
Sent yab rın 27-də Azər bay ca nın ən ye ni 
ta ri xi nə şan və şə rəf sal na mə si ki mi ya zı-
lan 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nin – İkin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə si nin il dö nü mü ta mam 
ol du.  Yurd yer lə ri mi zin otuz ilə ya xın da-
vam edən iş ğa lı na son qo yan, Zə fər lə 
ye kun la şan haqq sa va şı nın baş la dı ğı ta rix 
– Anım Gü nü ilk də fə qeyd olun du. Öl kə-
mi zin hər ye rin də, elə cə də hü dud la rın dan 
kə nar da, dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də 
müx tə lif təd bir lər, mə ra sim lər təş kil edil di. 

Pay taxt Ba kı da Və tən mü ha ri bə si za ma nı 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü uğ run da dö-
yüş lər də hə lak ol muş əs gər və za bit lə ri mi-
zə, qət lə ye ti ri lən mül ki və tən daş la rı mı za və 
it kin düş müş soy daş la rı mı za eh ti ram əla-
mə ti ola raq 27 sent yabr – Anım Gü nün də 
Ba kı şə hə rin də yü rüş ke çi ril di. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den-
ti, Mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan İl ham Əli-
yev, bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va, gənc 
kur sant lar və hərb çi lər Və tən mü ha ri bə si 
za ma nı Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü uğ-
run da şə hid olan igid lə ri miz, it kin dü şən 
hərb çi lə ri miz və Er mə nis tan döv lə ti tə rə fi n-

dən tö rə di lən in san lıq əley hi nə və mü ha ri bə 
ci na yət lə ri nə ti cə sin də qət lə ye ti ri lən mül-
ki əha li mi zin hər bi ri nin fo to la rın dan iba rət 
pla kat lar la yü rüş edə rək xal qın bir li yi nin 

daimi və sar sıl maz ol du ğu nu, Və tə nə sev gi, 
şə hid lə ri mi zə eh ti ra mın əbə di li yi ni bir da ha 
nü ma yiş et dir di lər.

davamı səh. 2-də

Şəhidlər ölməz – Vətən bölünməz!
Anım Gü nün də Ba kı da ke çi ri lən yü rüş Azər bay ca na ta ri xi nin ən bö yük

Zə fə ri ni bəxş et miş Və tən öv lad la rı nın ru hu na son suz eh ti ra mın nü ma yi şi idi
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Tarixi mənbə 
və nümunələr 
əsasında 
hazırlanan
milli geyimlər

səh. 5

Zəfərə gedən yolun başlandığı gün

Anım Günü münasibətilə bölgələrdəki
mədəniyyət müəssisələrində tədbirlər

səh. 4

Musiqişünas 
alimin
yeni 
kitablarının 
təqdimatı

səh. 5

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

44 günlük Vətən müharibəsi milli iradə, 
milli ruh, milli ləyaqət təntənəsi idi

İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si bi zim şan lı ta ri xi miz dir. Bu Qə lə bə 
ta rix də əbə di qa la caq. Azər bay can Si lah lı Qüv və lə ri 44 gün 
ər zin də düş mən or du su nu məhv edə rək öz əra zi bü töv lü yü nü 
bər pa et di. Mən də fə lər lə de miş dim ki, Azər bay can xal qı heç 
vaxt iş ğal la ba rış ma ya caq. Də fə lər lə de miş dim ki, nə yin ba-
ha sı na olur sa-ol sun, biz öz tor paq la rı mı zı ge ri qay ta ra ca ğıq. 
Biz Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də ki məğ lu biy yət lə ba rış-
ma dıq, güc top la dıq, bü tün güc lə ri sə fər bər et dik, or du mu zu 
güc lən dir dik, öl kə iq ti sa diy ya tı nı güc lən dir dik, öl kə mi zin nü fu-
zu nu qal dır dıq və öz ta ri xi mis si ya mı zı şə rəf lə ye ri nə ye tir dik. 
Biz düş mə ni tor paq la rı mız dan qov duq və əda lə ti, bey nəl xalq 
hü qu qu bər pa et dik. Biz mil li lə ya qə ti mi zi bər pa et dik. 

Mü zəff  ər Ali Baş Ko man dan, Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev bu söz lə ri sent yab rın 27-də Anım Gü nü 
ilə əla qə dar xal qa mü ra ciətin də de yib.

davamı səh. 2-də

Anım Gününə həsr olunan
“Misilsiz cəsarət” adlı sərgi açıldı

Sent yab rın 24-də Xə tai Sə nət Mər kə zin də “Mi sil siz cə sa rət” 
ad lı rəsm sər gi si nin açı lı şı ke çi ril di. Mə də niy yət Na zir li yi, “ASAN 
Xid mət”, Rəs sam lar İt ti fa qı, Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le-
re ya sı, Xə tai Sə nət Mər kə zi və “ASAN Kö nül lü lük Mək tə bi”nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən sər gi 27 sent yabr – Anım Gü nü nə 
həsr olu nub.

Sər gi nin eks po zi si ya sın da Azər bay can rəs sam və hey kəl tə-
raş la rı nın Və tən mü ha ri bə si qəh rə man la rı na həsr olu nan müx-
tə lif üs lub və janr lar da əsər lə ri yer alır.

davamı səh. 3-də

Azərbaycanın haqq işinin dünyaya çatdırılmasına görə
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti 
Təş ki la tı – TÜRK SOY ənə nə vi 
ola raq hər il me dia mən sub-
la rı na mü ka fat lar təq dim edir. 
Təş ki lat 2020-ci il üz rə mü ka-
fa tın təq di ma tı nı Azər bay ca nın 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə-
si nə həsr edib. Azər bay ca-
nın haqq işi nə dəs tək ve rən 
– əra zi bü töv lü yü mü zü bər pa 
et mək uğ run da sa vaş da 
ya şa nan olay la rı ob yek tiv şə-
kil də işıq lan dı ran və dün ya ya 
çat dı ran müx tə lif öl kə lə rin KİV 
təm sil çi lə ri “TÜRK SOY Me dia 
Mü ka fa tı”na la yiq gö rü lüb lər.

Sent yab rın 25-də Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də Mə də niy-

yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
“TÜRK SOY Me dia Mü ka fa tı”nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ril di. 

Mə ra sim də ön cə Və tən mü-
ha ri bə si şə hid lə ri nin əziz xa ti rə si 
bir də qi qə lik sü kut la yad edil di.

Son ra Er mə nis ta nın mi na 
ter ro ru nun qur ban la rı – bu il 
iyu nun 4-də Kəl bə cər ra yo nu-
nun Su suz luq kən di əra zi sin də 
çə ki liş apa rar kən mi na ya dü-
şə rək şə hid olan Azər bay can 
Döv lət İn for ma si ya Agent li yi-
nin (AZƏR TAC) müx bi ri Mə-
hər rəm İb ra hi mov və Azər-
bay can Te le vi zi ya sı nın (AzTV) 
ope ra to ru Si rac Abı şov dan 
bəhs edən fi lm nü ma yiş et di-
ril di.

Təd bir də çı xış edən mə də niy-
yət na zi ri Anar Kə ri mov qo naq-
la rı sa lam la ya raq de di ki, Azər-
bay can xal qı bu gü nü otuz il dir 
göz lə yir di.

davamı səh. 3-də

Qarabağ səyahətnaməsi – 2021
Ta rix bo yu Azər bay ca na gəl miş-get miş bir çox sə ya hət çi lər, məş-
hur in san lar qə lə mə al dıq la rı  xa ti rə lə rin də, yol qeyd lə rin də Qa ra-
bağ tor pa ğı nın ta ri xi-mə də ni ir sin dən, tə biətin dən, ha va sın dan-su-
yun dan söz aça raq bu qə dim yurd ye ri mi zə hey ran lıq la rı nı ifa də 
edib lər. Otuz il lik er mə ni iş ğa lın dan azad edi lən, bu  il lər də gör dü yü 
bar bar lıq dan son ra bər pa və dir çə liş döv rü nə, ye ni hə ya ta qə dəm 
qo yan Qa ra bağ ye ni dən dün ya səy yah la rı nın diq qə ti ni çə kir. De-
mə li, Qa ra bağ sə ya hət na mə lə ri nin ye ni sə hi fə lə ri ya zı la caq...

Bu gün lər də dün ya nın ta nın-
mış səy yah la rı nın bir qru pu – 11 
öl kə dən (ABŞ, Bö yük Bri ta ni ya, 
Bel çi ka, İs veç rə, Avst ri ya, Al ma-
ni ya, İta li ya, İs pa ni ya, Por tu qa li-
ya, Pol şa, Ru si ya) qo naq lar Qa-
ra ba ğa ilk sə fə rə gə lib.

He yət Qa ra ba ğa yo la düş-
məz dən ön cə  sent yab rın 26-
da “Fair mont Ba ku” ho te lin də 
bri fi nq ke çi rib. Bri fi nq də səy-
yah lar təm sil et di yi təş ki lat lar 
haq qın da mə lu mat ve rib, dün-
ya da tu ris tik mə kan la rın öl kə-

lər üz rə de yil, müəy yən zo na lar 
üz rə bö lün mə si möv zu sun da 
söh bət lər apa rıb və sə ya hət za-

ma nı qa zan dıq la rı təc rü bə lə ri 
bö lü şüb lər.

davamı səh. 8-də

VII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında 13 ölkənin iştirakı təsdiqlənib
Kitab bayramı format və proqramının rəngarəngliyi ilə fərqlənəcək

Xə bər ver di yi miz ki mi, 6-10 okt yabr 
2021-ci il ta ri xin də Ba kı Eks po Mər-
kə zin də VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab 
Sər gi-Yar mar ka sı (“Ba ku İn ter na-

tional Book Fair 2021”) ke çi ri lə cək. 

Sər gi nin məq sə di ki tab və mü ta liəni təb liğ 
et mək, zi ya rət çi lə ri yer li və xa ri ci nəş riy yat la-
rın çap məh sul la rı və ki tab ma ğa za la rı ilə ta-
nış et mək, nəş riy yat işi nə dəs tək ol maq, elə cə 
də rə qəm sal dövr də ki tab biz ne si nin in ki şa fı ilə 
bağ lı təc rü bə və fi  kir mü ba di lə si nə şə rait ya rat-
maq dır. Təş ki lat çı tə rə fi n dən iş ti rak çı lar üçün 6 
kvad rat met rə qə dər eks po zi si ya sa hə si və la-
zı mi ava dan lıq lar ödə niş siz tə min edi lə cək.

Buil ki sər gi-yar mar ka Azər bay ca nın da hi 
şair və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 880 il-
lik yu bi le yi nə həsr olu nub. Sər gi nin təş ki lat çı-
sı Mə də niy yət Na zir li yi, baş spon so ru – “bp” 
şir kə ti, əsas me dia tə rəf da şı İc ti mai Te le vi zi-

ya dır. Azər bay ca nın apa rı cı ki tab xa na la rı ilə 
ya na şı, Bol qa rıs tan, Öz bə kis tan, Qır ğı zıs tan, 
Qa za xıs tan, Ru si ya və Gür cüs ta nın mil li ki-
tab xa na la rı da sər gi də təm sil olu na caq lar.

Sər gi nin təş ki lat çı lı ğı nı hə ya ta ke çi rən 
“Cas pian Event Or ga ni sers” (CEO) şir kə tin-
dən ve ri lən mə lu ma ta əsa sən, ki tab bay ra-
mın da 13 öl kə nin iş ti ra kı təs diq lə nib. Bu də-

fə ki sər gi əv vəl ki təd bir lər dən həm for mat, 
həm mə kan, həm də proq ra mı nın rən ga-
rəng li yi ilə fərq lə nə cək. 

Sər gi nin təd bir lə ri Ba kı Eks po Mər kə zi ilə 
ya na şı, Azər bay can Mil li Ki tab xa na sın da da 
təş kil olu na caq. Qo naq lar Mil li Ki tab xa na ilə 
ta nış ola caq, ey ni za man da ki tab xa na nın 
Bey nəl xalq əmək daş lıq za lın da Mü qəd dəs 
Ki ril və Me fo di adı na Bol qa rıs tan Mil li Ki tab-
xa na sı və Gür cüs tan Par la ment Ki tab xa na-
sı rəh bər lə ri nin iş ti ra kı ilə bu öl kə lə rin daimi 
gu şə lə ri nin açı lı şı ke çi ri lə cək. Sər gi yə qa tı-
lan mil li ki tab xa na lar tə rə fi n dən Eks po Mər-
kə zin də nü ma yiş et di ri lən ki tab lar Azər bay-
can Mil li Ki tab xa na sı na hə diy yə olu na caq. 

Zi ya rət çi lə rin sa yın da məh du diy yət qo-
yul ma sa da, mə lum pan de mi ya qay da la rı na 
diq qət ye ti ri lə cək. Sər gi- yar mar ka nı zi ya rət 
et mək is tə yən lər üçün met ro nun “Ko roğ lu” 
stan si ya sın dan hər ya rım saat dan bir, “Elm-
lər Aka de mi ya sı” stan si ya sı nın ya nın dan 
isə hər saat dan bir Ba kı Eks po Mər kə zi nə 
av to bus lar hə rə kət edə cək.

Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı
bütün istiqamətlərdə möhkəmlənəcək

Azər bay can la Tür ki yə ara sın da dost luq və qar daş lıq mü na si-
bət lə ri bun dan son ra da bü tün is ti qa mət lər də in ki şaf edə cək 
və möh kəm lə nə cək.

Bu fi  kir Azər bay can və Tür ki yə pre zi dent lə ri nin te le fon da nı şı-
ğın da ifa də olu nub. 

Sent yab rın 27-də Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan 
Anım Gü nü ilə əla qə dar Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye və 
te le fon la zəng edib.

Tür ki yə Pre zi den ti Və tən mü ha ri bə sin də hə lak ol muş şə hid-
lə ri miz lə əla qə dar Azər bay can Pre zi den ti nə bir da ha baş sağ lı-
ğı ve rib. Rə cəb Tay yib Ər do ğan, ey ni za man da İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də Or du mu zun şan lı Qə lə bə si ilə bağ lı təb rik lə ri ni 
də çat dı rıb.

Pre zi dent İl ham Əli yev Tür ki yə döv lə ti nin baş çı sı na min nət-
dar lı ğı nı bil di rib və Və tən mü ha ri bə si za ma nı Tür ki yə Pre zi den ti-
nin öl kə mi zə gös tər di yi si ya si və mə nə vi dəs tə yi bir da ha yük sək 
qiy mət lən di rib.

Tür ki yə Pre zi den ti sent yab rın 27-də “Twit ter” he sa bın dan pay-
la şım edib. “İş ğal al tın da kı Azər bay can tor paq la rı nı azad lı ğa qo-
vuş du ran şan lı mü ba ri zə nin il dö nü mü – Anım Gü nün də bü tün şə-
hid lə ri mi zi rəh mət lə yad edi rəm”, – de yə pay la şım da qeyd olu nur.

Tür ki yə nin xa ri ci iş lər na zi ri Möv lud Ça vu şoğ lu da Və tən mü-
ha ri bə si nin il dö nü mü ilə bağ lı “Twit ter” he sa bın da pay la şım edib. 
“Can Azər bay ca nın Və tən mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı Zə fə rin ilk 
ad dı mı bir il əv vəl bu gün atıl dı! Qa ra ba ğı Azər bay ca na qo vuş-
du ran igid qar daş la rı mı za sa lam ol sun! Qəh rə man azər bay can lı 
şə hid lə ri mi zi rəh mət və hör mət lə anı ram”, – de yə o ya zıb.
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Şuşadakı Mehmandarovların 
malikanə kompleksində təmir-bərpa işləri aparılır

MədəniyyətNazirliyiŞuşaşəhərin
dəyerləşənMehmandarovların
malikanəkompleksiiləbağlı
məlumatyayıb.

Məlumatdabildirilirki,Mehmandarovların
malikanə kompleksi Mehmandarovlar ailə
sinəməxsusdurvəAzərbaycanın tarixme
marlıqabidələrindənbiridir.

Azərbaycanxanlıqlarının,ocümlədən,Qara
bağxanlığınınidaretməsistemindəbirçoxmül
kivəhərbivəzifələriyerinəyetirənMehmanda
rov nəslinin nümayəndələri tərəfindən XVIII
əsrintariximemarlıqabidəsisayılanMehman
darovlarınmalikanəkompleksiucaldılıb.
ŞuşaşəhərindəyerləşənMehmandarov

larınmalikanə kompleksinə böyük yaşayış
evi, kiçik yaşayış evi və məscid daxildir.
Həmçinin daha sonralar məscidə gedən
yolunüstündəbulaqtikilib.Malikanəkomp
leksi ilkdəfə197778ci illərdəAzərbaycan
SSR Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən pas
portlaşdırılıb.Mehmandarovlarınböyükya
şayışbinası sovetdönəmindəŞuşaŞəhər
Xəstəxanasıkimifəaliyyətgöstərib.
19may1987ci il tarixindənvaxtiləMeh

mandarovlarailəsinəməxsusolanyaşayış
kompleksindəAzərbaycanXalçası vəXalq
TətbiqiSənətiDövlətMuzeyinin(indikiAzər
baycanMilliXalçaMuzeyi)Şuşafilialıfəaliy
yətəbaşlayıb.

1992ciildəŞuşaşəhəriErmənistansilah
lıqüvvələri tərəfindən işğalaməruzqaldığı
üçünfilialdakıdaşınmasımümkünolaneks
ponatlartəxliyəolunaraqBakıyagətirilib.
MüharibədövründəMehmandarovlarınma

likanəkompleksinədəciddiziyandəyib,dağın
tılar törədilib.Mülkdəolanəksər tikililəryerlə
yeksanedilib.Mehmandarovlarınkiçikyaşayış
binasıermənilərtərəfindənŞuşaTarixMuzeyi
kimifəaliyyətgöstərirdi.Kompleksərazisindəki
məscidisədüşməntərəfindənmənimsənilmiş
və“Geologiyamuzeyi”nəçevrilmişdi.
İşğaldanazadolunanərazilərimizdəAzər

baycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən
nəhəng yenidənqurma işləri, o cümlədən
Şuşada aparılan bərpa və quruculuq pro
sesi Şuşanın orijinal memarlıq üslubuna
uyğun olaraq gerçəkləşdirilir. Həyata keçi
rilən işlər çərçivəsində Mehmandarovların
malikanəkompleksidəbərpaedilir.Hazırda
Mehmandarovlarınmalikanə kompleksində
təmirbərpaişləriaparılır.

əvvəli səh. 1-də

Dövlətimizin başçısı yürüşdə
şəhidAdilAsəmoğluİbrahimlinin
fotosuəksolunmuşplakatıapa
rırdı. Müdafiə Nazirliyinin hərbi
hissəsinin zabiti baş leytenant
Adil İbrahimli 2020ci il noyab
rın 7də Xocavənd rayonu əra
zisindəgedənhərbiəməliyyatlar
zamanıhəlakolub.O,Şuşaisti
qamətindəaparılmışdöyüşəmə
liyyatlarında xüsusi tapşırıqların
yerinəyetirilməsindəşəxsiigidlik
göstərib. Azərbaycan Respubli
kasının Prezidenti İlham Əliyev
Adil İbrahimlini “Vətən Müha
ribəsi Qəhrəmanı” adı, “Vətən
uğrunda”,“Kəlbəcərinazadolun
masına görə”, “Şuşanın azad
olunmasına görə”, “Xocavəndin
azadolunmasınagörə”medalla
rıilətəltifedib.
Birinci xanım Mehriban Əli

yeva yürüşdə şəhid Narin Tey
murqızıXalıqovanın fotosuəks
olunmuşplakatla irəliləyirdi.Na
rinXalıqova2019cu ildekabrın
17dəGəncəşəhərindədoğulub.
AilənintəkuşağıolanNarin5illik
övladhəsrətininsonundadünya
ya göz açmışdı.NarinXalıqova
2020ciiloktyabrın17dəErmə
nistan silahlı qüvvələrinin Gən
cəni raket atəşinə tutması nəti
cəsində anası Sevil Əsgərova,
həmçininyaxınqohumlarıSulid
din Əsgərov, Bəxtiyar Əsgərov,
NigarƏsgərovailəbirlikdəhəlak
olub. Nazirlər Kabinetinin qəra
rına əsasən, Narin Teymur qızı
Xalıqovayaşəhidstatusuverilib.
Neftçilər prospektindən baş

layanyürüşdəAzərbaycanRes
publikası Müdafiə Nazirliyinin
Heydər Əliyev adına Azərbay
canAliHərbiMəktəbininvəBa
kı qarnizonunda yerləşən hərbi
hissələrin 3000 nəfərdən çox
kursant və hərbi qulluqçusu iş
tirak edirdi. 8Noyabr prospekti
boyuncadavamedənyürüşVə
tənMüharibəsiMemorialKomp
leksivəZəfərMuzeyinintəməli
ninqoyulacağıyerdəbaşaçatdı.
Prezident İlhamƏliyev vəbi

rinci xanım Mehriban Əliyeva
Bakışəhəri,8Noyabrprospek
tində VətənMüharibəsi Memo
rial Kompleksi və Zəfər Muze
yinin təməlqoyma mərasimində
iştiraketdilər.
Azərbaycan Respublikasının

DövlətHimnisəsləndirildi.
Xatırladaqki,Prezidentİlham

Əliyev2020ci ildekabrın3də
AzərbaycanxalqınınVətənmü
haribəsində göstərdiyi misilsiz
qəhrəmanlığın və qazandığı
möhtəşəm tarixi Zəfərin yad
daşlarda yaşadılması və icti
maiyyətə nümayiş etdirilməsi,

şəhidlərimizin əziz xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi məqsədilə
Bakı şəhərində Vətən Mühari
bəsiMemorialKompleksininvə
ZəfərMuzeyininyaradılmasıilə
bağlısərəncamimzalamışdı.
Ötən müddət ərzində Vətən

Müharibəsi Memorial Kompleksi
və Zəfər Muzeyinin layihəsi ha
zırlanıb.Layihəyəəsasən,komp
leksin ərazisində torpaqlarımızın
azadolunmasıuğrundatarixiQə
ləbəyəgedənyolu,Vətənmühari
bəsindəqəhrəmancasınadöyüş
müşəsgərvəzabitlərimizin,bütün
şəhidlərimizinxatirəsiniyaşatmaq
məqsədilə muzeyin yaradılması
nəzərdətutulur.Muzeykomplek
sindəVətənmüharibəsişəhidləri
ninhərbirininadıhəkkolunacaq,
burada toplanacaq eksponatlar
ərazilərimizin azadlığı uğrunda
mübarizəaparanəsgərvəzabit
lərinigidliyini,xalqınəzminibirda
hanümayişetdirəcək.Kompleks
parkiləəhatəolunacaq.
Saat12:00dabütünölkəəra

zisindəşəhidlərinxatirəsibirdə
qiqəliksükutlayadolundu.
Prezident İlhamƏliyev vəbi

rinci xanım Mehriban Əliyeva
Dənizkənarı bulvar ərazisinə
gələrək qəhrəman şəhidlərimi
zin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik
sükutlayadetdilər.
Xəzər dənizinin sahil suların

da sıralanan hərbi gəmilərdən
fasiləsiz fit səsi verildi, yaylım
atəşiaçıldı.

***
Ermənistanın Azərbaycana

qarşınövbətihərbitəxribatlarına
cavabolaraq2020ciilsentyab
rın 27dən başlayan Vətənmü
haribəsi zamanı xalqımız işğal
altındakı torpaqlarımızın azad
edilməsi uğrundadəmir yumruq
kimibirləşərəkdövlətimizindüş
mənə layiqli cavab verməsinə
nail oldu.XalqımızVətəninmü
dafiəsi və torpaqlarımızın düş
mən işğalından azad edilməsi

uğrunda birliyin gücünü bütün
dünyaya nümayiş etdirdi. Azər
baycana, onun xalqına layiqli
övladolmağa,daimVətəninke
şiyində cəsarətlə dayanmağa
andiçəngənckursantvəhərbçi
lər ərazi bütövlüyümüz uğrunda
şəhid olan soydaşlarımızı dərin
ehtiramlaanır,Vətənmüharibəsi
zamanıAzərbaycan Ordusunun
tarixiZəfərinişərəfəxatırlayırlar.
Qeydedək ki, 44günlükVə

tən müharibəsi zamanı 2907
nəfər şəhid olub, 7 nəfər itkin
düşüb.Ermənistanındincəhali
yə qarşı cinayətləri nəticəsində
həlakolan94mülkişəxsəşəhid

statusuverilib.Düşməninhədəf
aldığıGəncəşəhərinin,Ağdam,
Ağcabədi,Bərdə,Füzuli,Goran
boy,Tərtərrayonlarınındincsa
kinləriəzizlərini,evləriniitirsələr
də,ənağırgünlərindəVətənuğ
rundaəzmkarlıqvəbirliknüma
yişetdiriblər.
VətənmüharibəsiAzərbaycan

gənclərindətorpaq,Vətənsevgi
sinin nə qədər böyük olduğunu
bir daha nümayiş etdirdi, xalqı
mızAliBaşKomandanınətrafın
da yumruq kimi birləşdi. “Dəmir
yumruq”hərbiəməliyyatızamanı
Ordumuzdüşmənin30iləyaxın
müddətdəqurduğuistehkamları,
müdafiəxətləriniqəhrəmancası
nayararaqirəlilədi.

44günlükVətənmüharibəsin
dəölkəmizinərazibütövlüyünün
təminedilməsi,haqqvəədalətin
bərpası naminə Azərbaycanda
əsrlər boyu sülh vəəminaman
lıq şəraitində yaşayan müxtəlif
millətlərin və dinlərin təmsilçiləri
iştirak ediblər. Qarabağ müha
ribəsi Azərbaycan cəmiyyətinin
fərqlidinivəetnikmillimənsubiy
yətinəbaxmayaraqhəmrəyoldu
ğunubirdahanümayişetdirdi.Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordu
su İkinci Qarabağ müharibəsin
dəbizəzəfərsevinciniyaşatdıvə
Azərbaycanınqürurtarixiniyazdı.

27sentyabr–AnımGünündə
dəAzərbaycandafəaliyyətgös
tərəndiniməbədlərdə–Heydər
məscidində, Təzəpir məscidin
də, “Jen Mironosits” pravoslav
kafedral kilsəsində, Bakının
Avropa Aşkenazi Yəhudi Sina
qoqunda,AğdamCüməməsci
dində, Kəlbəcərdəki Xudavəng
məbədində, Laçındakı Ağoğlan
məbədində, Şuşadakı Yuxarı
Gövhərağaməscidindəvədigər
məscidlərdə, kilsələrdə, sina
qoqlarda şəhidlərimizin xatirəsi
dərinehtiramlayadedildi,ölkə
mizin ərazi bütövlüyü uğrunda
canındankeçmişVətənövladla
rınınruhunadualaroxundu,dini
ayinləricraolundu.

Şəhidlər ölməz – Vətən bölünməz!44 günlük Vətən müharibəsi milli iradə, 
milli ruh, milli ləyaqət təntənəsi idi

əvvəli səh. 1-də
Dövlətbaşçısıqeydedibki,biriləvvəlAzərbaycanədalətsa

vaşına,qürursavaşına,müqəddəssavaşaçıxmışdı:“Müharibə
dövründəhamımızbirşüarlayaşayırdıq–öldüvar,döndüyox
dur.AzərbaycanxalqıAzərbaycanOrdusununarxasındamöh
kəmdayanaraqordumuzaəlavəgücverirdi.Günahsızinsanla
rınhəlakolması,şəhərvəkəndlərimizindağıdılmasıAzərbaycan
xalqınıniradəsiniqırabilmədi.Bizhərgünirəligedirdik,hərgün
qələbə qazanırdıq, hər gün yeni uğurlar haqqındaməlumatlar
daxil olurdu. 44 gün ərzində bir gün də olmayıb ki, biz geriyə
addımataq.Ancaqmənfurdüşmən,– baxmayaraqki,onların
əlində əlverişli mövqelər var idi, ərazinin relyefi onlara böyük
üstünlük təşkil edirdi, baxmayaraq ki, 30 il ərzində 56 xətdən
ibarətmüdafiəistehkamlarıqurulmuşdu,–gerigetməyəməcbur
olmuşdur...
Bizşəhidlərimizlə,qazilərimizləfəxredirik,eynizamanda,Və

tən müharibəsində qəhrəmanlıq göstərmiş hərbçilərimizlə, əs
gərzabitlərimizləfəxredirik.Onlarınqəhrəmanlığı,onlarınfəda
karlığıheçvaxtunudulmayacaq.Bizbütündünyayagöstərdikki,
Azərbaycanxalqıböyükxalqdır,Azərbaycanxalqıbuədalətsiz
likləheçvaxtbarışmaqfikrindədeyildi”.
Prezidentvurğulayıbki,44günlükVətənmüharibəsimilliiradə,

milliruh,milliləyaqəttəntənəsiidi:“BizQələbənidöyüşmeyda
nındaqazandıq.300dənçoxşəhərvəkənddöyüşmeydanında
işğaldanazadedildi.Bizqantökərək,şəhidlərverərəkbuQələ
bəniəldəetdikvədüşməniməcburetdikki,bizimqabağımızda
dizçöksünvəkapitulyasiyaaktınaimzaatsın.Həmindüşmənki,
30 il ərzindəbizəmeydanoxuyurdu,30 il ərzindəAzərbaycan
xalqınınşərəfvələyaqətinitapdalamağaçalışırdı”.
PrezidentİlhamƏliyevdiqqətəçatdırıbki,Azərbaycanözəra

zibütövlüyünübərpaetməsiiləDağlıqQarabağmünaqişəsidə
tarixdəqaldı.Azərbaycanda“DağlıqQarabağ”adlıinzibatiərazi
mövcuddeyilvəəgərkimsə“DağlıqQarabağ”adlıölünüdirilt
məkistəyirsə,onuözərazisindədiriltsin,özərazisində“Dağlıq
Qarabağ” adlı qurum yaratsın, respublika yaratsın, cəmiyyət
yaratsın:“BunuməndeyirəmAzərbaycanınPrezidenti,Silahlı
QüvvələrinAliBaşKomandanı.Hərkəsbusözlərləhesablaşma
lıdırvəhesablaşacaqdır”.
44günərzindəbizəənböyükdəstəkverənqardaşTürkiyəyə

birdahadərin təşəkkürünü ifadəedəndövlətbaşçısıvurğulayıb
ki,bu,bizəəlavəgücverdivəbizbunuheçvaxtunutmayacağıq.
44günlükVətənmüharibəsibütündünyayaTürkiyəAzərbaycan
birliyinibirdahagöstərdi.“Bütündigərölkələrki,bizəsiyasidəstək
göstərdilər,bizonlaradaminnətdarıq.Bilirəmki,xariciölkələrdə
yaşayanmilyonlarlaazərbaycanlınındaürəyi tarixiVətəni iləbir
döyünürdü,onlarhərgüngedəndöyüşləriizləyirdilər,bizimuğurla
rımızasevinirdilər.Onudabildirməliyəmki,44günərzindəvəon
dansonra,həttabugünəqədərmənminlərləməktubalıram.Həm
Azərbaycanvətəndaşlarından,həmdünyaazərbaycanlılarından,
həmdəbizədostolanmüxtəlifölkələrinvətəndaşlarındandəstək
məktublarıalıram,həmrəylikməktublarıalıram.Müharibədənbiril
keçməsinəbaxmayaraq,artıqbütünbeynəlxalqaləmbizimQələ
bəmizlərazılaşıb,bunuqəbuledib.Bugünbölgədə,ocümlədən
AzərbaycanErmənistanmünasibətlərindəgündəliyiformalaşdıran
tərəfdəAzərbaycandır”,–deyəİlhamƏliyevvurğulayıb.
AzərbaycanPrezidentieynizamandaqeydedibki,44günlük

savaşdaermənifaşizmiməhvedilib,ancaqonuntəzahürlərigö
rünməkdədir.Bu,çoxtəhlükəlitendensiyadır,ilknövbədə,Ermə
nistandövlətiüçün:“Mənbunudemişəm,bugünAnımGünündə
şəhidlərimizin əziz xatirəsi önündə bir daha deyirəm, əgər biz
görsək ki, erməni faşizmi baş qaldırır, əgər biz görsək ki, xal
qımıza,dövlətimizəyenitəhlükəmənbəyiyaranır,heçtərəddüd
etmədənermənifaşizmininbaşınıbirdahaəzəcəyik.Bunuhər
kəsbilsin!MüharibəninvəQələbəninrəmziolan“Dəmiryumruq”
yerindədir,bunuheçkimunutmasın!”.
AnımGünündəbütünşəhidlərimizə–Birincivə İkinciQarabağ

müharibələrininşəhidlərinəAllahdanrəhmətdiləyəndövlətbaşçısı
xalqamüraciətinibusözlərləbitirib:“BuQələbənibizəbəxşedən
qəhrəmanəsgərvəzabitlərimizbizimqürurmənbəyimizdir.Onların
qəhrəmanlığı,onlarınşücaəti,fədakarlığıartıqdastanaçevrilib.
Bizbundansonraqalibölkə,müzəfərxalqkimiyaşayacağıqvə

azadedilmiştorpaqlarıquracağıq,bərpaedəcəyik.Otorpaqlara
artıqhəyatqayıdır,insanlarqayıdır.Buqayıdışıənqısamüddət
ərzindətəminetməkbugünbizimbaşlıcavəzifəmizdir.Özmüra
ciətimiQələbəmizinayrılmazhissəsiolansözlərlətamamlamaq
istəyirəm:Qarabağbizimdir!QarabağAzərbaycandır!”.

Zəngəzur dəhlizi Ermənistanla normallaşma 
əlaqələrinə başlamaq üçün şərtdir

2020ciilnoyabrın9dan10nakeçəngecəimzalanmışBəya
natdagöstərilirki,AzərbaycanınəsashissəsiiləNaxçıvanMux
tarRespublikasıarasındabağlantıolmalıdır.Bubağlantınıtəmin
etməküçünoqədərdəböyükzamanaehtiyacyoxdur.Orada
quruyollarlaməsafəcəmi40kilometrdir.Bizmüharibədən
sonrakeçənbirilərzindəminkilometrdənçoxyolçəkdik–həm
torpaqyol,həmasfaltyol.İndiorada40kilometryolunaçılması
böyükproblemdeyil.Ancaqbunabaxmayaraq,–həttaErmə
nistanbunarazılıqdaverib,–aparılanmüzakirələrnəticəsiz
qalıb.Yəni,Ermənistan10noyabrBəyanatını,onunşərtlərini
kobudcasınapozur.Bizhələliksəbirli,təmkinlidavranırıq.Amma
bizimsəbrimizindəhəddivar.OnagörəErmənistanrəhbərliyi
nəşansveririkki,noyabrın10daimzalanmışBəyanatınbütün
müddəalarınıyerinəyetirsinvəözünüməsuliyyətləaparsın.

PrezidentİlhamƏliyevbusözləriTürkiyənin“Anadolu”Agent
liyinəmüsahibəsindədeyib.Müsahibəsentyabrın27dəagentli
yinsaytındayayımlanıb.
Dövlətbaşçısıjurnalistin“ZəngəzurdəhliziErmənistanınnor

mallaşmaəlaqələrinəbaşlamasıüçünbirşərtdirmi”sualınaca
vabındabildiribki,əlbəttə,bu,şərtdir:“Çünkio,noyabrın10da
imzalanmışBəyanatdatəsbitedilirvəErmənistanözüzərinəbu
öhdəliyigötürüb.Birincisi,əgəro,buöhdəliyiicraetməyəcəksə,
ondahansınormallaşmadansöhbətgedir?”.
Prezidentqeydedibki,Ermənistandapostmüharibədövrünü

çoxdüzgüntəhliletməlidirlər:“ErmənistanAzərbaycanlamüna
sibətlərinormallaşdırmaqüçündahaçoxsəygöstərməlidir.Çün
kionlarüçünbu,önəmlidir.Bizbunsuzdayaşayabilərik,necəki,
yaşamışıq,indidəyaşayırıq.İndidahayaxşıyaşayacağıq.Çünki
oböyükəraziyəyenədəsahibolduq,özdoğmatorpağımızaqa
yıtdıq.Onlarındurumudahadapisləşdi.Onagörədaimmüna
qişədəolmaq,qonşularlaəsassız,saxtatarixəsasındagələcək
əlaqələriplanlaşdırmaqçoxyanlışbiraddımdır.Ermənistanma
raqlıolmalıdırki,ilknövbədə,Türkiyəiləəlaqələrinormallaşdır
sın,eynizamanda,Azərbaycanlamünasibətlərinormallaşdırsın.
TürkiyəvəAzərbaycanlaözsərhədlərinimüəyyənetsin,delimi
tasiya,demarkasiyaaparılsın”.

Sentyabrın28də“Azərxalça”
ASCnin“İçərişəhər”Dövlət
TarixMemarlıqQoruğunda
yerləşənnümayişzalında
Vətənmüharibəsininildönü
mümünasibətiləhazırlanan
“Qarabağilmələrdə”layihəsi
nintəqdimatıkeçirilib.

Layihə Mədəniyyət Nazirliyi,
“Azərxalça” ASC, “Azərbaycan
Jurnalistlər Şəbəkəsi” İctimai
Birliyivə“TəmizŞəhər”ASCnin
birgəəməkdaşlığısayəsindəər
səyəgəlib.
“Azərxalça”nın sədri Emin

Məmmədov böyük Qələbədən
ilhamlanaraq belə bir layihəyə
başladıqlarınısöyləyib.Bildiribki,
layihə çərçivəsində vətəndaşları
mızasentyabrın28dənnoyabrın
1dəkölkəninmüxtəlifbölgələrinə
səyyarformadaxüsusiavtomobil
lədaşınacaq“Qarabağxalçası”na
bir ilmə vurmaq təklif olunacaq.
Sosial layihəçərçivəsindəvətən

daşlarımız tərəfindən ilməilmə
toxunacaq xalça Vətən mühari
bəsində hər bir azərbaycanlının
zəhmətini, birlik və bərabərliyini
nümayiş etdirəcək. Layihə da
vametdiyimüddətərzindəsilsilə
videoçarxlarvə“Qarabağilmələr
də”adlıqısametrajlısənədlifilmin
hazırlanmasıdanəzərdətutulur.
Layihə rəhbəri Orxan Cab

barov bu ideyaya dəstək olan
qurumlara təşəkkürünü bildirib.
Qeydedibki,boyabaşaçatdığı
Kəlbəcərdəinsanlarbiryerətop
laşaraq xalça toxuyardılar: “Bu
proses hər kəsin iştirakı ilə baş
verərdi.Hərkəsxalçayabirilmə
vurardı.Hananın kəsilməməra
simiisəxüsusibayramaçevrilər
di.Çox istərdimbuxalçanınso
nuncuilməsiŞuşadavurulsun”.

Azərbaycan Xalça Muzeyinin
direktoruŞirinMəlikovabildiribki,
İçərişəhərdə “Azərxalça”nın yeni
nümayişsalonuaçılıb.Buradaşə
hərsakinləriistədiklərixalçanıəldə
edəbilər.O,layihəninçoxmaraqlı
olduğunusöyləyib.Bildiribki,layi
həçərçivəsindətoxunacaq“Çələ
bi”xalçasınınüzərindəxarıbülbü
lüntəsvirolunmasımüasirdövrün
ideyasınıəksetdirir.
“İçərişəhər” Dövlət TarixMe

marlıqQoruğuİdarəsiİdarəHe
yətinin sədri Əsgər Ələkbərov,
“Azərbaycan Jurnalistlər Şəbə
kəsi”İctimaiBirliyininsədriAyaz
Mirzəyev, “Təmiz Şəhər” ASC
İdarəHeyətinin sədri EtibarAb
basov çıxış edərək layihənin
əhəmiyyətindənbəhsediblər.
Sonda Vətən müharibəsinin

iştirakçıları Nicat Quliyev və
Məmməd Zülfəliyev xalçaya ilk
ilmələrivurublar.
“Qarabağ ilmələrdə” sosial la

yihəsinə qoşulmaq istəyən Bakı
sakinlərisentyabrın30dək“Azər
xalça”ASCnin“İçərişəhər”Dövlət
TarixMemarlıq Qoruğunda yer
ləşən nümayiş zalının qarşısında
dayanan xüsusi maşına yaxınla
şaraqQarabağxalçasınailməvu
rabilərlər.Oktyabrın1dənsonra
isə layihə komandası bölgələrə
yola düşəcək. Marşrut istiqaməti
“Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkə
si” İB, “Azərxalça”və “TəmizŞə
hər”insosialşəbəkəsəhifələrində
əvvəlcədənelanediləcək.
8 Noyabr  Zəfər Günündə

Qarabağ xalçası ictimaiyyətə
təqdimolunacaq.

Hər kəs bir ilmə vursun...
“Qarabağ ilmələrdə” layihəsinin təqdimatı keçirilib
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“Bu il lər ər zin də in san la rın öz yurd-
yu va sın dan qo vul ma sı, Xo ca lı qət-
liamı, er mə ni lə rin xal qı mı za qar şı 
tö rət di yi vəh şi lik lər, ta ri xi və mə də ni 
abi də lə ri mi zin da ğı dıl ma sı bi zi sar-
sı dır dı. Bü tün bu əda lət siz li yə dün ya 
səs siz qa lır dı. Azər bay can xal qı bu-
nun la ba rış ma dı və özü əda lə ti bər pa 
et di. Döv lət baş çı mı za və rə şa dət li Or-
du mu za tə şək kür edi rik ki, bi zi bu dö-
yüş dən al nıaçıq, üzüağ çı xar dı lar. Bu, 
Azər bay can üçün bir şə rəf mə sə lə si 
idi. Bu haqq sa va şı na tək cə Or du muz 
de yil, ürə yi Azər bay can la dö yü nən 
Türk dün ya sı da töh fə ver di. Biz bü-
tün sa hə lər də ol du ğu ki mi, bu dəs tə yi 
in for ma si ya sa va şın da da hiss et dik. 
Für sət dən is ti fa də edib bü tün Türk 
dün ya sı na və ya nı mız da olan me dia 
nü ma yən də lə ri nə tə şək kür edi rəm”, – 
de yə Anar Kə ri mov bil dir di. 

Na zir 2020-ci il üz rə “TÜRK SOY Me-
dia Mü ka fa tı”nın Qa ra bağ sa va şı na 
həsr edil mə si nə gö rə təş ki la tın Baş ka-
ti bi Dü sen Ka seino va min nət dar lı ğı nı 
bil dir di. Müx tə lif öl kə lər dən  me dia mən-
sub la rı nın Azər bay ca nın haqq mü ba ri-
zə si nə ver dik lə ri dəs tə yi yük sək qiy mət-
lən di rən Anar Kə ri mov TÜRK SOY-un 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lən lər ara sın da 
dün ya şöh rət li fo to re port yor, soy da şı-
mız Rza Diq qə ti və tür ki yə li te le jur na list 

Ful ya Öz tür kün ol du ğu nu da vur ğu la dı. 
Qeyd et di ki, R.Diq qə ti Bi rin ci Qa ra bağ 
sa va şın da da Xo ca lı soy qı rı mı nın dün-
ya ic ti maiy yə ti nə çat dı rıl ma sın da bö yük 
əmək sərf et miş di. “İna nı ram ki, Qa ra-
bağ da kı ye ni qu ru cu luq işin də də siz 
me dia nü ma yən də lə ri bi zim ya nı mız da 
ola caq sı nız. Azər bay can və Türk dün-
ya sı re giona və dün ya ya hər za man 

sülh me sa jı ve rir, bey nəl xalq hü qu qu 
mü da fiə edir. Böl gə nin ye ni dən in ki şa fa 
qə dəm qoy ma sı üçün biz na zir lik ola raq 
“Mə də niy yət na mi nə sülh” kam pa ni ya-
sı na baş la mı şıq. İna nı ram ki, bu la yi hə 
siz lər tə rə fin dən işıq lan dı rı la raq dün ya-
ya ya yı la caq. Bir da ha si zin ha mı nı za 
tə şək kür edir, iş lə ri niz də uğur lar ar zu la-
yı ram”, – de yə na zir bil dir di.

Son ra TÜRK SOY Baş ka ti bi nin 
müavi ni Bi lal Ça kı cı çı xış et di. Baş 
ka tib Dü sen Ka seino vun mə ra sim 
iş ti rak çı la rı na sa lam la rı nı çat dı ran 
Bi lal Ça kı cı vur ğu la dı ki, türk xalq la-
rı nın ta ri xi zə fər lər lə do lu dur. 2020-
ci il də Azər bay can bu ta rix sal na-
mə si nə Və tən mü ha ri bə sin də ki şan lı 
Zə fə ri ni əla və et di. “TÜRK SOY-un 
2009-cu il dən tə sis et di yi me dia mü-
ka fa tı bu il Azər bay ca nın Və tən mü-
ha ri bə si ni işıq lan dı ran me dia nü ma-
yən də lə ri nə təq dim olu nur. Və tə ni 
Azər bay ca nın Şu şa şə hə ri olan xa-
rı bül bül çi çə yi ni sim vo li zə edən bu 
mü ka fat si zi iş lə ri niz də da ha bö yük 
nailiy yət lə rə səs lə yir”, –  de yə o əla-
və et di.

Da ha son ra mü ka fat lar təq dim olun-
du. 

Na zir Anar Kə ri mov şə hid jur na list lər 
Mə hər rəm İb ra hi mov və Si rac Abı şo-
vun mü ka fat la rı nı qar daş la rı na təq dim 
et di. M.İb ra hi mo vun qar da şı Əs gər İb-
ra hi mov və S.Abı şo vun qar da şı Şir zad 
Abı şov təl ti fə gö rə tə şək kür lə ri ni bil dir-
di lər, qar daş la rı ilə fəxr et dik lə ri ni de-
di lər.

Mü ka fa tı alan Rza Diq qə ti şə hid jur-
na list lər lə bağ lı xa ti rə lə ri ni bö lüş dü. 
De di ki, mü ha ri bə nin səs siz qəh rə man-
la rı da olur: “Mən bu mü ka fa tı şə hid 
ailə lə ri nə həsr edi rəm”.

Ful ya Öz türk Azər bay can dan gör dü-
yü sev gi yə gö rə qü rur duy du ğu nu bil-
dir di, mü ha ri bə vax tı çə ki liş lə rə öz is tə-
yi ilə gəl di yi ni diq qə tə çat dır dı.

44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də qar-
daş Tür ki yə nin bir çox yer lə rin də Azər-
bay ca na dəs tək ak si ya la rı ke çi ril miş di. 
Azər bay can bay ra ğı nın gön də rə çə kil-
di yi Trab zo nun Or ta hi sar ra yo nu (il çə) 
da bu sı ra da xü su si yer tu tur. Or ta hi sar 
Bə lə diy yə si nin baş qa nı Ah met Me tin 
Genç səh nə yə də vət edil di və ona xü-
su si mü ka fat təq dim olun du. A.M.Genç 
də öz növ bə sin də na zir Anar Kə ri mo va 
hə diy yə təq dim et di.

Da ha son ra Tür ki yə, Qa za xıs tan, 
Xor va ti ya, Azər bay can, Öz bə kis tan 
və Qır ğı zıs tan dan olan jur na list lə rə 
“TÜRK SOY Me dia Mü ka fa tı” ve ril di.

Təd bir Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi 
so list lə ri nin ifa sın da “Qa ra bağ şi kəs tə-
si” ilə ye kun laş dı.

L.AZƏRİ

“Qarabağ Azərbaycandır!  
44 günlük II Qarabağ müharibəsi” 

Elektron məlumat bazasının təqdimatı keçirilib
27 sent yabr – 
Anım Gü nü ilə 
əla qə dar Mil li 
Ki tab xa na da Mil li 
Məc li sin Mə də
niy yət ko mi tə si
nin səd ri Qə ni rə 
Pa şa ye va ilə 
“TÜRK SOY Me
dia Mü ka fa tı”na  
la yiq gö rül müş 
KİV nü ma yən də
lə ri nin gö rü şü və 
ki tab xa na nın ha zır la dı ğı “Qa ra bağ Azər bay can dır! 44 gün lük 
II Qa ra bağ mü ha ri bə si” ad lı elekt ron mə lu mat ba za sı nın təq
di ma tı ke çi ri lib.

Mil li Ki tab xa na nın di rek to ru, pro fes sor Kə rim Ta hi rov bil di rib 
ki, ha zır da Azər bay can xal qı, dün ya azər bay can lı la rı, Azər bay-
ca nın dost la rı bö yük Zə fər se vin ci ni ya şa yır lar: “Heç bir zə fər 
qan sız, qur ban sız əl də olun mur.  44 gün lük haqq sa va şı mız da 
biz də çox lu şə hid lər ver dik. Biz bu gü nü mü zə gö rə on la ra borc-
lu yuq. Azər bay can xal qı heç vaxt öz şə hid lə ri ni unut ma ya caq”.

K.Ta hi rov Azər bay ca nın haqq işi nin dün ya ya çat dı rıl ma sın da 
iş ti rak et miş müx tə lif  öl kə lər dən olan jur na list lə rə tə şək kü rü nü 
bil di rib.

Azər bay ca nın TÜRK SOY-da kı nü ma yən də si El çin Qa far lı diq-
qə tə çat dı rıb ki, təş ki la tın Baş ka ti bi Dü sen Ka seino vun tək li fi ilə 
44 gün lük mü ha ri bə za ma nı Azər bay ca nın sə si ni dün ya ya çat-
dı ran jur na list lə rə “TÜRK SOY Me dia Mü ka fa tı”nın ve ril mə si qə-
ra ra alı nıb. Ümu mi lik də 36 jur na list bu mü ka fa ta la yiq gö rü lüb.

Son ra Mil li Ki tab xa na nın di rek tor müavi ni Ədi bə İs ma yı lo va 
iş ti rak çı la ra “Qa ra bağ Azər bay can dır! 44 gün lük II Qa ra bağ mü-
ha ri bə si” ad lı elekt ron mə lu mat ba za sı nı təq dim edib. Bil di rib ki, 
mə lu mat ba za sı “Rəs mi sə nəd lər”, “İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si 
Azər bay can ta ri xi nin ən şə rəf i sə hi fə lə rin dən bi ri dir”, “Düş mən 
iş ğa lın dan azad olun muş şə hər, qə sə bə və kənd lə ri mi zin si ya-
hı sı”, “II Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hid lə ri”, “Nəşr lər”, “II Qa ra bağ 
mü ha ri bə si nin xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si”, “Mü ha ri bə iş ti rak çı-
la rı na ve ri lən or den və me dal lar”, “Er mə ni ter ro ru”, “Vi deoqa le-
re ya” böl mə lə rin dən iba rət dir.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
çı xı şın da 44 gün lük mü ha ri bə za ma nı öl kə mi zin ya nın da olan 
jur na list lə rə mü ra ciət edə rək Azər bay ca nın sə si ol duq la rı na, hə-
qi qət lə rin dün ya ya çat dı rıl ma sın da iş ti rak et dik lə ri nə gö rə tə şək-
kür edib. O, Mil li Ki tab xa na nın əmək daş la rı tə rə fin dən ha zır la-
nan elekt ron mə lu mat ba za sı nı təq dir edə rək, be lə la yi hə lə rin 
Azər bay can hə qi qət lə ri nin dün ya ya çat dı rıl ma sın da mü hüm rol 
oy na dı ğı nı söy lə yib.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın UNES CO üz rə Mil li 
Ko mis si ya sı, UNES CO 
ya nın da Daimi Nü ma

yən də li yi, Ni za mi Gən cə
vi Bey nəl xalq Mər kə zi və 
UNES COnun tə rəf daş lı ğı ilə 
“Təh sil və gen der bə ra bər
li yi Ni za mi Gən cə vi fəl sə fi 
priz ma sın dan” ad lı vir tual 
konf rans ke çi ri lib.

“Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və-
sin də təş kil olu nan və  öl kə mi zin 
UNES CO ya nın da daimi nü ma-
yən də si, sə fir El man Ab dul la-
ye vin mo de ra tor lu ğu ilə ke çən 
vi deokonf rans da mə də niy yət 
na zi ri nin bi rin ci müavi ni, Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi-
nin ic ra çı di rek to ru El nur Əli yev, 
UNES CO Baş di rek to ru nun təh-
sil üz rə müavi ni Ste fa ni ya Ciani-
ni, UNES CO Baş di rek tor lu ğu 
ya nın da gen der bə ra bər li yi şö-
bə si nin di rek to ru Cə mi lə Sef taui, 
UNES CO üz rə Mil li Ko mis si ya-
nın baş ka ti bi Sey mur Fə tə li yev 
və Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 
açı lış nit qi söy lə yib lər.

UNES CO Baş di rek to ru nun 
təh sil üz rə müavi ni Ste fa ni-
ya Ciani ni Ni za mi Gən cə vi nin 
el mə, təh si lə yük sək qiy mət 
və önəm ver di yi ni söy lə yə rək, 
UNES CO-nun sülh qur maq, 
yox sul lu ğu ara dan qal dır maq 
və da vam lı in ki şa fı tə min et mək 
mis si ya sı nın mər kə zin də məhz 
təh si lin dur du ğu nu xa tır la dıb. 

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci 
müavi ni, Ni za mi Gən cə vi Bey-
nəl xalq Mər kə zi nin ic ra çı di rek-
to ru El nur Əli yev bil di rib ki, bu 
il 880 il lik yu bi le yi qeyd edi lən 
da hi mü tə fək ki ri mi zin öl məz 
ədə bi ir si tək cə xal qı mı zın mə-
nə viy ya tı nın ay rıl maz his sə si-
nə çev ril mə yib, ey ni za man da 
onun əsər lə rin də ki hu ma nizm, 
in sa na mə həb bət, yük sək əx-
laq, də rin fəl sə fi fi kir bü tün lük də 
bə şə riy yə tə ün van la nıb. Qüd-
rət li söz sə nət ka rı nın məş hur 
“Xəm sə”si bə şə riy yə tin mə nə vi 
sər vət lər ax ta rı şı nın zir və sin də 
da ya na raq dün ya ədə biy ya tı nın 
şah əsər lə ri sı ra sın da la yiq li yer 
tu tub.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət 
ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa-
şa ye va mü tə fək kir şairin ya-
ra dı cı lı ğı ba rə də fi kir lə ri ni bö-
lü şüb, Ni za mi ya ra dı cı lı ğın da 
qa dı na bəs lə nən xe yir xah 
mü na si bət dən, elm və təh si lə, 
haqq və hü qu qa say ğı ça ğı rı-
şın dan, so sial əda lət prin si pin-
dən bəhs edib. Q.Pa şa ye va 
çı xı şın da Er mə nis ta nın iş ğal-
çı lıq si ya sə ti nin ağır nə ti cə-
lə ri, 30 ilə ya xın iş ğal al tın da 
qa lan tor paq la rı mız da tö rə dil-
miş bar bar lıq, mə də niy yət abi-
də lə ri mi zin da ğı dıl ma sı, mu-
zey lə rin ta lan ma sı haq qın da 
da da nı şıb. Mil lət və ki li bü tün 
bun la rı tö rə dən zeh niy yə tin 

bə şər si vi li za si ya sı nın in di ki 
in ki şaf mər hə lə si ilə tə zad təş-
kil et di yi ni vur ğu la yıb.

UNES CO Baş di rek tor lu-
ğu ya nın da gen der bə ra bər li-
yi şö bə si nin di rek to ru Cə mi lə 
Sef taui Ni za mi nin əsər lə rin də 
ba rış dı rı cı rol oy na mış qa dın 
ob raz la rın dan mi sal lar çə kə-
rək bu gün də qa dın la rın sül hə 
bö yük töh fə lər ver di yi ni vur ğu-
la yıb.

UNES CO üz rə Mil li Ko mis si-
ya nın baş ka ti bi Sey mur Fə tə-
li yev bil di rib ki, Ni za mi Gən cə vi 
bü tün dün ya da fəl sə fi dü şün cə-
nin tə ka mü lü nə, ədə bi ənə nə-
nin in ki şa fı na tə sir edən şair dir. 
Qeyd edib ki, şairin əsər lə rin də-
ki ide ya lar dün ya nı müd rik li yə, 
ba rı şa ça ğı rır.

Son ra Kemb ric Uni ver si te ti nin 
Asi ya və Or ta Şərq araş dır ma-
la rı fa kül tə si nin pro fes so ru Kris-
tin van Rum be ke, ABŞ-ın Prins-
ton Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Maykl Bar ri və Ba kı Slav yan 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru Rə-
hi lə Qey bul la ye va bö yük şair və 
mü tə fək ki rin ya ra dı cı lı ğı na dair, 
o cüm lə dən “Xəm sə”də ki qa dın 
ob raz la rı ilə bağ lı araş dır ma la-
rın dan söz açıb lar. 

Azərbaycanın haqq işinin dünyaya çatdırılmasına görə
Vətən müharibəsini işıqlandıran jurnalistlərə “TÜRKSOY Media Mükafatı” verilib

Təhsil və gender bərabərliyi 
Nizami Gəncəvi fəlsəfi prizmasından

UNESCO-nun tərəfdaşlığı ilə virtual konfrans təşkil edilib

Sent yab rın 27si Anım Gü nün də Mu
si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yin də 
Ba kı Mu si qi Kol le ci nin bir gə təş ki lat çı
lı ğı ilə “Şə hid lər öl məz, Və tən bö lün

məz!” ad lı təd bir ke çi ril di. 

Və tən mü ha ri bə si şə hi di, tu ba ifa çı sı Ta-
mer lan Mah mu do va həsr edi lən təd bir də 
əv vəl cə Azər bay can Döv lət Nə fəs Alət lə ri 
Or kest ri nin ifa sın da Döv lət him ni miz səs-
lən di ril di. Şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si bir də-
qi qə lik sü kut la anıl dı, Ta mer lan Mah mu do-
va həsr edi lən vi deoçarx nü ma yiş olun du. 

Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi nin di-
rek to ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Al la 
Bay ra mo va təd bi ri aça raq öl kə mi zin əra zi 
bü töv lü yü uğ run da can la rı nı fə da edən əs-
gər və za bit lə ri mi zə də rin hör mət və eh ti-
ram dan da nış dı. Bil dir di ki, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 2 de kabr 2020-ci il ta rix li sə rən ca-
mı ilə 27 sent yabr öl kə miz də Anım Gü nü ki-
mi qeyd edi lir. 

Mu ze yin şö bə mü di ri Xa nım Ab di no va çı-
xış edə rək Və tən mü ha ri bə sin də hərb çi lə-
ri mi zin qəh rə man lı ğın dan da nış dı. Bil dir di 
ki, Və tən mü ha ri bə si şə hi di Ta mer lan Fuad 
oğ lu Mah mu dov 1995-ci il də ana dan olub. 
O, ki çik yaş la rın da hər iki va li dey ni ni iti rib. 
Xə zər ra yo nu Mər də kan qə sə bə sin də ki 2 
say lı in ter nat da bö yü yüb və təh sil alıb. 18 

okt yabr 2020-ci il ta ri xin də şə hid lik zir və si-
nə yük sə lib. Öl kə baş çı sı nın sə rən cam la rı 
ilə ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da”, “Fü-
zu li nin azad olun ma sı na gö rə” və “La çı nın 
azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı na la yiq 
gö rü lüb. 

Mu si qi Kol le ci nin di rek to ru, Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi, pro fes sor Na zim Ka zı mov 
Ta mer lan Mah mu do vun qı sa və şə rəf i 
ömür yo lun dan da nış dı. Diq qə tə çat dır dı 
ki, o, is te dad lı mu si qi çi, zi rək bir gənc idi. 
Uşaq yaş la rın dan mu si qi yə ma raq gös tə-
rib. Təh si li ni Mər də kan qə sə bə sin də ki 2 
nöm rə li in ter nat mək tə bin də da vam et di-
rib. Çün ki seç di yi nə fəs li mu si qi alət lə rin-
dən olan tu ba ifa çı lı ğı an caq bu mək təb də 
təd ris edi lir di. Müəl li mi, Uşaq nə fəs li alət lər 
or kest ri nin di ri jo ru Ra fael Əzi mov dan sə-
nə tin sir lə ri ni öy rə nib. 2011-ci il də Döv lət 
Sər həd Xid mə ti nin Nü mu nə vi hər bi or kest-
ri nə mu si qi çi ki mi qə bul olu nub. 2013-cü 
il də hər bi xid mə tə yol la nıb. Qa yıt dıq dan 
son ra da müx tə lif hər bi or kestr lər də fəaliy-
yət gös tə rib. An caq o, mu si qi təh si li ni da-
vam et dir mək is tə yir di. 2016-cı il də Sum-
qa yıt Mu si qi Kol le ci nə tu ba ifa çı lı ğı üz rə 
qə bul olu nan Ta mer lan res pub li ka, elə cə 
də müx tə lif sə viy yə li bey nəl xalq mü sa bi-
qə lər də uğur la çı xış edib, dip lom la ra la yiq 
gö rü lüb.

Azər bay can Döv lət Nə fəs Alət lə ri Or kest-
ri nin bə dii rəh bə ri, Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Əli ba la Rza yev və tə lə bə yol daş la rı 
şə hid lə bağ lı xa ti rə lə ri ni bö lüş dü lər, ru hu na 
rəh mət oxu du lar.

Çı xış lar dan son ra Azər bay can Döv lət Nə-
fəs Alət lə ri Or kest ri nin ifa sın da Ta mer lan 
Mah mu do vun vax ti lə ifa et di yi mah nı lar dan 
iba rət mu si qi proq ra mı təq dim edil di. 

Son da şə hid mu si qi çi nin xa la sı Es mi ra 
İs ma yı lo va ailə lə ri adın dan təd bi rin iş ti rak-
çı və təş ki lat çı la rı na öz tə şək kü rü nü bil dir di. 

Savalan FƏRƏCOV

Anım Gününə həsr olunan “Misilsiz cəsarət” adlı sərgi açıldı

əvvəli səh. 1-də
Təd bir də əv vəl cə Azər bay ca nın 

Döv lət Him ni səs lən di ril di. Son ra 
öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü uğ run-
da ca nı nı fə da edən şə hid lə rin əziz 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
olun du.

Azər bay can Döv lət Rəsm Qa le-
re ya sı nın di rek to ru Qa lib Qa sı mov 
çı xış edə rək sər gi nin təş ki lin də 
əmə yi ke çən təş ki lat la ra min nət dar-
lı ğı nı bil dir di. Di rek tor qeyd et di ki, 
mü zəf ər Ali Baş Ko man da nın rəh-

bər li yi al tın da igid oğul la rı mız 44 
gün də 44 ilə bə ra bər bir qəh rə man-
lıq gös tər di lər. Və tən tor paq la rı nı iş-
ğal dan qur ta ran, bi zə Qə lə bə bəxş 
edən şə hid lə ri mi zin əziz xa ti rə si 
qəl bi miz də hər za man ya şa ya caq.

Bil di ril di ki, rəs sam lar sər gi yə 
bö yük ma raq la ya na şıb lar. Təq dim 
olu nan əsər lər iş lən mə tex ni ka sı, 
kom po zi si ya sı və rəng ba xı mın-
dan müx tə lif dir. Sər gi də həm gənc, 
həm də yaş lı rəs sam la rın ümu mi-
lik də 50 əsə ri nü ma yiş olu nur.

Son ra iş ti rak çı lar sər gi ilə ta nış 
ol du lar.

Sər gi nin açı lış mə ra si min də şə-
hid Rə cəb Məm mə do vun ailə üzv-
lə ri də iş ti rak edir di. Qəh rə ma nın 
ba cı sı Ay tən Rə cə bo va nın, qar da-
şı da da xil ol maq la, şə hid lər sil si lə-
sin dən əsər lə ri sər gi də yer alır.

Təd bi rin so nun da Ay tən Rə cə bo-
va sər gi də iş ti ra kı na gö rə “ASAN 
Kö nül lü lük Mək tə bi” tə rə fin dən dip-
lom la təl tif edil di.

LALƏ

Şəhid musiqiçinin xatirəsi yad olundu
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Sentyabrın26-daMədəniyyət
NazirliyivəBeynəlxalqTürkMə-
dəniyyətiTəşkilatının(TÜRKSOY)
birgətəşkilatçılığıilə“TÜRKSOY

MediaMükafatı”ilətəltifolunan
yerlivəxariciKİVtəmsilçiləriŞuşa
şəhərinəsəfərediblər.

Mədəniyyət Nazirliyi Aparatının
rəhbəri Vasif Eyvazzadə, Türkiyənin
TrabzonOrtahisarBələdiyyəsininbaş
qanı Ahmet Metin Genç, nazirliyin və
TÜRKSOYun məsul nümayəndələri
nindəiştiraketdiyisəfərzamanımedia
təmsilçiləri Azərbaycanın mədəniyyət
beşiyi olan Şuşanın tariximədəni irsi,
28ildənartıqdavametmişerməniişğa
lıdövründədağıdılıbtalanedilmiştikili
lər,vandalizməməruzqalmışabidələr,
məscidlər, eləcə də Şuşanın işğaldan
azadedilməsindənsonrabaşlananqu
ruculuqişləriilətanışolublar.
Yerlivəxaricimediatəmsilçilərişəhə

rinmərkəzimeydanı–“Bazarbaşı”nı,er
mənivandalizminəməruzqalmış“güllə
lənmişheykəllər”i–ÜzeyirHacıbəylinin,
XurşudbanuNatəvanın,Bülbülünbüst
lərini, 2021ci il iyunun15dəAzərbay
can vəTürkiyə prezidentləri tərəfindən

tarixiŞuşaBəyannaməsininimzalandığı
məkanı,Natəvanınevini,“Xanqızıbula
ğı”nı,Şuşaqalasınıngirişi olanGəncə
qapısını, Aşağı Gövhər ağa və Yuxarı
Gövhərağaməscidlərini,Cıdırdüzünü,
builinavqustundabərpaedildikdənson
ra açılışı keçirilənMolla PənahVaqifin
məqbərəsini, Bülbülün EvMuzeyini və
digəryerləriziyarətediblər.
QarabağınincisiolanqədimŞuşanın

tarixi,mədəniyyəti,dahişəxsiyyətlərivə
bugünölkərəhbərliyinintapşırığıiləbu
rada aparılan genişmiqyaslı quruculuq
işləri, şəhərin tarixi görkəminin, zəngin
mədəni irsinin bərpası ilə bağlı həyata
keçirilən layihələrbarədəmedianüma
yəndələrinəətrafıməlumatverilib.
Qeydedəkki,“TÜRKSOYMediaMü

kafatı” 2020ci il üzrə44günlükVətən
müharibəsidövründəyaşananhadisələ
ri,Azərbaycanınhaqqişini,Qarabağhə
qiqətlərinidünyaictimaiyyətinəobyektiv
çatdıran və yayımlayan yerli və xarici
media təmsilçilərinə verilib. Mükafata
Azərbaycan,Türkiyə,Qazaxıstan,Xor
vatiya, Özbəkistan və Qırğızıstandan
KİVtəmsilçiləri,ocümlədənbuiliyunun
4də Kəlbəcər rayonu ərazisində mi
napartlaması nəticəsində şəhid olmuş

azərbaycanlıjurnalistlərMəhərrəmİbra
himovvəSiracAbışovlayiqgörülüb.

***
“Şu şa nın mə də niy yət paytaxtı 

ol maq şə rə fi ni dün ya ya 
çat dı ra ca ğıq”

BizTÜRKSOYunmediamükafatçıları
iləbirlikdəŞuşadayıq.Vətənmüharibəsi
dövründəyaşanan tarixihadisələridün
ya ictimaiyyətinə obyektiv çatdıran və
yayımlayan media təmsilçilərinin Azər
baycana gəlib, bu mükafatı aldıqdan
sonraŞuşanıgörmədəngetmələridoğru
olmazdı.Odur ki, öz proqramımızaVə
tənmüharibəsininZəfərzirvəsiolanŞu
şaya səfəri daxil etdik. Prezident İlham
ƏliyevŞuşanıAzərbaycanınmədəniyyət
paytaxtı elan edib. Şuşanı gözümüz
ləgörmək,bir ilərzindəburadagörülən
quruculuqişləriilətanışolmaqüçünbu
radayıq.Türkiyə,Qazaxıstan,Xorvatiya,
Özbəkistan və Qırğızıstandan olan jur
nalistlər azad olunmuş əraziləri, erməni
vandalizmininizlərinigördülər.
Azərbaycanın TÜRKSOYdakı təm

silçisi Elçin Qafarlı bu sözləri Şuşada
jurnalistlərəaçıqlamasındadeyib.

Hazırda Şuşada böyük bərpaqu
ruculuq işlərinin aparıldığını, şəhərin
mədəniyyət tədbirlərinə ev sahibliyi
edəcəyini vurğulayan E.Qafarlı deyib:
“TÜRKSOYAzərbaycanın qədim mə
dəniyyət ocaqlarından biri olan Şuşa
şəhərinin2023cüilüçün“TürkDünya
sınınMədəniyyətPaytaxtı”elanetmək
niyyətindədir. Bu təklif Azərbaycanın
mədəniyyət naziriAnar Kərimov tərə
findənTÜRKSOYDaimiŞurasının ic
lasında irəli sürülüb. İnanırıqki, “Türk
Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı” ilin
dəŞuşayenivətarixigörkəmiiləha
mınıheyranqoyacaq.Şuşanınmədə
niyyətpaytaxtıolmaqşərəfinidünyaya
çatdıracağıq”.

***

“Şuşa bənzərsiz və möhtəşəm bir
şəhərdir. Mən ilk dəfə Şuşadayam.
Təəssüfər olsun ki, erməni vandalları
bu şəhəri də dağıdıblar.Artıq Burada
böyük quruculuq işlərinin aparıldığını
nıdagördük.İnanıramki,qısamüddət
ərzində bu şəhər dünyanın əsas mə
dəniyyətmərkəzlərindənbirinəçevrilə
cək”–“TRTHaber”inəməkdaşıBülent
Çulcuoğlutəəssüratınıbeləifadəedib.
2020ci il Vətən müharibəsi zamanı

Azərbaycandaolduğunudeyəntelejurna
listqeydedibki,erməniləryaşayışyerlə
rini, şəhərləri atəşə tutmaqla dinc sakin
ləriqətləyetirdilər:“BizTRTolaraqbunu
dünyaya çatdırdıq, Ermənistanın gerçək
üzünügöstərdik.Həqiqətən,Azərbaycan
44günərzindəmöhtəşəmdastanyazdı”.

“Azərbaycan 44 gün ərzində 
möhtəşəm dastan yazdı”

TÜRKSOY-un media mükafatçıları Şuşa şəhərinə səfər ediblər

Zəfərə gedən yolun başlandığı gün

Ərazibütövlüyümüzə,30iləya-
xınişğalatındaqalmışQaraba-
ğımızaqovuşduğumuzVətən
müharibəsininbirilitamam

oldu.27sentyabr–AnımGünüöl-
kəmizdəvəxaricdəböyükkədərvə
qürurlaqeydolundu,şəhidlərimizin
xatirəsiyadedildi.Əlamətdargün
münasibətiləbölgələrdəfəaliyyət
göstərənmədəniyyətmüəssisələrin-
dəmüxtəliftədbirlərkeçirilib.

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarə
si, rayonun Təhsil, Gənclər və idman
idarələrininbirgə təşkilatçılığı iləAğdaş
şəhərinin mərkəzində Şəhidlərin xatirə
kompleksi önündə yürüşfəşmob keçi
rilib, sonra şəhərdəki Şəhidlər xiyaba
nıziyarətolunub.Ağdaş rayonHeydər
Əliyev MərkəzindəAnımGününə həsr
olunmuştədbir,rayonMərkəziKitabxa
nasında Vətən müharibəsi şəhidi, pol
kovnikleytenantAtəmƏliyevinailəsivə
qaziMuradSəfərəliyevləgörüşkeçirilib.
Zərdab rayon Mərkəzi Kitabxanası

nınəməkdaşlarışəhidlərinməzarlarını
ziyarət ediblər. Rayon Heydər Əliyev
MərkəzininkollektiviVətənmüharibəsi
nin şəhidmayoruRəhimHüseynovun
xatirəkompleksiniziyarətedib.Göyçay
Rayon TarixDiyarşünaslıq Muzeyində
“Qələbəmizinsönməzulduzları–Azər
baycanəsgəri”adlıtədbirkeçirilib.

***

Masallı Rayon İcraHakimiyyəti baş
çısının müavini Aybəniz Qafarova və
Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi
nin rəisi Bəxtiyar Qılıncov Vətən mü
haribəsi şəhidləri SübhanHəsənov və
ElgünMikayıllınınailələrinəbaşçəkib,
valideynlərin kədərinə şərik olduqları
nı ifadə ediblər. Masallı rayon Heydər
Əliyev Mərkəzinin əməkdaşları Vətən
müharibəsi şəhidləri Cavad İbadov,
Araz Seyfullayev, Zeynal Şahhüseynli,
SübhanHəsənov,RafaelHüseynovvə
ElvinƏzizovunməzarlarınıziyarətedib
lər.HeydərƏliyevMərkəzində “Yarım
çıqxatirələr”(rej.ElxanCəfərov,2015)
bədii filmi nümayiş olunub. Mərkəzdə
həmçinin “Dəmir yumruq” adlı dəyirmi
masa keçirilib. Regional idarənin rəisi
Bəxtiyar Qılıncov çıxışında Vətənmü
haribəsi haqqında danışıb, şəhidləri
mizin xatirəsinin unudulmaz olduğunu
nəzərəçatdırıb.MasallıRayonTarixDi
yarşünaslıq Muzeyində keçirilən anım
tədbirində rayon İcra Hakimiyyətinin
əməkdaşı, Vətən müharibəsi iştirakçı
sıNurlanMuradov,muzeyin direktoru,
ƏməkdarmədəniyyətişçisiƏntiqəTağı
yevavəIQarabağmüharibəsiiştirakçı
sıNahidRəhimovçıxışediblər.

Yardımlı rayon Heydər Əliyev Mər
kəzində “Zəfərimizin memarları” möv
zusunda tədbir keçirilib.Rayonunmə
dəniyyət işçiləri Şəhidlər xiyabanını
ziyarət edib, qəhrəmanların məzarı
üstünə gül dəstələri qoyublar. Sonra
MKSdə dəyirmi masa təşkil olunub.
RegionalidarəninYardımlırayonuüzrə
nümayəndəsiAyazƏliyev,MərkəziKi
tabxananındirektoruRahimSəfərovvə
TarixDiyarşünaslıq Muzeyinin direkto
ruƏliİsgəndərovunçıxışlarıdinlənilib.

***
Sumqayıt RegionalMədəniyyət İda

rəsi Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalere
yasının təşkilatçılığı ilə Nəsimi adına
mədəniyyətvəistirahətparkında“Gənc
qalib”adlırəsmsərgisikeçirilib.Sərgi
də yeniyetmə və gənc rəssamların əl
işlərindən ibarət 20yə yaxın əsər nü
mayişetdirilib.

***

Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi
Qusar rayon Heydər Əliyev Mərkəzi və
rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilat
çılığıilə“Zəfərəgedənyol–millibirlikvə
həmrəylik”mövzusundakonfranskeçirilib.
Quba rayon MKSnin II Nügədi kənd

kitabxanası şəhidlərimizin fotolarından
ibarətsərgi təşkiledib.MKSninAlekse
yevkakəndkitabxanasıvəFolklorevinin
əməkdaşlarıtərəfindənVətənmüharibəsi
şəhidiÜlvüMəmmədovunməzarıvəşə
hidinadınıdaşıyanbulaqziyarətolunub.
Əskiİqriqkəndkitabxanası“Tarixyazan
Ordumuz”mövzusundatədbirtəşkiledib.
PaşaobakəndkitabxanasıVətənmüha
ribəsişəhidiƏsgərƏhmədovunvəBirin
ci Qarabağmüharibəsində şəhid olmuş
MehmanZöhrabovunməzarlarınıziyarət
ediblər.MKSninQımılkəndvəQonaq
kəndqəsəbəkitabxanafiliallarınınəmək
daşları da şəhidlərinməzarlarını ziyarət
edərəkqəhrəmanlarınruhunaehtiramla
rınıbildiriblər.

***

SabirabadRegionalMədəniyyətİda
rəsinin rəisiFəridQurbanzadəvə ida
rənin əməkdaşları tərəfindən Vətən
müharibəsi şəhidləri ŞahinHümbətov,
Elton Mirzəyev və Əfsun Hüseyovun
ailələriziyarətedilib.
SabirabadrayonMədəniyyətMərkə

zindəAnımGünüiləəlaqədarkeçirilən
tədbirdə öncə II Qarabağ müharibə
sindəhəlakolansabirabadlışəhidlərin
əzizxatirəsinəithafolunmuşvideoçarx
nümayiş etdirilib. Daha sonra Mədə
niyyət Mərkəzinin A.İsgəndərov adına
Xalq teatrı “Şəhidlik əbədiyyət zirvəsi
dir” adlı ədəbibədii kompozisiya təq
dimolunub.

***

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İda
rəsi Kürdəmir rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi və rayon Gənclər və İdman
İdarəsininbirgətəşkilatçılığıilə“Torpaq
uğrundaölənvarsa,Vətəndir”mövzu
sunda anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə
“Zəfərinsıranəfərləri”sənədlifilminü
mayişolunub.
İmişli rayonMədəniyyətMərkəzində

VətənmüharibəsininşəhidgiziriNemət
Cavadlının xatirəsinə həsr olunmuş
tədbir keçirilib.Çıxışlardan sonra sse
narisimərkəzinmetodistiYeganəGüla
lıyevayaməxsusolan“Ənucazirvədə”
adlıtamaşavəİmişlirayonMədəniyyət
Mərkəzinin yaradıcı kollektivi tərəfin
dənlentəalınmış“Qaraqartal”sənədli
filminümayişetdirilib.
Xocavənd rayon Mədəniyyət evi və

MərkəziKitabxanasınınbirqrupəmək
daşıVətənmüharibəsi şəhidiElzamin
Tağıyevinailəsiiləgörüşüb.

***
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi

nin əhatə etdiyi Rəşid bəy Əfəndiye
vinŞəkişəhərindəkievmuzeyində“27
sentyabrIIVətənmüharibəsininbaşla
masındanbirilkeçir”başlığıaltındadə
yirmimasatəşkilolunub.

QaxrayonHeydərƏliyevMərkəzivə
şəhər 2 saylı kitabxananın birgə təş
kilatçılığı ilə IIQarabağmüharibəsinin
qaziləriiləgörüşkeçirilib.Regionalida
rənin Qax rayonu üzrə nümayəndəli
yinin işçiləri IIQarabağmüharibəsinin
qazisi Elyar Məhəmmədovun ailəsinə
baş çəkib, maddi və mənəvi dəstək
olublar. Balakən rayon MKSdə “Tor
paquğrundaölənvarsa,Vətəndir”adlı
dəyirmimasakeçirilib.
Balakən rayonQaravəli kəndDiyar

şünaslıqevininəməkdaşlarıIIQarabağ
müharibəsi şəhidi Fuad Şabanovun
məzarınıziyarətediblər.

***
AğcabədiRegionalMədəniyyətİdarə

siAğcabədi Rayon TarixDiyarşünaslıq
MuzeyindəAzərbaycanYazıçılar Birliyi
(AYB) tərəfindən hazırlanan “Qarabağ
dastanı,otuzilinhəsrəti–44gününZə
fəri”kitabınıntəqdimatıolub.KitabınVə
tənmüharibəsindəqazandığımızböyük
Qələbəyə töhfəolduğuvurğulanıb.Ağ
cabədirayonMKSninMərkəziKitabxa
nasında“30ildən44günəqəhrəmanlıq
salnaməsi” başlığı altında tədbir təşkil
olunub. Tədbirdə müxtəlif başlıqlarda
fotostendlər,“Qarabağtarixiyurdumuz
dur”adlıkitabvə“Uşaqoxucularınmü
haribəmövzusunda əl işləri” adlı rəsm
sərgilərinümayişolunub.

***

LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsi
AstararayonHeydərƏliyevMərkəzində
VətənmüharibəsiqazisiRüfətƏsədulla
yevləgəncləringörüşükeçirilib.MilliMəc
lisindeputatıRəşadMahmudovundaiş
tiraketdiyigörüşdəbildirilibki,qəhrəman
qazidüşmənin7tankınıməhvedib.

***

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi
AğstafarayonHeydərƏliyevMərkəzində
şəhidailələri,qazilərvəmüharibəiştirak
çılarıiləgörüşkeçirilib.Rayon2nömrə
li tamortaməktəbin4cüsinifşagirdləri
AğstafarayonHeydərƏliyevMərkəzində
“Dəmir yumruq” filmini izləyiblər.Rayon
TarixDiyarşünaslıqMuzeyininəməkdaş
larıVətənmüharibəsi şəhidiRusifQuli
yevinməzarınıziyarətedib,ailəsinəbaş
çəkiblər.RayonMKSvə1 saylı Folklor
evibirgəşəhidailəsiilə“Tarixyazanqəh
rəmanlarunudulmur”adlıgörüşkeçirib.
QazaxrayonMədəniyyətMərkəzinin

təşkilatçılığıilə“Şəhidqanıiləsuvarılan
torpaqVətəndir”adlıdəyirmimasatəş
kil edilib.QazaxDövlətRəsmQalere
yasında“Şəhidlərölməz,Vətənbölün
məz” başlığı altında dərnək üzvlərinin
əlişlərindənibarətsərgikeçirilib.
TovuzrayonMərkəziKitabxanasıvəfi

liallarınınəməkdaşlarıVətənmüharibəsi
şəhidləri Nəcməddin Bədirov,Asim Əli
yev,CeyhunMirzəyev,VahidQurbanov,
Xəyal Şəkərov, Hüseyn Əliyev və baş
qalarınınməzarlarınıziyarətedib,önünə
güldəstələriqoyublar.

***
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

nin rəisi İlyas Hacıyev və mədəniyyət
işçiləri Tərtər rayonunda Vətən müha
ribəsişəhidlərininxatirəsi iləbağlıağa
cəkməaksiyasındaiştirakediblər.500ə
yaxınağacəkilib.Regionalidarəninrəh
bərliyiTərtər rayonundaşəhidailələrini
və qaziləri ziyarət edib, onların keçdiyi
həyat və döyüş yolundan, göstərdikləri
qəhrəmanlıqnümunələrindəndanışıb.

***
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsi

NeftçalaRayonTarixDiyarşünaslıqMu
zeyinin,rayonMədəniyyətMərkəzininvə
DövlətRəsmQalereyasınınəməkdaşları
Vətən müharibəsində qəhrəmancasına
şəhid olmuşSamidƏsgərovun ailəsinə
başçəkiblər.

***

İsmayıllıRegionalMədəniyyət İdarəsi
nintəşkilatçılığıiləgənclərarasındaAnım
Gününə həsr edilmiş inşayazı müsabi
qəsi elan olunub.Müsabiqədə 20 nəfər
yuxarı sinif şagirdi iştirak edir. Regional
idarəninrəisiElçinNəcəfovvədigərçıxış
edənlərAliBaşKomandanİlhamƏliyevin
rəhbərliyi ilə rəşadətli Ordumuzun əldə
etdiyi tarixiQələbədəndanışıb, iştirakçı
larınauğurlar arzulayıblar.Qəbələ rayo
nununƏmirvankəndindəkitabxana,orta
məktəbvəklubişçilərininiştirakıiləAnım
Gününəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

***
ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsi

ninəməkdaşlarıVətənmüharibəsişə
hidləri Anar Hüseynli, Bəşir Həsənov,
Rüstəm Məmmədov və Elşən Yunis
lininailələrini ziyarətedib,onlarasov
qatlarçatdırıblar.

***

Gəncə şəhər Şəhidlər xiyabanında
AnımGününəhəsrolunmuşümumşəhər
tədbirikeçirilib.ŞəhərİcraHakimiyyətinin
başçısıNiyaziBayramov,generalmayor
Ənvər Əfəndiyev, Gəncədən olan millət
vəkilləri,GəncəRegionalMədəniyyətİda
rəsinin rəisi Vasif Cənnətov, Türkiyə və
Gürcüstanın baş konsulluqlarının əmək
daşlarıvəictimaiyyətnümayəndələritərə
findən“Əbədiməşəl”önünəgüldəstələri
qoyulub.SonraGəncəDövlətDramTeat
rınınaktyorlarıteatrınaktyoru,Vətənmü
haribəsiqazisiHəsənCəfərovunqələmə
aldığı“Millətim”adlıpoemaəsasındaha
zırlanmış“Şuşa,sənazadsan!”adlıədəbi
bədiikompozisiyatəqdimediblər.
Nizami Gəncəvi məqbərəsinin keç

mişəməkdaşı,Vətənmüharibəsişəhidi
Hikmət Məmmədovun vaxtilə oxudu
ğuKəlbəcərrayon98nömrəli tamorta
məktəbin binasına barelyefinin vurul
masıiləəlaqədarmərasimkeçirilib.Mə
rasimdə regional idarənin rəis müavini
Asəf Məmmədov, Gəncə Dövlət Tarix
MədəniyyətQoruğunundirektormüavini
VüsalAlıyev,NizamiGəncəviməqbərə
sinindirektoruGülnarəİsmayılova,şəhi
dinatasıLətifMəmmədoviştirakediblər.
Regional idarənin tabeliyində fəaliy

yət göstərən Gəncə, Naftalan şəhər,
Samux, Goranboy, Kəlbəcər və Xocalı
rayonununbirsıramədəniyyətmüəssi
sələrindədəAnımGünüiləbağlıtədbir
lərkeçirilib.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Vətən müharibəsi iştirakçılarına qayğı
Daha bir qazi işlə təmin olunub

VətənmüharibəsininiştirakçısıRaufYasəroğlu
SalayevMədəniyyətNazirliyiyanındaMədəni
İrsinQorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlət
XidmətininSalyanregionalidarəsininLənkəran
rayonuüzrəbaşmütəxəssis-abidəmühafizəçisi
vəzifəsinəişəgötürülüb.

Bununla əlaqədar Dövlət Xidmətinin rəisiAzad
Cəfərliqəhrəmandöyüşçünüqəbuledib,onagələ
cəkfəaliyyətindəuğurlararzulayıb.
Qeydedəkki,RaufSalayev44günlükİkinciQa

rabağmüharibəsindəFüzuli,Cəbrayıl,Zəngilanvə
Qubadlırayonlarıistiqamətindəgedəndöyüşlərdəiştirakedib.AzərbaycanPre
zidentininmüvafiqsərəncamlarıilə“Cəbrayılınazadolunmasınagörə”,“Qubad
lınınazadolunmasınagörə”və“Cəsurdöyüşçü”medallarıilətəltifedilib.
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Sentyabrın24-dəÜzeyirHa-
cıbəyliXIIIBeynəlxalqMusiqi
FestivalınınçərçivəsindəAzər-
baycanBəstəkarlarİttifaqında
(ABİ)dahabirtədbir–gör-
kəmlimusiqişünas,AMEA-nın
Memarlıqvəİncəsənətİnstitu-
tununşöbəmüdiri,akademik
ZemfiraSəfərovanınyeninəşr
olunmuş“ŞuşaAzərbaycanın
musiqiqalasıdır”(Azərbaycan
vərusdillərində)kitabı,“Türk
dünyasınınmusiqiulduzu–
ÜzeyirHacıbəyli”(türkdilində)
monoqrafiyasınıntəkrarnəşri
vəonunrəhbərliketdiyiişçi
qruptərəfindənhazırlanan
“Azərbaycanınmusiqitarixi”
çoxcildliyininVcildinintəqdi-
matıkeçirildi.

Mədəniyyət Nazirliyi, AMEA
vəABİ-ninbirgətəşkilatçılığıilə
gerçəkləşəntədbiriittifaqınsəd-
ri, Xalq artisti Firəngiz Əlizadə
açaraq bildirdi ki, zəngin proq-
ramı olanÜzeyirHacıbəyli XIII
BeynəlxalqMusiqi Festivalında
daçoxmaraqlıəsərlərsəsləndi-
rildi.Şübhəsizki,tarixiQələbə-
dən sonra keçirilən bu festival
yeni-yeni əsərlərin yaranması-
natəkanverəcək.
FirəngizƏlizadəZemfiraSəfə-

rovanınyeninəşrolunanəsərlə-
rinimusiqi irsimizüçünçoxdə-
yərlisərvətkimisəciyyələndirdi.
Qeyd etdi ki, kitablarda musiqi
mədəniyyətimiz barədə dolğun
məlumatlar yer alıb: “Mədəniy-
yət beşiyi Şuşa şəhərinin əsa-
sının qoyulmasının 270 illiyinə
həsredilən“ŞuşaAzərbaycanın
musiqiqalasıdır”kitabınımüəllif
təkmusiqişünaskimideyil,həm
də yazar olaraq qələmə alıb.

Alimin 2016-cı ildə Türkiyədə
çap olunan “Türk dünyasının
musiqiulduzu–ÜzeyirHacıbəy-
li” kitabı böyükmaraqdoğurub.
Onagörədəikincidəfənəşret-
məkqərarınagəldik”.
ABİ-ninsədriçıxışınınsonun-

daZemfiraSəfərovanınittifaqın
“ÜzeyirHacıbəylimedalı”na la-
yiqgörüldüyünüdedivəmedalı
alimətəqdimetdi.
Bumükafatınonunüçüngöz-

lənilməz olduğunu deyən aka-
demik qeyd etdi ki,ÜzeyirHa-
cıbəyli ilə bağlımükafatlar ona
çoxəzizdir.
AMEA-nın vitse-prezidenti,

Milli Məclisin deputatı, akade-
mik İsa Həbibbəyli çıxışında
bildirdi ki, Zemfira Səfərovanın
seçdiyimövzular həmdəQara-
bağın tarixiniözündəəksetdirir:

“O,60ildənçoxdurki,elmitəd-
qiqatlaməşğulolur.Deməkolar
ki, həyatını Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası ilə bağla-
yıb. Deyərdim ki, o, Azərbay-
canda musiqi mənbəşünaslıq
elminin əsasını qoyub. O həm
dətarixçilikvəsalnaməçilikisti-
qamətiüzrəməhsuldarişlərgö-
rüb.ZemfiraSəfərovanınmusi-
qitarixinəhəsretdiyibukitabları
yüksəkqiymətləndiririk”.
AMEA-nın Memarlıq və İncə-

sənət İnstitutunundirektoru,aka-
demiyanın müxbir üzvü Ərtegin
Salamzadə musiqişünas alimin
rəhbərliyi və gərgin əməyi sayə-
sində başa gələn kitabların əhə-
miyyətindən danışdı. Bildirdi ki,
“Azərbaycanınmusiqi tarixi” çox-
cildliyinin V cildi respublikamızın
müstəqillik dövrünün musiqisinə,

budövrdəyaşayanbəstəkarların
həyatvəyaradıcılığınahəsredilib.
Çıxışlardan sonra məruzə-

lər dinlənildi. Əməkdar incəsə-
nət xadimi, sənətşünaslıq üzrə
elmlərdoktoru,professorTariyel
Məmmədov “Azərbaycan musi-
qi tarixi vəmüasirlik”,Əməkdar
mədəniyyətişçisi,sənətşünaslıq
üzrə fəlsəfə doktoru, professor
Ülkər Talıbzadə “Hacıbəyli dü-
hası akademik Zemfira Səfəro-
vanınyaradıcılığında”,BakıMu-
siqi Kollecinin və Bülbül adına
Orta-İxtisas Musiqi Məktəbinin
müəllimiRayaAbbasova “Şuşa
Azərbaycanın musiqi qalasıdır”
mövzusundaməruzəetdilər.
Akademik Zemfira Səfərova

çıxış edərək tədbirin təşkilatçı-
larına və iştirakçılara dərin tə-
şəkkürünübildirdi.
Sonda musiqi proqramı təq-

dimedildi.Qədimmusiqialətləri
ansamblının(bədiirəhbər-Xalq
artistiMunisŞərifov)müşayiəti
ilə Xalq artisti Gülnaz İsmayı-
lova (soprano) və beynəlxalq
müsabiqələr laureatı Fəqan
Həsənli (piano) Üzeyir Hacı-
bəylinin “Koroğlu” operasından
Nigarınariyası,“Arşınmalalan”
operettasındanGülçöhrəninari-
yasıvə“Sənsiz”romansını,Va-
qifMustafazadənin “Mart” əsə-
riniifaetdilər.Çıxışlaralqışlarla
qarşılandı.

SavalanFƏRƏCOV

Tarixi mənbə və nümunələr əsasında 
hazırlanan milli geyimlərə baxış keçirilib

Geyimmədəniyyətimaddimədəniyyətinənmühümsahələ-
rindənbiridir.MədəniyyətNazirliyinintəşəbbüsüilə“İnkişaf
Korporasiyası”QSCtərəfindəntariximənbəvənümunələr
əsasındamüvafiqaraşdırmalaraparılmaqlaAzərbaycanmilli
geyimstandartlarıhazırlanıb.

MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevvə “İnkişaf
Korporasiyası”nın icraçı direktoru Vüsal Qasımov hazırlanan
milligeyimstandartlarıilətanışolublar.
MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevbildirib ki,

zəngin tarixəmalikolan,XXəsrinəvvəllərinəqədərböyükbir
inkişafyolukeçmişmilligeyimlərimizdövrünvəsiyasiquruluşun
dəyişməsi,Avropamədəniyyətininməişətimizəsirayətetməyə
başlamasıilətarixəqovuşaraqindiəsasənmuzeykolleksiyala-
rındasaxlanılır.
Sondövrləretnodəbingündəməgəlməsi iləaktuallaşanmil-

ligeyimlərimizəksərhallardaözorijinalformasındantamamilə
fərqli əlavə vədəyişikliklərəməruzqalır.Bu isə çoxmənfibir
tendensiyaolmaqla,gənclərinmilligeyimlərləbağlıyanlışməlu-
matlanmasınagətiribçıxarır,eynizamandahəranmaddi-mənə-
vidəyərlərimizimənimsəməyəhazırolanqonşularüçünfürsət
verir.Odurki,maddimədəniyyətinənmühümatributlarındanbiri
olanmilligeyimlərinyadəllərədüşməsinin,başqamillətlərtərə-
findənözününküləşdirilməsininqarşısınıalmaqüçünonundüz-
günöyrənilməsivətəbliğiçoxvacibdir.
Sonda qeyd olunub ki, geyimmədəniyyətimiz dünyaya səs

salan xalçalarımız vəmuğam sənətimiz qədər zəngin və qə-
dimdir,türkxalqlarınındünyamədəniyyətinəbəxşetdiyiböyük
töhfələrdəndir.Busərvətlərləfəxretməkmənəvihaqqımız,onu
öyrənib-öyrətmək,gələcəknəsillərəsağlamvətoxunulmazşə-
kildəötürməkisəborcumuzdur.

BXA ilə Rus Balet Akademiyası arasında 
əməkdaşlıq 

BakıXoreoqrafiya
Akademiyasının(BXA)
bədiirəhbəri,Əməkdar
artistNailəMəmməd-
zadəSankt-Peterburq
şəhərinəişgüzarsəfəri
zamanıV.Vaqanova
adınaRusBaletAka-
demiyasınınrektoru,
RusiyanınXalqartisti
NikolaySiskaridzeilə
görüşüb.

Görüşzamanıikitəhsil
ocağı arasında əmək-
daşlıq məsələləri mü-
zakirə edilib. Cari tədris
ilində BXA-nın müəllim-
lərininRusBaletAkade-
miyasındapeşəvətəcrübələrininartırılmasıməqsədiləkursların
təşkiledilməsibarədərazılıqəldəedilib.Həmçinintərəfərqar-
şılıqlı yaradıcılıqplanlarıvə təlimproqramı iləbağlımövzular,
BXA-ya növbəti illərdə qəbul zamanı imtahan komissiyasında
RusiyaBaletAkademiyasınınnümayəndəsininiştirakıvəs.mə-
sələlərədairfikirmübadiləsiaparıblar.
NailəMəmmədzadəRusBaletAkademiyasındadərsprosesi

vətələbələrüçünyaradılmışşəraitlətanışolub.NikolaySiska-
ridzeimkantapankimiBakıyasəfəredəcəyinidəqeydedib.

“Söz” ədəbi layihəsində “İgidlərin sözü” 
MədəniyyətNazirliyinindəstəyi,şairəNigarHəsənzadə-
nintəşəbbüsüiləhəyatakeçirilən“Söz”ədəbilayihəsinin
“İgidlərinsözü”adlıantologiyasıişıqüzügörüb.Topluda
Vətənmüharibəsiiştirakçılarınınşeirləri,esseləriyeralıb.
Onlarınarasındadöyüşlərzamanıqələməalınannümu-
nələrdəvar.

Layihənintəqdimatı6–10oktyabrdakeçiriləcəkBakıBeynəl-
xalqKitabSərgi-Yarmarkasıçərçivəsindəgerçəkləşəcək.Həm-
çininəsgərlərimizinşeirləriöz ifalarındagenişoxucukütləsinə
təqdimediləcək.
Kitabın ideyamüəllifi Nigar Həsənzadə, redaktoruAida Ey-

vazlıGöytürkdür.
L.AZƏRİ

MusiqisevərlərəzəngintəəssüratbəxşedənÜzeyirHacıbəyli
festivalıbaşaçatdı.Uzunfasilədən,pandemiyaqadağalarından
sonrakütləvitamaşaçınınteatr-konsertsalonlarındayenidənbir
arayagəldiyifestivalsayəsindəhəmmaraqlıvəpeşəkarlıqlaha-
zırlananyenikonsertproqramlarınıizlədik,həmdəklassikopera
nümunələrindənzövqaldıq.

Festivalın sonuncu günü –
sentyabrın 24-də Azərbaycan

DövlətAkademikOperavəBa-
letTeatrınınsəhnəsindəCüzep-

peVerdininməşhur  “Traviata”
operası nümayiş etdirildi. Ta-
maşaçılararasındamədəniyyət
naziriAnar Kərimov, digər rəs-
milər,mədəniyyətvə incəsənət
xadimlərivardı.Zaldapandemi-
ya qaydalarına müvafiq olaraq
boş saxlanılan oturacaqlardan
savayıbütünyerlərdoluidi.Bu
mənada nümayişə “anşlaqla
keçdi”dədeyəbilərik.
Dünya operasının incilərindən

sayılan əsərin Bakı səhnəsində
budəfəki nümayişində Vialetta
partiyasınıbeynəlxalqmüsabiqə-
lərlaureatı,genişsəsdiapazonu-
namalikməşhurpolşalıvokalçı
İvona Sobotka ifa edirdi. Onun
tərəf-müqabili isə opera səhnə-
mizinistedadlıifaçısı,Xalqartisti
SamirCəfərov(Alfredo)idi.

Dördpərdəli musiqi əsərində
digərpartiyalarıXalqartistləriƏli
Əsgərov,ƏkrəmPoladov,Əmək-
darartistlərCahangirQurbanov,
Səbinə Vahabzadə, Tural Ağa-
sıyev,aktyorlarMahirTağızadə,
NinaMakarovaifaedirdilər.
TamaşanıƏməkdarartist,di-

rijorların beynəlxalq müsabiqə-
lərinin laureatı Əyyub Quliyev
idarəedirdi.
Musiqisevərlərə yaxşı tanış

olanoperadaənvacibelement
qəhrəmanlarınəsərindramatur-
ji xəttindən irəli gələnmüxtəlif-
liyi vəziyyət və səs imkanların-
da tamaşaçıya ötürməkdir ki,
vokalçılar bu işin öhdəsindən
məharətləgəldilər.Xüsusəndə
Vialettabiziçılğınvəemosional
ifagedişləri iləözünəustalıqla,

özü də ilk taktlardan ram edə
bildi.
Aleksandr Dümanın “Kameli-

yalı qadın” romanının motivləri
əsasında yazılan və XIX əsrin
ortalarından səhnələr dolaşan
“Traviata” yenə sənətsevərlə-
ri ovsunlaya bildi. Biz peşəkar
ifaçıların,dinamikasıvəsəsim-
kanlarıiləustalaşmışvokalçıla-
rınsayəsində“yolunuazmışqa-
dın”ınarxasıncadüşərəksona
qədər getdik. Gözəl və zəngin
parisli qadın (Vialetta) və ona
aşiq olmuş gənc (Alfredo) bizi
mümkünsüz, bəzən də zərərli
hisslərindəgücvətəsirinəinan-
dırabildilər.
Əsərin baş qəhrəmanları bi-

zə maneələrlə, qadağalarla
dolu bəzən müşkül, bəzən də

mümkünsüz münasibətlərin –
safsevgivəməhəbbətinbütün
zamanlardaqalibolacağı təəs-
süratını yaratdılar. Xüsusən
polşalı vokalçı ağır xəstəliyə
düçar olan,müfisləşən, həyatı
boş əyləncələrdə keçirib, son-
dahəqiqiməhəbbətlərastlaşan
Vialettanınbəzənürkəkqızhə-
yəcanını,bəzəndəqadağalara
təslim çarəsiz qadın əzablarını
ustalıqla göstərə bilirdi. Vokal-
çının səs texnikası və usta ifa
maneraları ilə təqdimatı təqdi-
rəlayiqidi.
Ümumiyyətlə,istərəsərinmü-

kəmməlmusiqihəlli,zənginça-
larlılığı,istərsədəəsasvədigər
partiyaların ifaçılarının ustalığı
biziyenidənklassikoperamusi-
qisininölməzliyinəvətamaşaçını
uzunzamantəsirindəsaxlamaq
imkanınayenidəninandırdı...

H.NİZAMİQIZI

“Üzeyir sənətinin gənclik sədaları”nda 
vokal musiqisi axşamı

18–24sentyabrtarixindəkeçirilənÜzeyirHacıbəyliXIIIBeynəlxalq
MusiqiFestivalızənginproqramıiləpandemiyaməhdudiyyətləri
şəraitindəmədənihəyatımızda,sözüngerçəkmənasında,hadi-
səyəçevrildi.

Festival çərçivəsində daha
bir yaddaqalan musiqi axşamı
sentyabrın 23-də Kamera və
OrqanMusiqisiZalındagerçək-
ləşdi. “Üzeyir sənətinin gənclik
sədaları”silsiləsindənvokalmu-
siqisinə qonaq olduq. Rənga-
rəng proqramlı konsertdə bey-
nəlxalqmüsabiqələrlaureatları,
istedadlıgəncvokalçılarınifala-
rınıdinləyəbildik.
Bu dəfə səhnə Ü.Hacıbəyli

adına Bakı Musiqi Akademiyası
Solooxumavəoperahazırlığıfa-
kültəsinin tələbələrinə (pedaqoq
–Əməkdarartist,tanınmışkont-
ratenor İlhamNəzərov)verilmiş-
di.Tələbələrmürəkkəbariyaların
öhdəsindənbacarıqlagəldilər.
Respublikavəbeynəlxalqmü-

sabiqələrinlaureatıSübhanRüs-

təmov, beynəlxalq müsabiqələr
laureatlarıTofiqZeynalov,Günel
Binnətli, Adelin Öztürk, Kənan
Rəhmanzadə dünya klassikləri-
nin populyar opera və operetta-
larındanparçalarısəsləndirdilər.
Proqramda milli bəstəkarlıq

məktəbi nümunələrinə də yer
verilmişdi. Üzeyir Hacıbəylinin
“Arşın mal alan” operettasın-
dan Əsgərin ariyası, həmçinin
VəlivəTellinindueti,bəstəkarın
“Sevgilicanan”romansımusiqili
gecəyəxüsusirəngqatdı.
Tofiq Quliyevin “Lirik mah-

nı”sının ardınca konsert proq-
ramına Müslüm Maqomayevin
“Baharlı yurdum, Azərbaycan”
mahnısıiləyekunvuruldu.
İstedadlı vokalçı və pedaqoq

İlham Nəzərovun tərtib etdiyi
konsert (konsertmeyster-İlahə
İsmayılova) klassik musiqi hə-
vəskarları tərəfindən alqışlarla
qarşılandı.

HƏMİDƏ

Azərbaycan musiqisinin 
tədqiqinə həsr olunan ömür

Akademik Zemfira Səfərovanın yeni nəşr olunmuş kitablarının təqdimatı

ÜzeyirHacıbəyliXIIIBeynəl-
xalqMusiqiFestivalınınson
konsertisentyabrın24-də
BeynəlxalqMuğamMərkə-
zindəkeçirildi.Yeddigünda-
vamedənmusiqibayramının
yekunakkordlarını“cadeNZa”
orkestrivurdu.

“Üzeyirsənətiningəncliksəda-
ları”silsiləsindən təqdimolunan
musiqiaxşamındaPrezidentAd-
ministrasiyası Humanitar siya-
sət, diaspor,multikulturalizmvə
dini məsələlər şöbəsinin müdiri
FərəhƏliyeva,təhsilnaziriEmin
Əmrullayev,MədəniyyətNazirliyi
İncəsənət şöbəsinin müdiri Fə-
rəhAcalova,mədəniyyət və in-
cəsənətxadimləri,sənətsevərlər
iştirakedirdi.
Konsertdən öncə qəzetimizə

orkestrhaqqındaməlumatverən
bədiirəhbərSamirƏsədovqeyd
etdi ki, “cadeNZa” ansambl ki-

mi2016-cıildəyaradılıb.Həmin
dövrdən etibarən bir sıra yerli
vəbeynəlxalqfestivallardaçıxış
edib. Kollektiv bu ildən orkestr

şəklində fəaliyyət göstərməyə
başlayıbvəbuformatdailkdəfə
ÜzeyirHacıbəyliXIIIBeynəlxalq
MusiqiFestivalınaqatılıb.

Proqramda ilk olaraq da-
hi Üzeyir Hacıbəylinin “Cəngi”
əsəri səsləndirildi. Sonra Afaq
Qarayevanın (klavesin) ifasın-
da İ.S.Baxın “Brandenburq 3
nömrəli konsert”i təqdim olun-
du.Orkestrinifasındasəslənən
EdvardQriqin“Holberqsüitası”,
Qara Qarayevin “Simli kvartet
nömrə2”vəBenjaminBrittenin
“Sadəsimfoniya”əsərlərimusi-
qisevərlərəxoşanlaryaşatdı.
Musiqili axşama Fikrət Əmi-

rovun“ÜzeyirHacıbəyliyəithaf”
əsəriiləyekunvuruldu.Orkest-
rin coşqulu ifası tamaşaçıların
guralqışları iləmükafatlandırıl-
dı.

NURƏDDİN

Festivalın son konserti
Musiqi bayramının yekun akkordlarını “cadeNZa” orkestri vurdu

Yenidən “Traviata” ilə
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İ
kin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin 
ye nil məz qəh rə man la rı, məğ-
lu be dil məz dö yüş çü lə ri, sar-
sıl maz Azər bay can ərən lə ri... 
Bi zi Zə fə rə qo vuş du ran, bü tün 
dün ya ya güc və ira də mi zi, 
ən va cib an da bir yum ru ğa 
çev ri lib düş mən ba şı nı əzə 
bi lə cə yi mi zi gös tə rən qüd rət li 
xal qın mü zəf fər Or du su nun 
üzv lə ri idi on lar. 

Bir il əv vəl biz lər “Or du muz 
cəb hə nin bü tün is ti qa mət lə rin də 
irə li lə yir” cüm lə si nə se vi nən də 
məhz o oğul lar, məhz o igid lər 
bi zi ağ lı mı za be lə gəl mə yə cək 
qı sa za man da Zə fə rə, iş ğal al-
tın da inil də yən ta ri xi tor paq la rı-
mı za qo vuş dur du lar. Tə bii ki, sa-
vaş da qə lə bə it ki siz, qur ban sız 
qa za nıl mır. Azər bay can yüz lər lə 
Və tən oğ lu nu bağ rı na bas dı, ye-
nə yüz lər lə ana nın, ata nın, ba-
cı nın, qar da şın, öv la dın tə səl li si-
nə, sı ğal çı sı na çev ril di. 

Və tə nin şə ha dət lə, qur ban lar-
la qa zan dı ğı Zə fə rin, dad dı ğı vü-
sal şər bə ti nin bir baş qəh rə ma nı 
da qa zi ad lı mü ca hid lər dir. On lar 
bə də nin də, ru hun da, bü tün var-
lı ğın da sa va şın ağ rı la rı nı, it ki-
lə ri ni, mü ha ri bə nin ən aman sız 
ciz gi lə ri ni da şı yır. Ağır, çox ağır 
olur on lar la da nış maq, söh bə tə 
cəhd elə mək. Hər cüm lə lə ri, hər 
de mə yə ça lı şıb de yə bil mə dik lə-
ri bir it ki dən, bir ağır sar sın tı dan, 
bir qan dam la yan ya ra dan xə bər 
ve rir. Yə qin elə bu na gö rə dir ki, 
mü ha ri bə iş ti rak çı la rı dö yüş xa-
ti rə lə rin dən, al dıq la rı ya ra lar dan 
da nış ma ğı sev mir lər. Bu nu bil-
səm də, hər mə qam da da on lar-
la da nış maq, on la rı da nış dır ma-
ğa ça lı şı ram... 

Savaşdan normal həyata 
qayıtmaq üçün

Ba kı nın Bu zov na qə sə bə sin-
də ki Sa na tor-Ku rort Reabi li ta si-
ya Mər kə zin də müali cə alan bir 
ne çə qa zi ilə söh bət et mək şə-
rə fi  nə nail ol dum. Für sət dən is ti-
fa də edib mər kə zin iş fəaliy yə ti, 
qa zi lə rə gös tə ri lən xid mət lər lə 
də ma raq lan dım. 

Mər kə zin baş di rek to ru Mür-
səl Mür sə lov Və tən mü ha ri bə si 
qa zi lə ri nə gös tə ri lən xid mət lər 
haq qın da da nış dı, qəh rə man 
oğul la rı mız la ke çən vax ta nə-
zər sal dı: “Ən müasir tə ləb lə rə 
ca vab ve rən mər kə zi miz Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin gös tə ri şi 
ilə Sə hiy yə Na zir li yi tə rə fi n dən 
ti ki lib. 14 no yabr 2020-ci il ta ri-
xin də, mü ha ri bə dən 4 gün son ra 
isə Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri-
ban xa nım Əli ye va nın tə şəb bü-
sü ilə tor paq la rı mı zın bü töv lü yü 
uğ run da qəh rə man lıq gös tə rən 
Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri nin 
is ti fa də si nə ve ri lib. On lar biz-
də müali cə alıb nor mal hə yat-
la rı na qa yı dır lar, ya da mü va fi q 
qu rum da kı ko mis si ya tə rə fi n dən 
əlil lik də rə cə si ve ri lən dən son ra 
müali cə lə ri ni di gər tibb və reabi-
li ta si ya müəs si sə lə rin də da vam 
et di rir lər. Biz on lar la ilk dövr də, 
yə ni xə sa rət alıb mü va fi q tib bi 
yar dım dan son ra kı mə qam da 
məş ğul olu ruq. Bu mə na da mü-
ha ri bə dən, sən gər dən, o ağ rı lar-
dan çı xıb xəs tə xa na dan son ra 
ilk tə mas da ol duq la rı adam lar 
bi zim mü tə xəs sis lər olur. 

Tə bii ki, bu şə rəfl  i və çə tin iş-
dir. Düz dür, in di ar tıq öy rə şi rik, 
ne cə de yər lər, on la ra ne cə ya na-
şa ca ğı mı zı bi li rik. Am ma, gə lin, 
14 no yab rı xa tır la yaq. Tə səv vür 
edin, ha mı mız hə yə can lı hal da 
ilk xəs tə lə ri mi zi qə bul edi rik. Sa-
va şın qəh rə man la rı nı, Qa ra ba ğı 
bi zə qay ta ran oğul la rı gö rə cək-
dik. Bi rin ci qrup 11 nə fər idi, aşa-
ğı ət rafl  a rın hə rə kə ti nin məh dud 
ol du ğu qa zi lər. On la rın da 7-si 
tam hə rə kət edə bil mir di. Çox çə-
tin idi. Bir dən-bi rə o dö yüş çü lə rə 
ni yə gə zə bil mə dik lə ri ni, bu nun 
üçün uzun və gər gin pro ses lər-
dən ke çə cək lə ri ni izah et mək, 
on la rın bu və ziy yət lə ba rış ma-
dıq la rı nı gör mək, dar ma da ğın 
psi xo lo gi ya la rı nı to par la ma ğa 
ça lış maq ağır idi. Şü kür, on lar-
dan üçü sa ğa lıb aya ğa qalx dı. 

Dör dü nün müali cə si isə Tür ki yə-
də da vam et di ri lir. Ço xu nun ira-
də si güc lü idi, və ziy yət lə ba rı şıb, 
“Sağ lam lı ğı mı Və tən üçün itir mi-
şəm və bu nun la qü rur du yu ram” 
de yir di, bə zi si də özü nü bü tün ət-
raf alə mə qa pat mış dı...”.

Həm söh bə tim de yir ki, bu 
gü nə dək mər kəz də 1231 qa zi 
xid mət gö rüb. On la rın ara sın-
da tək rar-tək rar, kurs müali cə-
lər alan lar da çox dur. Bir kurs 
15 gün dür. Am ma bə zi xü su si 
xəs tə lə ri miz təx mi nən 4 ay fa-
si lə siz bu ra da qa lıb müali cə 
pro se sin dən ke çib lər: “Mər kə zi-
miz də qa zi lər üçün nev ro lo ji və 
psi xo lo ji müali cə lər, fi  ziote ra pi-
ya, bol neote ra pi ya, hid ro ma saj, 
müali cə vi ma saj, müali cə vi bə-
dən tər bi yə si, lo qo ped xid mə ti 
təş kil olu nub. Əsa sən xəs tə lə-
ri miz bu ra kəl lə-be yin, onur ğa-
be yin trav ma la rı, da yaq-hə rə kət 
və pe ri fe rik si nir sis te mi nin zə-
də lən mə lə ri diaq noz la rı ilə gön-
də ri lir. Bu diaq noz lar içə ri sin də 
əsa sən pe ri fe rik si nir sis te mi nin 
trav ma la rı üs tün lük təş kil edir. 
Qü rur la de yə bi lə rəm ki, müali-
cə kur su ər zin də qa zi lə ri mi zin 
psi xo lo ji du ru mun da mak si mum 
yax şı laş ma əl də olu nur”.

Qazilər üçün müharibə 
hələ bitməyib...

Mər kəz də ol du ğum bir ne çə 
saat da bir fi k rə tam əmin ol dum: 
qa zi lər üçün mü ha ri bə hə lə də 
bit mə yib.

...Na har vax tı çat dı, qa zi lə-
rə ma ne ol ma maq üçün Mür səl 
hə kim lə söh bə ti mi zi iri və işıq lı 
ye mək xa na nın kün cün də ki ma-
sa da da vam et dir dik. Ara dan 
az vaxt keç di və ye mək xa na da 
can lan ma baş la dı. Qa zi lər tib bi 
per so na lın mü şa yiəti ilə bir-bir 
ge niş və ra hat zal da yer lə ri ni 
al dı lar. Na ha rın ar dın ca öz ara-
la rın da söh bə tə baş la dı lar. Mə-
qa mı də yər lən dir mək is tə yir dim 
ki, Mür səl hə kim so nun cu xə bər-
dar lı ğı nı da et di: “Qa zi lər lə ün-
siy yət elə də asan ol mur. On lar 
is tə mə dik cə, siz on la rı da nış dı ra 
bil məz siz. Xa hiş edi rəm, ça lı şaq, 
xü su sən ya ra lan dıq la rı mə qa mı 
xa tır lat ma yaq. Ola bi lər, kim sə 
özü is tə yər, da nı şar, on da biz də 
yal nız din lə yə rik. Heç tə səl li dən 
də xoş la rı gəl mir. Bir şe yi də de-
yim, bu ra da müali cə alan hərb çi-
lər, ələl xü sus da Xü su si Tə yi nat lı 
Qüv və lər də xid mət edən lə rin ək-

sə riy yə ti sə bir siz lik lə tez sa ğa lıb 
xid mə tə qa yıt ma ğı göz lə yir lər. 
Hərb çi lə rin 80 faizi or du ya ya rar lı 
ol maq üçün əzm lə bü tün pro se-
dur lar dan ke çir lər”.

Hə kim da nış dıq ca nə zər lə rim 
əlil ara ba sın da kı gö zü yol çə-
kən yaş lı ki şi yə sa ta şır. Mər kəz 
rəh bə ri diq qə ti mi gö rüb “Bi zim 
müəs si sə də tək cə qa zi lər müali-
cə al mır. Şə hid lə rin ailə üzv lə-
ri də eh ti yac ol duq da müəy yən 
müali cə lə ri qə bul edir lər. Bu həm 
bu ra da müali cə alan qa zi lə rə, 
həm də elə ailə lə rə müs bət tə sir 
edir. Qa zi lə ri miz ki mi şə hid lə ri-
mi zin doğ ma la rı da bi zim üçün 
əziz dir, də yər li dir. Gör dü yü nüz 
şəxs də Və tən mü ha ri bə si şə-
hid lə ri miz dən Emi lin ata sı Va qif 
da yı dır. Oğ lu nun şə ha də tin dən 
son ra iki də fə in sult ke çi rib” de di. 

Eşit dik lə ri min ağır lı ğı al tın da as-
ta-as ta ağ saç lı ki şi yə tə rəf get-
dim. İs tə dim xa ti rə lə rin və təəs-
sü rat la rın ağ saq qal sö zü nü o 
de sin...

– Lən kə ran dan şə hid Emil Qur-
ba no vun ata sı yam. Sent yab rın 
27-də onun da dö yü şü baş la dı, 
okt yab rın 27-30-u ara sın da isə 
şə hid ol du. Eh ti yat da olan baş 
ley te nant idi. Sə fər bər lik elan olu-
nan ki mi ge dib ya zıl dı si ya hı ya. 
Qı zım, bi lir sən, o, çox qüv vət li idi. 
Ağır lıq qal dır ma üz rə çem pion idi. 
Onu hər yer də ta nı yır dı lar, se vir-
di lər. Lən kə ran da or ta mək təb də 
hər bi ha zır lıq müəl li mi idi, id man 
klu bun da da dərs de yir di. Oğ lu-
mun bu qə dər güc lü ol du ğu nu 
onun şə ha də tin dən son ra bil dim. 
Ailə li idi, 20 ya şın da bir qı zı da 
var. Özü nün çev rə si, nü fu zu, işi. 
Am ma ye nə də mə nim gö züm də 
uşaq idi oğ lum. Elə bil bir dən-bi-
rə bö yü dü, ata sı nı da, ana sı nı da, 
bü tün nəs li ni də gö zü yol da qo-
yub get di. On dan son ra bu gü nə 
düş düm. İki də fə mən in sult ol-
dum, son ra yol da şım... 40 ya şın-
da şə hid ol du oğ lum. De di İl ham 
Əli yev bi zi səs lə yir, ge dib və tə ni-
mi zi qo ru ma lı yıq, er mə ni dı ğa sı 
kim di ki... 

Qaliblərlə söhbət 
Bu dəm uca boy bir gənc bi zə 

ya xın laş dı, əli ni ata nın çiy ni nə qo-
yub “Da yı can, bü tün şə hid lər ki mi 
Emil qar da şı mız da cən nət də dir” 
de yib gü lüm sün dü. Da ha doğ ru-
su, içi nə axan göz yaş la rı nı, hay-
qır tı la rı nı  tə bəs sü mü nə təs lim 
elə di. Mə qam dı, onu da, bi zi qa lib 
edən yol yol daş la rı nı da ta nı yaq.

Al lah ver di Hey də rov: 
– 21 ya şım var. 2019-cu ilin 

ap re lin də hə qi qi hər bi xid mə tə 
ça ğı rıl dım. An diç mə dən son ra 
XTQ-yə se çil dim. Tə lim lə rə baş-
la dıq. Mü ha ri bə vax tı da o qüv-
və lə rin tər ki bin də kəş fi y yat çı ki mi 
Mu rov dağ sil si lə sin dən 25 ki lo-
metr də rin li yə get dik. Düş mən 
qüv və lə ri ilə qar şı laş dıq və möv-
qe yi mi zi də yi şib Fü zu li dən ey ni 
is ti qa mət də irə li lə mə yə baş la dıq. 
Fü zu li, Cəb ra yıl, Xo ca vənd is ti-
qa mə tin də dö yüş düm, okt yab rın 
22-də Tuğ kən din də ya ra lan dım. 
Aya ğım və be lim sın dı, bir müd-
dət hə rə kət siz qal dım, son ra av-
to ma tı ma tə rəf sü rü nüb mən də 
atış ma ğa baş la dım. Bu an sol 
aya ğım dan da snay per lə vu rul-
dum. 50 metr mə sa fə dən, yük-
sək lik dən bi zi atə şə tut sa lar da, 
son ra dan öz lə ri ge ri çə kil mə yə 
məc bur ol du lar. Kö mək gəl di və 
biz mü ha si rə dən, it ki lər lə də ol-
sa, qur tul duq. Ço ba nov Üze yir 
ad lı dos tum, qu ba lı igid var dı. Nə 
qə dər qış qır sam da, mə həl qoy-
ma dı və atəş al tın da qa ça-qa ça 
gə lib mə ni ya ra lı hal da əsir düş-
mək dən xi las et di, ar xa sı na alıb 
apar dı. Yol bo yu mə nə “Vu rul saq 
da, bur dan çıx ma lı yıq” de dik-
cə Al la ha yal va rır dım ki, gül lə-
lər mə nə dəy sin, heç ol ma sa, o 
sa la mat çıx sın. Ya ra lan saq da, 
hər iki miz o və ziy yət dən çıx dıq. 
Bir ne çə ay xəs tə xa na da yat-
dım, in di də bu ra da müali cə alı-
ram. Təəs süf ki, XTQ-dən tər xis 
olun dum. Ar tıq po lis sı ra la rın da 
fəaliy yət gös tə rə cəm, ye nə də 
Və tə ni mə xid mət edə cəm. 

Ka pi tan Cey hun Bay ra mov: 
– Cul fa ra yo nun da nam. Bu-

ra da çox gö zəl şə rait var. Ar tıq 
ikin ci də fə dir ki, bu ra da müali cə 
alı ram. İlk gə lən də həd siz ağ rı la-
rım var dı, ayaq la rım, de mək olar 
ki, ye ri mir di. Sağ ol sun lar, fi  ziote-
ra pi ya dan son ra ayaq la rım, qis-
mən də ol sa, dü zəl di. Bu na da 
şü kür. 33 ya şım var, ağır da ol sa, 
hə yat hə lə qar şı da dır. 14 ya şım-
dan hər bi də yəm, li sey, son ra da 
Azər bay can Ali Hər bi Mək tə bin-
də oxu dum. Qu sar da, Tər tər də 
xid mət elə dim. Çay lı da ba ta re ya 
ko man di ri ol mu şam. Son ra Tap-
qa ra qo yun lu ya get dik, dö yü şə də 
ora dan baş la dıq. 44 gü nün ha-
mı sın da ar til le ri ya da ol mu şam. 
Am ma mü ha ri bə dən, dö yüş dən 
da nış maq is tə mi rəm, da nı şa bil-
mi rəm, xa hiş edi rəm, siz də sual 
ver mə yin. Bu, tək cə si zin lə bağ lı 
de yil, mən ümu mən o möv zu da 
da nı şa bil mi rəm. Mə sə lən, uşaq-
lıq dos tum Sə nan Za ma nov dan 
ne cə keç miş za man da da nı-
şım?! Onun la bir lik də dö yüş dük, 
o, şə hid ol du. Biz bir lik də nə fəs 
alır dıq. Mən dən yox, on dan ya-
zar sız, onu yad edər siz... Ailə li-
yəm, 6 və 1 ya şın da iki öv la dım 
var. Am ma üst-üs tə he sab la san, 
heç on la rı 50 gün gör mə mi şəm. 
Bu gün on lar mə nim lə nə fəs alır-
lar. Mən ye nə or du ya qa yıt maq, 
Və tə nə xid mət elə mək is tə yi rəm.

Gi zir Vü sal İba yev:
–  Tank ko man di ri yəm. Nə da-

nı şım? Mü sa hi bə ve rə bil mi rəm, 
heç xo şum da gəl mir. 2012-ci il-
dən hər bi də yəm, dö yüş yo lum 
Fü zu li ra yo nu nun Al xan lı kən din-
dən baş la dı. Fü zu li də, Cəb ra yıl-
da dö yüş mü şəm. Cəb ra yı lın tam 
azad olun ma sın da şəx sən iş ti rak 
et mi şəm. Sent yab rın 29-da Fü-
zu li də tan kı mız vu rul du, son ra 
biz Cəb ra yı la keç dik, ora da da 
dö yüş dük. Nə isə, da vam elə yə 
bil mi rəm. Bu dö yüş mə nim, bi zim 
bor cu muz, hərb çi ki mi və zi fə miz 
idi və dö yüş dük də. Bu yo lu se-
çən də də gec-tez ölü mü da da ca-
ğı mı zı bi lir dik. Qu bad lı nın bi rin ci 
kən di ni al mış dıq, ora da ya ra lan-
dım. Heç nə dü şün mə dən irə li lə-
mi şik daim. Öl dü rü lən dost la rı nın, 
si lah daş la rı nın in ti qa mı nı al maq 
his si bü tün qor xu və hə yə ca na 
qa lib gə lir. Dö yüş mə yə hə və sin, 

əz min olur. Bu mə na da yə qin ki, 
heç vaxt dost la rı mın, xü su sən 
me xa ni kim Vü qar İba do vun ölü-
mü nü unut ma ya cam. Düz dü, şə-
hid lə rin ha mı sı bi zim üçün əziz di, 
am ma il lər dir bir xid mət et di yim 
hərb çi yol daş la rı mı unu da bil mə-
yə cəm, unut ma ya cam. 

Cə lal As la nov:
– 21 ya şım var. Fü zu li də, Qu-

bad lı da dö yüş düm, Da şal tı ya dək 
get dim. Ora da ya ra lan dım. Pi ya-
da dö yüş çü idim. Ya dı ma sal maq 
is tə mi rəm, çox pis olu ram. Al lah 
bü tün şə hid dost la rı mı za rəh mət 
elə sin. Əs lin də, biz qı sa za man da 
bir-bi ri mi zi ta nı dıq, ani rast la şan, 
tə zə ta nış olan da il lə rin dos tu ki mi 
hal-əh val tu tur du. Dəh şət li si də bu 
idi, bir ne çə də qi qə əv vəl ta nış ol-
du ğun, da nış dı ğın sən gər yol da şı-
nın şə hid li yi nə şa hid olur san, heç 
adı nı be lə yad da şı na yaz ma mış, 
göz lə ri ni qa pa yır san, ça rə siz cə si-
nə və ziy yət lə ba rış ma ğa ça lı şır-
san. Bəl kə bu ra da sax la yaq...”.

Na har da, söh bət də, is ti ra hət 
vax tı da, elə on la rın bi zə ayır dı ğı 
za man da bit di.  Ye mək xa na bo-
şal dı və qə ri bə, izah sız hiss lə rin 
mü şa yiətin də mən də ora nı tərk 
et dim. Yad da şı mın bir kün cün də 
isə xid mə ti ni da vam et dir di yi üçün 
mü sa hi bə dən im ti na edib “İn şal-
lah, za man gə lər si zi ta pa ram və 
mü ha ri bə dən xa ti rə lə ri mi müt ləq 
da nı şa ram. İn di heç özüm dən də 
da nı şa bil mi rəm. Ke çə cək, bun lar 
da ke çə cək. Əsas odur ki, biz qa-
lib ol duq” de yib uzaq la şan gi zi rə 
yer sax la dım...

Həmidə NİZAMİQIZI

Zəfərin  şahidləri
Yaxud qalib, amma yorğun qəhrəmanların xatirə yükü

Sanki toyuna hazırlaşırdı...
Xal qı mı za şan lı Qə lə bə, əbə di qü rur ya şa dan Və tən mü ha ri-
bə mi zin bir ili ta mam ol du. Əsir tor paq la rı mız uğ run da min lər-
lə hərb çi miz ca nı nı fə da elə di, qa zi ün va nı al dı. Əra zi bü töv lü-
yü müz yo lun da şə hid lik zir və si nə uca lan qəh rə man lar dan bi ri 
də İs ma yıl El çin oğ lu Qə dir li dir.

İs ma yıl 1998-ci il 
sent yab rın 16-da Bi-
lə su var ra yo nun da 
ana dan olub. İlk təh-
si li ni Bi lə su var şə-
hər Ni za mi Gən cə vi 
adı na 1 nöm rə li tam 
or ta mək təb də alıb. 
Mək təb vaxt la rın dan 
id ma na ma ra ğı olan 
İs ma yıl taek von do ilə 
məş ğul ol ma ğa baş-
la sa da, aya ğın da 
ya ra nan prob lem lə rə 
gö rə bu id man nö vü-
nü da vam et di rə bil-
mir. Ki çik yaş la rın dan 
zəh mə tə alı şan İs ma-
yıl asu də vaxt la rı nı 
də yər li ke çi rir, nə lər sə 
ix ti ra et mə yə ça lı şır dı. 

2017-ci il də hər bi xid mə tə yol la nan İs ma yıl bu ra da mə su liy yət 
və ba ca rı ğı ilə özü nə hör mət qa za nır. Hər bi xid mə ti ba şa vur duq-
dan son ra Əd liy yə Na zir li yi sis te min də iş lə mə yə baş la yır.

27 sent yabr 2020-ci il... 30 ilə ya xın düş mən iş ğa lı al tın da qa lan 
tor paq la rı mı zın azad olun ma sı za ma nı gə lib ça tır. İs ma yıl ev dən 
xə bər siz adı nı kö nül lü lər si ya hı sı na yaz dır maq üçün ra yo na gə lir. 
Hər də fə ailə si ilə əla qə sax la yan da ilk sualı bu olur: “Mə nə gö rə 
gə lən ol ma yıb?’’. Hər də fə də “yox” sö zü nü eşi dən də təəc cüb lə 
de yir di ki, ne cə olur ha mı nı apa rır lar mə ni hə lə ça ğır ma yıb lar. Okt-
yab rın 9-da ön cəb hə yə yol la nan İs ma yıl Fü zu li, Zən gi lan, Qu bad lı 
şə hər lə ri, Had rut qə sə bə si və Cəb ra yı lın ya şa yış mən tə qə lə ri uğ-
run da ge dən dö yüş lər də iş ti rak edir. Okt yab rın 28-də Xo ca vənd 
Zo ğal bu laq yük sək li yi uğ run da ağır dö yüş də şə ha də tə yük sə lir.

Şə hi din ana sı Ta mel la Qə di ro va qeyd edir ki, okt yab rın 8-də 
İs ma yıl mə nə zəng vu rub de di ki, Sə fər bər lik və Hər bi Xid mə tə 
Ça ğı rış üz rə Döv lət Xid mə ti nin Bi lə su var ra yon şö bə sin dən ça ğı-
rıb lar. Ax şa ma ki mi ora da ol ma lı yam: “Ax şam saat 8 idi. Evin hə-
yə tin də qo hum lar la bir lik də onu göz lə yir dik. İs ma yıl iş yol daş la rı 
ilə gəl di. San ki to yu na ha zır la şır dı, uç ma ğa qa na dı yox idi... Ye-
mək süf rə si nə otu rub tez-tə lə sik qalx dı. Hər də qi qə te le fo na ba-
xır dı ki, bir dən hər bi ko mis sar lıq dan zəng gə lər. Okt yab rın 9-da 
cəb hə yə yo la düş dü”. 

Ta mel la xa nım söy lə yir ki, ara dan bir ne çə gün ke çən dən son ra 
oğ lu ilə əla qə sax la yıb: “Onun kef siz da nış dı ğı nı hiss edən də nə 
ol du ğu nu so ruş dum. İs ma yıl ilk ola raq hər şe yin yax şı ol du ğu nu 
söy lə di. Am ma mən inan ma dım. Ana ürə yi hər şe yi hiss edər de-
yib lər. Ye ni dən nə yin baş ver di yi ni öy rən mə yə ça lış dım. İs ma yıl 
dos tu nun şə hid ol du ğu nu de di. Çox sar sıl mış dı. Da ha son ra “Bi-
lə su var da gö rü şə rik” de yib sa ğol laş dı. İs ma yıl qorx maz, və tən pər-
vər oğ lan idi. Onun ki mi bir öv lad bö yüt dü yüm üçün fəxr edi rəm. 
Şü kür lər ol sun ki, dö yüş yol daş la rı oğ lu mun və bü tün şə hid lə ri mi-
zin qi sa sı nı al dı. Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət elə sin”.

İs ma yıl Qə dir li okt yab rın 28-də Bi lə su var qə bi ris tan lı ğın da tor-
pa ğa tap şı rı lıb. Öl kə 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” 
və “Fü zu li nin azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı ilə təl tif edi lib.

Al lah rəh mət elə sin.
NURƏDDİN

Əməkdar incəsənət xadimi,
bəstəkar Adil Bəbirov vəfat edib

Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nə ağır it ki üz ver miş dir. 
Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Adil Bə bi rov sent yab rın 
26-da, öm rü nün 88-ci ilin də və fat et miş dir. 

Adil Mu sa oğ lu Bə-
bi rov 1934-cü il fev-
ra lın 15-də Ba kı da 
ana dan ol muş dur. İlk 
mu si qi təh si li ni Asəf 
Zey nal lı adı na Mu si qi 
Tex ni ku mu nun tar sin-
fi n də al mış dır. Da ha 
son ra  Üze yir Ha cı-
bəy li adı na Azər bay-
can Döv lət Kon ser-
va to ri ya sın da (in di ki 

BMA) bəs tə kar lıq ix ti sa sı üz rə təh si li ni da vam et di rə rək, 1978-ci 
il də bi tir miş dir. 1978-ci il dən Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın 
üz vü ol muş dur.

 A.Bə bi rov uzun il lər Azər bay can Döv lət Te le vi zi ya və Ra dio 
Ko mi tə sin də baş səs re jis so ru, ha be lə C.Cab bar lı adı na “Azər-
bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da bəs tə kar və səs re jis so ru ki mi ça-
lış mış dır. Bu nun la ya na şı,  pe da qo ji fəaliy yət lə də məş ğul ol muş, 
bir müd dət Azər bay can Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu nun Mu si qi ifa çı-
lı ğı ka fed ra sın da müəl lim iş lə miş dir.

Ötən əs rin 50-ci il lə rin də ya ra dı cı lı ğa baş la yan Adil Bə bi rov 
müx tə lif mu si qi janr la rı na mü ra ciət et miş dir. “Yer tu tan lar” ope-
ret ta sı, ba let süita sı, sim fo nik poema, piano üçün so na ta, bir 
sı ra ka me ra-inst ru men tal əsər lə rin, çox lu say da mah nı la rın 
müəl li fi  dir.

Bəs tə kar teatr və ki no mu si qi si sa hə sin də məh sul dar ça lış-
mış dır. S.Vur ğu nun “İn san”, B.Va hab za də nin “Yol la ra iz lər dü-
şür”, C.Cab bar lı nın “Ay dın”, V.Şeks pi rin “Kral Lir” pyes lə ri nin 
ta ma şa la rı na, bə dii (“Bağ ça da ra hat yer”, “Yurd ye ri”), sə nəd li 
(“Azər bay can ipə yi”, “Bö yük an da sa di qik”) və ciz gi (“Pən cə… 
Qu laq… Pa laz… Ti kan”, “Sağ ol, dos tum”) fi lm lə ri nə mu si qi lər 
yaz mış dır. O, həm çi nin inst ru men tal və vo kal əsər lər bəs tə lə-
miş, xalq mah nı la rı nı müx tə lif tər kib li an sambl lar üçün iş lə miş dir. 
Onun “Pre lüd-sker so”, “Eksp romt” və di gər inst ru men tal əsər lə ri 
müx tə lif ifa çı lıq təf sir lə rin də məş hur laş mış, təd ris proq ram la rı na 
sa lın mış dır. 

A.Bə bi ro vun ya ra dı cı lıq ir sin də mah nı jan rı xü su si əhə miy yə tə 
ma lik dir. “Bi lir sən özün”, “Gö rü şə gəl”, “Kön lü müz”, “Ya şa Qa ra-
ba ğım”, “Yol lar”, “İn cit mə mə ni”, “Oyan”, “Anam gə li ni”, “Ana lay-
la sı”, “Mən ana yam”, “Hə yat eş qi”, “Bə növ şə” və s. mah nı la rı tez-
tez ra dio dal ğa la rın da və te le vi zi ya ek ran la rın da səs lən di ri lə rək, 
din lə yi ci lə rin  bö yük rəğ bə ti ni qa zan mış dır. Bəs tə ka rın mah nı la rı 
bir çox ta nın mış mü ğən ni lə rin – Şöv kət Ələk bə ro va, İs lam Rza-
yev, Akif İs lam za də, İl ha mə Qu li ye va, El xan Əhəd za də, Ya şar 
Sə fə rov, El mi ra Rə hi mo va, Bril liant Da da şo va və baş qa la rı nın 
re per tuarı na da xil ol muş dur. 

Son il lər A.Bə bi rov Ka na da ya köç müş dü. Ora da həm pe da qo ji 
fəaliy yət lə, həm də ya ra dı cı lıq la məş ğul ol muş dur. Uzun sü rən 
xəs tə lik dən son ra Ka na da da və fat et miş dir. 

Adil Bə bi ro vun əziz xa ti rə si onu ta nı yan la rın və mu si qi se vər lə-
rin qəl bin də ya şa ya caq dır. 

Al lah rəh mət elə sin.



Azərbaycan
29 sent yabr 1833 – Şair, rəs sam, xət tat, mu si qi şü nas, təz ki rə-

çi Mir Möh sün Nəv vab (1833-1918) Şu şa da do ğu lub. Qa ra bağ da 
do ğul muş 100-dən ar tıq şairin hə ya tı və ya ra dı cı lı ğı haq qın da mə-
lu mat la rın yer al dı ğı “Təz ki re yi-Nəv vab” top lu su nu tər tib edib. Şu-
şa da “Məc li si-fə ra mu şan” ədə bi məc li si ni təş kil edib.   

29 sent yabr 1924 – Ba kı da I Ümu ma zər bay can di yar şü nas lıq 
qu rul ta yı ke çi ri lib.

29 sent yabr 1953 – Əmək dar rəs sam Rə şid İb ra him oğ lu Hə sə-
nov (Rə şid Şe rif; 1953 – 26.3.2020) Ba kı nın Mər də kan qə sə bə sin-
də ana dan olub. Ka ri ka tu ra çı və teatr rəs sa mı ki mi ta nı nıb, Döv lət 
Yuğ Teat rın da ça lı şıb.

29 sent yabr 1962 – Əmək dar ar tist, ta nın mış dik tor Bəx ti yar Na-
dir oğ lu Şə rif za də (1962 – 24.6.2016) Qax ra yo nun da ana dan olub.

29 sent yabr 2003 – Ədə biy yat şü nas alim, şair-pub li sist Fa mil 
Meh di (Fa mil Ağa lar oğ lu Meh di yev; 25.12.1934 – 2003) və fat edib.

30 sent yabr 1891 – Xalq ar tis ti Alek sey Lvo viç Qri piç (1891-
1983) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da (1936-
1948) qu ru luş çu re jis sor və baş re jis sor iş lə yib. 

30 sent yabr 1920 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Lə tif Bə-
şir oğ lu Sə fə rov (1920 – 9.12.1963) Şu şa da ana dan olub. “Bəx ti-
yar”, “Qız mar gü nəş al tın da”, “Ley li və Məc nun” fi lm lə ri nə qu ru luş 
ve rib. Res pub li ka Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı nın səd ri olub.

30 sent yabr 1933 – Bəs tə kar, tru ba ifa çı sı, di ri jor, pe da qoq Əziz 
Ək bər oğ lu Əziz li (1933-2005) Ba kı da ana dan olub.

30 sent yabr 1945 – Şair Va qif İb ra him (Va qif Əli yar oğ lu İb ra hi-
mov; 1945-1983) Şə ki də do ğu lub. Ki tab la rı: “Bu tor paq da do ğu lan-
lar”, “Dün ya nın ke şi yin də”, “Vaxt la üz-üzə” və s. 

30 sent yabr 1950 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Zül-
fü qar Əb dül hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (17.4.1884 – 1950) və fat edib. 
“Aşıq Qə rib” ope ra sı, “Əl li ya şın da ca van” mu si qi li ko me di ya sı nın 
müəl li fi  dir. 

30 sent yabr 1969 – Azər bay can KP MK və Azər bay can SSR Na-
zir lər So ve ti nin qə ra rı ilə Sum qa yıt Döv lət Gənc lər Dram Teat rı na 
gör kəm li akt yor, re jis sor Hü seyn Ərəb lins ki nin adı ve ri lib.

30 sent yabr 1988 – Rəs sam, Əmək dar incəsənət xa di mi Əb dül-
xa lıq (Əb dül xa lıq Əb dül Əli oğ lu Rza qu li yev; 5.5.1920 – 1988) və fat 
edib.

30 sent yabr 1991 – Məş hur xa nən də Sə xa vət Əmir xan oğ lu 
Məm mə dov (23.10.1953 – 1991) dün ya sı nı də yi şib.

1 okt yabr 1897 – Gör kəm li şairə Xur şud ba nu Na tə van (1832, 
Şu şa - 1897) və fat edib. So nun cu Qa ra bağ xa nı Meh di qu lu xa nın 
qı zı dır. Şu şa da “Məc li si-üns” ədə bi bir li yi nin ya ra dı cı sı olub. Ağ da-
mın “İma rət” qə bi ris tan lı ğın da dəfn edi lib.

1 okt yabr 1932 – Mə də niy yət xa di mi Ək bər Fər zə li oğ lu Fər zə li-
yev (1932-1999) Qu sar ra yo nun da ana dan olub. “Qız mar gü nəş al-
tın da”, “Ko roğ lu” və s. fi lm lər də çə ki lib. 1963-cü il də Qu sar da Ləz gi 
Xalq teat rı nı təş kil edib.

1 okt yabr 1965 – Qə zəl xan şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Əliağa Va hid (Əliağa Məm məd qu lu oğ lu İs gən də rov; 18.2.1895 – 
1965) və fat edib. Ni za mi, Xa qa ni, Nə vai və b. şair lə rin qə zəl lə ri ni 
Azər bay can di li nə tər cü mə edib.

1 okt yabr 1987 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Nüs-
rət Möh sün oğ lu Fə tul la yev (25.9.1913 – 1987) və fat edib. 1935-ci 
il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, teat rın baş rəs sa mı 
olub.

Dünya 
29 sent yabr 1547 – İs pan ya zı çı sı Mi gel de Ser van tes (Mi guel 

de Cer van tes y Saaved ra; 1547 - 23.4.1616) ana dan olub. “Don 
Ki xot” ro ma nı ilə şöh rət qa za nıb. Di gər əsər lə ri: “Par na sa sə ya hət” 
(poema), “Per si les və Si giz mun da” (ro man).

29 sent yabr 1810 – İn gi lis ya zı çı sı Eli za bet Qak sell (Eli za beth 
Cleg horn Gas kell; 1810-1865) ana dan olub.

29 sent yabr 1904 – Rus ya zı çı sı Ni ko lay Alek se ye viç Ost rovs ki 
(1904-1936) ana dan olub. Əsər lə ri: “Po lad ne cə bər ki di?”, “Fır tı na-
dan do ğul muş lar”.

29 sent yabr 1912 – İtal yan ki no re jis so ru Mi ke lan ce lo An to nioni 
(Mic he lan ge lo An to nioni; 1912 - 30.7.2007) ana dan olub. Av ro pa-
nın əsas ki no fes ti val la rı nın qa li bi, fəx ri «Os kar» mü ka fat çı sı dır.

29 sent yabr 1913 – Ame ri ka ki no re jis so ru Sten li Kra mer (Stan-
ley Earl Kra mer; 1913 - 19.2.2001) ana dan olub. Film lə ri: “Nürn berq 
pro se si”, “Bu çıl ğın, çıl ğın, çıl ğın dün ya”, “Do mi no prin si pi” və s. 

30 sent yabr 1715 – Fran sız fi  lo so fu Et yen de Kon dil yak (Etien ne 
Bon not de Con dil lac; 1715-1780) ana dan olub.

30 sent yabr 1917 – Məş hur teatr re jis so ru, Ru si ya nın Xalq ar-
tis ti, pe da qoq Yu ri Lyu bi mov (1917-2014) ana dan olub. Uzun il lər 
Ta qan ka Teat rı nın rəh bə ri olub.

1 okt yabr Bey nəl xalq Ahıl lar Gü nü dür. BMT Baş As samb le ya sı-
nın 14 de kabr 1990-cı il ta rix li qət na mə si nə əsa sən tə sis olu nub. 
1991-ci il dən qeyd olu nur.

1 okt yabr Bey nəl xalq Mu si qi Gü nü dür. UNES CO tə rə fi n dən 
1975-ci il okt yab rın 1-də tə sis olu nub. Dün ya da kon sert proq ram-
la rı ilə qeyd edi lir.

1 okt yabr 1912 – Rus ta rix çi si, fi  lo sof, şair Lev Qu mil yov (1912-
1992) ana dan olub. Qə dim türk ta ri xi nə dair əsər lə rin müəl li fi  dir: 
“Bö yük çöl”, “Hun lar Asi ya və Av ro pa da”.

1 okt yabr 1930 – Fran sız akt yo ru Fi lipp Nuare (Phi lip pe 
Noiret; 1930-2006) ana dan olub.
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“Sənətin Kamandar zirvəsi”
Bor ça lı aşıq mü hi ti nin ye tir mə si, 
XX əsr Azər bay can aşıq sə nə-
ti nin gör kəm li si ma la rın dan bi ri 
olan Ka man dar Əfən di ye və həsr 
olun muş növ bə ti ki tab işıq üzü 
gö rüb. 2021-ci ilin iyul ayın da 
Gür cüs tan da – us tad aşı ğın doğ-
ma yur du Mar neuli ra yo nu nun 
Kə pə nək çi kən din də ev-mu ze yi-
nin açıl ma sı ərə fə sin də Tbi li si də 
işıq üzü gör müş ki tab “Sə nə tin 
Ka man dar zir və si” ad la nır. 

Ki ta bın müəl li fi  Bor ça lı da ya şa yıb 
fəaliy yət gös tə rən folk lor şü nas alim, 
pro fes sor Mah mud Ka ma loğ lu, re-
dak to ru Azər bay can Aşıq lar Bir li yi nin ka ti bi, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Mu sa Nə bioğ lu, rəy çi si pro fes sor Şu rəd din Məm məd li, məs-
lə hət çi si us tad aşı ğın oğ lu Əfl  a tun Ka man dar dır. 

Ki tab da aşıq Ka man dar Əfən di yev haq qın da gür cü di lin də də 
mə lu mat lar yer alıb ki, bu da gür cü ic ti maiy yə ti nin sə nət ka rın hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı ilə ya xın dan ta nış ol ma sı na im kan ya ra dır.

Aşıq Ka man dar – Ka man dar Hə mid oğ lu Əfən di yev 1932-ci il 
okt yab rın 21-də Bor ça lı da ana dan olub. XX əs rin ikin ci ya rı sın dan 
bən zər siz ifa sı və das tan söy lə mək ba ca rı ğı ilə Azər bay can aşıq 
sə nə tin də özü nə məx sus yer tu tub, tək cə Gür cüs tan da və Azər bay-
can da de yil, ey ni za man da Tür ki yə də, Cə nu bi Azər bay can da və 
Or ta Asi ya res pub li ka la rın da da məş hur olub. 1959-cu il də Mosk-
va da ke çi ri lən Azər bay can mə də niy yə ti on gün lü yü nün mü ka fat-
çı sı olan Ka man dar Əfən di yev 1963 və 1984-cü il lər də ke çi ri lən 
Azər bay can aşıq la rı nın III və IV qu rul tay la rı nın nü ma yən də si olub, 
“Əmək dar mə də niy yət iş çi si” (1984) fəx ri adı na la yiq gö rü lüb, or-
den və me dal lar la təl tif olu nub.

“Mədəniyyət/Culture”
jurnalının yeni sayında

“Mə də niy yət/Cul tu re” jur na lı nın 2021-ci 
il üz rə növ bə ti sa yı (iyul-av qust) ənə-
nə vi ola raq müx tə lif möv zu lu ya zı lar la 
zən gin dir.

“Gö zəl lik lər şairi nin se vi nən ru hu” sər löv-
hə li mə qa lə 39 il lik ta ri xi olan Va qif Poezi ya 
Gün lə ri nin 29 il dən son ra ye ni hə yat qa zan-
ma sı nı əks et di rir.

“Ni za mi – 880” rub ri ka sın da “Ni za mi Gən-
cə vi poezi ya sı nın Şərq qay naq la rı”, “Elm dir 
cöv hə ri kəh kə şan la rın”, həm çi nin rus di lin də 
“Редкие сюжеты “Хамсе” Низами” ad lı mə-
qa lə lər dərc olu nub.

“Tür kün Yu nus Əm rə si” ya zı sı isə 2021-ci 
ilin Tür ki yə də “Yu nus Əm rə İli” elan edil mə-
si nə töh fə dir.

“Ədə biy yat” bö lü mün də bö yük şairi miz 
Mə həm məd hü seyn Şəh ri ya rın oğ lu Ha di 
Beh cət lə şairin Təb riz də ki ev-mu ze yi nə “sə-
ya hət” və va ris lə mü sa hi bə, gör kəm li dil çi-
alim Əb dü lə zəl Də mir çi za də haq qın da və 
ədə biy ya tı mı zın sü tun la rın dan bi ri Ab dul la 
Şaiq dən bəhs edən mə qa lə lər yer alıb.

“Mu si qi” bö lü mü “Bar rel Jazz Nights – 
2021” sil si lə kon sert lə ri nin ritm lə ri nin söz lə 
ifa də si dir. “3 Va qif və Vil lis Ko no ver” es se si 
caz möv zu su nun ori ji nal da va mı dır. “Teatr” 
bö lü mün də oxu cu lar Jan-Lui Bar ro nun 
“Teatr haq qın da dü şün cə lər” ki ta bı nın di li-
mi zə tər cü mə si nin da va mı ilə ta nış ola bi-
lə cək lər.

“Ki no” bö lü mü 44 gün lük Və tən mü ha ri bə-
si nin sə nəd li ek ran ifa də si olan 44 də qi qə lik 
“BİZ” fi l mi nə həsr edi lib. Jur nal da həm çi nin 
Və tən mü ha ri bə sin də şə hid lik zir və si nə uca-
lan (“Mə də niy yət dən əbə diy yə tə”) və mü-
ha ri bə dən qa lib dö yüş çü ki mi evə dön müş 
(“Səh nə dən hərb mey da nı na”) mə də niy yət 
iş çi lə ri haq qın da mə lu mat lar da oxu cu la ra 
təq dim edi lir.

“Qarabağ dastanı, otuz ilin 
həsrəti – 44 günün Zəfəri”

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin tə-
şəb bü sü ilə ha zır la nan “Qa ra bağ 
das ta nı, otuz ilin həs rə ti – 44 
gü nün Zə fə ri” ki ta bı sent yab rın 

23-də Ba kı Ki tab Mər kə zin də təq dim 
olu nub.

Təd bir də əv vəl cə şə hid lə rin xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad edi lib.

Ba kı Ki tab Mər kə zi nin di rek to ru Gü nel 
Anar qı zı bil di rib ki, bu vax ta dək Qa ra bağ 
haq qın da çox lu say da əsər ya zı lıb, say-
sız-he sab sız ki tab nəşr olu nub: “An caq 
hər za man qəl bi miz də bir nis gil olub. İn di 
isə biz qü rur his si ke çi ri rik. Qə lə bə ni bi zə 
ya şa dan Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye və 
və qəh rə man Or du mu za tə şək kür edi rəm. 
İna nı ram ki, bun dan son ra Qa ra bağ haq-
qın da ye ni-ye ni əsər lər ya zı la caq”.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin səd ri, 
Xalq ya zı çı sı Anar vur ğu la yıb ki, ki tab da 
Qa ra bağ la bağ lı ya zı çı la rın öz doğ ma böl-
gə lə ri haq qın da dü şün cə lə ri nə, xa ti rə lə ri-
nə yer ve ri lib: “Ən əsa sı bu ya zı lar bö yük 
Qə lə bə dən son ra ya zı lıb. Bu ki tab bir ne-
çə il bun dan əv vəl ya zıl say dı, nis gil do lu 
hiss lər lə ya zı lar dı. Am ma be lə ol ma dı, qə-
lə bə ruh lu bir əsə rə çev ril di”.

Mil li Məc li sin de pu ta tı Ja lə Əli ye va ki ta-
bın ər sə yə gəl mə sin də əmə yi ke çən hər 
kə sə tə şək kür edib və Azər bay can Ya zı-
çı lar Bir li yi nin bu tə şəb bü sü nü yük sək qiy-
mət lən di rib.

Xalq ya zı çı sı El çin qeyd edib ki, Və-
tən mü ha ri bə sin də Qə lə bə tək hə qi qə tin 
se vin ci de yil, in san la rın da xi lin dən gə lən 
his sin ifa də si idi. O, iş ğa lın gə tir di yi kə də-
ri, ey ni za man da qə lə bə miz dən qay naq la-
nan qü ru ru əks et di rən bu ya zı la rın Azər-
bay ca nın bö yük Zə fə ri nin əbə di ləş mə si nə 
qə ləm adam la rı nın töh fə si ol du ğu nu vur-
ğu la yıb.

Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Ca han gir Məm məd li bil di rib ki, Qa ra bağ 
haq qın da ya zı lan ki tab onun üçün iki qat 
mü qəd dəs dir. 

Xalq ya zı çı sı Çin giz Ab dul la yev ki tab-
da kı ya zı lar da Qa ra ba ğın ta ri xi nə dair 
ma raq lı fakt la rın, unu dul maz duy ğu la rın, 
müəl lifl  ə rin şi rin li-acı lı xa ti rə lə ri nin ək si ni 
tap dı ğı nı söy lə yib.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin sədr 
müavi ni Rə şad Mə cid bil di rib ki, ötən il 
mü ha ri bə baş la yan da ha mı mız sək sə kə li 
gün lər ya şa yır dıq. An caq okt yab rın 4-də 
Cəb ra yıl azad olu nan da Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin çı xı şı bi zi çox se vin dir di və bu xə-
bər bi zi qə lə bə yə kök lə di.

Ki tab la bağ lı fi  kir lə ri ni bö lü şən Rə şad 
Mə cid de yib ki, Xalq ya zı çı sı Ana rın mü-
ra ciətin dən son ra Sey ran Sə xa vət Fü zu li-
dən, El çin Hü seyn bəy li Cəb ra yıl dan, Qu lu 
Ağ səs Ağ dam dan ya zıb. Son ra dan di gər 
ya zı çı lar da bu ide ya nın işı ğı na top la şıb.

“Təh sil” nəş riy ya tın da çap edi lən ki ta bın 
ide ya müəl li fi  AYB-nin səd ri, Xalq ya zı çı sı 
Anar, ön söz müəl li fi  və re dak to ru AYB-nin 
sədr müavi ni Rə şad Mə cid dir. Ki ta bın üz 
qa bı ğın da Xalq rəs sa mı Sa kit Məm mə do-
vun “Cı dır dü zün də Azər bay can bay ra ğı” 
əsə ri nin rep ro duk si ya sı ve ri lib.

Və tən mü ha ri bə sin də Zə fər dən cə mi 10 ay son ra Azər-
bay ca nın mə də niy yət pay tax tı Şu şa da ilk də fə 18 sent-
yabr – Mil li Mu si qi Gü nü ke çi ril di. Mu si qi mi zin be şi yi olan 
Şu şa mız da, bu əf sa nə vi şə hər də il lər son ra Üze yir bə yin 

do ğum gü nü qeyd edil di. 

Bu əla mət dar gü nün Şu şa da 
ke çi ril mə si Pre zi den ti mi zin, Ali 
Baş Ko man da nın rəh bər li yi al-
tın da Or du mu zun rə şa də ti nin, 
əz mi nin, şə hid lə ri mi zin şü caəti-
nin nə ti cə si dir. Bu se vin ci bi zə 
ya şat dı ğı na gö rə Pre zi den ti mi-
zə, Or du mu za, qa zi lə ri mi zə və 
Və tən uğ run da ca nın dan ke çən 
şə hid lə ri mi zə əbə di borc lu yuq. 

Be lə bir xoş gü nü Şu şa da ke-
çir mək mə nə də qis mət ol du. Bu 
mə nim üçün iki qat bay ram idi. 
Öm rüm də ilk də fə idi ki, Şu şa da 
ola caq dım. Bəl kə də bu, bir yu-
xu idi. La kin real la şan bir yu xu. 
Şu şa ya ge də cə yi mə, ora nı gö-
rə cə yi mə gö rə ke çir di yim hiss lər 
mə ni hə ya can lan dı rır, riq qə tə 
gə ti rir di. Şu şa haq qın da tə səv-
vü rü mün əsa sı nı oxu du ğum ki-
tab lar, Şu şa ya sə fər edən lə rin 
xa ti rə lər dən iba rət söh bət lə ri, 
ta ma şa et di yim sə nəd li fi lm lər 
təş kil edir di. Xə ya lım da 30 il əv-
vəl ki Şu şa can lan mış dı.

Sə fə ri miz sent yab rın 17-də 
baş la dı. Ba kı dan Şu şa ya yo la 
düş dük. Azad edil miş tor paq la-
rı mı za qə dər yol bo yu şa hid ol-
duq la rım da bir har mo ni ya var 
idi. Keç di yi miz hər kənd və hər 
şə hər də in ki şaf, can lan ma gö-
rür dük. Təəs süfl  ər ol sun ki, Fü-
zu li nin Əh məd bəy li kən din dən 
son ra qar şı mız da kı mən zə rə bir 
an da ca çox də yiş di. Da ğı dıl mış 
ev lər, kə sil miş me şə lər, sö kül-
müş üzüm bağ la rı, ölü ağac lar. 
Gör dük lə ri miz bi zi çox tə sir-
lən di rir di. La kin bu da ğın tı la rın 
ara sın da qay na yan qu ru cu luq 
iş lə ri, ye ni yo lun,  ha va li ma nı-
nın in şa edil mə si, hə yat üçün, 
ya şa yış üçün əhə miy yət kəsb 
edən inf rast ruk tu run ya ra dıl ma-
sı – bun la rı gör dük də qəl bi miz-
də bir ra hat lıq tap dıq. Zə fər yo lu 
bi zi doğ ma Şu şa mı za apa rır dı. 

Fü sun kar mən zə rə, hə zin kü-
lək, tə miz dağ ha va sı bi zi mü-
şa yiət edir, xə ya lı mız da qur-
du ğu muz şə hə rə apa ran yo lu 
gös tə rir, bi zə yol daş lıq edir di. 
Nə ha yət, Şu şa da yıq!!!

Şə hə rə da xil ol duq. Bi zi 
əzə mət li Gən cə qa pı sı üs tün-
də qır mı zı hərfl  ər lə ya zıl mış, 
alov lu şə kil də par la yan “Şu şa” 
qar şı la dı. “Xa rı bül bül” ho te li-
nin qar şı sın da şə hə rin sim vo lu 
olan “Xa rı bül bül” ma ket lə ri isə 
bi zi hey rə tə gə tir di. On lar gö-
zü müz də bir an da ca can lan dı, 
san ki gə lən qo naq la rı bağ rı-
na ba san ev sa hi bi nə çev ril di. 
“Xa rı bül bül” ma ket lə ri üzə rin də 
Qa ra ba ğa sə ya hət et miş yer li 
və xa ri ci rəs sam la rın təəs sü-
rat la rı əks olu nub. Çox ya ra dı-
cı, diq qət çə kən ide ya dır. 

18 sent yabr – Şu şa da gə zin-
ti ilə gü nə baş la dıq. Nü ma yən də 
he yə ti, elə cə də Bəs tə kar lar İt ti-
fa qın dan Z.Qa fa ro va, A.Əzi mov, 
A.Da da şov, C.Ab ba sov, L.Hü-
sey no va, E.Da da şo va, R.Ab ba-
so va və mən Şu şa nın bir çox yer-
lə rin də ol duq. İlk ola raq Bül bü lün 
ye ni dən qu ru lan ev-mu ze yi ni zi-
ya rət et dik. Bu Qə lə bə dən son ra 
Şu şa da fəaliy yə ti bər pa olu nan 
ilk mu zey dir. Mu zey də Bül bü lün 
şəx si əş ya la rı nın bə zi lə ri, o cüm-
lə dən qa va lı,  onun el mi-pe da qo ji 
və ic ti mai fəaliy yə ti ni əks et di rən 
sə nəd lər, fo to şə kil lər var.

Son ra Şu şa nın mər kə zi mey-
da nın da nü ma yiş olu nan Üze yir 
Ha cı bəy li nin, Xur şud ba nu Na-
tə va nın, Bül bü lün büst lə ri nin – 
Şu şa nın iş ğa lı nın izi ni ya şa dan 
“gül lə lən miş hey kəl lər”in önü nə 
gül dəs tə lə ri qoy duq. Ya vaş-ya-
vaş Şu şa qa la sı na tə rəf ad dım-
la dıq. Qa la di var la rı bo yun ca 
gəz dik cə san ki hər daş Şu şa nın 
keç mi şi dən bi zə söh bət açır dı.

Ü.Ha cı bəy li nin da ğı dıl mış, Xan 
qı zı Na tə va nın sö kül müş, Sa dıq-
ca nın, S.Ələs gə ro vun ta ma mi lə 
vi ran olun muş ev lə ri ni də gör dük. 
Bü tün bun lar er mə ni van da liz mi-
nin ba riz nü mu nə si idi. Təəs süf, 
kə dər his si ilə ba xıb, köks ötü-
rür dük. Yal nız tə səl li miz inam, 
ar zu və ümid lə ri miz idi. Bi li rik ki, 
dir çə lən Şu şa mız la bə ra bər, xa-
ti rə lə ri mi zi də da ğıl mış daş la rın 
al tın dan çı xa rıb real laş dı ra ca ğıq. 

Həm qo naq lar, həm də kon-
ser tə də vət edi lən şu şa lı lar 
Üze yir bə yin hey kə li qar şı sı na 
top laş mış, kon ser tin baş la ma sı-
nı se vinc lə, hə vəs lə göz lə yir dik. 
Bil di yi miz ki mi, 29 av qust da cə-
nab Pre zi den tin iş ti ra kı ilə Şu-
şa da Ü.Ha cı bəy li nin hey kə li nin 
açı lı şı olub. Di gər abi də lə ri miz 
ki mi, Üze yir bə yin hey kə li də 
Şu şa nın iş ğa lın dan son ra da ğı-
dıl mış dı. Hey dər Əli yev Fon du 
tə rə fi n dən hey kəl ye ni dən əv-
vəl ki ye rin də ucal dı lıb.

Bu ra da Üze yir Ha cı bəy li XIII 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın 
ilk kon ser ti baş lan dı. Fik rət Əmi-
rov adı na Döv lət Mah nı və Rəqs 
An samb lı nəz din də Xalq çal ğı 
alət lə ri or kest ri nin (bə dii rəh bər – 
Xalq ar tis ti Ağa ver di Pa şa yev) və 
tar da Xalq ar tis ti E.Hə şi mov, ka-
man ça da Əmək dar ar tist E.Əh-
mə do vun mü şa yiətin də Xalq 
ar tis ti M.İb ra hi mov, Əmək dar ar-
tist lər Q.Əs gə rov, A.Şu şa lı, N.Kə-
ri mo va, A.Əli ye va və di gər ifa çı lar 
Ü.Ha cı bəy li nin, S.Ələs gə ro vun, 
C.Ca han gi ro vun, H.Rza ye vin, 
Ni ya zi, V.Adı gö zə lo vun əsər lə ri-
ni ifa et di lər. Bu kon sert nəin ki biz 
mu si qi çi lə rə, o cüm lə dən Şu şa-
nın dir çəl mə sin də əmə yi olan hər 
bir kə sə, xü su sən də  şu şa lı la ra 
hə diy yə idi.

Əs ra rən giz tə biətin qoy nun-
da səs lə nən hər bir əsər də 
müəl li fi n ru hu hiss olu nur du.  
San ki mu si qi nin ahən gin də kü-
lək ağac la rın ara sın dan çı xıb, 
sə ma ya qal xır, bu lud lar la rəqs 
edir di. Gah gü nəş par la yır, gah 
da bu lud lar göy üzü nü tu tub biz-
lər də ya ğış  hə ya ca nı ya ra dır dı. 
Kon sert “Qa ra bağ şi kəs tə si” ilə, 
al qış la rın mü şa yiətin də tən tə-
nə li şə kil də ye kun laş dı. 

Sə fər za ma nı Na tə van bu-
la ğın da, Yu xa rı Göv hər ağa 
məs ci di və Mol la Pə nah Va qi fi n 
mu zey-məq bə rə komp lek sin də 
də ol duq. Cı dır dü zün də ke çir-

di yim hiss lə ri söz lə ifa də edə 
bil mi rəm. Sıl dı rım dağ la rın əzə-
mə ti, göz ox şa yan ya şıl me şə-
lər, sə fa lı Cı dır dü zü. Diq qə ti mi 
çə kən di gər mə qam isə qal dı ğı-
mız ho te lin in ter ye ri ni bə zə yən 
rəsm lər – Ə mək dar in cə sə nət 
xa di mi, pro fes sor E.Ava lo vun 
Şu şa nın me mar lıq abi də lə ri nə 
həsr olu nan qra fi k əsər lə ri ol du. 
Rəsm lə rin hər bi ri öz bə diili yi və 
ori ji nal lı ğı ilə se çi lir. Bu ağ-qa-
ra ciz gi lər ba xan la rı ov sun la yır, 
şə hə rin ta ri xi li yi və qə dim li yi ni 

əks et di rir.
Şu şa ya əli boş get mək düz-

gün ol maz dı. Ba kı şə hər 
F.Əmi rov adı na 6 nöm rə li on-
bi ril lik İn cə sə nət mək tə bi nin 
di rek to ru ki mi mən də çox da 
bö yük ol ma yan hə diy yə ilə get-
miş dim əziz Şu şa ya. Mək tə bin 
Rəs sam lıq şö bə si nin müəl li mi 
El mar Ağa mir zə ye vin sin fi n də 
oxu yan II si nif şa gir di Z.Qa sım-
lı nın Şu şa ya həsr et di yi rəsm 
əsə ri ni şə hə rin Rəsm Qa le re-
ya sı üçün təq dim et dim. Rəsm 
ki çik ol sa da, doğ ma hiss lər lə, 
bö yük sev gi və ar zuy la iş lə nib. 
Rəsm də şə hə rin sə ma sın da 
pər vaz edən azad quş lar təs vir 
edi lib. Bu, o de mək dir ki, ar tıq 

xoş bəxt lik, se vinc ola caq, Şu şa-
da hə yat qay na ya caq. 

Özüm lə Şu şa dan nə gə ti-
rə bi lər dim? Əl bət tə can lı, xoş 
hiss lər, unu dul maz təəs sü rat və 
tə zə, qı zı lı, qay nar çö rək. Ət rin-
dən pa yı zın, da dın dan o tor paq-
la rın tə ra və ti gə lən Şu şa çö rə yi.

Mə də niy yət mə bə di miz olan 
qə dim şə hər dir çə lir. Qa ra ba ğın 
dö yü nən qəl bin də Hey dər Əli-
yev Fon du tə rə fi n dən tə mir-bər-
pa iş lə ri ilə əla qə li bir çox la yi hə-
lə rin ic ra sı nın şa hi di ol duq. 

Ar zu edi rəm ki, ar tıq Şu şa da 
xe yir iş lər, toy lar, bay ram lar ol-
sun. Ye ni nə sil bö yü sün, kü çə-
lər dən, ev lər dən uşaq la rın gü lüş 
səs lə ri eşi dil sin. Mu si qi mək təb-
lə ri nin tə mə li qo yul sun, ye ni tə-
lim-təd ris ocaq la rı açıl sın. Azər-
bay can Mil li Kon ser va to ri ya sı nın 
fi  lialı fəaliy yət gös tər sin. 

Qa ra bağ Azər bay can  ta ri xi-
nə qüd rət li sər kər də lər, is te dad-
lı alim lər, məş hur sə nət kar lar, 
gör kəm li mə də niy yət, in cə sə-
nət xa dim lə ri, pe da qoq lar bəxş 
edib. Bu mü qəd dəs  tor paq da 
ne çə be lə nə sil lər ye ti şə cək. Ar-
tıq Şu şa, elə cə də bü tün Qa ra-
bağ böl gə si özü nün ye ni in ti bah 
döv rü nə qə dəm qo yur. Hə yat 
da vam edir...

Adilə YUSİFOVA
Əməkdar müəllim, F.Əmirov 

adına 6 nömrəli İncəsənət 
məktəbinin direktoru

Şuşada unudulmaz
iki gün



Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti Firəngiz 
Əlizadə və ittifaqın İdarə heyəti Əməkdar incəsənət xadimi, 

tanınmış bəstəkar
Adil Bəbirovun

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

Allah rəhmət eləsin.
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№73 (1850)
29 sentyabr 2021son səhifə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 

mükafatının növbəti təqdimatı
NizamiGəncəviBeynəlxalqMərkəzi2012-ciildədahiAzər-
baycanşairininəsərlərindəkiümumbəşəridəyərlərintəbliği
məqsədilə,budəyərləriözündəcəmləşdirəngörkəmlişəxsiy-
yətlərəvəqurumlaratəqdimolunmaqüçün“NizamiGəncəvi
Beynəlxalqmükafatı”nıtəsisedib.

Mər kə zin mət
buat xid mə tin
dən bil di rib lər ki, 
“Ni za mi Gən cə vi 
Bey nəl xalq mü
ka fa tı”nın növ bə ti 
laureatı So lo mon 
R .Gug  gen  he im 
Qəy yum lar Şu ra
sı nın səd ri xa nım 
Ven di Fi şer (ABŞ) 
olub. Mü ka fat 
NyuYork şə hə rin
də təş kil olu nan 
xü su si mə ra sim də 
təq dim edi lib. 

Xa nım Ven di Fi şer dün ya da kı mə də niy yət müəs si sə lə ri ilə 
əmək daş lıq edən ta nın mış bir xey riy yə çi, A4 İn cə sə nət Fon du
nun ya ra dı cı sı, İs rail İn cə sə nət Mu zey lə ri nin Dost la rı Bri ta ni ya 
Bü ro su nun (BFA MI) pre zi den ti, Ta te Bey nəl xalq Şu ra sı, Mo MA 
ki mi mə də niy yət mər kəz lə ri nin ida rə he yə ti nin üz vü dür.

Mü ka fa tın təq dim et mə mə ra si min də Al ba ni ya nın Baş na zi ri 
Edi Ra ma, Ro bert F.Ken ne di İn san Hü quq la rı Fon du nun pre
zi den ti xa nım Ker ri Ken ne di, BMTnin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın 
ali nü ma yən də si Mi gel An gel Mo ra ti nos, İs railin sa biq xa ri ci iş
lər na zi ri Tzi pi Liv ni və Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi nin 
həm sədr lə ri Vay ra Vi keFrey ber qa və İs ma yıl Se ra gəl din, Mər
kə zin baş ka ti bi Röv şən Mu ra dov iş ti rak edib lər.

Qeyd edək ki, ənə nə vi ola raq hər il təq dim olu nan bey nəl
xalq mü ka fa tın laureat la rı sı ra sın da Tür ki yə nin sa biq Pre zi
den ti Sü ley man Də mi rəl, ABŞın sa biq Pre zi den ti Bill Klin ton, 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit sepre zi den ti Meh ri
ban xa nım Əli ye va, ABŞın sa biq döv lət ka ti bi Hen ri Kis sin
cer, İor da ni ya Kra lı II Ab dul lah, Mi sir Ərəb Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti Əb dül fət tah əsSi si, UNES COnun xoş mə ram lı sə
fi ri Ma rian na V.Var di no yan nis, BMTnin sa biq Baş ka ti bi But
ros But rosQa li, No bel sülh mü ka fat çı sı Kailaş Sat yart hi ki mi 
şəx siy yət lər var.

Ölkəmiz 34-cü Moskva Beynəlxalq 
Kitab Yarmarkasında təmsil olunub

24–27sentyabrtarixində34-cüMoskvaBeynəlxalqKitab
Yarmarkasıkeçirilib.Ənənəvikitabyarmarkasındaölkəmizdə
təmsilolunub.

Ru si ya pay tax tın da kı “Ex po Cen ter” Mər kə zi Sər gi Komp lek
sin də ke çi ri lən yar mar ka da Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə Azər bay can sten di qu ru lub.

Təd bir də iş ti rak edən Mə də niy yət Na zir li yi nin şö bə mü di ri Akif 
Marif i nin söz lə ri nə gö rə, öl kə mi zin sten di yar mar ka nın zi ya rət çi
lə ri tə rə fin dən ma raq la qar şı la nıb. Sten di miz lə ta nış olan Ru si ya 
pay tax tı nın sa kin lə ri nə və qo naq la rı na ye ni nəşr edil miş ki tab lar 
təq dim olu nub.

“Bu il Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye vin sə rən ca mı ilə “Ni
za mi Gən cə vi İli” elan olu nub. Şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın 
təb li ği sa hə sin də ge niş iş lər gö rü lür. Yar mar ka da Azər bay can 
mə də niy yə ti və ta ri xin dən, Qa ra bağ hə qi qət lə rin dən bəhs edən 
ki tab lar, həm çi nin da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi nin 
əsər lə ri nin nəşr lə ri yer alıb”, – de yə A.Marif i bil di rib.

Yar mar ka da 200dən çox nəş riy yat evi öz məh sul la rı nı təq dim 
edib. Sər gi çər çi və sin də müx tə lif təd bir lər – us tad dərs lə ri, dis
kus si ya lar, ta nın mış ya zı çı lar la gö rüş lər ke çi ri lib.
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MƏDƏNİYYƏT

Azərbaycanın44gün-
lükVətənmüharibəsi
şəhidlərininAnım
Günü–27sentyabr

müxtəlifölkələrdəkisəfirlik
vədiasportəşkilatlarımı-
zıntəşəbbüsüvəiştirakıilə
dünyanındördbiryanında
qeydedilib.

Ni der lan dın Haaqa şə hə
rin də “səs siz yü rüş” ke çi ri lib. 
Haaqa “Sülh Sa ra yı”nın qar şı
sın dan Azər bay can sə fir li yi nin 
qar şı sı na dək yü rüş də Ni der
landBel çi ka Azər bay can lı la rı 
Koor di na si ya Şu ra sı na üzv as
so siasi ya la rın nü ma yən də lə ri 
və bu öl kə də ya şa yan soy daş
la rı mız iş ti rak edib lər.

Əl lə rin də Və tən mü ha ri bə si 
şə hid lə ri nin port ret lə ri və “27 
sent yabr – Azər bay can da xa ti
rə gü nü”, “Şə hid lər  si zi unut
ma ya ca ğıq” ki mi pla kat lar olan 
yü rüş iş ti rak çı la rı tor paq la rı mı
zın bü töv lü yü uğ run da can la rı

nı qur ban ver miş igid lə ri mi zin 
xa ti rə si ni bir də qi qə lik sü kut la 
yad edib lər. Sə fir li yin qar şı
sın da şə hid lə ri mi zin port ret lə ri 
önü nə gül dəs tə lə ri qo yu lub və 
on la rın xa ti rə si nə şam lar yan
dı rı lıb.

Azər bay ca nın Ni der land da kı 
sə fi ri Fik rət Axun dov, “Ana Və
tən” Av ro pa Azər bay can lı Qa
dın lar Bir li yi nin səd ri Ma yi sə 
Ağa mir zə ye va, “Od lar Yur du” 
Ni der landAzər bay can As so
siasi ya sı nın rəh bə ri Fi rən giz 

Ba ğı ro va mə ra sim də çı xış edib
lər. 

İs veç Azər bay can lı la rı nın 
Koor di na si ya Şu ra sı nın, İs veç 
Qa ra bağ Azad lıq Mər kə zi Bir li
yi və Ba tı Yö te land Azer bay can 
Evi Bir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Yö
te borq şə hə rin də 27 sent yabr – 
Anım Gü nü ilə əla qə dar ak si ya 
ke çi ri lib.

Sl tottss ko gen par kın da real
la şan ak si ya za ma nı öl kə mi zin 
əra zi bü töv lü yü uğ run da can
la rın dan ke çən qəh rə man la rın 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la 
yad edi lib. Azər bay can və Tür
ki yə nin döv lət bay raq la rı nın 
dal ğa lan dı rıl dı ğı ak si ya da şə
hid lə ri mi zin fo to la rı nü ma yiş 
et di ri lib, on la rın şə kil lə ri önü
nə gül lər dü zü lüb, xa ti rə lə ri nə 
eh ti ram əla mə ti ola raq şam lar 
yan dı rı lıb, hə zin mu si qi səs lən
di ri lib.

Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nin 
Anım Gü nü mü na si bə ti lə dün
ya nın müx tə lif öl kə lə rin də məş
hur ti ki li lər Azər bay can bay ra ğı
nın rəng lə ri ilə işıq lan dı rı lıb. 

Tür ki yə nin pay tax tı An ka ra nın 
rəm zi sa yı lan Ata ku le qül lə si 27 
sent yabr – Anım Gü nü ilə əla
qə dar xü su si di zayn la işıq lan
dı rı lıb. Qül lə üzə rin də Azər bay

can və Tür ki yə bay raq la rı bir gə 
təs vir olu nub. Həm çi nin “Azər
bay can– Tür ki yə: Bir mil lət, iki 
döv lət!” ifa də si əks et di ri lib.

Bos ni ya və Her se qo vi na pay
tax tı nın ən hün dür bi na sı nın 
– “Sa ra ye vo Biz nes və Ti ca rət 
Mər kə zi”nin me dia fa sa dın da 
Azər bay can bay ra ğı və zə fər 
sim vo lu olan “Xa rı bül bül” nü ma
yiş et di ri lib.

Pa kis ta nın pay tax tı İs la ma
ba dın rəm zi sa yı lan “Pa kis tan 
Abi də si” (Pa kis tan Mo nu ment) 

27 sent yabr – Anım Gü nü ilə 
əla qə dar Azər bay can bay ra ğı
nın  təs vi ri ilə işıq lan dı rı lıb. 

Ko lum bi ya nın pay tax tı Bo
qo ta nın sim vo lu olan məş hur 
“Col pat ria” bi na sı üç rəng li bay
ra ğı mı zın rəng lə ri nə bü rü nüb. 
Bi na nın üzə rin də “27 sent yabr 
– Azər bay can qəh rə man la rı nı 
yad edir” söz lə ri işıq lan dı rı lıb.

Pe ru nun pay tax tı Li ma nın 
mər kə zi kü çə lə rin də yer lə
şən bö yük öl çü lü löv hə lər də 
də Azər bay can bay ra ğı və “27 
sent yabr – Azər bay can qəh rə
man la rı nı yad edir” söz lə ri əks 
olu nub.

Bay ra ğı mız İn do ne zi ya nın 
pay tax tı Ca kar ta da “Ga ma To
wer” üzə rin də də nü ma yiş et
di ri lib. Vi deop ro yek si ya nın ar xa 
pla nın da şə hid Xu da yar Yu sif
za də nin ifa sın da “Və tən yax şı
dır” mah nı sı səs lən di ri lib.

Niderlanddan İndoneziyayadək
Azərbaycanın Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi anılıb

“Quxuroba” filmi 
xüsusi mükafat qazanıb

AzərbaycanlırejissorTey-
murQəmbərovun“Quxur-
oba”filmiBişkekşəhərində
keçirilənMDBölkələrigənc
rejissorlarınınIX“Umut”
kinoforumundamükafata
layiqgörülüb.

Fo rum SS Rİ Xalq ar tis
ti Bo lot Şam şi ye vin 80 il
lik yu bi le yi nə həsr olu nub. 
“İn san. Ta le. Hə yat” de vi zi 
al tın da təş kil edi lən ki no
fo rum da “Qu xu ro ba” fil mi 

mün sif ər he yə ti nin xü su si mü ka fa tı ilə təl tif olu nub. 
Qı sa met raj lı (21 də qi qə) film Ra sim ad lı tak si sü

rü cü sü nün ba şı na gə lən ma cə ra lar dan bəhs edir. O, 
mü di rin dən va cib bir tap şı rıq alır. Nə yin ba ha sı na olur
sa ol sun, gə lin lik pal ta rı nı uc qar kən də çat dır ma lı dır. 
Yol da ma şı na gənc bir qa dın mi nir. İki fərq li ta le bir 
yol da kə si şir... 

L.AZƏRİ 

Qırğızıstanda VI Beynəlxalq 
Dünya Eposları Festivalı keçirilib

Qırğızıstanda
VIBeynəlxalq
DünyaEposları
Festivalıkeçiri-
lib.Qırğızısta-
nınmüstəqilli-
yinin30illiyivə
tanınmışqırğız
şairi,akınıvə
dastançısıTo-
qolokMoldu-
nunanadan
olmasının160illiyinəhəsredilən
festivala20ölkədənnümayəndə-
lərqatılıb.

Təd bir də öl kə mi zi “Tu ran” İs te dad
lar Bir li yi nin səd ri, kul tu ro loqya pon
şü nas Əbül fəz Ba ba za də təm sil edib.

Sent yab rın 25dək da vam edən 
fes ti val da müx tə lif xalq la rın mil li 
oyun la rı və rəqs lə ri nü ma yiş olu nub.

Fes ti val çər çi və sin də “Dün ya xalq
la rı nın epik ənə nə lə ri” və “Ma nas” 
epo su dün ya mə də niy yə tin də: elm, 
in cə sə nət, ədə biy yat” möv zu la rın da 
sim po zium lar ke çi ri lib. Əbül fəz Ba ba
za də nin “Ma nas” epo su dün ya mə də
niy yə tin də: elm, in cə sə nət, ədə biy yat” 
sim po ziumun da təq dim et di yi “Ya pon 
mə də niy yə tin də Türk fak to ru“ möv zu
lu mə ru zə si  ma raq la qar şı la nıb.

İtaliyada yaşayan həmvətənimizin Anım Gününə musiqi ithafı
İtaliyadafəaliyyətgöstərənhəmvətənimiz,piano-
çuKəmaləƏlizadəIvəIIQarabağmüharibəsi
şəhidlərininxatirəsinəithafetdiyi“Yaddaş”adlı
kompozisiyasınıtəqdimedib.Kompozisiya27
sentyabr–AnımGününəhəsredilib.Kompozisi-
yaXalqşairiSəmədVurğununsözlərinəbəstələ-
nib,ifaçısıgəncmüğənniSevincAğasıyevadır.

Kə ma lə Əli za də Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da 
bö yük bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti Arif Mə li ko vun 

sin fi ni bi ti rib. Da ha son ra İta li ya da (İs ti tu to Su
pe riore di Stu di Mu si ca li) təh si li ni da vam et di rib. 
Bey nəl xalq mü sa bi qə lər laureatı olan mu si qi çi 
sim fo nik və ka me ra əsər lə ri nin müəl li fi dir. Əsər
lə ri İta li ya, Ni der land, ABŞ, Ya po ni ya ki mi öl kə
lər də səs lə nib. Kə ma lə Əli za də hə yat yol da şı 
ital yan bəs tə kar, mu si qi şü nas Ste fa no Mus ka ri
to lo ilə bir lik də xa ric də Azər bay ca na həsr edi lən 
bir ne çə la yi hə nin də müəl li fi dir. 

LALƏ 

əvvəli səh. 1-də
“No mad ma nia.com” say tı nın 

rəh bə ri Har ri Mi si dis bil di rib ki, 
bu onun Azər bay ca na bi rin ci 
gə li şi de yil. Qeyd edib ki, dün ya 
1301 tu ris tik zo na ya bö lü nür və 
o, bun la rın çox his sə si ni zi ya rət 
edib. Vur ğu la yıb ki, təm sil et di
yi təş ki la tın dün ya nın müx tə lif 
yer lə rin də 200ə qə dər mər kə
zi var. Təş ki lat dün ya nı sə ya
hət et mək is tə yən lə rə kö mək lik 
gös tə rir. Rəh bər lik et di yi sayt da 
Azər bay ca nın bə zi tu ris tik mə
kan la rı nın si ya hı da yer al dı ğı nı 
söy lə yən H.Mi si dis de yib ki, öl
kə mi zə sə ya hət et mək is tə yən 
tu rist lər ol duq ca çox dur.

“Tra ve lers Cen tury Club” 
(TCC) təş ki la tı nın rəh bə ri Co
yan Şvords təm sil et di yi qu rum 
haq qın da mə lu mat ve rib: “Səy
yah la rın 100 il lik klu bu” (TCC) 
1954cü il də ABŞda tə sis olu
nub. İn di 15000dən çox üz
vü müz var. On lar dan 24 nə fər 
dün ya sə ya hət si ya hı la rın da 
olan 1301 tu ris tik zo na nın ha
mı sın da olub. Təş ki la tı mız ya
ra nan da dün ya da 102 döv lət 
var dı, o vaxt dan bə ri klu ba yal
nız 100dən çox öl kə ni zi ya rət 
edən lər qə bul olu nur”.

Ta nın mış səy yah Don Per riş 
de yib: “Mən sə ya hə tə ilk də fə 
baş qa şə hər lər də ya şa yan qo
hum la rı mı zi ya rət et mək lə baş
la dım. On lar ya şa dıq la rı yer də 

mə ni mu zey, teatr və şə hə rin 
di gər gör mə li yer lə ri nə apa ran
da dün ya nın ne cə nə həng və 
ma raq lı ol du ğu nu an la dım və 
bu mə ni di gər öl kə lə rə sə ya hət 
et mək ba rə də dü şün dür dü. Ba
kı da 2006cı il də ol mu şam. Bu
ra da ge dən də yi şik lə rə hey ra
nam. İn di isə Qa ra ba ğa sə fə rə 
edə cə yik”.

“Most Tra ve led Peop le” təş
ki la tı nın rəh bə ri Çar li Vi li: “Bir 
ne cə şir kət var ki, dün ya nı fərq
li zo na la ra bö lür. An caq on la rın 
ha mı sı son da “Ən çox sə ya hət 
et miş adam lar”la bir ara ya gə lir. 
Klub da hər kəs öz təəs sü ra tı nı 
bö lü şür və bu nun la da sə ya hət 
an la yı şı get dik cə zən gin lə şir”.

Sə ya hət çi Ko je Şpor li söy
lə yib ki, rəh bər lik et di yi “Ext
re me Tra ve ler İn ter na tional 
Cong ress” (ETİC) 2006cı il də 
ya ra nıb: “Konq re sin mis si ya
sı həm çi nin sə ya hə ti se vən lə ri 
dün ya nın bağ lı zo na la rı na apar
maq dır. Mi sal ola raq, Ko lum bi
ya da “Mar ke ta lia Res pub li ka sı” 
ad la nan zo na uzun il lər ic ti maiy
yə tə bağ lı olub. Şi ma li Kip rə az 
öl kə lər dən in san lar ge dib. ETİC 
sə ya hət çi lə ri bu tip zo na la ra də
vət edib, on la rı bir ara ya gə ti rir”.

Sent yab rın 27də 30dan çox 
səy ya hın yer al dı ğı he yə tin Qa
ra ba ğa sə fə ri baş la yıb. Bu məq
səd lə Ba kıFü zu li marş ru tu üz rə 
kom mer si ya tə yi nat lı ilk sı naq 

uçu şu ger çək lə şib. Səy yah lar 
ön cə Fü zu li Bey nəl xalq Ha va 
Li ma nı ilə ta nış olub lar.

“Fü zu li ha va li ma nı na sə fər 
et miş ilk xa ri ci qo naq la rıq. Bun
dan qü rur du yu ruq. Bi zi bu ra da 
qə bul et di yi ni zə gö rə min nət
da rıq. Re gionun ta ri xi ba rə də 
da ha çox öy rən mək, mə lu mat 
top la maq is tə yi rik”,  de yə jur
na list lə rə açıq la ma sın da ETİC
in  rəh bə ri Ko je Şpor li bil di rib.

Bir il əv vəl ağır dö yüş lə rin get
di yi Fü zu li yə məhz şə hid lə rin 
Anım Gü nün də növ bə ti sər ni şin 
təy ya rə si nin en mə si həm də ta
ri xi Zə fə rin nə ti cə si ki mi rəm zi 
mə na da şı yır. Xa tır la daq ki, bu 
ilin yan va rın da tə mə li qo yu lan 
və qı sa müd dət də in şa olu nan 
Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma nı 
ilk sər ni şin və yük təy ya rə lə ri ni  
sent yab rın 5də qə bul et miş di.

Xa ri ci səy yah lar da ha son
ra Fü zu li dən Ağ da ma ge dib lər. 
On la ra düş mən iş ğa lın dan azad 
edi lən Ağ dam da mi na tə miz lə
mə əmə liy yat la rı ba rə də mə lu
mat ve ri lib.

Qo naq lar Ağ dam şə hə ri nin 
da ğın tı la rı ilə də ta nış olub lar. 
Pre zi den tin xü su si nü ma yən də si 
Emin Hü sey nov on la ra Ağ dam
da hə ya ta ke çi ri lən qu ru cu luq iş
lə ri ba rə də mə lu mat ve rib. 
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