəhəri– red.)hü
cumzamanıQurbanovlarailəsindən5
nəfər ölüb. Oktyabrın 11dəGəncəyə
“Skad” raketinin atılması nəticəsində

təxminən10nəfərölüb,20yəyaxınin
sanyaralanıb.Oktyabrın17dəGəncə
növbətidəfəhədəfseçilib.Budəfə6sı
uşaqolmaqla15nəfərölüb,60nəfər
isəyaralanıb.Bərdəyəoktyabrın27də
hücumzamanı7yaşlıqızdaxilolmaq
la5nəfərölüb,12nəfərisəyaralanıb.
Oktyabrın28dəBərdəyenidənhədəf
seçilib.Hücumzamanı21nəfərölüb,
90nəfərdənçoxinsanyaralanıb.Araş
dırdığımızbu5əsashücumzamanı56
dincinsanölüb,200nəfərdənçoxuisə
yaralanıb. 44günlükmüharibə zama
nıümumilikdə100əyaxındinc insan
ölüb. Bizim araşdırmalarımız zamanı
səfər etdiyimiz yerlər dinc sakinlərin
yaşadığı ərazilər idi, həttaonların ço
xuBirinciQarabağmüharibəsinəticə
sində köçkün düşən insanlar idi. Biz
yaxınlarını itirmiş insanlarlagörüşdük.
Bizimməqsədimizermənilərintörətdik
ləri cinayətləri beynəlxalq ictimaiyyətə
çatdırmaqdır”.
“9BedfordRow”qrupununüzvüCorc

KernişğaldanazadolunmuşFüzulira
yonuna səfərin təəssüratını bölüşüb:
“Biz noyabrın 21də dağıdılmış Füzu
li bölgəsinə səfər etdik. Füzulinin çox
zənginmədənitarixivar.Buradakıqə
dim dövrlərə məxsus olan karvansa
ra və sərdabələr şəhərin mədəniyyət

beşiyiolduğunusübutedir.Buradada
ğıdılmamışbirbinayoxidi.Yolboyusı
radançıxmışhərbitexnikalarlarastlaş
dıq.Keçdiyimiz kəndlərdəqəbirlərdən
meyitlərin çıxarıldığının, qəbir daşları
nındağıdıldığınınşahidiolduq”.
“9 Bedford Row” qrupunun üzvü

Drea Beker işğaldan azad edilmiş
ərazilərə səfərlərindən və hazırla
dıqları hesabatdan bəzi məqamları
vurğulayaraq bildirib: “Bizim səfəri
miz münaqişədən dərhal sonra idi.
Sentyabrın 27dəmünaqişə başlayan
gündən, demək olar ki, hər gün dinc
əhalinin ölüm hadisəsi qeydə alınıb.

Səfərimiz zamanı ailə üzvlərini itirmiş
insanlarla danışmaq imkanı qazan
dıq.Qaşaltıkəndindəermənihücumu
nəticəsindəbeşüzvühəlakolanQur
banovlar ailəsinin sağ qalan yeganə
üzvü Nadir Qurbanovla söhbət etdik.
Hərbi qulluqçu olan Nadir hücum za
manıevindən3kilometruzaqdaolub.
Hücum zamanı Nadirin anası, atası,
həyatyoldaşı,13yaşlıoğluvəqardaşı
qızıölüb.Qurbanovlarınevi isətama
milədağılıb”.
Qeyd edək ki, hesabatı Londonda

yaşayanhəmvətənimiz–“BMMorrison
Partners”beynəlxalqhüquqfirmasının
rəhbəri Fərhad Mirzəyevin təşəbbüsü
və iştirakı, həmçinin Azərbaycan Və
killərKollegiyasınındəstəyiiləbeynəl
xalqcinayəthüququüzrətanınmışvə
kil,“9BedfordRow”vəkillərpalatasının
nümayəndəsiStivenKeyinbaşçılıqet
diyiqruphazırlayıb.Heyət2020ci ilin
oktyabrnoyabr aylarında ölkəmizdə
olub.
Stiven Key Britaniyada “Queen’s

Counsel”  (“Kral məsləhətçisi”) statu
sunamaliknüfuzluhüquqşünasdır.Bir
sırabeynəlxalqməhkəməproseslərin
də,ocümlədənkeçmişYuqoslaviyada
hərbi cinayətlər üzrə prosesdə iştirak
edib.

Məqsədimiz ermənilərin törətdikləri cinayətləri 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır

Britaniyalı hüquqşünaslar qrupu Ermənistanı beynəlxalq məhkəmə qarşısına çıxara biləcək hesabat hazırlayıb

Şirvanşahlar sarayında dahi şairin 
880 illiyinə həsr edilmiş ədəbi-bədii gecə

Sentyabrın3dəBeynəlxalqTürkMədəniyyətivəİrsi
Fondununtəşkilatçılığıvə“İçərişəhər”DövlətTarixMemarlıq
Qoruğuİdarəsi,BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsivəBakı
XoreoqrafiyaAkademiyasınındəstəyiiləNizamiGəncəvinin
880illikyubileyinəhəsredilmiştədbirkeçiriləcək.

Şirvanşahlar Sarayı Kompleksində gerçəkləşəcək ədəbi
bədii gecədə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu
nun himayəsində yaradılan “Dədə Qorqud” Kamera orkestri
nin ifasında Azərbaycan bəstəkarlarının Nizaminin sözlərinə
yazdıqlarıəsərlərsəsləndiriləcək.
TədbirdəTürkŞurasınınxətti iləölkəmizəsəfəredənmedia

nümayəndələrininiştirakıdanəzərdətutulub.

Kitab məhsulları vergi və 
gömrük rüsumundan azad edilə bilər

“MilliMəclisinpayızsessiyasındakitabməhsullarınınvergi
vəgömrükrüsumlarındanazadedilməsiməsələsimüzakirə
ediləcək”.

Bunuparlamentinİqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqko
mitəsininsədriTahirMirkişilideyib.
Komitə sədri bildirib ki, payız sessiyasında “2022ci il üçün

dövlətbüdcəsihaqqında”qanun layihəsinin, “Lombardlarhaq
qında”qanunlayihəsinin,“ƏlətAzadİqtisadiZonasıhaqqında”
qanuna dəyişiklik edilməsinin, “Vergi Məcəlləsi”nə dəyişikliyin
(kitabməhsullarınınvergilərdənvəgömrükrüsumlarındanazad
edilməsi)vəs.məsələlərinmüzakirəsinəzərdətutulub.

Müasir kitab yayımı təcrübəsi 
Moskvada MDB ölkələrinin iştirakı ilə 

dəyirmi masa
Sentyabrın10daMoskvaKitabEvində“Müasirkitabyayımı.
RusiyanınvəMDBölkələrininkitabticarətimüəssisələrinintəc
rübəsi”mövzusundadəyirmimasakeçiriləcək.

Dəyirmimasaiştirakçılarıhazırkıdövrdəkitabticarətininvəziyyə
tiiləbağlıaktualməsələlərimüzakirəedəcəklər.Tədbirdəölkəmizi
BakıKitabMərkəzinindirektoruGünelRzayevatəmsiledəcək.
Müzakirələr başa çatandan sonra 2020ci ilin yekunlarına

əsasənkeçirilmişmüsabiqədəqalibgəlmişkitabticarətimüəs
sisələrivəkitabmağazalarıMDBİcraiyyəKomitəsininfəxrifər
manlarıilətəltifediləcək.

KiyevBeynəlxalqKitab
SənətiFestivalında(“Kyiv
BookArtFest”)dahi
Azərbaycanşairivəmü

təfəkkiriNizamiGəncəvinin
“LeylivəMəcnun”poeması
nınUkraynadilinətərcümə
olunmuşkitabınıntəqdimatı
olub.Festival2729avqust
tarixlərindəkeçirilib.

Ukraynada “Yaroslavov Val”
nəşriyyatında işıq üzü görən
kitabAzərbaycanDövlətTərcü
məMərkəzininlayihəsidir.
Təqdimatda Ukraynanın

Əməkdar incəsənət xadimi,
yazıçı, tərcüməçi Aleksey Ko
nonenko UkraynaAzərbaycan
ədəbi əlaqələrindən və Azər
baycan Dövlət Tərcümə Mər
kəzininbuprosesəverdiyi töh
fədən danışıb. Onun sözlərinə
görə,“LeylivəMəcnun”poema

sının Ukraynada nəşri Nizami
Gəncəvi irsinin dərindən öyrə
nilməsibaxımındanəhəmiyyət
lidir.

Layihəninməsul katibiMarina
Qonçaruk Nizami Gəncəvi kimi
dünyamiqyaslımütəfəkkirləbağ
lı layihəninUkraynaAzərbaycan

ədəbimədəniəlaqələrinininkişa
fındaxüsusiönəminivurğulayıb.
Tədbirin sonunda iştirakçıla

raAzərbaycanDövlətTərcümə
MərkəzininUkraynadavədigər
ölkələrdəişıqüzügörmüşkitab
larıtəqdimolunub.
Qeydedəkki,kitabıUkrayna

dilinə görkəmli şair və mütər
cimLeonidPervomayski tərcü
məedib.Kitabınredaktoruşair,
mütərcim, filoloq, Azərbaycan
mənşəli(atasıCamalHüseynov
Gəncədədoğulub–red.)Qriqo
riQuseynovdur.Önsözyerində
məşhurnizamişünasalimAqa
fangelKrımskininşairhaqqında
məqaləsiverilib.

28 il sonra doğma yurdda

Sentyabrın
2dəKəlbə
cərsakinləri
rayonlarının

işğaldanazad
olunmasından
sonrailkdəfəöz
doğmayurdları
nıgörməküçün
yolaçıxıblar.

Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlə
rin İşləri üzəDövlət
Komitəsinintəşkilat
çılığı iləreallaşansəfərdəyaşlı
nəslin nümayəndələri, Başlıbel
faciəsində şəhid olanların ya
xınları, şəhər ziyalıları iştirak
edirlər.
Uzun illərdən sonra ilk dəfə

doğma yurdlarına ayaq basan
kəlbəcərlilər28iləvvəlrayonun
işğalı zamanı KəlbəcərLaçın
yolundakıtunelinqarşısındaöl
dürülən həmyerlilərinin xatirə
sini yad ediblər. Əraziyə güllər
düzülüb.

Qaçqınların və Məcburi Köç
künlərin İşləri üzrə Dövlət Ko
mitəsinin şöbə müdiri Sənan
Hüseynov jurnalistlərə açıqla
masındadeyib:“Kəlbəcərdəvə
ziyyətpisləşdiyiüçün1993cüil
martın31dəqadınları,uşaqları
çıxarmaq qərarı verilmişdi. Bu
nagörədəKəlbəcərdənLaçına
gedənyoldatuneldən30kəndin
sakinləri çıxarılmalı idi. Erməni
lərGöyçə vəLaçın istiqamətin
dənrayonumühasirəyəalmışdı.

Həmin günlərdə yük
maşını ilə 25 nəfə
rin, qadın, uşaq və
qocaların çıxarılma
sı planlaşdırılmış
dı. Ermənilər tunelin
çıxışında həmin in
sanları gülləbarana
tutdular. Çoxu öldü,
ölməyənləri isəgirov
götürdülər. Ondan
sonra da burada bu
cür dəhşətli faciələr
yaşandı.Dincəhalini
tunelinağzındaqırır

dılar.Təsəvvüredinki,insanları
daşıyan “KamAZ”markalı avto
mobilə od vurub, 8 yaşlı uşağı
ailəsiningözləriqarşısındaonun
içinə atıblar. Laçından gələn
lər də burada qətlə yetirilib. Bu
qırğınlardan sonra düşməndən
qaçmağı bacaran bir nəfər ge
riyə qayıdaraq əhaliyə tunelin
ağzında ermənilərin olduğunu
xəbər verib və bundan sonra
dinc insanlarqaçmaqüçündağ
yolundanistifadəediblər”.

Kiyevdə Nizaminin “Leyli və Məcnun” 
poemasının təqdimatı

Yenitədrisiliiləəlaqədaruşaqlarınməktəbəqayıtmağa
hazırlaşdığıbirdövrdəvirusunötürülməsiniminimumaen
dirməküçüntədbirləringörülməsihərzamankındandaha
böyükvəhəllediciəhəmiyyətkəsbedir.

Bu barədə Dünya Səhiyyə
Təşkilatı (DST) və BMT Uşaq
Fondunun (UNİCEF) Azərbay
candakı nümayəndəliklərinin
birgəməlumatındabildirilir.
Qeyd olunur ki, bu tədbirlərə

müəllimlərvədigərməktəbişçi
lərininpeyvəndlənməyəəlçatan
lığının təminedilməsi,eləcədə
sinif otaqlarınındahayaxşı ha
valandırılması, sinifərdə daha
az şagird sayı, fizikiməsafənin
gözlənilməsi,məktəbəməkdaş
larının virusa qarşı müntəzəm
yoxlanılması və valideynlərin
təhlükəsizliktədbirlərihaqdada
vamlı məlumatlandırılması kimi
tədbirlərvasitəsiləməktəbmühi
tinin təhlükəsizlik standartlarına
uyğunluq baxımından yaxşılaş
dırılmasıdaxildir.
Qeyd olunur ki, peyvəndlən

mə virusdan ən yaxşı qorun

ma üsullarından biridir. “İki ilə
yaxındır ki, COVİD19 pande
miyası ilə yaşayırıq və mək
təblərin təhlükəsiz şəkildə ye
nidənaçılmasıümdəprioritetə
çevrilib.Məktəblərinqapanma
sı uzunmüddətli dövrdə böyük
mənfi təsirlərə səbəb olur və
buna bəraət qazandırmaq çə
tindir. Hamımız uşaqlarımızın
gələcəyini qorumaq naminə
məktəblərin təhlükəsiz şəkildə
yenidən açılması üçün çalış
malıyıq. Dünya Səhiyyə Təş
kilatı, Azərbaycan da daxil ol
maqla,ölkələrəCOVİD19riski
və virusun fərqli variantlarının
yayılmasını minimuma endir
mək üçün tədbirlər görərkən
məktəbləri açıq saxlamağı tə
kidlə tövsiyə edir. Məktəblərin
yenidən açılmasında mühüm
rol oynayan milli vaksinasiya

strategiyasının həyata keçiril
məsində yerli tərəfdaşlarımızı
dəstəkləyirik”, – deyəDSTnin
Azərbaycandakı nümayəndəsi
HandeHarmancıbildirib.
“Pandemiya məktəblərin qa

panmasınınuşaqlarüçünböyük
mənfi təsirlər göstərdiyini nü
mayiş etdirməklə yanaşı, mək
təblərin uşaqların təhsili, psixi
sağlamlığı və sosial bacarıqları
baxımından da əhəmiyyətli rol
oynadığınısübutayetirdi.Uşaq
lar və gənclər təhsillərinə bir il
də fasilə verilməsi riski ilə üz
ləşməməlidir. Sentyabrın 15də
məktəblərin təhlükəsiz şəkildə
açılmasınıtəminetməkvəuşaq
larınməktəbin təqdimetdiyi im
kanlarıəldənverməmələriüçün

UNİCEF Azərbaycan Respubli
kasıTəhsilNazirliyiiləsıxəmək
daşlıq edir”, – deyəUNİCEFin
nümayəndəliyinin rəhbəri Aleks
Haykensqeydedib.
Vurğulanır ki, UNİCEF və

DSTnin Azərbaycandakı nü
mayəndəlikləri ölkədə bütün
uşaqların məktəblərə təhlükə
siz qayıdışı naminə valideyn
lər,müəllimlərvəşagirdlərüçün
bütünzəruriməlumatlardada
xil olmaqla birgə “Məktəbə qa
yıdış”kampaniyasıüçünTəhsil
Nazirliyinə, eləcə də yerli sə
hiyyəqurumlarınabirgədəstək
verəcək.
“Yeni tədris ilinin başlanması

ilə bağlı vəziyyət təhlil olunur,
bu sahədə aparıcı beynəlxalq

qurumlarıntövsiyələriaraşdırılır
vəbunauyğunolaraq fəaliyyət
istiqamətlərimüəyyənediləcək”
–bunuisəTəhsilNazirliyininİc
timaiyyətləəlaqələrsektorunun
müdiri Cəsarət Valehov deyib.
O qeyd edib ki, tədrisin bütün
pillələri üzrə hansı tarixdə və
formada təşkili ilə bağlı qəbul
ediləcək qərarlara dair yaxın
günlərdəətrafıməlumatverilə
cək.
Qeyd edək ki, qonşu Rusi

yada COVİD19la bağlı epi
demioloji vəziyyətAzərbaycan
danheçdəyaxşıolmasada,1
sentyabrdan orta məktəblərdə
ənənəviqaydadadərslərbaşla
yıb.Aliməktəblərdəisətəhsilin
növbəti həftədən hibrid forma

da (həmənənəvi, həmdistant)
başlayacağıbildirilib.
TürkiyədədəCOVİD19pan

demiyasısəbəbindənfəaliyyəti
müvəqqəti dayandırılan təhsil
müəssisələri açılışa hazırlaşır.
Sentyabrın 6dan etibarən öl
kəninortatəhsilmüəssisələrin
dəənənəvi təhsiləstartverilə
cək.
Epidemioloji vəziyyətin daha

ağır olduğu Gürcüstanda isə
məktəblərdə, eləcə də bağça
larda təhsil və təlim oktyabrın
4dək bərpa olunmayacaq. Bu
barədəKoordinasiyaŞurasının
ƏməliyyatQərargahınınrəhbəri
GiorgiGibradzeməlumatverib.
Onunsözlərinəgörə,məsələyə
oktyabrayındayenidənbaxıla
caq.
Sentyabrın 1dən Qazaxıs

tanda da ənənəvi təhsil bərpa
edilib.Buhəmümumtəhsilmək
təblərinə,həmdəaliməktəblə
rə aiddir. Müəllim və digər işçi
heyətinkoronavirusaqarşıpey
vəndolunmasıisəşərtdir.

Dünya Səhiyyə Təşkilatı və UNİCEF 
məktəbləri açmağa çağırır
Təhsil Nazirliyi vəziyyətin təhlil edildiyini bildirir

78-ci Venesiya 
Film Festivalı keçirilir
Sentyabrın1də78ciVene
siyaBeynəlxalqFilmFestivalı
işəbaşlayıb.Festivalispan
rejissorPedroAlmodovarın
“Paralelanalar”filmiiləaçı
lıb.PenelopaKruzuniştirakı
iləçəkilənekranişiəsas
müsabiqəproqramındayer
alıb.Ümumilikdəfestivalın
başmükafatı–“Qızılşir”uğ
runda21filmyarışır.

Açılış mərasimində italiya
lı rejissor və aktyor Roberto
Benini dünya kinematoqrafi
yasına verdiyi töhfəyə görə
“Müqəddəs Markın qızıl şi
ri” mükafatı ilə təltif olunub.
Amerikalı aktrisa Ceymi Li
Kertisdəfəxri“Qızılşir”əlayiq
görülüb.
Sentyabrın 11dək davam

edəcəkfestivalınmünsifərhe
yətinəCənubiKoreyarejisso
ruPonÇjunHorəhbərlikedir.
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dentiSadırJaparovəlamətdaryubileyərəfəsindəölkə
iləmədəniəlaqələrininkişafında,dostluqvəəməkdaş
lığıngenişləndirilməsindəxidmətləriolanşəxsləritəltif

edib.TəltifolunanlararasındaMDBninDövlətlərarasıHumani
tarƏməkdaşlıqFondu(DHƏF)rəhbərləri–AzərbaycanınRusi
yadakısəfiri,DHƏFinsədriPoladBülbüloğlu,RusiyaPreziden
tininbeynəlxalqmədəniəməkdaşlıqüzrəxüsusinümayəndəsi,
DHƏFİdarəheyətininhəmsədriMixailŞvıdkoyvəDHƏFinicraçı
direktoruAnatoliİksanovdavar.

Avqustun 31-də Prezident
Sadır Japarov Polad Bülbüloğ-
lu, Mixail Şvıdkoy və Anatoli
İksanovla görüşüb. O, Dövlət-
lərarası Humanitar Əməkdaş-
lıq Fondunun Qırğızıstandakı
fəaliyyətini yüksək qiymətlən-
dirib, MDB məkanında mədəni
sahədə əlaqələrin möhkəmlən-
məsində qurumun böyük rolu
olduğunubildirib.
Dövlət başçısı deyib ki, fond

hər ilQırğızıstandamədəni sa-
hədə keçirilən 5-6 layihənima-

liyyələşdirir.Gələn il keçiriləcək
“Karakol–MDB-ninmədəniyyət
paytaxtı” layihəsi də fond tərə-
findəndəstəklənəcək.
SadırJaparovbildiribki,ölkə-

lər arasında dostluq və əmək-
daşlığıngenişləndirilməsisahə-
sindəkixidmətlərinəgörəMixail
Şvıdkoy “Danaker”, Polad Bül-
büloğlu “Dostluq” ordenlərinə
layiq görülüblər, Anatoli İksa-
nov Qırğızıstan Respublikası-
nınFəxrifərmanıilətəltifedilib.
Mükafatları sahiblərinə təqdim

edənQırğızıstanrəhbərionlara
bundan sonrakı fəaliyyətlərində
uğurlararzulayıb.
Görüşdə çıxış edən Mixail

Şvıdkoy DHƏF-in Qırğızıstanla

səmərəli əməkdaşlığından söz
açaraqbuilRusiyailəQırğızıs-
tanarasındaqeydolunanqarşı-
lıqlı “Mədəniyyət ili”nə görə də
təşəkkürünübildirib.

Polad Bülbüloğlu təltifə görə
minnətdarlığını bildirərək qırğız
xalqınaböyükManaszamanın-
danbuyanalayiqolduğuinkişaf
vəuğurlararzulayıb.

***
Qeyd edək ki, Qırğızıstanın

müstəqilliyinin30illiyi iləəlaqə-
dar Bişkek şəhərində Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin gənclərdən
ibarət simfonik orkestrinin kon-
sertikeçirilib.
Abdılas Moldıbayev adına

AkademikOperavəBaletTeat-
rında keçirilən konsertdəQırğı-
zıstanın mədəniyyət, informa-
siya, idman və gənclər siyasəti
naziriKayratİmanaliyev,Rusiya
Prezidentinin beynəlxalq mə-

dəni əməkdaşlıq üzrə xüsusi
nümayəndəsi Mixail Şvıdkoy,
Azərbaycanın Rusiyadakı səfi-
riPoladBülbüloğlu,digərrəsmi
şəxsləriştirakediblər.
Bildirilib ki, Qırğızıstan və

DHƏF-in birgə təşkilatçılığı ilə
keçirilən konsertin məqsədi
MDB ölkələri arasında mədə-
niyyətlərarası dialoqun inkişaf
etdirilməsi, istedadlı gənclərin
üzə çıxarılması və cəmiyyətdə
tanınmasıdır.
Orkestrə Rusiya Federasiya-

sınınXalqartistiSergeySkripka
dirijorluqedib.KonsertdəPolad
Bülbüloğlu da çıxış edib və al-
qışlarla qarşılanıb. Sonda qo-
naqlaraqırğızmilligeyimihədiy-
yəolunub.

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qarşısında duran vəzifələr
Baş katiblə xələfinin görüşündə müzakirə edilib

SəudiyyəƏrəbistanındaİslamƏməkdaşlıq
Təşkilatının(İƏT)BaşkatibiYusifbinƏhməd
əlOsayminvəikiaydansonraonubuvəzifə
dəəvəzedəcəkHisseinBrahimTahaqarşıda
duranvəzifələrimüzakirəediblər.

YeniseçilmişBaşkatibəuğurlararzulayanəl-
Osaymin yeni qlobal çağırışlar fonunda İƏT-in
fəaliyyətinindahadagücləndirilməsininzərurili-
yinivurğulayıb.
Görüşdəqeydolunubki,təşkilataüzvölkələr

arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsi

böyük əhəmiyyətə malikdir. Hazırda dünyanın
ikinci böyük dövlətlərarası təşkilatı olan İƏT 4
qitəniəhatəedir,həmçininİslamölkələrininsəsi-
ninbeynəlxalqictimaiyyətəçatdırılmasında,mü-
səlmanlarınhüquqlarınınmüdafiəsindəmühüm
roloynayır.
HisseinBrahimTahaötən ilinnoyabrındaNi-

gerinpaytaxtıNiameydəkeçirilmişİƏTXariciİş-
lərNazirləriŞurasının47-cisessiyasındacoğrafi
bölgüyəuyğunolaraq,rotasiyaqaydasındaAfri-
kaqrupununnamizədikimitəşkilatınBaşkatibi
seçilib.O,noyabrın1-dəfəaliyyətəbaşlayacaq.

Müxtəlif səpkili tədbirlər

SabirabadRegionalMədəniyyət
İdarəsiSaatlırayonMKSgəncnəslin
vətənpərvərlikruhundaböyüməsi,
oxucularınkitabxanayacəlbedilməsi
vəasudəvaxtınsəmərəlitəşkiliməq
sədilə“Kitabxanaaçıqhavada”adlı
sərgitəşkilediblər.ŞirvanşəhərMKS
nin3saylıkitabxanafilialıməşhur
mesenatHacıZeynalabdinTağıyevin
(18381924)anımgünü(1sentyabr)ilə
əlaqədar“BöyükxeyriyyəçiZeynalab
din”adlıvideoçarxhazırlayıb.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İda-
rəsi Ağdam rayon MKS-nin 35 saylı
Mərzili kənd kitabxanası Azərbaycan
Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı
Anarınəsərlərinəhəsrolunmuşvirtual
sərgihazırlayıb.
AğstafaRegionalMədəniyyət İdarə-

siQazaxrayonM.P.VaqifvəM.V.Vida-
dinin Xatirə Muzeyində 30-31 avqust
tarixində azadŞuşada 30 ildən sonra
keçirilənVaqifPoeziyaGünlərinəhəsr
olunmuştədbirtəşkiledilib.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İda-

rəsinin Xocavənd rayonu üzrə nüma-
yəndəsi (başməsləhətçi),yazıçı,ədə-

biyyatşünas Ramil Əhmədov Şuşada
keçirilənVaqifPoeziyaGünlərindəişti-
rakedib.
Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi

Zərdab rayon Heydər Əliyev Mərkə-
zi “Azərbaycanın fəxri və xilaskarı –
HeydərƏliyev”və“HeydərƏliyevlider-
liyininqabiliyyətvəzəfərrəmzi”başlıqlı
videoçarxlarhazırlayıb.
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

TərtərrayonMədəniyyətMərkəzininfi-
liallarıunudulmazteatrvəkinoaktyoru,
Xalq artistiYaşarNurinin (1951-2012)
anadanolmasının70 illiyi iləəlaqədar
videoçarxlarhazırlayıblar.

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiQax
rayonHeydərƏliyevMərkəzində “Şuşa
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır”
mövzusunda tədbir keçirilib. Tədbirdə
Prezident İlham Əliyevin yüksək diqqət
vəqayğısı iləqala-şəhərimizdəaparılan
bərpa-quruculuq işlərindən bəhs edən
filmnümayişolunub.Oğuz rayonMKS-
ninFilfillikəndkitabxanafilialında“Sənin
nağıldünyan”adlı“oxusaatı”təşkiledilib.

İsmayıllı Regional Mədəniyyət İda-
rəsi, rayon Təhsil şöbəsi, Gənclər və
idman idarəsi və İsmayıllı İntellektual
oyunlarklubununbirgətəşkilatçılığı ilə
“Yay təcrübəproqramı”adlı layihəhə-
yatakeçirilib.İştirakçılarınİsmayıllıRe-
gionalMədəniyyətİdarəsininrəisiElçin
NəcəfovvəGənclərvə idman idarəsi-
nin rəisiTalehSalehovla görüşü olub.
GörüşdəElçinNəcəfovregional idarə-
ninfəaliyyəti,strukturu,keçirilənlayihə-
lərləbağlıətrafıməlumatverib,gənclə-
rimaraqlandıransuallarıcavablandırıb.
Qəbələ Rayon Tarix-Diyarşünaslıq

MuzeyiƏməkdarmüəllim,jurnalistFər-
man Əzizli, Əməkdar mühəndis, Pre-
zidentin fərdi təqaüdçüsüKamilMəm-
mədovvəprofessorTelmanNizamovla
görüşkeçirib.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İda-

rəsi Neftçala rayon MKS-nin Həsən-
abadqəsəbəkitabxanafilialında “Qoy
həmişəsülholsun”başlıqlıvirtualsərgi
nümayişolunub.

Söz sənətinin sönməz günəşi
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsi
QubarayonMKSnin1ciNügədi
kəndkitabxanasımüxtəlifyaşqru
pundanoxucularıniştirakıilə“2021ci
il“NizamiGəncəviİli”dir”mövzusun
datədbirkeçirib.

İsmayıllıRegionalMədəniyyət İda-
rəsiŞamaxıDövlətRəsmQalereya-
sındaNizamiGəncəvinin880illikyu-
bileyiiləəlaqədar“Qəlblərdəyaşayan
şair”adlısərgitəşkiledilib.

GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsiSamuxrayonHeydərƏliyevMərkəzinin
təşəbbüsüvəGəncəDövlətMədəniyyətQoruğuNizamiGəncəviKompleksinin
birgə təşkilatçılığı ilə “NizamiGəncəvi -Azərbaycanınsönməzgünəşi”möv-
zusundaonlaynkonfranskeçirilib.KonfransdaTürkiyəSelçukUniversitetinin
(Konya)müəllimiAliTemizel,AMEA-nınM.FüzuliadınaƏlyazmalar İnstitutu-
nunəməkdaşıƏzizağaNəcəfov,GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisi
VasifCənnətov,regionlardafəaliyyətgöstərənbirsıraHeydərƏliyevmərkəzlə-
rinindirektorlarıvəSamuxrayonMKS-ninfilialkitabxanalarınınmüdirləriiştirak
ediblər.VasifCənnətovçıxışındaAzərbaycanındahişairvəmütəfəkkirininədə-
biyyattariximizdəyerindən,dünyaədəbiyyatınatəsirindənsözaçıb.O,Niza-
miirsinintəbliğindəsözustadınındoğulubboya-başaçatdığıGəncəşəhərinin
üzərinədahaböyükməsuliyyətindüşdüyünüvurğulayıb.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İda-
rəsi Ağstafa rayon Heydər Əliyev
Mərkəzinin və rayon MKS-nin birgə
təşkilatçılığıilə“Bəşəriideyalarcarçı-
sı”mövzusundadəyirmimasakeçiri-
lib.QazaxRayonTarix-Diyarşünaslıq
Muzeyində“NizamiGəncəvivəŞərq-
də intibah” adlı tədbir təşkil olunub.
TədbirdəM.P.Vaqif vəM.V.Vidadinin
XatirəMuzeyinin və rayonmədəniy-
yətmüəssisələrininəməkdaşları işti-
rakediblər. Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

BiləsuvarRegionalMədəniyyətİda
rəsiNeftçalarayonMKSninQar
daşbəylikəndkitabxanafilialında
“Şəhidlərədalətcarçısıdır”başlıqlı
kitabsərgisitəşkiledilib.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi
QazaxDövlətRəsmQalereyasınındər-
nək üzvü Ruhin Xasməmmədov Vətən
müharibəsinin şəhid giziri Turan Məm-
mədovunportretiniçəkərəkailəsinətəq-
dimedib.TovuzrayonMədəniyyətMər-
kəzindərayondanolanşəhidvəqazilərin
övladlarına“Tıq-tıqxanım”tamaşasıgös-
tərilib.AğstafaRegionalMədəniyyətİda-
rəsinindəstəyi,TovuzrayonMədəniyyət
Mərkəzinin vəMədəniyyət İşçiləriHəm-
karlar İttifaqı Tovuz rayon komitəsinin
təşkilatçılığıiləkeçiriləntədbirdəmərkə-
zinaktyorlarınınifasındanümayişolunan
səhnəcik balaca tamaşaçılar tərəfindən
maraqlaqarşılanıb.TovuzrayonHeydər

ƏliyevMərkəzinin əməkdaşları rayonun
Əsrik Cırdaxan kəndinin Vətənmühari-
bəsişəhidiXəyalŞəkərovundoğumgü-
nündə qəhrəmanın adına tikilmiş bulaq
kompleksininaçılışındaiştirakediblər.
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsi

BeyləqanrayonHeydərƏliyevMərkəzin-
dəVətənmüharibəsininşəhidbaşleyte-
nantıMahirDadaşzadənindoğumgünü
münasibətilətədbirkeçirilib.Tədbirdəre-
gionalidarəninrəisiFaiqXudanlı,rayon
İcraHakimiyyətininəməkdaşları,şəhidin
ailəüzvləri,döyüşyoldaşlarıvəictimaiy-
yətnümayəndələriiştirakediblər.
Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti,

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İda-

rəsi və “Könüllü Yardım Fondu”nun
birgətəşkilatçılığıiləBeyləqanrayon
Mədəniyyət Mərkəzində qazi övlad-
larının iştirakı ilə tədbir təşkil edilib.

Regional idarənin rəisi Faiq Xudanlı
şəhidvəqazilərimizinqüruryerimizol-
duğunuvurğulayıb,onlarınövladlarının
estetik zövqünün inkişafı üçün həyata
keçiriləntədbirlərdənsöhbətaçıb.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi

Şəkinin Çeşməli kəndində Vətən mü-
haribəsişəhidiSakitİsmayılovunadına
xatirəbulağınınaçılışıolub.Mərasimdə
regional idarənin əməkdaşları, II Qa-
rabağ müharibəsi iştirakçıları, qazilər,
şəhidin ailə üzvləri və kənd sakinləri
iştirak ediblər. Qax rayon C.Cabbarlı
adınaMərkəziKitabxananınəməkdaş-
larıVətənmüharibəsizamanıdüşmən
tərəfindən atılan raket nəticəsində şə-
hid olanmülki vətəndaşların xatirəsini
yadetməkməqsədiləGəncəşəhərinə
səfərediblər.

Vətən fədailəri – örnək ömürlərBölgələrdən xəbərlər

Qalib xalqın diasporunun da həyatında yeni mərhələ başlayır

Bugünbizibirləşdirəndə
yərlərçoxdur.İnsanları
birləşdirənvəbizigüc
ləndirəndəyərlərədaha

çoxdiqqətgöstərməliyik.

Diasporla İş üzrə Dövlət Ko-
mitəsinin sədri Fuad Muradov
bufikriAlmaniyanınKölnşəhə-
rindəAzərbaycanicmasıiləgö-
rüşdəvurğulayıb.

Komitə sədri ötən il Vətən
müharibəsi zamanı Almaniya-
da izdihamlı Qarabağ mitinqi
və digər tədbirlərin keçirildiyini
xatırladaraq, artıq qalib xalqın
diasporunun həyatında yeni və
mühüm mərhələnin başladığı-
nı deyib, diasporun güclənmiş
şəkildəmeydana çıxması üçün
gənclərə böyük diqqət göstəril-
məsinitövsiyəedib.
Görüşdə Köln şəhərində və

ətraf regionlardayaşayanazər-
baycanlılar,Almaniyanınaparıcı
universitetlərində çalışan soy-
daşlarımız, türk diasporunun
təmsilçiləriiştirakediblər.
Şimali Reyn Vestfaliya vila-

yətinin dövlət məmuru Elnur

Rixter, Almaniyanın Ruhr Uni-
versitetinin dosenti Elxan Sa-
dıqzadə, Almaniya Yazarlar
Birliyininüzvü, yazıçı, tərcümə-
çiOrxanAras,Alman–Azərbay-
canDostluqCəmiyyətinin sədri
Naibə Hacıyeva, Almaniyanın
“HennaMond” şirkətinin əmək-
daşıSamirHəsənov, türk dias-
porunun üzvü Levent Taşkıran
vəbaşqalarıçıxışediblər.
ÇıxışlardaAzərbaycanvəTür-

kiyə diasporlarının birliyindən,
alman ictimaiyyəti arasında, xü-
susilə də mediada Azərbaycan
həqiqətlərinin təbliği istiqamətin-
dəgörülənişlərdən,yerliKİV-lər-
ləəməkdaşlığınəhəmiyyətindən
danışılıb,təklifərirəlisürülüb.

Dövlət Komitəsinin əmək-
daşlarıKölnşəhərindəkiAzər-
baycan Evini də ziyarət edib.
Bildirilib ki, Azərbaycan evləri
soydaşlarımızı bir araya gə-
tirən mərkəz rolunu oynayır.
Köln şəhərində və ətrafında
yaşayanazərbaycanlılarbura-
da toplaşmalı, görüşlər keçir-
məli, problemləri diləgətirməli
vəmüzakirələrtəşkiletməlidir-
lər. Bununla yanaşı, yerli icti-
maiyyətin tanınmışşəxslərivə
alman jurnalistləri Köln Azər-
baycanEvindəmüxtəlif tədbir-
lərə dəvət olunmalıdır. Dövlət
KomitəsitərəfindənKölnAzər-
baycan Evinə hədiyyələr təq-
dimolunub.

Qeydedəkki,DövlətKomitəsi-
ninnümayəndəheyətiNiderland-
dadaolub,buölkədəkiAzərbay-
can icması ilə görüşlər keçirib.
Haaqaşəhərinin“Yeniİkendinen”
məzarlığında Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə ucaldıl-
mışXocalıabidəsiziyarətedilib.
Mərasimdə Niderland-Belçika

Azərbaycanlıları Koordinasiya
Şurasınınüzvləridəiştirakedib-
lər.Hollandiya-AzərbaycanTürk
Kültür Dərnəyinin üzvü Yasin
Zeynallı çıxış edərək xatırladıb
ki, təmsiletdiyi təşkilatın təşəb-
büsü ilə 24 fevral 2008-ci ildə
burada abidə ucaldılıb. 2020-ci
ildə isə çoxsaylı ziyarətçilərin
eyni anda bu məkanda toplaş-
masının qeyri-mümkün olduğu
nəzərəalınıbvəabidədahage-
nişəraziyəköçürülüb.

Mədəni əlaqələrin inkişafında xidmətlərinə görə
Polad Bülbüloğlu Qırğızıstanın “Dostluq” ordeni ilə təltif olunub

“Xosrov və Şirin” teleserialının çəkilişləri başa çatıb
NizamiGəncəvinin880illiyinəhəsredilmiş12
bölümdənibarət“XosrovvəŞirin”bədiitelese
rialınınçəkilişləribaşaçatıb.

LayihəMədəniyyətNazirliyinindəstəyiilə“Azər-
baycanfilm”KinostudiyasıvəİctimaiTeleviziyavə
RadioYayımlarıŞirkətininbirgəistehsalıdır.
“Azərbaycanfilm”dənbildirilibki,“XosrovvəŞi-

rin”serialındapoemadakıhadisələrinkompozisi-
yası və süjeti saxlanılmaqla müasir dövrümüzə
proyeksiyaolunub.
ÇəkilişləriBakışəhərininMərdəkan,Şüvəlanvə

Maştağaqəsəbələrində vəQobustan rayonunda
aparılanserialınrejissorlarıXəyyamAbdullazadə
vəElməddinAlıyev,ssenarimüəllifəriİlqarFəhmi

vəXəyyamAbdullazadədir.XosrovobrazınıRüs-
təm Cəbrayılov, Şirin obrazını Kəmalə Piriyeva,
FərhadıisəBəhruzVaqifoğlucanlandırır.



4 tədbir www.medeniyyet.az

№66 (1843)
3 sentyabr 2021

2021-ci il av qus tun 30-u öl kə mi zin ic ti mai hə ya tın da bir sı ra 
mü hüm və əla mət dar ha di sə lər lə yad da qa la caq. Bu duy ğu sal, 
qəl bi mi zi riq qə tə gə ti rən, uzun il lə rin ay rı lı ğın dan son ra xal qı mı-
zın mə də ni ta ri xi nə qı zıl hərf lər lə ya zı lan gün lər, bən zər siz ha di-
sə lər dir. Biz ta ri xi mi zin ən şə rəf li döv rü nü ya şa yı rıq. Biz ye ni dən 
Azər bay ca nın mə də niy yət be şi yi, Qa ra ba ğın ürə yi, Və tə ni mi zin 
ay rıl maz his sə si, ca nı, hər bi ri miz üçün azad lıq rəm zi olan Şu-
şa ya qa yıt dıq. 28 il biz bu tor pa ğın həs rə tin də qal dıq. Azər bay-
can xal qı nın ru hu, dö yü nən qəl bi, bu lud lar qoy nun da cən nə tin 
bir gu şə si ni xa tır la dan, “Qaf qa zın sə nət mə bə di”, “Azər bay can 
mu si qi si nin be şi yi” və “Za qaf qa zi ya nın kon ser va to ri ya sı” ad lan dı-
rı lan Şu şa öz qoy nu nu doğ ma la rı na açıb, san ki gə lən qo naq la rı 
bağ rı na ba sır dı!

Bildiyimizkimi,Şuşanınişğa
lı nəticəsində azərbaycanlıların
tarixi izlərini silmək məqsədilə
erməni vandalları 600ə yaxın
tariximemarlıq abidəsini, xal
qımızın tariximədəni irsini, o
cümlədənPənahəlixanınsara
yını,YuxarıGövhərağaməsci
dini,AşağıGövhərağaməscidi
ni,XurşudbanuNatəvanınevini,
MollaPənahVaqifinməqbərəsi
ni və s. yerlə yeksan etmişlər.
AmmamüzəfərOrdumuzunAli
Baş Komandanı Prezident İl
hamƏliyevin “Xarıbülbül” festi
valınınaçılışmərasimindəqeyd
etdiyikimi:“Ermənilərnəqədər
çalışsalar da, Şuşadan Azər
baycan ruhunu silə bilmədilər.
Bəli,mənfurdüşməntərəfindən
binalar dağıdıldı,məscidlərimiz
dağıdıldı,tarixiabidələrimizda
ğıdıldı.AncaqŞuşaAzərbaycan
ruhunuqoruyabildi”.
Zəfərgünündənazvaxtkeç

məsinə baxmayaraq, artıq Şu
şa sürətlə dirçəlir, yenidən öz
gözəlliyinə qovuşur. Şuşanın
dirçəlməsi üçün dövlətimiz tə
rəfindən, HeydərƏliyev Fondu
tərəfindənəməliaddımlaratılır.
Cıdır düzündə Qarabağın

azadlığı uğrunda canlarından
keçmiş şəhidlərimizin əziz xa
tirəsinəhəsrolunmuş “Xarıbül
bül” festivalı,uluöndərHeydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə 1982ci
ildə ucaldılmış böyükAzərbay
can şairi, dövlət xadimi, Qara

bağxanınınvəziriMollaPənah
Vaqifin məqbərəsinin önündə
Vaqif Poeziya Günləri keçirildi.
Vaqifinməqbərəsi,Vaqifinbüs
tü yenidən açıldı, Üzeyir Hacı
bəylininabidəsi yenidənqoyul
du,Bülbülünevibərpaolundu,
yenidənmuzeyi yaradıldı, “Qa
rabağ” hoteli əsaslı təmirdən
sonraözqapılarınıyenidənqo
naqlarınüzünəaçdı.
Vaqif Poeziya Günləri çərçi

vəsində avqustun 30da Şu
şadakı Yaradıcılıq Mərkəzin
də “Yaddaş. Fotoqrafik tarix”,
RəsmQalereyasında“Qarabağ
– Azərbaycan mədəniyyətinin
incisidir” və Xalçaçılıq Qalere
yasında“Yenidəndoğmadiyar
da. Qarabağın sənət inciləri”
adlısərgilərinaçılışıoldu.Bütün
bunlarbumüqəddəstorpaqların
əsl yiyəsinin, sahibinin kim ol
duğunubirdahabütündünyaya
bəyanedir.
Bildiyimizkimi,Şuşaölkəmizə,

xalqımızamədəniyyətinmüxtəlif
sahələrində görkəmli sənətkar
lar bəxş etmişdir. Bu mənada
Qarabağ, ümumiyyətlə, bütün
dünyada ən məşhur xalçaçılıq
mərkəzlərindən biri kimi tanınır.
Xalça sənəti xalqımızın yaradı
cılıq irsinin ən parlaq nümunə
sidir.O, xalqımızın estetik dün
yagörüşünün formalaşmasında,
məişətinin təşkilindəmühümrol
oynamışdır. Azərbaycan mədə
niyyətindəxalça,sadəcə,birev

bəzəkelementivəyahərhansı
bayramvəmərasimlərinbirhis
səsi deyildi; o, özündə birbirini
əvəzedən tarixi dövr və üslub
ların çoxsaylı mədəni laylarını
cəmləşdirərək bədii zövqün və
mentalitetin özünəməxsusluğu
nuəksetdirir.Azərbaycanxalqı
həyatınıxalçasız təsəvvüretmir
vəonunlabağlıbirçoxənənələr
bizimgünümüzəqədərqorunub
saxlanılmışdır. Xalça üzərində
dünyayagözaçır, ilkaddımları
mızı atır, xalçaların əhatəsində
yaşayırvəxalçaüzərindəinsan
sonmənziləyolasalınır.
Məhzbunagörədədünyada

ilk xalça muzeyinin Azərbay
canda yaradılması qanunauy
ğunidi.Yarandığıgündənetiba
rənmuzeydünyanınənzəngin
Azərbaycan xalçaları kolleksi
yasına malik mədəniyyət oca
ğıdır.
Onun yaradılması, fondunun

komplektləşdirilməsi və dünya
muzeyləri iləbeynəlxalqəlaqə
lərin qurulmasındaAzərbaycan
xalqının ümummilli lideri Hey
dərƏliyevinxüsusi roluolmuş
dur. Ulu öndərin sərəncamları
əsasındamuzeykolleksiyasının
zənginləşdirilməsi məqsədilə
hərildövlətbüdcəsindənəsaslı
vəsaitlərayrılmışdır.

Bu gün də həmin mütərəqqi
siyasət Prezident İlham Əliyev
və Birinci vitseprezident Meh
ribanƏliyeva tərəfindənuğurla
davam etdirilərək həyata keçi
rilir.
MuzeyimizinBakının simvol

larından birinə çevrilmiş bina
sının tikintisi, xalçavəkəlağa
yı sənətlərinin UNESCOnun
Qeyrimaddi mədəni irs üzrə
Reprezentativ siyahısına daxil
edilməsihəmdövlətimizin,həm
dəMehribanxanımƏliyevanın
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Fondunun mədəniyyət sahə
sində uğurlu fəaliyyətinin nəti
cəsidir. Son illər Fond tərəfin
dəndünyamiqyaslınadirsənət
əsərlərinin, o cümlədən XVII
əsrQarabağsarayxalçalarının
alınaraqmuzeyəbağışlanması
damühümmədəniəhəmiyyətə
malikhadisədir.
Qeyd edim ki, məhz Qara

bağda toxunanxalçalardünya
dayüksəkqiymətləndirilirvəbu
günəqədərhərraclardaənçox
satılan, özəl və muzey kollek
siyalarını bəzəyən nümunələr
dir.Azərbaycanmədəniyyətinin
dünyada elçiləri olan Qarabağ
xalçaları bu gün ən iri muzey
lərin ekspozisiyalarının yaraşı
ğıdır.

Bu gün insanların qayıtma
sı ilə yanaşı, Qarabağ xalça
toxuma ənənələrinin qayıtma
sı – mədəniyyətimizin burada
dirçəlməsi deməkdir. Bu faktor
ölkəmiz üçünböyük tarixi əhə
miyyətəmalikdir.
Bir qədər də “Yenidən doğ

ma diyarda. Qarabağın sənət
inciləri” adlı sərgimiz haqqında
danışmaqistərdim.Sərgininadı
bizimüçünçoxsimvolikdir.
Heydər Əliyev Fondu tərə

findənbərpavə təmirolunaraq
yaradılan Xalçaçılıq Qalereya
sında Fondun təşkilatçılığı ilə
Azərbaycan Milli Xalça Muze
yinin təqdim etdiyi sərgidəki
eksponatların əksəriyyəti vax
tiləAzərbaycanMilliXalçaMu
zeyininŞuşafilialındanümayiş
olunmuşdur.Filial1987ci ildən
Mehmandarovların imarətində
fəaliyyətgöstərmiş,1992ciildə
Şuşanınişğalındanbirneçəay
öncəburadakıeksponatlarxilas
olunaraqtəxliyəolunmuşvəbu
günə qədərBakıdakımuzeydə
sərgilənirdilər.Busəbəbdənbiz
məhz bu günü, yəni eksponat
larıntarixivətəninəqayıtmasını
illərləintizarlagözləmişik.
Sərgidə Qarabağın ən gözəl

xalçaçılıq ənənələrini parlaq
şəkildə əks etdirən nümunələr

nümayiş olunur. Burada füsun
kar gözəlliyi, mükəmməl kom
pozisiyası, rəngarəng koloriti
və iri ölçüləri ilə məşhur olan
əsrarəngizsarayxalçaları,həm
maldarlıqlaməşğulolantayfala
rın dünyagörüşünü özündə ya
şadandərinsemantikayamalik
autentik xalçalar, həm də şə
hər mədəniyyətini özündə əks
etdirən süjetli xalçalar nüma
yiş olunur.Onlara vərni, zili ki
mimükəmməl xovsuz xalçalar,
“Çələbi”, “Ləmpə”, “Malıbəyli”,
“Qasımuşağı”, “Əyan məclisi”
və s. kimiməşhur xovlu xalça
lar aiddir. İri ölçüsü, mükəm
məl kompozisiya quruluşu və
əlvan koloriti ilə “Ləmpə” dəst
xalıgəbəsi Şuşa abhavasını,
cahcəlalını özündə yaşadan,
xüsusi maraq doğuran ekspo
natlardandır. Təqdim etdiyimiz
vəümumilikdə35eksponatdan
ibarət sərgidə xovlu və xovsuz
xalçalarla yanaşı, o dövrdə in
sanlarınməişətindəmühümyer
tutan xalça məmulatları, milli
tikmə və geyim dəstləri, bədii
metal nümunələri də nümayiş
olunur.SərgilənənQarabağtipli
hərikimilligeyimdəstiözzərif
liyi və incəliyi ilə seçilir. Ümu
miyyətlə,Azərbaycandaənincə
geyimlərQarabağdaolub.
Nümayiş olunan qoşa tikmə

panno təkəlduz texnikasında
məxmər üzərində ipək saplar
la işlənilib. Beləliklə, “Yenidən
doğma diyarda.Qarabağın sə
nətinciləri”sərgisiqədimtorpa
ğınruhunu,əsrlərləburadaya
şayıbyaradan insanların həyat
və məişətini, estetik zövqünü,
sənətkarların bədii dünyagö
rüşünü duymağa, həmin tarixi
dövrlərəsəyahətetməyəimkan
yaradır.

Şirin MƏLİKOVA 
Azərbaycan Milli 

Xalça Muzeyinin direktoru

Av qus tun 31-dən Türk Şu ra sı nın üz vü olan Tür ki yə, Qa za xıs-
tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, qu rum da mü şa hi də çi sta tus lu 
Ma ca rıs tan, həm çi nin Bos ni ya və Her se qo vi na, Ma ke-
do ni ya və Ser bi ya dan gəl miş jur na list lə rin Azər bay ca nın 

azad  olun muş əra zi lə ri nə sə fə ri baş la yıb.

Əcnəbi media mənsubla
rı səfərin ilk günü əvvəlcə
işğaldan azad edilən Füzu
li rayonunda Minatəmizləmə
Agentliyinin nümayəndələri ilə
görüşüb, minalanmış sahələ
rintəmizlənməsiprosesiniizlə
yiblər. FüzuliCəbrayıl yolunda
minatəmizləmə işləri ilə tanış
olan jurnalistlərə bildirilib ki,
Ermənistan tərəfi otuz ilə ya
xındavamedənişğaldövründə
Azərbaycan torpaqlarına yüz
minlərləminabasdırıb.Ötən il
44günlükmüharibədəişğaldan
azadedilənərazilərinminalar
dan təmizlənməsi olduqca bö
yükzamanvəresurstələbedir.
Müharibədənsonraminapart
laması nəticəsində 30a yaxın
Azərbaycan vətəndaşı həlak
olub, 100dən çox insan yara
lanıb. Beynəlxalq ictimaiyyət
Ermənistanı məcbur etməlidir
ki, azad olunmuş bütün ərazi

lərin dəqiq olanmina xəritələ
riniAzərbaycanaversin.Çünki
bəzirayonlarınminaxəritələrini
versələrdə,onlarındəqiqliyi25
faizəbərabərdir.
Diqqətə çatdırılıb ki, Qarğa

bazar istiqamətində uzunluğu
12kilometrolanyolüçhissəyə
bölünməklə təmizlənir. Birin
ci hissə  180min kvadratmetr
ərazi təmizlənərək təhvil veri
lib.Yolun ikinci hissəsində289
min kvadratmetr sahədə işlər
yekunlaşıb və 174 ədəd mina
vəpartlamamışsilahsursataş
karlanıb.Növbətimərhələdəisə
yolun üçüncü hissəsi təmizlə
nəcək.Ərazidə əsasənRusiya
istehsalı olan tank əleyhinə və
Ermənistan istehsalı olanpiya
da əleyhinə minalar basdırılıb.
Minatəmizləməprosesi əsasən
üçüsullaəlilə,mexanikiyolla
vəxüsusitəlimkeçmişitlərvasi
təsiləaparılır.

Xaricimediamənsublarıda
hasonraişğaldanazadolunan
Cəbrayılrayonunagəliblər.Er
mənilər tərəfindən dağıdılan
rayonmərkəzininxarabalıqları
ilətanışolanjurnalistlərəbildi
rilibki,işğaldanöncəCəbrayıl
tarixiabidələrin,diniməbədlə
rinzənginolduğuməkankimi,
eləcə də səfalı təbiəti ilə ta
nınırdı. Lakin işğaldan sonra
bütün bunlardan əsərəlamət
qalmayıb. Heyət vandalizmə
məruz qalmış qəbiristanlıqlar
dan birində olublar. Qırğızıs
tanlı jurnalistlər burada bas
dırılan sakinlərin, eləcə də
şəhidlərimizin ruhuna dualar
ediblər.

TürkiyəninAnadoluAgentliyi
nin əməkdaşı Burcu Çalık Gö
çümlütəəssüratlarınıbölüşərək
bildirib ki, ermənilər məzarları
qazaraqmeyitləriçıxarıblar,on
ların qızıl dişlərini götürüblər:

“Bucürvəhşilik,barbarlıqedən
lər insan ola bilməzlər. Ümid
edirəmki,buralaryenidəncan
lanacaqvəazərbaycanlılarınöz
yurdlarında xoşbəxt yaşadıqla
rınınşahidiolacağıq”.
Makedoniyalı jurnalist Boyan

Stoykovski isə deyib ki, geri
qayıtdıqdan sonra həmBalkan
ölkələri, həmdəbeynəlxalq ic
timaiyyət üçün yazılar hazırla
yacaq: “Yazılarımda bütün bu
vəhşilikləri olduğu kimi qeyd
edəcəyəm. Qoy, bütün dünya
buvandalizmigörsün”.
Sentyabrın1dəxaricimedia

təmsilçiləriŞuşayagəliblər.Qo
naqlar Xurşudbanu Natəvanın,
Üzeyir Hacıbəylinin və Bülbü

lün Birinci Qarabağ müharibə
si zamanı ermənilər tərəfindən
güllələnmiş abidələrini ziyarət
ediblər. Jurnalistlər Natəvanın
dağıdılmışevivəXansarayının
qalıqlarıilətanışolublar.Onlara

buqədimtikililərintarixihaqqın
da məlumat verilib. Qonaqlar,
həmçinin Yuxarı Gövhər ağa
məscidiniziyarətediblər.
Jurnalistlər Şuşa qalasında

vəCıdırdüzündəolublar.Bildi
rilibki,Şuşaşəhəri1752ciildə
Pənahəlixantərəfindənsalınıb.
Qaladivarlarışəhəridaimdüş
mənhücumundanqoruyub.Cı
dırdüzüisəŞuşanınəngörməli
məkanlarından biridir. Burada
Qarabağatlarınıniştirakıiləya
rışlarkeçirilirdi.
Qonaqlar böyük şair Vaqi

fin bərpa edilmiş məqbərəsin
dədəolublar.Qeydolunubki,
məqbərəilkdəfə1982ciilyan
varın 14də ulu öndər Heydər
Əliyevin iştirakı ilə açılıb. Er
məni işğalıdövründəməqbərə
qarət edilib və dağıdılıb.Şuşa
azad edildikdən sonra Prezi
dentİlhamƏliyevintapşırığıilə
məqbərə bərpa edilərək yeni

dən əvvəlki görkəminə qayta
rılıb.
Əcnəbi jurnalistlər 2020ci il

də 44 günlük müharibə zama
nıErmənistanordusunun raket
zərbələrininhədəfiolmuşGən
cəyədəsəfərediblər.Onlarşə
hərdə mülki şəxslərin öldüyü,
yaralandığıvəböyükdağıntıla
rınyarandığıəraziyəbaşçəkib
lər. Məlumat verilib ki, düşmə
nin Azərbaycanın ikinci böyük
şəhəri, münaqişə zonasından
100kilometrdənartıqməsafədə
yerləşənGəncəşəhərinə raket
hücumları nəticəsində araların
daqadınvəuşaqlardaolmaqla
26mülki şəxs həlak olub, 142
nəfəryaralanıb.
Sentyabrın2dəxaricimedia

təmsilçiləriAğdamasəfəredib
lər.SəfərproqramıAğdamCü
mə məscidində, İmarət komp
leksi, Qiyaslı məscidi və digər
məkanlarıəhatəedib.

“Bütün dünya bu vandalizmi görsün”
Xarici media təmsilçilərinin daha bir qrupu işğaldan azad edilmiş ərazilərdə olub

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yeni yolları
10 istiqamətdə 665 km yol çəkiləcək

Azər bay can Av to mo bil Yol la rı Döv lət Agent li yi (AAY DA) Qa ra bağ və 
Şər qi Zən gə zur iq ti sa di zo na la rı nı əha tə edən ra yon lar da in şa olu-
nan av to mo bil yol la rı nın xə ri tə si ni dərc edib.

Xəritəümumiuzunluğu665,4
kmolanvəhazırdatikilən10
əsasavtomobilyolunuəhatə
edir.Bundanəlavə,xəritədə
tikintisinəzərdətutulan,lakin
uzunluğuqeydolunmayanavto
mobilyollarıdadaxildir.
XəritəFüzulidənŞuşaya

çəkilən“Zəfər”yolunu(101
km),ƏhmədbəyliFüzuliŞuşa
magistralını(81.6km),Toğa
nalıKəlbəcərİstisu(80.7km),
KəlbəcərLaçın(72.3km),
ƏhmədbəyliHoradizMincivan
Ağbənd(123.8km),TalışTap
qaraqoyunluQaşaltı(22km),
XudafərinQubadlıLaçın(83
km),ŞükürbəyliCəbrayılHadrut
(43km),FüzuliHadrut(13km),
BərdəAğdam(45km)avtomobil
yollarınıəhatəedir.

Böyük Britaniya ərazilərin minalardan 
təmizlənməsi üçün vəsait ayırıb

Bir ləş miş Kral lıq ötə nil ki mü na qi şə dən son ra 
Dağ lıq Qa ra bağ böl gə sin də və ət ra fın da kı 
əra zi lər də mi na la rın tə miz lən mə si, əra zi nin 
təh lü kə siz li yi nin tə min olun ma sı üçün ya rım 
mil yon funt-ster linq ayı rıb.

Bu barədəBöyükBritaniyanınAzərbaycan
dakı Səfirliyinin məlumatında bildirilir. Qeyd
olunurki,BMTİnkişafProqramınaverilənvə
saitminatəmizlənməsinidəstəkləmək,Dağlıq
Qarabağda və ətrafındakı bölgələrdə çirklən
mişəraziləriinsanlarınistifadəsiüçüntəhlükə
sizhalagətirməküçüntəlimvəkadrhazırlığına
köməkedəcək.
“Bölgədəki müsbət dəyişikliyə doğru fəaliy

yətlərinaparıcıqüvvəsiolaraqBirləşmişKral
lıq2020ciilDağlıqQarabağmünaqişəsindən
sonrahumanitardəstəyielanedənilkölkəolub
və zərərçəkmiş insanları dəstəkləmək üçün

BeynəlxalqQızılXaçKomitəsinə1milyonfunt
sterlinqianəedib.HazırdaisəBirləşmişKrallıq
münaqişəvəyapartlamamışhərbisursatsə
bəbi iləevlərindəndidərgindüşənəhalininöz
həyatlarınıyenidənqurmasınavəbölgəyəqa
yıtmasınaköməketməsinədəstəkolmaqüçün
digərölkələridəBMTnintəşəbbüsünüdəstək
ləməyəçağırır”,deyəməlumatdavurğulanır.

Azərbaycanda ən incə geyimlər Qarabağda olub
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Şəhid mədəniyyət işçisinin adına
abidə-bulaq kompleksinin açılışı keçirildi

əvvəli səh. 1-də
Cəb ra yıl ra yo nun dan mil-

lət və ki li Cey hun Məm mə dov 
bil dir di ki, öl kə miz ta ri xi nin ən 
şan lı gün lə ri ni ya şa yır: “Bu 
gün se vi ni rik ki, tor paq la rı mız 
iş ğal dan azad olu nub. Av qus-
tun 23-nü biz hər il Cəb ra yıl ra-
yo nu nun iş ğal gü nü ki mi qeyd 
edir dik. Ar tıq bu gün yox dur, 
4 okt yabr var. Biz hər il 4 okt-
yab rı Cəb ra yı lın azad olun ma-
sı gü nü ki mi qeyd edə cə yik. 
Və tən mü ha ri bə sin də bir da ha 
sü but et dik ki, bi zim xalq bö-
yük və cə sa rət li, qə lə bə yə la-
yiq xalq dır. Bu Qə lə bə ni Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin dip lo ma tik 
və hər bi müs tə vi də hə ya ta ke-
çir di yi si ya sət, gənc lə ri mi zin 
qəh rə man lı ğı və xal qı mı zın 
bir li yi tə min et di. Bu gün döv lət 
sə viy yə sin də şə hid ailə lə ri nə 
və qa zi lə rə yük sək diq qət-qay-
ğı var. Şə hid ailə lə ri bil sin lər 
ki, biz hər za man on la rın ya-
nın da yıq”.

Mə ra sim də çı xış edən Qa ra-
bağ Mü ha ri bə si Əlil lə ri, Ve te-
ran la rı və Şə hid Ailə lə ri İc ti mai 
Bir li yi Cəb ra yıl ra yon fi  lialı nın 
səd ri Sə bu hi Hü sey nov vur ğu-
la dı ki, Cəb ra yıl ra yo nu iş ğal 
olu nan za man Za mi nin beş ya şı 
var idi: “Bu gün şə hid olan igid-
lə ri mi zin bir ço xu uşaq yaş la rın-
da doğ ma yurd la rın dan di dər gin 
dü şən gənc lər dir. Məhz on la rın 
qəh rə man lıq la rı sa yə sin də biz-
lər Qa ra ba ğı mı za qo vuş duq. 
Al lah Za mi nə və bü tün şə hid lə-
ri mi zə rəh mət elə sin”.

Cəb ra yıl ra yo nu Mah mud-
lu kənd Uşaq mu si qi mək tə bi-
nin müəl li mi Xan ki şi Səf qu li yev 
Za min Rə hi mov haq qın da xa-
ti rə lə rin dən da nış dı. Mək tə bin 
şa gird lə ri Ca vi dan Qən bə rov, 
Al maz Rə şid li və Yağ mur Rə-
him li nin ifa sın da şeir par ça la rı 
səs lən di ril di.

Da ha son ra bu laq-abi də nin 
üzə rin də ki ör tük qal dı rıl dı, iş ti-
rak çı lar bu laq dan su iç di lər.

Son da şə hi din ata sı Va hid 
Rə hi mov çı xış edə rək gös tə ri-
lən diq qə tə gö rə döv lət baş çı-
sı na və mə ra sim iş ti rak çı la rı na 
min nət dar lı ğı nı bil dir di.

Qeyd edək ki, Za min Rə hi-
mov 1988-ci il ap re lin 21-də 
Cəb ra yıl ra yo nu nun Məz rə 
kən din də dün ya ya göz açıb. 
1995-ci il də Bi lə su var ra yo-
nun da yer lə şən 2 say lı məc-
bu ri köç kün qə sə bə sin də ki 
mək tə bin 1-ci sin fi  nə ge dib, 
son ra Ba kı ya kö çüb və təh si li-
ni Ab şe ron ra yo nu nun Ma sa zır 
qə sə bə sin də mü vəq qə ti yer-
lə şən Ə.Vey sə lov adı na Cəb-
ra yıl ra yon Si rik kənd tam or-
ta mək tə bin də da vam et di rib. 
Or ta mək tə bi bi ti rən dən son ra 
2006-cı il də hər bi xid mə tə ge-
dib.

Ki çik yaş la rın dan mu si qi yə 
hə vəs gös tə rən Za min hər bi 
xid mət dən qa yıt dıq dan son-
ra Şu şa Mu si qi Tex ni ku mun da 
qar mon ix ti sa sı üz rə təh sil alıb. 

2012-ci il də Ba kı şə hə rin də mü-
vəq qə ti yer lə şən Cəb ra yıl ra yon 
Mah mud lu kənd Uşaq mu si qi 
mək tə bin də qar mon müəl li mi ki-
mi fəaliy yə tə baş la yıb.

2020-ci il sent yab rın 27-də Və-
tən mü ha ri bə si baş la yan da Za-
min Rə hi mov da cəb hə yə yol la-
nır. Ən bö yük ar zu su bü tün iş ğal 
al tın da kı tor paq la rı mı zın, o cüm-
lə dən doğ ma yur du Cəb ra yı lın 
düş mən dən azad olun ma sı idi. 
Okt yab rın 4-də Cəb ra yıl şə hə ri iş-
ğal dan azad edi lir. Za min okt yab-
rın 8-də Cəb ra yıl ra yo nu əra zi sin-
də ge dən dö yüş lər də şə hid olur.

Bi nə qə di ra yo nu nun Bi lə cə ri 
qə sə bə qə bi ris tan lı ğın da dəfn 
edi lən Za min Rə hi mov döv lət 
baş çı sı nın mü va fi q sə rən cam-
la rı ilə ölü mün dən son ra “Və-
tən uğ run da”, “Cəb ra yı lın azad 
olun ma sı na gö rə”, “Fü zu li nin 
azad olun ma sı na gö rə” və “Cə-
sur dö yüş çü” me dal la rı ilə təl tif 
olu nub.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Ancaq COVİD pasportu və vaksin sertifikatı ilə
Mehmanxanaların fəaliyyəti onlayn görüşdə müzakirə edilib

Döv lət Tu rizm Agent li yin 250-yə ya xın 
meh man xa na nü ma yən də si ilə on layn 
gö rüş təş kil edib. Gö rüş də meh man xa-
na la rın xü su si ka ran tin re ji mi döv rün də 
fəaliy yə ti nə dair tə ləb lər mü za ki rə olu nub.

Na zir lər Ka bi ne ti nin mü va fi q qə rar-
la rı ilə müəy yən olun muş “Ko ro na vi rus 
(COVİD-19) pan de mi ya sı döv rün də Azər-
bay can Res pub li ka sın da meh man xa na-
la rın fəaliy yə ti nin təş ki li Qay da la rı”, elə cə 
də tət biq olu nan məh du diy yət lər haq qın da 
meh man xa na sub yekt lə ri nin nü ma yən də lə-
ri nə ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib.

İş ti rak çı lar sent yab rın 1-dən eti ba rən 
meh man xa na lar da ya şı 18-dən yu xa rı 
olan şəxs lə rə gös tə ri lən xid mət lə rin yal nız 
COVİD-19 pas por tu (pey vənd ser ti fi  ka tı) 

əsa sın da hə ya ta ke çi ril mə si tə lə bi ilə əla-
qə dar bu nun üçün ha zır lan mış xü su si mo-

bil tət biq ba rə sin də mə lu mat lan dı rı lıb. 
Elekt ron Hö ku mə tin İn ki şa fı Mər kə zi nin 
nü ma yən də si mo bil tət bi qin is ti fa də si ilə 
bağ lı sual la rı ca vab lan dı rıb.

Döv lət Tu rizm Agent li yi nin nü ma yən-
də lə ri iş ti rak çı la ra COVİD-19 pas por tu-
nun tə ləb olun du ğu qo naq ka te qo ri ya sı, 
elə cə də meh man xa na da ça lı şan iş çi lə-
rin pey vənd olun ma sı ilə bağ lı tə ləb lə ri 
ət rafl  ı izah edib lər.

On layn gö rüş də Da xi li İş lər Na zir li-
yi, Sə hiy yə Na zir li yi, Qi da Təh lü kə siz li yi 
Agent li yi, Elekt ron Hö ku mə tin İn ki şa fı Mər-
kə zi, Döv lət Ver gi Xid mə ti nin əmək daş la rı 
iş ti rak edib lər.

“Şuşa yenidən öz tarixi günlərini yaşayır”
Bi zim hər bi ri miz, ümu mi lik də Türk dün ya sı üçün se vin di ri ci 
və qü rur ve ri ci hal dır ki, Azər bay ca nın ay rıl maz par ça sı olan 
Qa ra bağ, Azər bay ca nın qə dim mə də niy yət mər kə zi Şu şa ye-
ni dən öz ta ri xi gün lə ri ni ya şa yır.

Bu söz lə ri 30-31 av qust ta-
rix lə rin də Şu şa da Va qif Poezi-
ya Gün lə ri nin iş ti rak çı sı ol muş 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay 
Əfən di ye va de yib.

“İl lər son ra bu ra da Azər bay ca-
nın bö yük sə nət kar la rı nın, klas-
sik lə ri mi zin, müasir şair lə ri mi zin 
şeir lə ri səs lən di ri lir sə, Azər bay-
can mu ğa mı nın sə si ya yı lır sa, 
“Qa ra bağ şi kəs tə si” din lə nil dik də 
ar tıq ürək yan ğı sı de yil, fə xa rət 
his si ke çi ri lir sə, bu o de mək dir 
ki, Şu şa ye ni dən öz nə fə si ni alır, xoş bəxt gün lə ri nə qa yı dır.

Bi zə bu Qə lə bə ni bəxş edən, gö zəl Qa ra ba ğı mı zı, Azər bay can 
mə də niy yə ti nin in ci si Şu şa nı bi zə qay ta ran Ali Baş Ko man da na və 
qəh rə man hərb çi lə ri mi zə min nət da rıq. Əmi nəm ki, ye ni dən bu ra da 
bir-bi rin dən gö zəl təd bir lər təş kil edi lə cək, Qa ra bağ öz mə də ni ir si 
ilə bir da ha dün ya nın in ci lə rin dən ola caq. Bey nəl xalq Türk Mə də-
niy yə ti və İr si Fon du da bu səp ki də bir çox la yi hə lə ri ni Azər bay ca-
nın bu dil bər gu şə lə rin də ke çi rə cək”, – de yə G.Əfən di ye va bil di rib.

Vaqif Poeziya Günlərinin bərpası
ədəbiyyat tariximizə töhfədir

“Mol la Pə nah Va qi fin mu zey-məq bə rə komp lek si nin tə mir-
bər pa və ye ni dən qur ma iş lə rin dən son ra açı lı şı çox əla mət dar 
ha di sə dir. Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə Şu şa da 
ke çi ri lən Va qif Poezi ya Gün lə ri ədə biy yat ta ri xi miz də bö yük 
əhə miy yət kəsb edir” – Şu şa da poezi ya bay ra mı nın iş ti rak çı sı 
ol muş AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun şö-
bə mü di ri, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru El na rə Aki mo va təəs sü ra-
tı nı bö lü şər kən be lə de yib.

Ədə biy yat şü nas bil di rib ki, Va qif Poezi ya Gün lə ri nin bər pa sı 
ümu mi lik də ədə biy yat ta ri xi mi zə töh fə dir: “Poezi ya gün lə ri çər-
çi və sin də ke çi ri lən sim po zium da Mol la Pə nah Va qi fi n ya ra dı cı-
lı ğı na xü su si yer ay rıl dı, şairin ya ra dı cı lı ğı nın ədə biy ya ta tə si ri 
mə sə lə lə ri mü za ki rə olun du. Dü şü nü rəm ki, Va qif Poezi ya Gün-
lə ri nin ənə nə vi ola raq hər il ke çi ril mə si şairin ya ra dı cı lı ğı nı ədə-
biy yat şü nas lığı mı zın gün də min də sax la ya caq”.

“Yenidən sevmək öyrətdi –
Var olsun ayrılıqları...”

Ta nın mış şair, jur na list, sse na rist, Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin üz vü Əh məd Oğuz 31 av qust 2021-ci il ta ri xin də, öm rü nün 
59-cu ilin də və fat edib. 

Əh məd Mu sa oğ lu Kə ri mov 
(Əh məd Oğuz) 1961-ci il no-
yab rın 13-də Qər bi Azər bay ca-
nın (in di ki Er mə nis tan əra zi si) 
Ka li ni no ra yo nu nun Qı zıl Şə fəq 
kən din də ana dan olub. Do ğul-
du ğu kənd də or ta mək tə bi bi ti-
rib. 1978-1982-ci il lər də Azər-
bay can Pe da qo ji İns ti tu tu nun 
(AD PU) Dil və ədə biy yat fa kül-
tə sin də təh sil alıb. Qu ba ra yo-
nu nun Ha cı qaib və Ka li ni no 
ra yo nu nun So yuq bu laq kənd lə-
rin də dil və ədə biy yat müəl li mi 
iş lə yib. 1989-cu il də Er mə nis tan da kı ata-ba ba yur dun dan zor la 
qo vul duq dan son ra “Azər bay can” qə ze ti re dak si ya sın da müx bir 
ki mi fəaliy yət gös tə rib. 1991-1993-cü il lər də “Xə zər” jur na lın da 
şeir şö bə si nə rəh bər lik edib, “Oğuz eli” qə ze ti re dak si ya sın da 
mə sul ka tib iş lə yib. 1993-cü il dən Azər bay can Ra diosun da Xalq 
ya ra dı cı lı ğı baş re dak si ya sın da şö bə mü di ri və zi fə sin də ça lı şıb. 
Ra dio din lə yi ci lə ri nin bö yük rəğ bət lə qar şı la dı ğı məş hur “Bu laq” 
ve ri li şi nin mətn müəl lifl  ə rin dən bi ri olub.  

Əh məd Oğuz bə dii ya ra dı cı lı ğa er kən baş la sa da, ilk şeir lə ri 
ke çən əs rin 80-ci il lə ri nin əv vəl lə rin dən “Ul duz”, “Azər bay can” 
jur nal la rın da, “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə ze tin də mün tə zəm 
çap olu nub. “Ha ra ge dir si niz, dağ lar?” ad lı ilk şeir lər ki ta bı 1998-
ci il də nəşr edi lib.

“Azər bay can te le fi lm” ya ra dı cı lıq bir li yin də Əh məd Oğu zun 
sse na ri lə ri əsa sın da 20-dən çox sə nəd li fi lm (“Bağ lı qa pı”, “De-
por ta si ya”, “O qu zey lər”, “Mol la Pə nah Va qif” və b.) len tə alı nıb. 
“Bağ lı qa pı” sə nəd li fi l mi nə gö rə müəl lif “Hu may” mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb. Azər bay can Döv lət Tər cü mə Mər kə zi nin nəşr et-
dir di yi “Tür ki yə ədə biy ya tı an to lo gi ya sı - poezi ya” ki ta bı nı tər tib 
edib, şeir lə ri di li mi zə uy ğun laş dı rıb.

Al lah rəh mət elə sin.

Da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik yu bi le yi 
mü na si bə ti lə öl kə baş çı sı tə rə fin-
dən elan edi lən “Ni za mi Gən cə vi 

İli”nə töh fə ola raq “Azer cell Te le kom” 
da ma raq lı bir la yi hə ger çək ləş di rib. 
Mo bil ope ra tor Ni za mi ya ra dı cı lı ğı na 
həsr olun muş xü su si əlif ba di zayn edib. 
Şir kə tin mə lu ma tın da bil di ri lir ki, la yi hə 
da hi şairin zən gin ir si nin öy rə nil mə si nə 
və təb li ği nə xid mət edir.

Ma raq lı üs lub da ha zır lan mış əlif ba nın 
hərfl  ə ri Ni za mi nin “Xəm sə”si nə da xil olan 
poema la rın qəh rə man la rı nı, bu əsər lər də ki 
məş hur ob raz la rı və şairin hə ya tın da xü su-
si ro lu ol muş in san la rı əks et di rir. Mə sə lən, 
“A” hər fi  şairin ilk hə yat yol da şı, qıp çaq gö-
zə li Afa qı, “B” hər fi  “Yed di gö zəl” poema sın-
da kı hökm dar Bəh ra mı, “F” hər fi  poema nın 
qəh rə man la rın dan Fit nə ni, “İ” hər fi  qüd rət li 
sər kər də İs gən də ri tə rən nüm edir. Hərfl  ə rin 
hər bi ri ad la rı çə ki lən ob raz la ra uy ğun mi-
niatür lər lə bə zə di lib.

Qeyd edək ki, Ni za mi ir si ni əks et di rən 
əlif ba dan is ti fa də edə rək xü su si di zayn 
olun muş bu hərfl  ər dən müx tə lif söz lər 
ər sə yə gə ti rib so sial şə bə kə lər də pay-
laş maq müm kün dür. Bu nun üçün https://
www.ni za mi880.az/say tı na da xil ol maq 
ki fa yət dir. Əlif ba nın hərfl  ə ri ni, həm çi nin  
“What sApp”, “Te leg ram”, “Fa ce book”, 
“İns tag ram” ki mi so sial şə bə kə lə rin “gif” 
böl mə sin də “Ni za mi880” və ya “Azer cell” 
açar söz lə ri nin kö mə yi lə, “Te leg ram” tət bi-

qi nin “sti ker” böl mə sin də isə https://t.me/
adds tic kers/azer cell lin ki va si tə si lə əl də 
et mək olar.

“Azer cell Te le kom” MMC “Ni za mi ili”ndə 
müx tə lif tə şəb büs lər lə çı xış edib. Şir kə tin 
so sial şə bə kə he sab la rın da mü tə ma di ola-
raq Ni za mi Gən cə vi nin şeir lə rin dən par-
ça lar və nə si hə ta miz kə lam la rı pay la şı lıb, 
şairin ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən mü sa bi qə-
lər ke çi ri lib. Şir kət bu qə bil dən tə şəb büs lə ri 
da vam et di rə cək.

“Nizami əlifbası” ilə yazı
“Azercell”dən “Nizami Gəncəvi İli”nə töhfə 

Sent yab rın 1-də Azər bay-
can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qın da Ba kı da ke çi-
ri lə cək VI “Ani ma film” 

Bey nəl xalq Ani ma si ya Fes-
ti va lı ilə əla qə dar mət buat 
konf ran sı təş kil olu nub.

Fes ti va lın di rek to ru Rə şid 
Ağa ma lı yev sent yab rın 3-dən 
7-dək da vam edə cək “Ani ma-
fi lm”də uşaq lar və bö yük lər 
üçün çə kil miş yer li və xa ri ci ani-
ma si ya fi lm lə ri nin nü ma yiş et di-
ri lə cə yi ni bil di rib. Qeyd edib ki, 
buil ki fes ti val “Əlil lik” möv zu su-
na həsr olu nub.

Fes ti va lın mü sa bi qə proq ra-
mın da 40 öl kə dən 134 fi lm iş ti-
rak edə cək. İş ti rak çı lar 12 yer li 
və xa ri ci ka te qo ri ya üz rə mü ka-
fat uğ run da ya rı şa caq lar. Ey ni 
za man da mü sa bi qə dən kə nar 
proq ram lar da nə zər də tu tu lub. 
Fes ti val da iş ti rak ödə niş li dir, əl-
də olu nan gə lir fi  zi ki məh du diy-
yət li uşaq la rın eh ti yac la rı üçün 
sərf edi lə cək.

Təq dim olu nan fi lm lər ori ji nal 
dil də, bə zi fi lm lər isə Azər bay-

can və in gi lis dil lə rin də alt ya-
zı lar la Azər bay can Ki ne ma toq-
raf çı lar İt ti fa qın da və “Sa laam 
Ci ne ma”da nü ma yiş et di ri lə-
cək.

Di gər çı xış edən lər də fes ti va-
lın əhə miy yə tin dən da nı şıb lar. 

Mə lu mat ve ri lib ki, mü sa bi qə nin 
mün sifl  ər he yə tin də uşaq lar da 
təm sil olu nur. Fes ti val da “Ən 
yax şı Azər bay can qı sa met raj-
lı ani ma si ya fi l mi” ka te qo ri ya sı 
üz rə mü ka fat da təq dim edi lə-
cək. Mü ka fa tın qa li bi 2022-ci 

il də Fran sa da ke çi ri lə cək “An-
necy” fes ti va lı na (An necy İn ter-
na tional Ani ma ted Film Fes ti val 
and Mar ket – Mİ FA) sə ya hət və 
“Mİ FA” pe şə kar akk re di ta si ya sı 
əl də edə cək.

Fes ti va lın təş ki lat çı la rı gös tə ri-
lən dəs tə yə gö rə Mə də niy yət Na-
zir li yi nə, Azər bay can Ki ne ma toq-
raf çı lar İt ti fa qı na, “YA RAT” Müasir 
İn cə sə nət Mər kə zi nə, Kreativ 
Azər bay can por ta lı na, Fran sa nın 
və Çe xi ya nın öl kə miz də ki sə fi r lik-
lə ri nə və di gər təş ki lat la ra min nət-
dar lıq la rı nı çat dı rıb lar. Fes ti va lın 
pan de mi ya şə raiti nə zə rə alı na raq 
Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Ope ra-
tiv Qə rar ga hın qə rar la rı əsa sın da 
təş kil olun ma sı plan laş dı rı lır.

Konf ran sın so nun da autizm 
xəs tə li yin dən əziy yət çə kən 
gən cin hə yat və sev gi sin dən 
bəhs edən ani ma si ya fi l mi nü-
ma yiş olu nub.

VI “Animafilm” festivalı başlanır
Müsabiqə proqramında 40 ölkədən 134 film var

Ali məktəblərə müsabiqədənkənar
qəbul olunanlar

Xə  bər ve  ril  di  yi ki  mi, Döv  lət İm  ta  han Mər  kə  zi  nin (DİM) ke  çir -
di  yi qə  bul im  ta  han  la  rı  nın nə  ti  cə  lə  ri əsa  sın  da abi  tu  ri  yent  lə  rin 
mü  va  fiq qrup  lar üz  rə ix  ti  sas se  çi  mi 31 av  qust  da ba  şa ça  tıb. Ali 
mək  təb  lə  rə ix  ti  sas  lar üz  rə yer  ləş  dir  mə  nin nə  ti  cə  lə  ri DİM tə  rə -
fin  dən elan edi  lə  cək.

Bu  nun  la ya  na  şı, qə  bul qay  da  la  rı  na əsa  sən, bey  nəl  xalq və res -
pub  li  ka fənn olim  piada  la  rı  nın, bey  nəl  xalq mü  sa  bi  qə  lə  rin və ya  rış -
la  rın qa  lib  lə  ri, həm  çi  nin bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də akk  re  di  ta  si  ya olu  nan 
təh  sil proq  ram  la  rı üz  rə təh  sil alan abi  tu  ri  yent  lər ali təh  sil müəs  si  sə -
lə  ri  nə mü  sa  bi  qə  dən  kə  nar qə  bul ol  maq hü  qu  qu  na ma  lik  dir  lər.

DİM-dən bil  di  ri  lib ki, ar  tıq 2021/2022-ci təd  ris ili üçün ali təh  sil 
müəs  si  sə  lə  ri  nə mü  sa  bi  qə  dən  kə  nar qə  bul ol  maq hü  qu  qu  na ma -
lik olan şəxs  lər bəl  li  dir.

Bu il 4 nə  fər bey  nəl  xalq fənn olim  piada  sı, 33 nə  fər res  pub  li  ka fənn 
olim  piada  sı, 49 nə  fər id  man, 1 nə  fər in  cə  sə  nət sa  hə  si üz  rə bey  nəl -
xalq ya  rış  la  rın qa  li  bi ol  du  ğu üçün, 8 nə  fər bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də akk -
re  di  ta  si  ya olu  nan təh  sil proq  ram  la  rı (İB Dip  lo  ma Prog  ram  me) üz  rə 
təh  sil al  dı  ğı üçün mü  sa  bi  qə  dən  kə  nar ali təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  nə qə  bul 
olun  maq hü  qu  qu qa  za  na  raq mü  va  fi q ix  ti  sas  la  ra yer  ləş  di  ri  lib.

13 abi  tu  ri  yent isə mü  sa  bi  qə  dən  kə  nar qə  bul ol  maq hü  qu  qun -
dan im  ti  na edib və mü  sa  bi  qə  də ümu  mi qay  da  lar  la iş  ti  rak edə -
cək  lə  ri  ni qeyd edib.

Bun  dan əla  və, 138 abi  tu  ri  yent SAT im  ta  ha  nı  nın nə  ti  cə  lə  ri  nə 
əsa  sən, 163 abi  tu  ri  yent ADA mək  tə  bi  nin mə  zu  nu ki  mi ADA Uni -
ver  si  te  ti  nə qə  bul olu  nub.
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№66 (1843)
3 sentyabr 2021Futbol uğurlarından şəhidlik zirvəsinə

DahişairimizMəhəmmədFüzuliyazırdı:“...Yaşəhidolmaq
gərək,yaintiqamalmaqgərək”.QəhrəmanVətənövladla
rımızdanElyarCəlaloğluMirzəyevdəİkinciQarabağmüha
ribəsinəşəhidlərimizinintiqamınıalmaq,torpaqlarımızıyağı
düşməndənazadetməküçüngetmişdi.Qismətindəbuarzu
sunaçatmaqdavardı,şəhidlikzirvəsinəucalmaqda...

El  yar 6 sent  yabr 
1984-cü il  də Bey  lə -
qan ra  yo  nu  nun Ba  har 
qə  sə  bə  sin  də ana  dan 
olub. 1990-cı il  də 
Sər  dar İm  rə  li  yev adı -
na Ba  har qə  sə  bə tam 
or  ta mək  tə  bi  nin 1-ci 
sin  fi  nə ge  dir. Uşaq -
lıq  dan fut  bo  la ma  raq 
gös  tə  rir, mək  təb  də 
oxu  du  ğu il  lər  də qə  sə -
bə  nin ey  niad  lı fut  bol 
ko  man  da  sın  da çı  xış 
edir. 

Or  ta mək  tə  bi bi  tir -
dik  dən son  ra 2002-ci 
il  də hə  qi  qi hər  bi xid -
mə  tə ça  ğı  rı  lır. Əd  liy -
yə Na  zir  li  yi  nin Pe  ni -

ten  siar Xid  mə  tin  də hər  bi xid  mət ke  çir. Xid  mə  ti ər  zin  də “Əd  liy  yə” 
fut  bol klu  bun  da se  vim  li pe  şə  si  ni də da  vam et  di  rir. Hər  bi xid  mə  ti 
ba  şa vur  duq  dan son  ra 2004-cü ilin ap  re  lin  dən pay  tax  tın “Ba  kı  lı” 
fut  bol klu  bun  da çı  xış edir. Ailə hə  ya  tı qur  ma  sı ilə əla  qə  dar ra -
yo  na qa  yı  dan El  yar Mir  zə  yev Bey  lə  qa  nın “Mil” ko  man  da  sın  da 
oy  na  yır. 2006-2007-ci il  lər  də “Mil” klu  bu  nun tər  ki  bin  də Res  pub  li -
ka Hə  vəs  kar  lar Li  qa  sın  da çem  pion olur, öl  kə ku  bo  ku  nu qa  za  nır. 
Bir müd  dət Ba  kı  ya gə  lə  rək “EKOL” MFK-da (mi  ni fut  bol klu  bu) 
məşq  lər ke  çir və son  ra ye  ni  dən ra  yo  na qa  yı  dır.

2016-cı il də isə ailə si nə xə bər ver mə dən sə nəd lə ri ni “Müd-
dət dən ar tıq hə qi qi hər bi xid mət hər bi qul luq çu la rı nın ha zır lı ğı 
kur su”na ve rir. Kur su uğur la bi ti rən El yar N say lı hər bi his sə-
nin “Həm lə” ta bo run da pu lem yot çu ki mi xid mə tə baş la yır. O, qı-
sa müd dət ər zin də fut bol da qa zan dı ğı uğur la rı hərb çi ki mi də 
tək rar la yır. Də fə lər lə fəx ri fər man və tə şək kür na mə lə rə la yiq 
gö rü lür. 2019-cu il də isə Gən cə də ke çi ri lən Azər bay can Si lah lı 
Qüv və lə ri nin fut bol üz rə or du çem piona tın da İkin ci Or du Kor pu-
su nun ko man da sı tər ki bin də çem pion olur.

El yar Mir zə yev 2020-ci ilin 27 sent yab rın da baş la yan Və tən 
mü ha ri bə sin də ön cəb hə də dö yü şür. Onun dö yüş yo lu Fü zu li 
is ti qa mə tin dən baş la yır. “Həm lə” ta bo ru nun tər ki bin də mü ha ri-
bə nin bi rin ci gü nün dən düş mə nin il lər lə möh kəm lən dir di yi is teh-
ka mı ke çə rək bir ne çə kən din iş ğal dan azad edil mə sin də iş ti rak 
edir. Fü zu li, Cəb ra yıl və Had rut is ti qa mə tin də ge dən dö yüş lər-
də pu lem yot çu ki mi işi nin öh də sin dən la yi qin cə gə lir. Də fə lər lə 
atəş al tın da qa lan ya ra lı yol daş la rı nı xi las edir. Okt yab rın 14-də 
Had rut is ti qa mə tin də ki Şa ban da ğı nın ətə yin də ge dən dö yüş də 
düş mə nin snay per gül lə si nə tuş gə lə rək şə hid lik zir və si nə uca lır. 

Ata sı Cə lal Mir zə yev de yir ki, El yar çox və tən pər vər uşaq idi. 
Uşaq lıq dan hərb çi pe şə si nə də ma ra ğı olub, am ma evin tək 
uşa ğı ol du ğu na gö rə bu is tə yi ni bi zə de mək dən eh ti yat edər di: 
“An caq is tə yi nə nail ol du. Və tən mü ha ri bə si nə ge dən də bi zə tə-
səl li ve rir di. Te le fon la da nı şan da da de yər di ki, na ra hat ol ma yın, 
hər şey yax şı ola caq, biz qa lib gə lə cə yik! Mən oğ lum la fəxr edi-
rəm. Bü tün şə hid lə ri mi zin ailə si nə sə bir, qa zi lə ri mi zə şə fa di lə yi-
rəm. Və tən sağ ol sun, Al lah bü tün əs gər lə ri mi zi qo ru sun”.

Ana sı Hə li mə İl ya so va: “Ana ki mi mə nə oğ lum haq qın da da-
nış maq çox çə tin dir. Öz də yər li si ni, əziz ba la sı nı iti rən şə hid 
ana la rı mə ni yax şı ba şa dü şər. Mən oğ lu mun şə kil lə ri ilə da nı-
şa raq tə səl li ta pı ram. Göz lə rim hər yer də onu ax ta rır. Mən oğ-
lum la qü rur duy du ğum ki mi, çox şü kür, on dan ya di gar qa lan iki 
nə vəm lə də fəxr edi rəm. Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət elə-
sin. Şü kür ki, əs gər lə ri miz tor paq la rı mı zı ya ğı düş mən dən azad 
et di lər, ba la mın qa nı nı yer də qoy ma dı lar”. 

Qı zı Xa nım Mir zə za də: “Fəxr edi rəm ki, mə nim be lə atam 
olub. Hər yer də ad qa zan mış dı. İs tər pe şə sin də, is tər iş də, is-
tər sə də Və tən mü ha ri bə sin də... Mən də hər za man atam ki mi 
ol ma ğa ça lı şa ca ğam...”.

El yar Mir zə yev okt yab rın 16-da Ba har qə sə bə sin də tor pa-
ğa tap şı rı lıb. Öl kə baş çı sı nın mü va fiq sə rən cam la rı ilə “Və tən 
uğ run da”, “Cəb ra yı lın azad olun ma sı na gö rə”, “Fü zu li nin azad 
olun ma sı na gö rə” və “Cə sur dö yüş çü” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Al lah rəh mət elə sin.
Səbinə ƏLİBALAQIZI

Tanınmış aktrisa 
Tamilla Ağamirova vəfat edib

AzərbaycanınƏməkdarartisti,RusiyaFederasiyasınınXalqar
tistiTamillaAğamirovaavqustun31də,93yaşındaMoskvada
vəfatedib.Bubarədəaktrisanınuzunillərçalışdığı“Romen”
teatrındanbildirilib.

Ta mil la Mir sü ca qı-
zı Ağa mi ro va 1928-ci 
il ma yın 21-də Ba-
kı da ana dan olub. 
Ba kı Teatr Mək tə bi ni 
və  Mosk va da MXAT 
mək təb-stu di ya sı nı 
bi ti rib. 1952-ci il dən 
“Ro men” Mosk va 
Mu si qi li-Dram Teat-
rı nın akt ri sa sı olub. 
Dün ya da ye ga nə 

olan qa ra çı teat rı nın səh nə sin də bir çox par laq ob raz lar can-
lan dı rıb.

1957-ci il də Qri qor 
Ko zint se vun “Don 
Ki xot” fil min də rol 
al dıq dan son ra ta-
nın ma ğa baş la yır 
və bir sı ra film lər də 
baş ro la də vət edi-
lir. Akt ri sa, həm çi nin  
“Azər bay can film”də 
çə ki lən ek ran əsər lə-
rin də – “Onun bö yük 
ürə yi” (1958, re jis sor 

Əj dər İb ra hi mov) fil min də Sə ma yə, “Əsl dost”da (1959, To fiq 
Ta ğı za də) Bil qe yis, “Ko roğ lu”da (1960, Hü seyn Se yid za də) Ala-
göz, “Mat teo Fal ko ne” (1960, To fiq Ta ğı za də) fil min də Cü zep pa, 
“Zən cir lən miş adam”da (1964, Ka mil Rüs təm bə yov) Fat ma, “Ye-
nil məz ba tal yon”da (1965, Hü seyn Se yid za də) mu si qi müəl li mi 
ki mi yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

Ta mil la Ağa mi ro va nın hə yat yol da şı SS Rİ Xalq ar tis ti, Ni ko lay 
Sli çen ko olub. O, “Ro men” teat rı nın bə dii rəh bə ri, qa ra çı mah nı 
və ro mans la rın məş hur ifa çı sı olub, bu ilin iyu lun da və fat edib.

Azərbaycantəsvirisənətinintanınmışnümayəndələrindən
biridəXalqrəssamıYusifHüseynovdur.Ömrünün60ilini
yaradıcılığahəsredəngörkəmlisənətkarrəssamlığın
müxtəlifjanrlarındamaraqlıəsərlərinmüəllifidir.

Yu sif İs ma yıl oğ lu Hü sey nov 
15 okt yabr 1928-ci il də Ba kı 
şə hə rin də ana dan olub. Er kən 
çağ lar dan təs vi ri sə nə tə ma-
raq gös tə rir. Or ta mək tə bi bi tir-
dik dən son ra Əzim Əzim za də 
adı na Azər bay can Döv lət Rəs-
sam lıq Mək tə bi nə qə bul olu nur. 
1949-cu il də bu sə nət mək tə bi-
ni ba şa vur duq dan son ra Ru si-
ya ya ge dir. Va si li Su ri kov adı na 
Mosk va Rəs sam lıq İns ti tu tun-
da Qra fi ka fa kül tə sin də təh si-
li ni da vam et di rir. 1955-ci il də 
ali təh si li ni bi ti rib və tə nə dö nən 
gənc rəs sam ana yur dun bir 
çox böl gə lə rin də olur. Və tə nin 
əs ra rən giz tə biəti onun zöv-
qü nü ox şa yır. Müx tə lif janr lar-
da bir-bi rin dən ma raq lı əsər lər 
ya ra dır. O, get-ge də iri həcm li 
ak va rel sil si lə lə ri nə me yil edir 
və də yər li nü mu nə lər ər sə yə 
gə ti rir. Rəs sa mın Azər bay ca-
nın tə biəti nə həsr et di yi “Xı-
na lıq” ak va rel lər sil si lə sin dən 
“Ya ğış dan son ra” löv hə si bu 
ba xım dan diq qət çə kir. Araş-
dır ma lar da qeyd edi lir ki, Yu sif 
Hü sey no vun çək di yi tab lo, pla-
kat və ak va rel sil si lə lə ri müasir 
Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin 
qiy mət li nü mu nə lə ri ki mi dün-
ya nın bir çox sər gi sa lon la rın-
da, rəsm qa le re ya la rın da və 
mu zey lə rin də uğur la nü ma yiş 
olu nub.

Öm rü nün bö yük bir his sə si-
ni təs vi ri sə nə tin in ki şa fı na və 
təb li ği nə həsr edən rəs sa mın 

tək rar sız ya ra dı cı lı ğın da la ko-
nik lik və mo nu men tal lıq, zə rif 
ko lo rit və li ri ka ya olan me yil öz 
ək si ni ta pıb. O, ey ni za man da 
ki tab qra fi ka sı sa hə sin də uğur lu 
fəaliy yət or ta ya qo yub, diq qə-
tə la yiq ör nək lər ya ra dıb. Azər-
bay can və dün ya ədə biy ya tı 
klas sik lə ri nin əsər lə ri nə çək di yi 
il lüst ra si ya lar öl kə miz də ki tab 
mə də niy yə ti nin in ki şa fı na öz tə-
si ri ni gös tə rib. Fır ça us ta sı “Gö-
yər çin” uşaq jur na lı nın baş rəs-
sa mı ki mi ça lı şar kən po liq ra fi ya 
sə nə ti nin in ki şa fı na da də yər li 
töh fə lər ve rib. 

Ya ra dı cı əmə yi yük sək qiy-
mət lən di ri lən sə nət kar 1964-cü 
il də “Əmək dar rəs sam”, 1979-
cu il də isə “Xalq rəs sa mı” fəx ri 
ad la rı na la yiq gö rü lüb. Res pub-
li ka rəs sam la rı ara sın da bö yük 
nü fuz və hör mət sa hi bi olan sə-

nət ka ra mil li təs vi ri sə nə tin in ki-
şa fı na ver di yi töh fə lə rə, bu sa-
hə də gös tər di yi xid mət lə rə gö rə 
eti mad gös tə ri lir və 1977-ci il də 
Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı-

nın səd ri se çi lir. Elə hə min il o, 
SS Rİ Rəs sam lar İt ti fa qı İda rə 
He yə ti nin ka ti bi tə yin olu nur. 

Onu da de yək ki, Yu sif Hü-
sey nov həm də Azər bay can 
rəs sam lıq sə nə ti nin gə lə cək nə-
sil lə rə çat dı rıl ma sı sa hə sin də 

mü hüm xid mət lər gös tə rib. Gör-
kəm li sə nət kar ya ra dı cı lıq la ya-
na şı, pe da qo ji fəaliy yət də gös tə-
rib, öm rü nün 40 ili ni ali mək təb də 
təs vi ri sə nə tin təd ri si nə həsr edib. 
Uzun müd dət Azər bay can Döv-
lət İn cə sə nət İns ti tu tun da (in di ki 
AD MİU) Rəsm ka fed ra sı nın mü-
di ri və zi fə sin də ça lı şıb. 2000-ci 
il dən isə Azər bay can Döv lət 
Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın pro-
fes so ru ki mi zən gin təc rü bə və 
ba ca rı ğı nı gənc rəs sam lar nəs li-
nin in ki şa fı na həsr edib. O, həm-
çi nin öl kə mi zin ic ti mai hə ya tın da 
fəal iş ti rak edib, müx tə lif ya ra dı cı 
qu rum lar da yük sək sə viy yə də 
təm sil olun maq la ya na şı, bir ne-
çə ça ğı rış Azər bay can Ali So ve-
ti nin de pu ta tı se çi lib.

Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin 
in ki şa fı na töh fə lər ve rən Xalq 
rəs sa mı, Pre zi den tin fər di tə-
qaüd çü sü ol muş Yu sif Hü sey-
nov 1 sent yabr 2009-cu il də, 81 
ya şın da və fat edib. 

Savalan FƏRƏCOV

Ölkəmiztarixiabidələri,qədiminsanməs
kənləriilədünyadatanınır.Yurdumuzun
hərqarışındabirtarixyaşayır.Beləməkan
lardanbiridəAğstafarayonmərkəzindən
75kmməsafədə,Gürcüstaniləsərhəddə
yerləşənKeşikçidağmağaralarkomplek
sidir.AzərbaycanPrezidentininsərəncamı
iləmağaralarınyerləşdiyiərazi2007ciildə
“Keşikçidağ”DövlətTarixMədəniyyətQoru
ğuelanedilmişdir.Qoruqyarandıqdanson
ratədqiqatişləriiləyanaşı,buradaqurucu
luqabadlıqişləridəhəyatakeçirilmişdir.

Ötən il Pre zi dent İl ham Əli ye vin gös tə ri şi 
ilə qo ruq is ti qa mə ti nə çə ki lən 36 km-lik yo-
lun in şa sı za ma nı 7 və 14 ki lo metr lik də çox-
lu say da kur qan la rın ol du ğu eh ti mal edil miş 
və Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni 
İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz-
rə Döv lət Xid mə ti nin mü ra ciəti əsa sın da 
AMEA-nın alim lə ri əra zi də ar xeolo ji təd qi-
qat iş lə ri apar mış dı. Ar xeolo ji qa zın tı lar nə-
ti cə sin də bir ne çə kur qan tip li qə bir açıl mış 
və mü hüm nə ti cə lər əl də edil miş di. 

Döv lət Xid mə ti nin dəs tə yi və təş ki lat çı lı ğı 
ilə 15 iyun – 30 iyul 2021-ci il ta rix lə rin də 
Ağs ta fa ra yo nun da fəaliy yət gös tə rən gənc 
kö nül lü lə rin, ta rix üz rə təh sil alan ali mək təb 
tə lə bə lə ri nin iş ti ra kı ilə “Ke şik çi dağ da ar-
xeolo ji qa zın tı lar və yay mək tə bi” ad lı la yi hə 
hə ya ta ke çi ril miş dir. Ke şik çi dağ kur qan lar 
va di si nin Sa rı yo xuş də rə sin də ki 2 ədəd daş 
ör tük lü kur qan da AMEA-nın Ar xeolo gi ya və 
Et noq ra fi ya İns ti tu tu nun şö bə mü di ri, ta rix 
üz rə fəl sə fə dok to ru Pər viz Qa sı mo vun rəh-
bər li yi al tın da təd qi qat la ra baş la nıl mış dır. 

Qeyd edək ki, Sa rı yo xuş kur qan la rın da 
təd qi qat za ma nı şi mal-qərb sek to ru nun   daş 
tə bə qə si to xu nul maz qal mış, şi mal-şərq sek-
to ru nun daş tə bə qə si nin bir qa tı, cə nub-şərq 
və cə nub-qərb sek tor la rı nın daş ör tük lə ri isə 
ta ma mi lə gö tü rül müş dür. Bu cür me tod həm 
kur qa nın qə dim yer li sa kin lər tə rə fin dən in-
şa üsu lu nu üzə çı xar ma ğa, daş ör tü yün pa-
ra metr lə ri nin qey diy ya tı nı apar ma ğa, di gər 
tə rəf dən, dəfn ka me ra sı nın zə də lən mə dən 
aş kar edil mə si nə şə rait ya rat mış dır. Abi də-
dən şi mal-şərq is ti qa mət də təq ri bən 20 metr 
mə sa fə də 7 metr hün dür lük də  yer ləş miş 
Sa rı yo xuş də rə sin də ki 2-ci kur qa nın daş ör-
tü yü nün geode zik öl çü lə ri  qey də alın mış dır. 
Dəfn ka me ra sı cə nub-qərb dən şi mal-şər qə 
doğ ru təq ri bən 4 metr enə, 6 metr uzun lu ğa 
ma lik bö yük daş qu tu qə bir for ma sın da dır. 
Ya xın lıq da kı dağ lar dan gə ti ril miş, ağır çə ki li 
qal tan daş la rın dan ha zır lan mış qə bir sak-
ral xa rak ter da şı yıb və o dövr in sa nı nın di ni 
dün ya gö rü şün dən xə bər ve rir. 

Bu kur qa nın dəfn ka me ra sın da 13 ədəd qa-
ra ci la lı ke ra mi ka mə mu la tı aş kar lan mış dır ki, 
bu sax sı la rın da dəfn ayi ni üçün nə zər də tu-
tul du ğu eh ti mal edi lir. Dəfn ka me ra sı yer sət-
hin dən 2,60 sm də rin lik də yer ləş miş iki his sə-
dən iba rət dir. Bi rin ci his sə si qur ban gah ki mi 
is ti fa də edil miş dir ki, bu ra da qab la rın üzə-

rin də o dün ya üçün “azu qə lik” ki mi dü şü nül-
müş və müx tə lif his sə lə rə bö lü nə rək bi şi ril miş 
müx tə lif hey van qa lıq la rı (qo yun, dağ ke çi si, 
öküz, at, inək və s. ol du ğu eh ti mal edi lən) aş-
kar lan mış dır. Dəfn ka me ra sı nın 2-ci his sə si 
şərq tə rəf də dir və tay fa baş çı sı nın qəb ri bu ra-
da yer lə şir. Qə bir 4 tə rəf dən ağac kəs mə lər lə 
ha şi yə lən miş dir. Tay fa baş çı sı nın ske le ti isə 
taxt üzə rin də dir. Onun ya nın da ox lar yer ləş-
di ril miş dir ki, ox la rın ob si dian və çax maq da-
şın dan iba rət uc luq la rı da aş kar edil miş dir. Ən 
ma raq lı ta pın tı lar dan bi ri də Son Tunc döv rü 
üçün xa rak te rik olan tunc dan qı lınc dır. Bun-
dan əla və, tay fa baş çı sı na məx sus, üzə rin də 

xü su si işa rə lər olan steatit da şın dan (sa bun 
da şı da de yi lir) ha zır lan mış mö hür dür və ina-
nı rıq ki, bu ta pın tı Azər bay can ar xeolo gi ya sı-
na bö yük zən gin lik qa ta caq.

Sa rı yo xuş də rə sin də ki 1 say lı kur qan da 
qə bi lə baş çı sı nın ya xın si lah da şı ol du ğu və 

dö yüş də öl dü yü eh ti mal edi lən in san ske le ti 
aş kar lan mış dır. Bu nu da onun ba şın dan da-
xil olub çə nə sin dən çı xan tunc dan ox uc lu-
ğu bir da ha sü but edir. Kur qan da həm çi nin 
Son Tunc döv rü nə aid edi lən tunc dan xən-
cər lər, döv rü mü zə qə dər yax şı və ziy yət də 
gə lib çat mış, Azər bay can ar xeolo gi ya sın da 
na dir ta pın tı lar dan he sab edi lən ağ zı qa paq lı 
qulp suz qab və qa bın ağız his sə si ni ört müş 
par ça qa lıq la rı aş kar edil miş dir. Dəfn in ven-
ta rı nın xü su siy yət lə ri nə gö rə, kur qan dəfn 
ka me ra sın da kı mad di-mə də niy yət nü mu nə-
lə ri e.ə. I mi nil li yin əv vəl lə ri nə və ya baş qa 
söz lə de sək, 3 min il əv və lə aid dir. 

Bu abi də lə rin Son Tunc-Er kən Də mir döv-
rün də Azər bay can da və ümu mi lik də Cə nu bi 
Qaf qaz da ge niş ya yıl mış Xo ca lı-Gə də bəy 
ar xeolo ji mə də niy yə ti nin son mər hə lə si nə 
aid ol du ğu eh ti mal edi lir. Bu dövr də Cey ran-
çöl tor paq la rı nın ot laq lar üçün ya rar lı lı ğı, şi-
rin su mən bə lə ri nə ya xın lı ğı, tə biəti nin zən-
gin li yi və xü su si lə də ti ca rət kar van la rı nın 
bu əra zi dən keç mə si qə dim tay fa lar üçün 
xü su si əhə miy yət kəsb et miş dir.

Qo ruq da hə ya ta ke çi ri lən di gər iş lər ki-
mi, bu la yi hə də uğur la ye kun laş dı və iş ti-
rak çı la rın bö yük ma ra ğı na sə bəb ol du. Bu 
la yi hə nin da va mı ola raq “Ke şik çi dağ da qış 
mək tə bi” ad lı ye ni la yi hə nin hə ya ta ke çi ril-
mə si plan laş dı rı lır.

Musa MURSAQULİYEV 
“Keşikçidağ” qoruğunun direktoru

Keşikçidağda arxeoloji tədqiqatlara 
tələbələr də maraq göstərir

Yay məktəbinin davamı olaraq qış məktəbi də təşkil ediləcək

Təsviri sənətimizdə iz qoymuş rəssam-pedaqoq

“Vaqif ” operası musiqi platformalarında yayılacaq
GörkəmlibəstəkarRamizMustafayevin
“Vaqif”operasıtamaşasınınvideoyazısı
elektronformataköçürülərəkflaşkartı
hazırlanıb.Operatamaşasıhəmçinin
internetdəkimusiqiplatformalarında
yayılacaq.

Ope ra da baş ro lu ifa edən Əmək dar ar-
tist Ra mil Qa sı mo vun söz lə ri nə gö rə, bu 
il Şu şa nın Azər bay can mə də niy yə ti nin 
pay tax tı  elan edil mə si hər bir in cə sə nət  
xa di min də bö yük ruh yük sək li yi ya ra dıb. 
Bu gün lər də öl kə rəh bər li yi nin iş ti ra kı ilə 
Şu şa da bö yük şair Mol la Pə nah Va qi fin 
mu zey-məq bə rə komp lek si nin tə mir-bər-
pa və ye ni dən qur ma dan son ra açı lı şı nın 
ke çi ril mə si bü töv lük də Azər bay can ədə-
biy ya tı na, mə də niy yə ti nə ve ri lən də yər dir. 

Pan de mi ya şə raiti nə zə rə alı na raq 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və 

Ba let Teat rı trup pa sı nın iş ti ra kı ilə di ri jor 
Əy yub Qu li ye vin rəh bər li yi al tın da ər sə yə 
gəl miş “Va qif” ope ra sı nın ta ma şa sı müasir 
tex ni ki ava dan lıq la sə nət se vər lə rə təq dim 
edi lir. Ra mil Qa sı mov həm çi nin qeyd edib 
ki, “Va qif” ope ra sı nın bü tün mu si qi plat for-
ma la rın da ya yıl ma sı ümu mi lik də klas sik 
mu si qi mi zin dün ya da təb li ği nə töh fə ola-
caq. Ope ra ta ma şa sı nın flaşkart şək lin də 
təq di mat mə ra si mi nin pan de mi ya dan son-
ra ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur.



Azərbaycan
4 sent yabr 2003 – Xalq ya zı çı sı, ədə biy yat şü nas, fi  lo lo gi-

ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Əzi zə Məm məd qı zı Cə fər za də  
(29.12.1921 – 2003) və fat edib. S.Ə.Şir va ni, A.Səh hət, Xə tai və 
baş qa gör kəm li şəx siy yət lər haq qın da ta ri xi ro man la rın müəl li fi  dir.

5 sent yabr 1892 – Ta nın mış tar zən, pe da qoq, Xalq ar tis ti Əh-
məd xan Məm mədr za oğ lu Ba kı xa nov (1892 – 26.3.1973) ana dan 
olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Xalq çal ğı alət lə ri an-
samb lı nın təş ki lat çı sı və rəh bə ri (ha zır da kol lek tiv onun adı nı da-
şı yır) olub. 

5 sent yabr 1935 – Xalq ar tis ti, məş hur akt yor Si ya vuş Məm mə-
da ğa oğ lu As lan (1935 – 27.6.2013) ana dan olub. Mu si qi li Ko me-
di ya, Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb. Teatr la ya na şı, te le vi-
zi ya ta ma şa la rın da (“Ev lə ri kön də lən yar”, “Ya şıl ey nək li adam”), 
ki no da (“Əh məd ha ra da dır?”, “Ro meo mə nim qon şum dur”, “Yol 
əh va la tı”, “O dün ya dan sa lam” və s.) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

5 sent yabr 1942 – Ya zı çı-dra ma turq, şair Ra miq Mux tar (Ra-
miq Mux tar oğ lu Na ğı yev; 1942 – 21.4.2021) Nax çı van şə hə rin-
də ana dan olub. 

5 sent yabr 2007 – Akt yor Şa hin Cəb ra yı lov (29.10.1949 – 
2007) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi-
ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də çə ki lib.

6 sent yabr 1945 – Ta nın mış xa nən də Mə cid Beh bu da lı oğ lu 
Beh bu dov (18.4.1873 – 1945) və fat edib. Şu şa da dün ya ya gə lən 
sə nət kar Ba kı da, Gən cə də ope ra ta ma şa la rın da çı xış edib. 30-
cu il lər də İrə van da, son ra Qa zax da ya şa yıb. Gör kəm li mü ğən ni 
Rə şid Beh bu do vun ata sı dır.

6 sent yabr 2015 – Xalq ar tis ti İl ham Tə vək kül oğ lu Əs gə rov 
(16.7.1958 – 2015) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da, 
te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Doğ ma sa hil lər”, “Biz qa-
yı da ca ğıq”) ma raq lı rol lar oy na yıb. Film lə rin səs lən di ril mə sin də 
iş ti rak edib.

7 sent yabr 1914 – Teatr şü nas və ədə biy yat şü nas, Azər bay-
can Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Cə fər Ha şım oğ lu Cə fə-
rov (1914 – 19.9.1973) Ba kı da ana dan olub. Ya zı çı lar İt ti fa qı nın 
mə sul ka ti bi, mə də niy yət na zi ri nin müavi ni iş lə yib. “Re jis sor sə-
nə ti”, “Azər bay can Dram Teat rı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

7 sent yabr 1939 – Şair, tər cü mə çi, sse na rist Mən sur Fəx ri 
(Mən sur Fəx ri oğ lu Və ki lov; 1939-2009) Ba kı da ana dan olub. “Li-
te ra tur nı Azer bayd jan” jur na lı nın baş re dak to ru iş lə yib. Rus di lin də 
ya zıb, Azər bay can şair lə ri nin əsər lə ri ni rus ca ya tər cü mə edib. 

7 sent yabr 1989 – Şair Ha fi z Hə bib oğ lu Ba xış (15.10.1932 – 
1989) və fat edib. Söz lə ri nə po pul yar mah nı lar bəs tə lə nib. 

Dünya 
4 sent yabr 1904 – Fran sız ki no re jis so ru Kris tian Jak (Ch ris-

tian-Ja que (Maudet); 1904-1994) ana dan olub. Film lə ri: “Fan fan-
zan baq” (1952, Kann fes ti va lı nın qa li bi),  “Qa ra zan baq”, “Ya şıl 
saq qal”, “Ba bet ta mü ha ri bə yə ge dir” və s.

4 sent yabr 1952 – Hind akt yo ru Ri şi Ka pur (1952 – 30.4.2020) 
ana dan olub. Film lə ri: “Bob bi”, “Qi sas çı”, “Be lə ya lan çı” və s.

5 sent yabr 1568 – İtal yan fi  lo so fu Tom ma zo Kam pa nel la 
(Tom ma so Cam pa nel la; 1568-1639) ana dan olub. Uto pik so-
sializm möv zu sun da “Gü nəş şə hə ri” əsə ri nin müəl li fi  dir.

5 sent yabr 1817 – Rus ya zı çı sı və dra ma tur qu Alek sey Kons-
tan ti no viç Tols toy (1817-1875) ana dan olub. Əsər lə ri: “Gü müş 
kn yaz” ro ma nı, “İvan Qroz nı nın ölü mü”, “Çar Fyo dor İva no viç”, 
“Çar Bo ris” dra ma tik tri lo gi ya sı və s.

5 sent yabr 1912 – Ame ri ka bəs tə ka rı, avan qard mu si qi əsər-
lə ri nin müəl li fi  Con Keyc (John Mil ton Ca ge; 1912-1992) ana dan 
olub.

5 sent yabr 1946 – Əs lən iran lı olan Bri ta ni ya rok mü ğən ni si, 
“Queen” qru pu nun li de ri Fred di Mer ku ri (Fred die Mer cury – əsl 
adı Fər rux Bal sa ra; 1946-1991) ana dan olub.

6 sent yabr 1928 – Rus bəs tə ka rı və di ri jo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Yev ge ni Svet la nov (1928-2002) ana dan olub.

6 sent yabr 2007 – Dün ya şöh rət li ital yan ope ra mü ğən ni si Lu-
ça no Pa va rot ti (Lu ciano Pa va rot ti; 12.10.1935 – 2007) və fat edib.

7 sent yabr 1726 – Fran sız bəs tə ka rı Fran sua And re Fi li dor 
(1726-1795) ana dan olub. Ko mik ope ra la rı ilə ta nı nıb, 30-dan 
çox ope ra ya zıb: “Pi nə çi Blez”, “Bağ ban və onun ağa sı” və s.

7 sent yabr 1870 – Rus ya zı çı sı Alek sandr İva no viç Kup rin 
(1870–1938) ana dan olub. “Mo lox”, “Dö yüş”, “Za ma nın tə kə ri”, 
“Ja ne ta”, “Qra nat qol ba ğı” və s. ro man-po vest lə rin müəl li fi  dir. 

7 sent yabr 1909 – Yu nan mən şə li Ame ri ka re jis so ru Elia Ka-
zan (Elia Ka san coğ lu; 1909–2003) İs tan bul da ana dan olub. İki 
də fə “Os kar” laureatı dır: “Centl men ra zı laş ma sı” (1947) və “Li-
man da” (1954).
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Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də 
da ya nır. “Xəm sə”yə da xil olan beş 
poema-məs nə vi də bü tün za man-

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

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

Çox iti zehinlər yatan oldular.
Axırda saxsı qab satan oldular. 

(“Yeddi gözəl”)

Sinənə taxmaq üçün gövhər gətirsən ələ,
Ondan da yaxşısını çalış gətir əmələ.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Dəvə uzaq düşsə, ayrılsa qatar,
Bir siçan da olar ona cilovdar.

(“Xosrov və Şirin”)

Qanını çörəyinə yavanlıq elə,
Papağı dik saxla, baş getsə belə.

(“Leyli və Məcnun”)

Xəzinə kəşf etmək istəsən əgər,
Hər bir çətinliyə tab et, sinə gər! 

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Papağı dik saxla, baş getsə belə...Nizami sözündən incilər

Tağıyevin xatirə günündə Milli Azərbaycan 
Tarixi Muzeyində “açıq qapı” aksiyası

Sent yab rın 1-də bö yük xey riy yə çi Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin 
(1838–1924) və fa tı nın 97-ci il dö nü mü idi. Ta ğı yev Azər bay can 
xal qı nın maarif lən mə si, mə də ni in ki şa fı üçün gör dü yü nə cib 
iş lər lə ta ri xi miz də si lin məz iz qo yub. Ba kı da ilk teatr bi na sı, 
mü səl man qız lar üçün ilk mək təb və s. onun adı ilə bağ lı dır. 
Döv rün ta nın mış zi ya lı la rı onun kö mə yi ilə Ru si ya da, Av ro pa da 
təh sil alıb lar.

AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də məş hur neft sə-
na ye çi si, ic ti mai xa dim, xey riy yə çi Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye və 
məx sus əş ya lar, sə nəd lər, fo to şə kil lər qo ru nur, onun hə yat və 
fəaliy yə ti nə dair əsər lər çap olu nur.

Mu zey də hər il ənə nə vi ola raq sent yab rın 1-də Ha cı Zey na-
lab din Ta ğı ye vin xa ti rə si nə eh ti ram ola raq “açıq qa pı” gü nü ke-
çi ri lir və zi ya rət çi lər üçün gi riş ödə niş siz olur. Bu il “açıq qa pı” 
gü nü CO VİD-19 pan de mi ya sı ilə əla qə dar tət biq edi lən xü su si 
ka ran tin re ji mi nin tə ləb lə ri nə uy ğun təş kil olu nub.

Vax ti lə Ha cı Zey na lab din Ta ğı ye vin ya şa dı ğı sa ray da yer lə-
şən Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də 2007-ci il dən eti ba rən 
bö yük me se na tın xa ti rə mu ze yi fəaliy yət gös tə rir. Mu zey Ta-
ğı yev ir si ni araş dı ran və onu təb liğ edən əsas el mi və mə də ni 
mər kəz dir.

Nə dir? Do ğur dan da, gö rə-
sən, nə dir il lər dir ara mız da 
ol ma yan, cis ma ni yox lu ğu ilə 
ev lə ri miz də ki “dörd bu caq”da 
çox dan dı gö rün mə yən ada mı 
içi miz də, ürə yi miz də ya şa-
dan? Tə bii ki, si zin də, mə nim 
də xey li ar qu men ti miz, pe şə-
kar-hə vəs kar rəy-ca va bı mız 
ola caq. Am ma ha mı bu və 
baş qa for ma da bir fik rə ey-
ham vu ra caq: Ya şar səh nə də 
də, ek ran da da, hə yat da da 
Ya şar idi də, sa də cə Ya şar...

Ta ma da Sur xay za də, Gül na-
rın El çi ni, Gü lə rin Hə sə na ğa sı, 
“Ac hə rifl  ə r”in Hə sən da yı sı, 
“Bə yin oğur lan ma sı”nın İs ra fi  li... 
xü la sə, onun bü tün qəh rə man-
la rı cəm olub ya ra dı cı la rı nın, 
on la ra səh nə, ek ran hə ya tı ve-
rən sə nət ka rın – Xalq ar tis ti Ya-
şar Nu ri nin 70 ya şı nı qeyd edir-
lər. Hə rə si nin də ağ zın dan bir 
avaz çı xır. Qu laq ve rək, gü lü-
şü müz tə zə lən sin, son ra ke çək 
söh bə tə...

“Sən söhbətini elə”
Si zi bil mi rəm, mən bu və qeyd 

et mə di yim ne çə-ne çə sö zü nü, 
rep li ka sı nı, xalq ara sın da dil lər 
əz bə ri olan ob raz lı ifa də lə ri ni 
eşi dən də uğu nub ge dir, onun 
baş dan-aya ğa ar tist ya ra dı lı şı-
na hey ran qa lı ram. Adam xal qın 
di lin də, dialek tin də elə us ta lıq-
la ma nevr lər edib, elə ke çid lər 
ya ra dır dı ki, tə rəf-mü qa bi li də 
is tər-is tə məz ona təs lim olur du. 
Öz lü yüm də bu nun sa də sə bə-
bi ni də tap mı şam: Ya şar Nu ri 
qar şı sın da kı ta ma şa çı nın gör-
mək is tə di yi tərz də, am ma özü-
nü gör dü yü, gö rün mək is tə di yi 
ki mi olur du. Tə sa dü fi  de yil ki, 
səh nə yə gəl di yi ilk vaxt lar dan 
nə ki no da, nə teatr da, nə də adi 
səh nə cik lər də is tə mə di yi heç bir 
ro lu oy na ma yıb, xoş la ma dı ğı, 
ya şar laş dı ra bil mə di yi heç bir 
ob ra zı can lan dır ma yıb. Məh zi 
(Ya şar Nu ri nin qəh rə ma nın ifa-
də və in to na si ya sın da) ona gö rə 
az qa la ya rat dı ğı bü tün per so-
naj la rı nı xalq əz bər ta nı yır.

Mil yon lar la in san onun rep-
li ka la rı nı ya da sa lır, bu səh nə, 
sə nət, ki no nü mu nə lə ri ni öz söz, 
göz yad da şın da ya şa dır. De mə-
li, Ya şar Nu ri baş da ol maq la o 
nü mu nə lər də adı ke çən yüz lər lə 
in san da ya şa yır. 

“Bütün rayon bilir ki,
biz dərdimizdən içirik...”
Bu gün onun – bu dün ya dan 

əbə di ya şa maq haq qı ilə gə lib 
keç miş sə nət ka rın ad gü nü, 70 
il lik yu bi le yi dir. Sağ lı ğın da sağ-
lı ğı na ne çə də fə lər lə ba də lər 
qal dı rı lıb, sağ lıq lar de yi lib və 
çox yə qin ki, ha mı sın da da ey ni 
mə həb bət və tə bəs süm lə xa tır-
la nıb.

Tez-tez “Mən dən nə şah 
olar, nə də ki və zir. Gəl səm 
də, şah özü pe şi man olar” de-
yir di səh nə nin şa hı, pe şə si nin 
sul ta nı, mü ba li ğə siz ağa sı Ya-
şar Nu ri.

Bu nun da sə bə bi sa də idi. O, 
mil li ko lo ri ti ni, özü nə xas key fi y-
yət lə ri hə yat dan səh nə yə, ek ra-
na, ki no ka me ra ya da şı ya bil miş-
di. O, mə ha rət lə ya rat dı ğı  li rik, 
dra ma tik, ko mik, psi xo lo ji rol la rın 
ha mı sın da həm də özü idi...

Ya şar Nu ri o müq tə dir akt yor-
lar dan idi ki, ən xır da, ən ani 
ro lun da, ifa də sin də də bö yük 
sə nət kar lı ğı nı, ta ma şa çı nı ov-
sun la maq gü cü nü or ta ya qo ya 
bi lir di. Bu qə dər seh ri, gü cü nə-
dən, ha ra dan al mış dı? Bir akt-
yor ta ma şa çı sı nı, onun la üz-
üzə da ya nan iz lə yi ci si ni, fərq 
et məz, efi r, ki no ka me ra, səh nə 
– ne cə be lə asan lıq la, mü qa vi-
mət siz ram edə bi lir di?...

Akt yor ki mi janr və amp lua 
çər çi və si ni dar ma da ğın et miş-
di, “re jis sor akt yo ru”, “ob raz lar 
us ta sı”, “müs bət qəh rə man”, 
“mən fi  rol la rı da sev dir mək 
ba ca rı ğı na sa hib” ki mi heç bir 
akt yor ana li zi nə sığ mır dı. Heç 
bir təh li lin də onu qütb ləş di rə, 
ümu mi ifa də lər lə ana liz edə 
bil mir sən. Bu nu isə hər akt yor 
ba car mır. 

O, səh nə ilə hə yat ara sın da kı 
fər qi, o səd di çox dan keç miş-
di. Sə mi mi və çox zəh mət keş, 
mə su liy yət li və ən əsa sı, hər 
yer də ar zu olu nan, hər za man 
iz lə yi ci nin gö zü nün ax tar dı ğı 
akt yor idi. Bu nu isə ən yax-
şı özü bi lir di və bu na gö rə də 
sə nə tin şöh rə tin dən, ta ma şa-
çı nın aşıb-da şan sev gi sin dən 
xu mar lan mır, uğu run da ili şib 
qal mır dı, daim zəh mə ti, is te da-
dı sa yə sin də ta ma şa çı sev gi si-
nin, ona olan mə həb bə tin əbəs 
ol ma dı ğı nı is bat edir di. Özü nə 
də, ta ma şa çı sı na da, tə rəf-mü-
qa bil lə ri nə də. Odur ki, ki no da 
da, teatr da da, te le vi zi ya da da 
onun la iş lə mək, onun la səh nə-
ni bö lüş mək akt yor la rın xo şu na 
gə lir, re jis sor la rın işi nə ya ra yır-
dı. Kim be lə ən gin lik dən bəh rə-
lən məz ki?...

“Fatı, qalx, “sroçnu”
mənim məclisimi tərk elə”

Ya şar Nu ri imp ro vi zə us ta sı 
idi. Teatr mü hi tin də ye tiş mə si, 
akt yor ailə sin də dün ya ya gəl-
mə si, uşaq lıq dan efi r-ek ran es-
te ti ka sın da for ma laş ma sı, tə bii 
ki, bu iş də öz sö zü nü de yir di. O, 
klas sik teat rın, ənə nə vi qu ru luş 
və oyun for ma sı nın içi nə, yax-
şı mə na da, bir ci və ki mi düş dü, 
su na mi eff  ek ti ya rat dı və be lə cə 
özü nə xas oyun üs lu bu gə tir di 
və re jis sor la rı da bu for ma da 
tət bi qə sövq et di. Özü də hər 
han sı dik tə, tə ləb ilə yox, prak-
ti ki gös tər mək lə. Ya şar Nu ri re-
jis sor la rın trak tov ka sı na əl gəz-
dir mə yə ix ti ya rı ça tan az say da 
akt yor lar dan idi. Bu isə heç bir 
re jis so run xət ri nə dəy mir di. 
Çün ki on lar Ya şa rın səh nə də 
nə ya ra da ca ğı nı, ta ma şa çı sı na 
nə ya şa da ca ğı nı yax şı bi lir di lər.

Onun iş ti ra kı ilə is tə ni lən ta-
ma şa, fi lm, te le vi zi ya ta ma şa-
sı hər kə si cəlb edə, fərq li yaş 
və zövq lər də in san la rı bir ləş di-
rə bi lir di. “Te le vi zi ya da, ki no da 
çə ki lən də yo ru lu ram. Am ma 
səh nə də heç vaxt yo rul mu ram. 
Da ha doğ ru su, bu yor ğun luq-
dan ləz zət alı ram” de yən akt yor 
dö nə-dö nə teat ra olan sev gi si ni 
bə yan edir di.

“Əşi, bu yazannarın 
əlindən göz açmaq

olur ki...”
Teatr akt yo ru Məm məd sa dıq 

Nu ri ye vin ailə sin də dün ya ya 
göz açan (3 sent yabr 1951-ci 
il) Ya şar 10 ya şın dan Azər bay-
can Te le vi zi ya sın da ve ri liş lər də 
çı xış edir di. Səh nə yə ilk də fə 
11 ya şın da Döv lət Mu si qi li Ko-
me di ya Teat rı nın “Toy ki min dir?” 
ta ma şa sın da Tap dıq ro lun da çı-
xan da da ta ma şa çı ya, xü su sən 
az yaş lı küt lə yə ta nış idi.  

Teat ra həd siz hə və si nə ha yət, 
onu Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nə gə ti rir, Dram və 
ki no akt yor lu ğu fa kül tə si nə da xil 
olur. Tə lə bə lik çağ la rın dan ha mı 
on dan çox şey göz lə yir di, ha mı 
onu “ha zır akt yor” sa yır dı. 

Fit ri is te da dı ilə ilk vaxt dan 
diq qə ti cəlb et mə yi ba ca ran akt-
yo ru ilk ola raq no va tor re jis sor 
To fi q Ka zı mov kəşf edir. Onu 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı na 
də vət edir və Alek sandr Vam-
pi lo vun “Öv lad” ta ma şa sın da 
Sil va teatr da ya rat dı ğı ilk ob raz 
olur. 

Be lə cə, müx tə lif il lər də teatr 
səh nə sin də “Ha cı Qa ra” (Bə-
dəl), “Bağ lar dan gə lən səs” 
(Pər viz), “Ya ğış dan son ra” (Cı-

ğa tay), “Bə şə rin ko me di ya sı və 
ya xud Don Juan” (Sqa na rel), 
“Şə hə rin yay gün lə ri” (Na miq), 
“Də li yı ğın ca ğı” (Sər səm Sal-
man), “Müs yö Jor dan və dər viş 
Məs tə li şah” (Qu lamə li), “Se vil” 
(Əb dü lə li bəy), “Si zi de yib gəl-
mi şəm…” (Mol la Nəs rəd din) 
ki mi səh nə nü mu nə lə rin də yad-
da qa lan rol lar ifa edir. 

Ya şar Nu ri rol mü qa yi sə si ni, 
ob ra zın əsər də ki ye ri ni, səh nə-
də ki mi zan önə mi ni nə zə rə al-
ma dan qəh rə ma nı nın da xi li nə 
va rır və onu əsas pla na gə ti rə 
bi lir di. Bu nu isə sa də, la kin bir 
o qə dər də mü rək kəb gö rü-
nə cək de tal lar la üz vi su rət də 
bağ la ya raq edir di. Mə sə lən, 
ye ri gə lən də qə liz rəqs nöm-
rə lə ri ni nü ma yiş et di rər, bə-
zən mu ğam, mah nı ifa edər və 
be lə cə, özü nü ta ma şa çı üçün 
ma raq lı per so na ja çe vi rər di. 

Yal nız bun dan son ra ta ma şa-
çı onun ro lu ilə özü ara sın da kı 
şəff  af pər də ni gö rə bi lər di.

“Mən is tər teatr da, is tər te le-
vi zi ya da, is tər sə də ki no da, de-
mək olar ki, bü tün re jis sor lar la 
iş lə mi şəm” de yən akt yo ra yo rul-
maq ifa də si yad idi.

O ki no da da, te le ta ma şa lar da 
da teatr dan irə li gə lən ta ma şa-
çı ilə ma neəsiz, can lı ün siy yət 
ba ca rı ğı nı işə sa lır dı. Bu na gö rə 
də ta ma şa çı onun qəh rə man la rı 
ilə asan dil ta pır dı, ra hat şüural tı 
dialo qa gi rə bi lir di.

Azər bay can te le vi zi ya sın da 
mər hum re jis sor Ta ri yel Və li-
ye vin ötən əs rin 80-ci il lə rin də 
len tə al dı ğı “Sə ni ax ta rı ram”, 
“Ba ğış la”, “Sən dən xə bər siz” 
ki mi te le vi zi ya ta ma şa la rı bö-
yük sə nət ka rı ta ma şa çı la ra bir 
da ha sev dir di və tam baş qa bir 
priz ma dan – li rik-psi xo lo ji akt-
yor qis min də təq dim edə bil di. 
Bən zər siz akt yo run çə kil di yi 
və te le vi zi ya nın “qı zıl fond”un-
da qo ru nan “Yol lar gö rü şən-
də”, “Öm rün yol la rı”, “Qa tar da”, 
“Ev lə ri kön də lən yar”, “Or dan-
bur dan”, “To pal Tey mur” te-
le ta ma şa la rı nın hər bi ri bi zim 
qar şı mı za tam fərq li bir Ya şar 
çı xa rır dı.

Yaşadı, yaşayır... 
Səh nə in san la rı iki ömür ya-

şa yır və səh nə üçün ya şa nan 
ömür da ha mə na lı və əbə di olur. 
Hə yat dan köç sə lər də, yad daş-
lar da əbə di iz qo yur lar.

Ya şar Nu ri də ne çə il lər dir ki, 
ara mız da yox dur, am ma bu fi -
zi ki yox lu ğu onun yad daş lar da-
kı ye ri daim sax la yır, onun ül vi, 
bən zər siz sə nə ti Ya şa rı ya şa dır. 
Bu mə na da onun mil li ki ne ma-
toq ra fi  ya mı zın in ci lə ri sa yı la caq 
nü mu nə lər də oy na dı ğı rol lar, 
söz süz, bir ki no in ci si, ek ran 
nə hən gi dir. Onun qəh rə man la rı 
– İs ra fi l (“Bə yin oğur lan ma sı”), 
Mah mud (“Qətl gü nü”), Mir zə-
ba la (“Mə nim ağ şə hə rim”), Xə lil 
(“Yu xu”), Ma şal lah (“Ya ra maz”) 
in di də ara mız da dır, biz dən bi-
ri dir.

Mü sa hi bə lə rin də   “De yə bil-
mə rəm ki, sə nət də ar zu la dı-
ğım bü tün ob raz la ra qo vuş mu-
şam. Teatr və ki no çox ge niş 
sə nət nö vü dür və biz akt yor lar 
bu dər ya da bir dam la yıq” de-
yir di. Fəx ri ad la rı və mü ka fat-
la rı nı da daim söh bə ti nin ya 
so nu na şax lar, ya da ümu mən 
bu ba rə də da nış maz dı, xal qın 
sev gi si ni, ta ma şa çı nın al qı şı-
nı ən bö yük qa zan cı sa yar dı.  
“Mə nim ya xa ma ta xa ca ğım 
və qü rur la na ca ğım mü ka fa tım 
ta ma şa çı la rı mın gü lü şü və al-
qı şı dır” de yir və bun dan xey li 
xoş hal olur du.

Ta ma şa çı la rı Ya şa rın fi  zi ki 
yox lu ğu nu, onu itir mək qor xu-
su nu bir də, özü də so nun cu 
də fə 22 no yabr 2012-ci il də 
dad dı. 61 ya şın da onun “Mən 
heç vaxt öl mə yə cə yəm!” mo-
no lo qun da so nun cu be ne fi  si ni 
iz lə mə li, al qış la ma lı ol du. Həm 
də hə mi şə ya şar lı ğı na hə mi şə-
lik ina na-ina na...

Həmidə NİZAMİQIZI

Yaşarı  yaşadan
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3 sentyabr 2021son səhifə Türk Dünyası Sənədli Film Festivalında 

“Xocalıya ədalət!” nümayiş olunacaq
TürkiyədəkeçirilənVITürkDünyasıSənədliFilmFestivalının
əsasmərhələsibaşlanıb.FestivalTürkDünyasıJurnalistlər
FederasiyasıvəTürkDünyasıMədəniyyət,İncəsənətvəKine
matoqrafiyaVəqfinintəşəbbüsü,bələdiyyəvədövlətqurum
larının,eləcədətürkdilliölkələrdənmüxtəliftəşkilatlarında
dəstəyiiləreallaşır.Qeydedəkki,BakıDövlətUniversitetivə
AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversitetifesti
valıdəstəkləyəntəşkilatlarsırasındadır.

Festivalın müsabiqə
proqramına qəbul 23
apreldə elan edilmiş
di. 30 avqustda filmlə
rin qəbulu başa çatıb.
Sentyabrın sonunadək
filmlər münsifər tərə
findən dəyərləndirilə
cək.Festivalınqalage
cəsivəmükafatlandırmamərasimi2oktyabrtarixinənəzərdətutulub.
TürkDünyasıSənədliFilmFestivalıTürkiyə,Azərbaycan,Qa

zaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Şimali Kipr
TürkRespublikası,MacarıstanvəMakedoniya,eləcədəRusiya
FederasiyasınınTatarıstan,Çuvaşıstan,Başqırdıstan,Dağıstan,
Tuva,SaxaYakutiyavəXakasiya respublikalarınınpeşəkarvə
həvəskar(tələbə)kinematoqrafçılarınıniştirakıiləkeçirilir.
“Türkmədəniyyətivətürkündünyayabaxışı”başlığıiləgerçək

ləşənbuilki festivaldaAzərbaycanı İstanbulUniversiteti İctimaiy
yətləəlaqələrfakültəsininradio,televiziyavəkinobölümününas
pirantıSəidəÖmərin“Xocalıyaədalət!”sənədlifilmitəmsiledəcək.
Festivalatələbənominasiyasıüzrətəqdimolunanekranəsə

rində“Şuşa”filmindən,MilliQəhrəman,telejurnalistÇingizMus
tafayevin, operator Seyidağa Mövsümlünün Xocalı soyqırımı
dəhşətləriniəksetdirənvideomateriallarındanistifadəolunub.
FilminssenarimüəllifivərejissoruolanSəidəÖmərhəmçinin

bədiiləşdirilmişepizodlardadaçəkilib.Operatorvəmontaj işini
OsmanYılmazhəyatakeçirib.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

İstanbulda Diaspor Beynəlxalq 
Qısa Filmlər Festivalı başa çatıb
Şuşaya qayıdışdan bəhs edən film 

nümayiş olunub
İstanbulşəhərindəXaricdəYaşayanTürklərvəƏqrəbaToplumlar
Başqanlığı(YTB),TRT,TürkiyəMədəniyyətvəTurizmNazirliyiKine
matoqrafiyaBaşİdarəsi,AnadoluAgentliyivəBoğaziçiMədəniy
yətvəSənətVəqfinintəşkilatçılığıiləkeçirilənDiasporBeynəlxalq
QısaFilmlərFestivalıbaşaçatıb.Festivalınseçimmərhələsindən
sonramüxtəlifölkələrdən24filminəsasproqramadaxiledildiyi
festival2729avqusttarixində“Atlas”kinoteatrındagerçəkləşib.

Türkdilli filmlər kate
qoriyasında azərbay
canlı rejissor Nazim
Şərbətovun “28” filmi
də nümayiş olunub.
Film Hollandiyada ya
şayan jurnalist Xatirə
Sərdarqızının28ilson
radoğmaşəhəriŞuşa
yaqayıdışınınhekayəsinitəqdimedir.FilmAzərbaycanRespublika
sınınDiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsinindəstəyiiləhazırlanıb.
NümayişdənsonrarejissorNazimŞərbətovfilmvəQarabağhaq

qındasuallarıcavablandırıb.FilminqəhrəmanınınBirinciQarabağ
müharibəsindəyurdyuvasındanköçməkməcburiyyətindəqaldığını
qeydedən rejissorqəhrəmanınuşaqvaxtıpsixoloji sarsıntılarya
şadığınısöyləyib:“Buhekayədəmüharibənininsanlarvəuşaqların
üzərindənəkimitravmalarasəbəbolduğunugöstərməkistədik”.
Festivalçərçivəsindəmüxtəliftədbirlərvəgörüşlərtəşkiledi

lib. Kino tənqidçiləri və rejissorlar iştirakçılarla görüşərək fikir
mübadiləsiaparıb.

Türkiyəli aktyor Nüsrət Çetinel vəfat edib
TürkiyənintanınmışaktyoruNüsrətÇetinelsentyabrın1də
ömrünün70ciilindədünyasınıdəyişib.

1952ciilin26yan
varında Ankarada
anadan olan Nüsrət
Çetinel Ankara Döv
lət Konservatoriyası
nıbitirib.
Müxtəlif filmlərdə,

seriallarda yaddaqa
lan obrazlar yaradıb,
televiziyalayihələrindəiştirakedib.Dublyajustasıkimidətanı
nıb.Azərbaycan tamaşaçısına “Möhtəşəmyüz il” (LalaKasım
paşa),“PaytaxtƏbdülhəmid”(SədrəzəmSaidpaşa)serialların
dantanışdır.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri
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MƏDƏNİYYƏT

BeynəlxalqTürkMədəniyyətiTəşkilatı–TÜRKSOYAzərbay
can,Qazaxıstan,Qırğızıstan,ÖzbəkistanvəTürkmənistanın
dövlətmüstəqilliyininotuzuncuildönümümünasibətiləsilsilə
tədbirləridavametdirir.

Avqustun üçüncü həftəsində
Macarıstanda təşkil edilən təd
birlərin ardından Rumıniyanın
Köstencə və Craiova şəhər
lərində də “Türk dünyasından
melodiyalar” adlı konsertlər və
Azərbaycan,Qazaxıstan,Qırğı
zıstan, Özbəkistan və Türkmə
nistanınmüstəqilliyinin30illiyinə
həsrolunmuşfotosərgikeçirilib.

Konsertlərdə TÜRKSOYun də
vətetdiyitürkdilliölkələrinsənət
çiləriçıxışediblər.
Türk dünyası sənətçiləri ilk

olaraq Rumıniyanın Doburca
bölgəsinin türk əhalinin kom
pakt yaşadığı Mecidiye qəsə
bəsində “Qazaxıstan” parkında
ünlü qazax bəstəkarı Kurman
qazininabidəsiniziyarətediblər. 

Abidə önündə bəstəkarın mu
siqilərindən nümunələr ifa olu
nub.
SonraKöstencəşəhərininAr

xeolojiparkındakonsertproqra
mıkeçirilibvəfotosərginümayiş
olunub.

Türkrespublikalarınınmüstəqil
liyinin otuzuncu ildönümümüna
sibətilə tədbirlər avqustun 27də
Rumıniyanın ikinci böyük şəhəri
Craiovadakonsertləyekunlaşıb.
Hərikişəhərdətəşkilolunmuş

konsert proqramlarında Azər

baycan, Türkiyə, Qazaxıstan,
Qırğızıstan və Türkmənistan
dan gələn musiqiçilərin rənga
rəng ifaları dinlənilib. Azərbay
canlıtarzənSahibPaşazadənin
ifası da musiqisevərlərin həra
rətlialqışlarıiləqarşılanıb.

Konsert proqramlarında
türkdilli ölkələri Rumıniyada
təmsil edən diplomatlar, yerli
hakimiyyət orqanlarının təm
silçiləri və rumıniyalı millət
vəkilləri tamaşaçılar arasında
olublar.

Estoniya Milli Muzeyinin direktoru 
dövlət başçısı seçilib

EstoniyaParlamenti–Riigikogu
ikincitursəsvermədənövbəti
beşilmüddətinədövlətbaşçısını
seçib.

Estoniya Milli Muzeyinin direk
toruAlarKarissəsvermədə iştirak
edən80deputatdan72sininsəsi
ni qazanaraq Estoniya Prezidenti
seçilib.
Karis seçkilərin ikinci turunda

yeganənamizədolubvəseçilmək
üçün68səslazımidi.Birinciturda
o,63deputatındəstəyinialmışdı.
AlarKaris1958ciildəTartuşəhərindədoğulub.1981ciildəEs

toniyaKəndTəsərrüfatıAkademiyasınıbitirib.DahasonraAlma
niya,BöyükBritaniyavəNiderlanddauniversitetlərdə təhsili alıb.
1999cuildənTartuUniversitetininprofessorudur.20072012ciil
lərdəhəminuniversitetinrektoruolub.2017ciildənEstoniyaMilli
Muzeyinindirektoruidi.
Qeydedəkki,Estoniyadövlətquruluşunagörəparlament res

publikasıdır.Dövlətbaşçısıdeputatlartərəfindənseçilir,səlahiyyət
müddətibeşildir.

Distant fəaliyyət azalır
“Zoom” şirkətinin səhmləri ucuzlaşıb

Amerikanınonlaynvi
deokonfransşirkətiolan
“Zoom”unsəhmləri11
faizdənçoxucuzlaşıb.

Tələbatın daha sürətlə
azalmasınavəinsanların
yenidənofislərəqayıtma
sına görə şirkətin səhm
ləridəyəriniitirməyəbaş
layıb.

Qeydedəkki,dünya iqtisadiyyatınamisligörünməmişzərər
vuran koronavirus pandemiyasından qazananlar arasında ye
ni informasiya texnologiyaları şirkətləri xüsusiləseçilib.Bunlar
əsasən yeni informasiya texnologiyaları sahəsini əhatə edir.
“Zoom” və videokonfrans xidmətləri təklif edən digər şirkətlər
–“Cisco”,“Microsoft’sTeams”və“Salesforce’sSlack”karantin
müddətindəmilyonlarlayeniistifadəçitoplayıb.
Məsələn,pandemiyanınbirinciayında“ZoomVideoCommu

nications”şirkətininmüvafiqproqramının2020ciilinmartayın
dadünyaüzrəsutkalıqauditoriyası2019cu ilindekabrayı ilə
müqayisədə20dəfəartaraq200milyonnəfərəçatmışdı.

“Mədəniyyət və mərifət”də 
“Qızıl körpü – Azərbaycan”  

ÖzbəkistandakıHeydərƏliyevadına
AzərbaycanMədəniyyətMərkəzinin
(AMM)təşəbbüsüilə“Mədəniyyətvə
mərifət”televiziyakanalında“Oltinkoprik
Ozarbayjon”(“Qızılkörpü–Azərbaycan”)
adlıverilişyayımlanıb.

Verilişdədili,mədəniyyəti,adətvəənənə
ləribirbirinəyaxınolanxalqlarımızıntarixi
dostluğu,Azərbaycan vəÖzbəkistanın or
taqdəyərlərigenişişıqlandırılıb.
Proqramda iki ölkənin alimləri tariximi

zə, ədəbiyyatımıza nəzər salıb, Nizami
Gəncəvi,ƏlişirNəvai,MəhəmmədFüzuli,
BabarəhimMəşrəf,HüseynCavid,Qafur
Qulamkimişəxsiyyətlərdənsöhbətaçıb
lar.
Daşkənddəki Əlişir Nəvai adına Özbək

Dili və Ədəbiyyatı Universitetinin dosenti,
MəhəmmədFüzuliadınaMərkəzindirekto
ruGülbaharAşurova2021ci ilinAzərbay
canda “NizamiGəncəvi İli” elanolunması,
ÖzbəkistandaƏlişirNəvainin580illikyubi
leyiningenişqeydolunmasıhaqqındamə
lumatverib.
AMMindirektoruSamirAbbasovxalq

larımızın dostluğu və dövlətlərimiz ara
sında əməkdaşlıqdan danışıb. O cüm
lədən sovet dövründə mədəniədəbi
əlaqələr, qarşılıqlı ədəbiyyatsənət de
kadaları,mədəniyyətgünləri,müstəqillik
illərindəbu istiqamətdəgörülən işlərdən
bəhsedilib.
AMEAnınNizamiGəncəviadınaƏdəbiy

yatİnstitutununprofessoruAlmazÜlviBin
nətovaÖzbəkistanlaədəbiəlaqələrhaqqın
dasöhbətaçıb.
ProqramdaÖDƏUdayaradılanMəhəm

məd Füzuli adınaAzərbaycan Mərkəzinin
fəaliyyətidəişıqlandırılıb.

Rumıniyada türkdilli ölkələrin müstəqilliyinə 
həsr olunan konsert və fotosərgi 

Özbəkistanın müstəqilliyi 30 yaşında
Sentyabrın1dəÖzbə
kistanınmüstəqilliyinin
30cuildönümütamam
olub.Bumünasibət
ləDaşkənddətəzəcə
istifadəyəverilən“Yeni
Özbəkistan”parkında
təntənəlibayramtədbiri
keçirilib.

Azərbaycanın Özbəkis
tandakısəfiriHüseynQuli
yev,diasporumuzuntanın
mış üzvləri də mərasimə
qatılıb.
Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirzi

yoyev müstəqillik bayramı münasibətilə
özbək xalqını, bu ölkədə yaşayan digər
xalqların nümayəndələrini təbrik edib,
onlara uğurlar arzulayıb. Dövlət başçısı
deyib ki, 30 il bundan əvvəl Özbəkista
nınmüstəqilliyinielanetməsiböyüktarixi
hadisədir.

Prezidentmüstəqillik illərindəÖzbəkista
nınböyükuğurlarındandanışıb.Dövlətbaş
çısıdeyibki,20172020ciillərdəölkədəiq
tisadiartım18.3faizolub.2016cıildəxarici
ticarət dövriyyəsi 16milyarddollar olubsa,
ötənilburəqəm36milyarddollartəşkiledib.
TədbirÖzbəkistanincəsənətustalarının

bayramkonsertiiləbaşaçatıb.

Azərbaycanlı heykəltəraşın “Siçovul” kompozisiyası
Xarkov Əczaçılıq Universitetinin simvolu olacaq

XarkovşəhərindəUkraynanınXalq
rəssamı,azərbaycanlıheykəltəraş
SeyfəddinQurbanovun“Siçovul”abi
dəkompozisiyasınınaçılışıkeçirilib.

Abidə Xarkov Əczaçılıq Universitetinin
100 illiyi münasibətilə ali təhsil ocağının
ərazisindəucaldılıb.
AçılışmərasimindəçıxışedənSeyfəddin

Qurbanovbildiribki,dünyanınbirçoxölkə
lərində, o cümlədənABŞ, Rusiya,Avropa
dövlətlərində “Siçovul” abidəsi ucaldılıb.
UkraynadabeləbirabidəninməhzXarkov
da ucaldılması şəhər sakinləri və turistlər
üçün maraq doğuracaq. Onun sözlərinə

görə, heykəl kompozisiyanınmənası odur
ki,dünya tibbisiçovullarüzərindəaparılan
elmieksperimentlərləinkişafedib.İnsanla
rıxəstəlikdən,ölümdənqurtarandərmanlar
yaradılıb,elmikitablaryazılıb.Onagörədə
heykəlkompozisiyadakitablardaəksinita
pıb.Abidəninadı“Sağlamlıqhaqqındaelm
fenomeni”dir.
Universitetin rektoruAlla Kotvitskaya da

heykəlkompozisiyanınəhəmiyyətinivurğu
layıb.
Qeydedəkki,hündürlüyü3.5metrdirvə

tuncdan hazırlanıb. Seyfəddin Qurbanov
Xarkovda 60 heykəlkompozisiya və me
moriallövhəninmüəllifidir.
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