
Qo şul ma ma Hə rə ka tı Bir ləş miş 
Mil lət lər Təş ki la tın dan son ra 
ikin ci ən bö yük bey nəl xalq tə si-
sat dır və əl bət tə ki, biz ha mı mız 

sə si mi zin dün ya miq ya sın da eşi dil mə-
si ni is tə yi rik.

Qo şul ma ma Hə rə ka tı na (QH) sədr li yi hə-
ya ta ke çi rən Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev bu söz lə ri iyu nun 30-
da Hey dər Əli yev Mər kə zin də Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı Par la ment Şə bə kə si nin “Dün ya-
da sül hün və da ya nıq lı in ki şa fın təş vi qin də 
mil li par la ment lə rin ro lu nun güc lən di ril mə si” 
möv zu su na həsr olu nan Ba kı konf ran sın da 
çı xı şı za ma nı de yib.

Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Par la ment Şə bə-
kə si 2021-ci ilin no yab rın da Mad rid də Par la-
ment lə ra ra sı İt ti fa qın 143-cü as samb le ya sı 
çər çi və sin də Azər bay ca nın tə şəb bü sü ilə tə-
sis edi lib. Ba kı konf ran sı QH Par la ment Şə-
bə kə si nin fəaliy yə tə baş la ma sı üçün mü va-
fi q ad dım la rın atıl ma sı məq sə di lə ça ğı rı lıb. 
Konf rans da QH üz vü olan 40-dan çox öl kə-
nin par la ment lə ri və 8 bey nəl xalq par la ment 
təş ki la tı təm sil olu nur.

Qo şul ma ma Hə rə ka tın da həm rəy lik və 
qar şı lıq lı dəs tə yin güc lən di ril mə si is ti qa mə-
tin də əla və bir ad dım olan Azər bay ca nın 
tə şəb bü sü nü dəs tək lə di yi nə gö rə üzv döv-
lət lə rə min nət dar lı ğı nı bil di rən Pre zi dent İl-
ham Əli yev diq qə tə çat dı rıb ki, Par la ment 
Şə bə kə si bi zim tək cə irə li sür dü yü müz və 
dəs tə yi ni zi qa zan dı ğı mız ye ga nə tə şəb büs 
de yil. Növ bə ti ay Ba kı da Qo şul ma ma Hə rə-
ka tı nın Gənc lər Sam mi ti ke çi ri lə cək: “Bun-
lar Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın ins ti tu sional 

in ki şa fı üçün atıl mış ad dım lar dır və he sab 
edi rəm ki, bu is ti qa mət də prak ti ki ad dım la-
rın atıl ma sı üçün vaxt ye ti şib. Azər bay ca-
nın irə li sür dü yü və üzv döv lət lər tə rə fi n dən 
dəs tək lən miş di gər bir tə şəb büs Nyu-York-
da Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Dəs tək Ofi  si nin 
ya ra dıl ma sı dır... He sab edi rəm ki, in di ins ti-
tu sional in ki şaf is ti qa mə tin də da ha çox ad-
dım la rın atıl ma sı üçün düz gün vaxt dır və bu 
da öz növ bə sin də bi zə bey nəl xalq are na da 
ma raq la rı mı zı qo ru ma ğa və əl bət tə ki, öl kə-
lə ri miz ara sın da həm rəy li yin güc lən di ril mə-
si nə kö mək edə cək”.

Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib ki, Azər-
bay can Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın nis bə tən 

ye ni üz vü dür. Öl kə miz QH-yə 2011-ci il də 
da xil olub və fəaliy yə ti nin ilk gün lə rin dən bə-
ri həm rəy lik, qar şı lıq lı dəs tək və “Ban dunq 
prin sip lə ri” nin təş vi qi nə töh fə ver mə yə ça lı-
şıb. 

Xa tır la daq ki, “Ban dunq prin sip lə ri” – döv-
lət lə rin dinc ya na şı ya şa ma sı və  bey nəl xalq 
mü na si bət lə rin on əsas prin si pi 1955-ci il də 
İn do ne zi ya nın Ban dunq şə hə rin də ke çi ri lən 
bey nəl xalq konf rans da (Asi ya və Af ri ka öl-
kə lə ri nin iş ti ra kı ilə) qə bul edi lib. 1961-ci il də 
əsa sı qo yu lan Qo şul ma ma Hə rə ka tı (ha zır-
da 120 öl kə ni bir ləş di rir) “Ban dunq prin sip lə-
ri”ni fəaliy yə tin də rəh bər tu tur.
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Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində 
Gürcüstan Milli Muzeyi baş direktorunun 

mühazirəsi təşkil olunub

səh. 3

Bakıda 
məşhur 
fotoqrafın 
sərgisi

səh. 8

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

Qazax xalqının 
“yolgöstərən ulduz”u
Qa zax xal qı nın gör kəm li söz, fi kir 
adam la rın dan bi ri də şair, ya zı çı, 
müasir qa zax ya zı lı ədə biy ya-
tı nın ba ni si Abay Ku nan ba yev 
olub.  Onun adı Türk dün ya sı nın 
mü tə fək kir ədib lə ri sı ra sın da 
hör mət lə çə ki lir. Tə sa dü fi de yil ki, 
ədi bin 175 il lik yu bi le yi mü na si bə-
ti lə TÜRK SOY tə rə fin dən 2020-ci 
il “Abay Ku nan ba yev İli” elan 
edil miş di. 

Abay Ku nan ba yev ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti döv rün də li rik və sa ti-
rik şeir lər, li rik-epik poema lar və 
maarif çi-realist nəsr əsər lə ri ər sə yə 
gə ti rib. Əsər lə ri ilə ta nış lıq dan hiss 
edir sən ki, o, mil li ruh lu şeirin ya ra-
dı cı la rın dan bi ri ki mi ədə biy ya ta gə-
lib. Əsər lə rin də maarif çi lik lə xəl qi lik 
üz vi su rət də bir-bi ri ni ta mam la yır. 

səh. 6

Biz hamımız səsimizin dünya miqyasında eşidilməsini istəyirik
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının beynəlxalq arenada fəal rol oynayacaq

təşkilata çevrilməsinin tərəfdarıdır

BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə birgə 
Ağdamda Milli Şəhər Forumu keçiriləcək
26-30 ta ri xin də Pol şa nın Ka to vit se şə hə rin də ke çi ri lən Dün ya 
Şə hər Fo ru mu nun (World Ur ban Fo rum – WUF) “Da ha yax şı 
gə lə cək na mi nə şə hər lə ri mi zi də yiş di rək” möv zu lu 11-ci ses si-
ya sın da Azər bay can nü ma yən də he yə ti də iş ti rak edib. 

Ses si ya çər çi və sin də Azər bay can nü ma yən də he yə ti BMT-nin 
Məs kun laş ma Proq ra mı (UN-HA BI TAT) mü tə xəs sis lə ri ilə gö rüş 
ke çi rib. Gö rüş də iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də gö rü lən iş lər 
də diq qə tə çat dı rı lıb. Söh bət za ma nı qeyd olu nub ki, ya xın gə-
lə cək də UN-HA BI TAT tə rə fi n dən Azər bay ca na tex ni ki mis si ya 
gön də ri lə cək.

Qeyd edək ki, bu il Azər bay ca nın iş ğal dan azad edil miş Ağ dam 
şə hə rin də UN-HA BI TAT ilə bir lik də Mil li Şə hər Fo ru mu nun ke çi-
ril mə si də nə zər də tu tu lur.

İyu nun 27-də ses si ya da vi deofor mat da çı xı şı za ma nı Azər bay-
can Pre zi den ti İl ham Əli yev bil di rib ki, BMT-nin Məs kun laş ma 
Proq ra mı ilə bir gə bu mə sə lə mü za ki rə edi lir.

davamı səh. 3-də

Tarix, incəsənət, məhəbbət...

Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də “Xa li də Nə si ro va nın qu ra-
ma dün ya sı” ad lı sər gi nin açı lı şı keçirildi. Sər gi də sə nət ka rın 
40-a ya xın müx tə lif qu ra ma nü mu nə si nü ma yiş et di ri lir.

Müəl li fi n qu ra ma la rı nın ək sə riy yə ti ni müx tə lif ör tük lər, yas tıq 
üz lə ri, de ko ra tiv süf rə lər, mo zaik pan no lar təş kil edir. Əsər lə ri-
ni es kiz siz ha zır la yan Xa li də Nə si ro va nın mü rək kəb və zən gin 
na xış lı kom po zi si ya la rı nın əsas möv zu su ta rix, in cə sə nət, din və 
mə həb bət dir.

səh. 5

Tarixi irsin qorunması və
şəhərsalmanın inkişafı

İyu nun 29-da Ağs ta fa ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də Mə-
də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və 
Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti və Azər bay can Me mar lar İt ti fa-
qı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Gən cə-Daş kə sən və Qa zax-To vuz 
iq ti sa di ra yon la rı nın ta ri xi ir si nin qo run ma sı və şə hər sal ma nın 
in ki şa fı” ad lı ple nu mu ke çi ri lib.

Bildirilib ki, döv lət baş çı sı tə rə fi n dən mə də ni ir si mi zin qo run ma-
sı, bər pa  və kon ser va si ya sı, elə cə də ida rə olun ma sın da sə mə rə-
li li yin ar tı rıl ma sı is ti qa mə tin də im za la nan fər man və sə rən cam lar 
bu sa hə yə gös tə ri lən diq qət və qay ğı nın ba riz nü mu nə si dir.

səh. 4

İslam ölkələrinin nümayəndələri
Şuşaya səfər ediblər

İs lam Əmək daş lıq Təş ki la tı Tu rizm Na zir lə ri Konf ran sı nın Azər-
bay can da ke çi ri lən XI ses si ya sı (27-29 iyun) iş ti rak çı la rı nın 
iş ğal dan azad olun muş əra zi lə rə sə fə ri təş kil edi lib. İyu nun 
29-da İs lam öl kə lə ri nin təm sil çi lə ri Şu şa da olub lar.

Sə fər za ma nı qo naq la ra Şu şa ra yo nu Da şal tı kən di nin tu rizm 
im kan la rı, bu ra da tu rizm və rek reasi ya zo na sı nın ya ra dıl ma sı 
üçün möv cud po ten sial haq qın da mə lu mat ve ri lib.

səh. 4

Mədəniyyət Nazirliyində
iranlı nazirlə görüş

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov İra nın mə də ni irs, tu rizm və əl 
iş lə ri sə na ye si na zi ri Se yid İz zə tul lah Zər qa mi ilə gö rü şüb.

Söh bət za ma nı Azər bay ca nın iş ğal dan azad olun muş ta ri xi tor-
paq la rın da da ğı dıl mış həm mü səl man, həm də xris tian di ni nə aid 
mə bəd lə rin ey ni həs sas lıq la bər pa olun ma sı yük sək qiy mət lən di ri-
lib. Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı Şu şa nın ümu mi lik də İs lam 
dün ya sı üçün yük sək də yər kəsb et di yi qeyd olu nub.

səh. 3

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Mə də niy yət Na zir-
li yi tə rə fin dən uşaq 
mu si qi və in cə sə nət 

mək təb lə ri şa gird lə ri nin 
iş ti ra kı ilə mu ğam fes ti va lı 
ke çi ri lib. May-iyun ay la-
rın da ger çək lə şən fes ti val 
“Şu şa İli”nə həsr olun muş-
du.

İyu nun 29-da Bey nəl xalq 
Mu ğam Mər kə zin də fes ti va-
lın ye kun kon ser ti və qa lib lə rin 
mü ka fat lan dı rıl ma sı mə ra si mi 
ke çi ril di. 

Təd bir də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da 
Məm mə də li ye va fes ti val iş ti-
rak çı la rı na təb rik lə ri ni çat dır dı. 
Bil dir di ki, mu ğam fes ti va lı nın 
“Şu şa İli” çər çi və sin də ke çi ril-
mə si tə sa dü fi  de yil. Çün ki Şu-
şa Azər bay ca nın mu ğam ocaq-
la rın dan bi ri dir. Qə dim Qa ra bağ 
tor pa ğı, Qa ra ba ğın ta cı olan Şu-
şa Azər bay ca nın mu si qi be şi yi 
sa yı lır. “Şər qin kon ser va to ri ya-

sı” da ad lan dı rı lan bu tor paq da 
Azər bay can mu si qi sə nə ti nin ən 
gör kəm li nü ma yən də lə ri do ğu-
lub bo ya-ba şa ça tıb lar. Qa ra bağ 
eli ne çə-ne çə is te dad lı bəs tə kar, 
tar zən, ka man us ta sı, xa nən də 

ye tiş di rib: “Şu şa xal qı mız üçün 
mü qəd dəs və əziz mə kan dır. 
Qa ra ba ğı mız, Şu şa mız Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti, Si lah lı Qüv və lə rin mü zəf-
fər Ali Baş Ko man da nı İl ham 

Əli ye vin rəh bər li yi ilə qüd rət li 
Azər bay can Or du su nun şü-
caəti sa yə sin də iş ğal dan azad 
edi lib. Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı olan Şu şa da 
bu gün nə həng qu ru cu luq la-
yi hə lə ri hə ya ta ke çi ri lir. Şu şa-
da kı ta ri xi, di ni və me mar lıq 
abi də lə ri bər pa olu nur, Şu şa ya 
dol ğun mə də ni hə yat qa yı dır. 
Şu şa da Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin və Bi rin ci vit se-pre zi dent 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın 
iş ti ra kı ilə “Xa rı bül bül” fes ti va-
lı nın, Va qif poezi ya gün lə ri nin 
ke çi ril mə si, şə hər də müx tə lif 
mə də ni la yi hə lə rin, bey nəl xalq 
konf rans la rın təş ki li Azər bay-

can mə də niy yə ti nin Qa ra ba ğa 
qa yı dı şı nın təs di qi, mil li lə ya qə-
ti mi zin tən tə nə si dir”.

davamı səh. 3-də

“Şuşa İli”nə həsr olunan
muğam festivalına yekun vuruldu

“Rəngli perimetr” 
Hərbi-vətənpərvərlik mövzulu rəsm müsabiqəsinin sərgisi açılıb 

Iyu nun 29-da Mə də niy-
yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı 
və Azər bay can Kö nül lü lər 
İc ti mai Bir li yi nin dəs tə yi ilə 
Azər bay can Hərb Ta ri xi 
Mu ze yin də hər bi-və tən pər-
vər lik möv zu sun da 5-15 yaş 
ka te qo ri ya sı ara sın da ke çi-
ril miş mü sa bi qə nin “Rəng li 
pe ri metr” ad lı sər gi si açı lıb. 
Mü sa bi qə qa lib lə ri nə mü-
ka fat lar təq dim olu nub.

Təd bir də Mü da fi ə Na zir li yi nin Şəx si He yət 
Baş İda rə si nin İdeolo ji iş və mə nə vi-psi xo lo ji 
tə mi nat ida rə si nin rəisi, ge ne ral-ma yor Bə kir 
Oru cov, Mə də niy yət Na zir li yi nin Mu zey, qa-
le re ya və sər gi lər şö bə si Sər gi və qa le re ya lar 
sek to ru nun mü di ri Aq şin Mir fey zul la za də, Rəs-
sam lar İt ti fa qı nın ka ti bi, Xalq rəs sa mı Ağaə li 
İb ra hi mov, Azər bay can Kö nül lü lər İc ti mai Bir li yi 
mə də niy yət və in cə sə nət de par ta men ti nin rəh-
bə ri Ül viy yə Bə bir li çı xış edib lər.

Çı xış lar da rəsm mü sa bi qə si nin gənc is te dad la-
rın üzə çı xa rıl ma sı və on la ra dəs tək gös tə ril mə-
si, elə cə də bu nun gənc lə rin hər bi-və tən pər vər-
lik tər bi yə sin də əhə miy yə ti vur ğu la nıb. Çı xış çı lar 
mü sa bi qə iş ti rak çı la rı na ye ni uğur lar ar zu la yıb lar.

Təd bi rin so nun da ge ne ral-ma yor Bə kir Oru-
cov sər gi nin təş ki lin də fəal iş ti ra kı na gö rə Mə-
də niy yət Na zir li yi nin sek tor mü di ri Aq şin Mir-
fey zul la za də yə Mü da fi ə Na zir li yi nin dip lo mu nu 
təq dim edib.
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Zəngəzur dəhlizi artıq reallığa çevrilir
AzərbaycanAvrasiyanınmühümnəqliyyatvəlogistikamər
kəzlərindənbiridir.ÖlkəmizŞərqQərbvəŞimalCənubbey
nəlxalqnəqliyyatdəhlizlərinininkişafındamühümroloynayır.
BizTransxəzərbeynəlxalqnəqliyyatmarşrutununsəmərəli
istifadəsinəsəygöstəririk.

PrezidentİlhamƏliyevbusözləriiyunun29-daAşqabaddaXə-
zəryanı dövlətlərin başçılarınınVI Zirvə toplantısında çıxışı za-
manıdeyib.
Şərq-QərbvəŞimal-CənubmarşrutlarıüzrəAzərbaycanərazi-

sindənkeçməkləyükdaşımalarınildən-iləartdığınıdiqqətəçatdı-
ranİlhamƏliyevqeydedibki,AzərbaycanVətənmüharibəsində
QələbədənvəErmənistanlamünaqişəninhəllindənsonraQara-
bağınvəŞərqiZəngəzurunyenidənqurulmasıvəbərpası,ocüm-
lədənbeynəlxalqnəqliyyatəlaqələrinininkişafıüzrəgenişmiqyas-
lıişlərgörməyəbaşlayıb.Zəngəzurdəhliziartıqreallığaçevrilir.
PrezidentçıxışındaXəzərdənizininekolojiproblemlərininhəl-

liüçünəməkdaşlığıngenişləndirilməsininvacibliyinidəvurğula-
yıb.Bildiribki,builinsonundaBakıda“Xəzərdənizinindənizətraf
mühitininmühafizəsihaqqında”ÇərçivəKonvensiyasıtərəfərinin
VIkonfransınınkeçirilməsinəzərdə tutulub.Narahatlıqdoğuran
digərvacibməsələXəzərdənizinindayazlaşmasıdır:“Bizbunu
uzunillərboyumüşahidəedirikvətəəssüfki,dayazlaşmadinami-
kasınarahatlıqdoğurur.Bunagörəbizfikirmübadiləsiapardıqvə
yəqinki,nümayəndəheyətlərimizbeləekolojifəlakətinsəbəblə-
rininaşkaredilməsivəXəzərinbundansonrakıdayazlaşmasının
qarşısınıalmağayönəlmiş tədbirlərinmüəyyənləşdirilməsiüçün
xüsusiekspertqruplarınınyaradılmasıişinidavametdirəcəklər”.

Mədəniyyət Nazirliyi “Şuşa qalası” 
layihəsinə start verir

MədəniyyətNazirliyi“Şuşa
İli”nətöhfəolaraq“Şuşaqa
lası”adlıyenilayihəyəstart
verir.Layihəçərçivəsində
Şuşanınhərməhəlləsindən
bəhsedənvideoçarxlar
hazırlanacaq.

Videoçarxlarda məhəllə-
dəolantarixitikililər,küçəilə
bağlı mənbələrə istinad, bu
məhəllənin adət-ənənələri,
insanlarınəsasməşğuliyyəti,

təsərrüfat və dekorativ-tətbiqi sənət növləri, eləcə dəmemarlıq
nümunələri iləbağlıməlumatveriləcək.Əsrlərboyuburadakök
salmışnəsillərbarədə informasiyatəqdimolunacaq.Videoçarx-
lardahəmçininmədəniyyətbeşiyimizŞuşadaaparılanyenidən-
qurmavəbərpaprosesidəönəçəkiləcək.

“Nizaminin xatirəsinə” simfoniyası 
Tbilisidə səslənəcək

İyulun2dəVanoSaracişviliadınaTbilisiDövlətKonservatoriya
sındaAzərbaycanDövlətSimfonikOrkestrinindirijoru,Əməkdar
artistFuadİbrahimovuniştirakıiləkonsertkeçiriləcək.

Konsertdə Gia Kançeli adına Tbilisi Gənclər Orkestrinin Fuad
İbrahimovun dirijorluğu ilə dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı
FikrətƏmirovun“Nizamininxatirəsinə”simfoniyasınıvəgürcübəs-
təkarıMikaMdinardzenin “145/Xristos” əsərini ifa edəcək.Proq-
ramdabəstəkarOtarQordelininfeytaüçünkonsertinosu(solist–
yunanıstanlıfeytaçıStatisKarapanos)dasəslənəcək.
Qeydedəkki,FikrətƏmirovsimliorkestrüçün“Nizamininxatirəsi-

nə”simfoniyasını1947-ciildə,dahişairin800illiyimünasibətiləyazıb.

əvvəli səh. 1-də
“Ərazi bütövlüyü, suverenlik, müs-

təqillik, bir-birinin işlərinə müdaxilə
etməmə – bu prinsiplər bütün ölkələr
tərəfindən qorunub saxlanılsaydı, heç
birmüharibə,münaqişəvəədalətsizlik
olmazdı” deyən İlham Əliyev diqqətə
çatdırıb ki,Azərbaycan fəaliyyətimizin
ilk günlərindən Qoşulmama Hərəkatı-
nınbütüntəşəbbüslərinəçoxfəalcəlb
olunub:“Hesabedirəmki,Qoşulmama
Hərəkatına sədrlik etmək üçün Azər-
baycanınnamizədliyininyekdilşəkildə
dəstəklənməsinin də əsas səbəbi bu
idi. 120 ölkənin bu möhtəşəm yekdil
dəstəyi 2016-cı ildə nümayiş etdirildi
və 2019-cu ildə Bakıda bizQoşulma-
maHərəkatının Zirvə toplantısınımü-
vəfəqiyyətlə keçirdik və 2019-2022-ci
ilə qədər sədrliyi üzərimizə götürdük.
Qoşulmama Hərəkatına sədrliyimizin
yenə də 120 ölkənin yekdil qərarı ilə
2023-cü ilin axırına kimi uzadılmasını
ölkəmizəböyükbirhörmətvəfəaliyyə-
timizin qiymətləndirilməsi əlaməti kimi
qəbul edirik. Biz buna görə sizə çox
minnətdarıq, sizin dəstəyinizi doğrult-
maqvəbunundüzgünseçimolduğunu
nümayişetdirməküçünəlimizdəngələ-
niedəcəyik”.
Prezident qeyd edib ki, 2020-ci il-

də Azərbaycan Ermənistan tərəfindən
otuz ilə yaxın işğal altında saxlanılan
torpaqlarınıazadedərkənQoşulmama

Hərəkatı ölkəmizə BMT müstəvisində
mühüm dəstək nümayiş etdirdi: “Biz
öztorpağımızdasavaşırdıq,bizədaləti
bərpa edirdik, beynəlxalq hüququ bər-
paedirdik.Lakinəfsuslarolsunki,bəzi
ölkələrbizəqarşıkampaniyaya–qara-
yaxma,böhtanvəşantajkampaniyası-
nabaşladılar.Təəssüfər olsun ki, bu,
sadəcə,şifahikampaniyavəyaictimai
ittihamlardeyildi.Bəziölkələrbizimbu
haqq işimizəBMT,onunTəhlükəsizlik
Şurası səviyyəsinə çıxarmağa cəhd
etdi. Lakin həmin vaxt Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü olan, Qo-
şulmama Hərəkatında təmsil olunan
dostlarımızanti-Azərbaycanmahiyyətli
bəyanatıblokladılar.Azərbaycanaqar-
şı ittihamı blokladılar və bununla da
ermənipərəst qlobal qüvvələrin Azər-
baycana qarşı hücumunamane oldu-
lar. Biz bu həmrəyliyə görə sizəmin-
nətdarıq”.
İlhamƏliyev vurğulayıb ki,Azərbay-

can dünyada ən böyük ədalətsizliklə
üzləşmişölkələrdənbiriidi:“Ərazimizin
20 faizininErmənistan tərəfindən işğal
edilməsietniktəmizləməilənəticələndi.
Birmilyonazərbaycanlıqaçqınvəməc-
buri köçkün vəziyyətinə düşdü. Bizim
tarixi və dini irsimiz erməni işğalçıları
tərəfindən yer üzündən silinib.Bugün
azad olunmuş ərazilərə səfər edənlər
bu barbarlığın və vandalizmin şahidi
olabilərlər.Məscidlərimizintəhqiri,mə-

dəni və dini abidələrimizin dağıdılma-
sı – bunlar faktlardır və bunu heç kəs
görməzdən gələ bilməz. Ermənipərəst
qüvvələrnəqədərdəbunugörməzdən
gəlməyə çalışsalar da, bunamüvəfəq
olabilmirlər.Çünkiartıq,minlərlə,bəlkə
onminlərləinsan,ocümlədənxariciqo-
naqlar, siyasətçilər, parlament sədrləri
vəüzvləri, jurnalistlər,ekspertlərvəsı-
ravi insanlarazadedilmişərazilərəsə-
fərediblər”.
“Bizbumünaqişəyəsonqoyduq,əda-

lət və beynəlxalq hüququ bərpa etdik”
deyən Prezident İlham Əliyev bildirib
ki,bizuzun illər, təqribən30 ilərzində
bunu gözləyirdik: “Gözləyirdik ki, bey-
nəlxalq ictimaiyyət ədalətsizliyə və iş-
ğala son qoyulmasına yardımedəcək.
BuməqsədləATƏT1992-ci ildəMinsk
qrupunutəsisetdivəo,bumünaqişənin
həllyolunutapmalıidi.Yəni,işğalason
qoyulmalı idi. Əksinə,Minsk qrupu bu
münaqişənin əbədi olmasını istəyənlə-
rinəlindəalətəçevrildi”.
Bu gün Azərbaycanın münaqişəni

həlletməsindən, işğalasonqoymasın-
dan, özünün ərazi bütövlüyünü hərbi-
siyasiyollarlabərpaetməsindənsonra
Minskqrupuiləbağlıspekulyasiyaların
aparıldığını bildirəndövlət başçısı vur-
ğulayıbki,bizMinskqrupunaartıqəlvi-
dademişik.O,artıqölüb.Bundansonra
ATƏT-inMinskqrupuiləbağlıhərhansı
spekulyasiyanəinkiqeyri-məhsuldardır,
eyni zamanda regionda mümkün sül-
hün bərqərar olması üçün dağıdıcı tə-
sirəmalikdir.

BMT qət na mə lə ri nin si ya si 
üstün lük əsa sın da ic ra sı na 

son qo yul ma lı dır
Prezident qeyd edib ki, Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı vəziy-
yəttəkcəregionaldeyil,qlobalməsələdir.

Çünkibu,təkcəbeynəlxalqhüququntə-
məl prinsiplərinin tam pozulması deyil,
həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının
qətnamələrininkobudpozulmasıvəon-
lara məhəl qoyulmaması idi: “1993-cü
ildəBMTTəhlükəsizlikŞurası 4 qətna-
məqəbuletmişdirki,oradaerməniqo-
şunlarınınbizimərazimizdəndərhal,tam
vəqeyd-şərtsizçıxarılmasıtələbedilirdi.
Sualolunurki,niyəbuqətnamələr icra
edilmədi? Buna cavab verə bilən yox-
durvəyacavabverməkistəmir.Növbəti
sual ondan ibarətdir ki, niyəBMTTəh-
lükəsizlikŞurasınınbəziqətnamələribir
neçəgüniçərisindəicraolunur,bizəgəl-
dikdəonlar28ilərzindəkağızüzərində
qalır?Əgərcəsurazərbaycanlıhərbçilər
torpaqlarımızı azad etməsə idi, həmin
qətnamələryəqinki,daha28 ilərzində
kağız üzərində qalacaqdı. Bu,BMT-nin
və onun Təhlükəsizlik Şurası çərçivə-
sində islahatlarınaparılmasıməsələsini
gündəmə gətirir.Çünki qətnamələr icra
edilmirsə, onları qəbul etməyin nəmə-
nasıvar.Biz islahatların tərəfdarıyıqvə
hesabedirəmki,bu,QoşulmamaHərə-
katınındövlət vəhökumətbaşçıları sə-
viyyəsində müzakirə olunmalı və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin
siyasiüstünlükəsasındaicraedilməsinə
sonqoyulmalıdır”.
PrezidentİlhamƏliyevbildiribki,Qo-

şulmamaHərəkatınınbirçoxüzvüox-
şartarixvəproblemlərəmalikdir.Birçox
hallardaədalətsizlikləüzləşibvəözmilli
maraqlarınımüdafiəetməyəçalışır.Biz
bunubirlikdəedəbilərikvəbunudaha
səmərəli edə bilərik. Biz məhz bunun
tərəfdarıyıq: “Beləliklə, Azərbaycanın
Qoşulmama Hərəkatının sədri qismin-
dəirəlisürdüyütəşəbbüslərhəmrəyliyi
vəqarşılıqlıdəstəyimöhkəmləndirmə-
yə, təsisatımızın institusional inkişa-
fınavəbəlkədəmüəyyənmərhələdə
onun təşkilata çevrilməsinə yönəlib.

Hesabedirəmki,QoşulmamaHərəkatı
təkcəölkələrüçünmaraqlarınımüdafiə
etməkvəbir-birinidəstəkləməkplatfor-
ması deyil, beynəlxalq arenada daha
fəalroloynamaqüçünplatformadaola
bilər.Azərbaycanolaraqbizbunugör-
mək arzusundayıq və ümid edirəm ki,
bizimhörmətliqonaqlarımız,Qoşulma-
maHərəkatınaüzvölkələrinparlament-
lərininnümayəndələribuişətöhfəverə-
cəkvəəlbəttəki,məndəQoşulmama
Hərəkatınaüzvölkələrindövlət vəhö-
kumətbaşçılarıiləməsləhətləşmələrimi
davametdirəcəyəm...”.

***
SonraMilliMəclisinsədriSahibəQa-

farovaçıxışedərəkkonfransıngündəliyi
barədəməlumat verib.Bildirib ki,Bakı
konfransının daha bir əlamətdar xüsu-
siyyətiondanibarətdirki,o,iyunun30-
na–BeynəlxalqParlamentarizmGünü-
nətəsadüfedir.
Parlament diplomatiyasından danı-

şan Sahibə Qafarova hazırkı beynəl-
xalq mürəkkəbliklər kontekstində, çox-
tərəfilik və beynəlxalq əməkdaşlığın
indihərzamankındandahavaciboldu-
ğubir vaxtdabudiplomatiyanınböyük
əhəmiyyətkəsbetdiyinideyib.
Konfransdabirinciişgünündə“Bakı

Bəyannaməsi” və “QoşulmamaHərə-
katınınParlamentŞəbəkəsininişqay-
dalarına dair Nizamnamə” qəbul edi-
lib,təşkilatınloqosuvəbayrağıtəsdiq
olunub,sədrvəsədrmüavinləriseçi-
lib.
Konfrans iyulun1-də işinidavamet-

dirəcək. Qoşulmama Hərəkatının Par-
lament Şəbəkəsinin Bakı konfransının
iştirakçılarıAzərbaycanınişğaldanazad
edilmiş ərazilərinə, o cümlədən Şuşa
şəhərinəsəfəredəcək,buradaaparılan
quruculuqvəabadlıq işləri ilədə tanış
olacaqlar.

İsveç səfiri Milli Kitabxanaya kitablar hədiyyə edib
İsveçinAzərbaycandakısəfiri
KristianKamilliyunun30da
ailəüzvləriiləMilliKitabxana
daolub.

Milli Kitabxananın Beynəlxalq
əməkdaşlıq zalında İsveç və
Azərbaycan arasında diploma-
tik münasibətlərin yaranmasının
30 illiyi münasibətilə “Linnaeus
Apostles: Global Science and
Adventures” (“Linneyin apostol-
ları: qlobal elm və macəralar”)
çoxcildliyinin təqdimatı keçirilib.
Kitabməşhurİsveçnaturalistali-
mi və səyyahı Karl Linneyin və
onunyetirmələrininmüxtəlifqitə-
lərəolansəyahətivəapardıqları
qeydlərdənbəhsedir.
MilliKitabxananındirektoru,pro-

fessorKərimTahirovqonaqlarısa-
lamlayaraq bildirib ki, təqdimatın
keçirildiyi Beynəlxalq əməkdaş-
lıq zalında14ölkənin guşəsi var.

Ümid edirik ki, burada növbəti,
15-ciguşəİsveçinolacaq.Direktor

təqdimatı keçirilən nəşrin İsveçə
dair gələcəkdə yaradılacaqguşə-
ninilkkitablarıolacağınıdeyib.Kə-
rimTahirovİsveçMilliKitabxanası
ilə Azərbaycan Milli Kitabxanası

arasındahəyatakeçirilənkitabmü-
badiləsibarədəməlumatverib.

Kristian Kamill təqdimatın
təşkilinə görə təşəkkürünü bil-
dirərək qeyd edib ki, bu, iki öl-
kə arasında diplomatikmünasi-
bətlərin 30-cu ildönümünə həsr

olunmuşsilsilə tədbirlərdənbiri-
dir.Diplomat İsveç vəAzərbay-
canarasındamüxtəlifsahələrdə
əməkdaşlığındahadamöhkəm-
lənəcəyinəinandığınıbildirib.
Sonrasəfirisveçlisəyyahvəalim

Karl Linneyin tələbələrinin dünya-
nın 60-dan çox ölkəsinin təbiəti,
mədəniyyəti,tarixivəetnoqrafiyası
haqqında əlyazma və qeydlərinin
əksolunduğu8cildlikkitabıMilliKi-
tabxanayatəqdimedib.
Kərim Tahirov diplomata

“Azərbaycan Milli Kitabxanası.
Fotoalbom”,  “Salam, Azərbay-
can!” və “Azərbaycan xalçaları
dünyakolleksiyalarında”kitabla-
rınıhədiyyəedib.
SəfirvəailəüzvləriMilliKitab-

xana ilə yaxından tanış olublar.
Qonaqlara“Açıqkitabxana”,Na-
dirkitablarvəkitabxanamuzeyi
şöbəsi,Uşaqguşəsivədigərşö-
bələrhaqqındaməlumatverilib.

Biz hamımız səsimizin 
dünya miqyasında eşidilməsini istəyirik

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının beynəlxalq arenada 
fəal rol oynayacaq təşkilata çevrilməsinin tərəfdarıdır

UNESCOnun“Silahlımünaqişəzamanı
mədənisərvətlərinqorunmasıhaqqında”
1954cüiltarixliHaaqaKonvensiyasıilə
bağlıtəlimkursubaşaçatdı.

Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi, Azərbay-
can Yaradıcı Sənayelər Federasiyasının
dəstəyi ilə “Qlobal Kommunikasiyalar və
İnnovasiyalar” şirkəti tərəfindən “İrsin ida-
rəedilməsi bacarıqlarının inkişafı” terninq
proqramı çərçivəsində keçirilən növbəti tə-
limiyunun29-dabaşaçatıb.Üçgünlüktəlim
“Silahlımünaqişə zamanımədəni sərvətlə-
rin qorunması haqqında” 1954-cü il tarixli
HaaqaKonvensiyasınahəsrolunmuşdu.
Konvensiya üzrə təlimçi, Esseks Uni-

versitetinin (Böyük Britaniya) hüquq üzrə
fəlsəfə doktoru Marina Lostal mədəni sər-
vətlərlə bağlı cinayət aktları, milli cinayət
qanunvericiliyindətələbolunanuyğunlaşma
məsələləri, beynəlxalq səviyyədəmüharibə
cinayətlərikontekstindəmədənimülkiyyətin
dağıdılması,insanlıqəleyhinəcinayəttəqibi,
BeynəlxalqCinayətMəhkəməsininyurisdik-
siyası təcrübələrindənbəhsedib.Həmçinin
tematik viktorina, xüsusi nümunəvi ssena-
rilər üzərindən keys stadilər və sual-cavab
sessiyasıtəşkiledilib.SonhissədəM.Lostal
keçilmişmövzularıbir-bir iştirakçılarlabirgə
müzakirəedərəköyrənilmişbilikləridahada
möhkəmləndirib.
AzərbaycanYaradıcıSənayelərFederasi-

yasıİdarəheyətininsədri,təlimproqramının
rəhbəri Vasif Eyvazzadə iştirakçıları təbrik
edib.O,proqramçərçivəsindəelanedilmiş
MilliİrsPlatforması(“İrsAzərbaycan”/“Heri-
tageAzerbaijan”platforması)haqqındamə-
lumat verib vəbukursun iştirakçılarınında
platformadayeralacağınaümidvarolduğu-
nubildirib.
V.Eyvazzadənəzərdətutulannövbətitəlim

kurslarıbarədədəməlumatverib.Sondatə-
lim kursunun iştirakçılarına sertifikatlar təq-
dimedilib.

Təlim kursundaXarici İşlərNazirliyi,Mü-
dafiəNazirliyi,MədəniyyətNazirliyi,BaşPro-
kurorluq,DövlətTurizmAgentliyi,DövlətŞə-
hərsalmavəArxitekturaKomitəsi,Qarabağ
iqtisadi rayonuna daxil olan işğaldan azad
edilmişərazilərdəAzərbaycanRespublikası

Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyi, Şuşa
ŞəhəriDövlətQoruqİdarəsi,Minatəmizləmə
Agentliyi,“İçərişəhər”DövlətTarix-Memarlıq
Qoruğu İdarəsi,AMEA-nınmüvafiq institut-
ları,MemarlıqvəİnşaatUniversitetivəADA
Universitetinintəmsilçiləriiştirakediblər.

İrsin idarəedilməsi bacarıqları 
üzrə növbəti treninq yekunlaşıb

Lənkəran teatrında iki tamaşanın məşqləri aparılır
LənkəranDövlətDramTeatrındaikiyeni
tamaşanınməşqləriaparılır.Gəncrejis
sorTərlanAbdullayevyazıçıdramaturq
İlqarFəhminin“Şahnamə”tarixidramı
əsasında“Qanlınamə”tamaşasıüzə
rindəməşqləriyekunlaşdırmaqüzrədir.

Səhnə əsərinin quruluşçu rəssamı Tər-
lan Sadıqov, musiqi tərtibatçısı Fərahim
Fərəcovdur. Rolları Xalq artisti Qabil Qu-
liyev, Əməkdar artist Sucəddin Mirzəyev,

artistlərdən Əlibala Əsgərov, Allahverən
Babayev, MiraslanAğayev, Səyad Əliyev
vədigərləriifaedirlər.
Teatrda mərhum yazıçı-dramaturq,

Əməkdar incəsənət xadimi Məmmədhü-
seyn Əliyevin “Prokuror” pyesinin məşq-
lərinədəbaşlanılıb.Tamaşanınquruluşçu
rejissoruƏməkdar incəsənət xadimiOruc
Qurbanov,quruluşçurəssamıFuadBaba-
zadə, musiqi tərtibatçısı Təvəkkül Həsə-
novdur.
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mədəniyyət naziri ilə müsahibə dərc olunub
“DiplomaticWorld”(“Diplomatiyaaləmi”)jurnalındaAzər
baycanRespublikasınınmədəniyyətnaziriAnarKərimovilə
müsahibədərcedilib.

Müxtəlifmövzularadairsuallarıcavablandırannazirmədəniir
sinqorunmasıiləbağlıqeydedibki,tarixvəmədəniyyətabidə
lərixalqınmillisərvətidirvənazirlikbusahəyəböyükhəssaslıqla
yanaşır.
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindən2008ciildəirəlisürülənmə

dəniyyətlərarasıdialoqadair“BakıProsesi”təşəbbüsühaqqında
danışanAnarKərimov bu təşəbbüs çərçivəsindəAzərbaycanın
beynəlxalqmiqyasdamədəniyyətlərvədinlərarasıdialoqatöhfə
lərverdiyinidiqqətəçatdırıb.
MədəniyyətNazirliyitərəfindənötənilbəyanedilən“Mədəniy

yətnaminəsülh”(PeaceforCulture)qlobalçağırışıhaqqındamə
lumat verən nazir qeyd edib ki, BMTnin SivilizasiyalarAlyansı
və İCESCO tərəfindəndəstəklənənbu layihənin əsasməqsədi
mədəniyyətinqorunmasıüçünregiondasülhünbərqərarolunma
sıdır.
Anar Kərimov TÜRKSOY tərəfindən Azərbaycanın 270 yaş

lımədəniyyət paytaxtı,muğamsənət beşiyimiz Şuşa şəhərinin
2023cüilüçün“TürkDünyasınınMədəniyyətPaytaxtı”elanedil
məsi ilə bağlı görülən işlərdən dəbəhs edib.Bildirilib ki, işğal
danazadedilmişŞuşayavədigərərazilərimizəmədəniyyətingeri
qaytarılması istiqamətindəMədəniyyətNazirliyi tərəfindənmüx
təliflayihələrhəyatakeçirilir.HazırdaŞuşaşəhərinintarixigörkə
mininbərpası,əvvəlkişöhrətininözünəqaytarılmasıvəənənəvi
dolğunmədənihəyatınaqovuşması,eləcədəAzərbaycanınço
xəsrlikzənginmədəniyyətinin,memarlıqvəşəhərsalmasənətinin
parlaqincisikimibeynəlxalqaləmdətəbliğinitəminetməkməqsə
diləmüvafiqişləraparılmaqdadır.
Qeydedəkki,AzərbaycanXarici İşlərNazirliyinin ingilisdilin

dəçapolunan “DiplomaticWorld” jurnalı2002ci ildən fəaliyyət
göstərir.Jurnaldamüxtəlifölkələrdəntanınmışsiyasixadimlərin,
dövlətrəsmilərininmüsahibəvəməqalələridərcedilir.

Özbəkistanda Azərbaycan 
musiqi alətlərinin sərgisi təşkil ediləcək

AzərbaycandasəfərdəolanÖzbəkistanBaşnazirininmüavini,
turizmvəmədəniirsnaziriAzizAbduhakimovBeynəlxalqMu
ğamMərkəzini(BMM)ziyarətedib.NaziriSəmərqəndDövlət
Universitetininrektoru,professorRustamXolmuradovvə“Öz
bəkistan24”DövlətTeleviziyasınınəməkdaşlarımüşayiətedib.

BMMindirektoru,XalqartistiMuradHüseynovqonaqlaraAzər
baycanınmusiqimədəniyyəti,muğamsənətihaqqındaməlumat
verib.Bildiribki,AzərbaycanınBirincivitseprezidenti,ölkəmizin
birinci xanımı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə inşa olunan
BeynəlxalqMuğamMərkəzinin açılışı 2008ci ilin 27 dekabrın
da keçirilib.Qeyd edilib ki,Azərbaycanmuğamı və bu sənətin
əsasalətləri–tar,kamançaUNESCOnunQeyrimaddimədəni
irssiyahısındayeralır.HeydərƏliyevFondudünyadamusiqimi
zintəbliği iləbağlıböyüklayihələrhəyatakeçirir.Çoxsaylıölkə
lərdəmuğamifaçılarımızçıxışlaredir.Dünyanınməşhurifaçıları
vəmusiqikollektivləriiləəlaqələrqurulur.Eynizamandamərkəz
tərəfindənmüxtəliflayihələrreallaşdırılır,elmikonfranslar,dəyir
mimasalar,konsertlərkeçirilir.

AzizAbduhakimovbuilÖzbəkistanınXivəşəhərindətəşkiledi
lən“Lazgi”festivalındaBMMinsolistlərininvə“Qarabağ”muğam
qrupununuğurluçıxışlarıiləbağlımərkəzinrəhbərliyinətəşəkkür
edib.Nazirikiqardaşölkəarasındamuğamsənətiningenişinki
şafınəzərəalınaraqbirgə tədqiqat işlərininhəyatakeçirilməsini
təklifedib,qarşılıqlısənətmübadiləsininvacibliyinivurğulayıb.
Qonaqlara BMMin foyesindəki daimi ekspozisiyada nümayiş

olunanmillimusiqialətlərihaqqındaməlumatverilib.
GörüşzamanıÖzbəkistanMakom(muğam)İnstitutundaAzər

baycanmillimusiqialətləri–tar,kamançavəqavalındaimisərgi
lənməsi,eynizamandaAzərbaycandavəÖzbəkistandaqarşılıqlı
olaraqmusiqialətlərimizinsərgilərinintəşkiliiləbağlırazılıqəldə
edilib.
SonraBMMinsolistləri tarzənRəşad İbrahimovvəkamança

ifaçısıTəbrizYusifovunmüşayiətiiləVIIIMuğamTeleviziyaMü
sabiqəsinin iştirakçılarıÜlkərAbdullayevavəFuadƏzizzadənin
iştirakı ilə konsert proqramı təqdim olunub.Gənc xanəndələrin
səsləndirdiyixalqmahnılarıvə təsnifər,eləcədəmuğamlardan
parçalarmaraqlaqarşılanıb.
Görüşzamanı“Özbəkistan24”kanalınınçəkilişqrupuBMMin

fəaliyyətiniəksetdirənsüjetdəhazırlayıb.
Lalə

MədəniyyətnaziriAnarKəri
movİranınmədəniirs,turizm
vəəlişlərisənayesinaziri
SeyidİzzətullahZərqamiilə
görüşüb.QonaqİslamƏmək
daşlığıTəşkilatı(İƏT)Turizm
NazirləriKonfransınınXIses
siyasındaiştiraketməküçün
ölkəmizəsəfəredib.

Görüşdə iki dost ölkənin qə
dim tarixə malik münasibətləri
nin təməlinin qarşılıqlı etimad
üzərində qurulduğunu diqqətə
çatdıran Anar Kərimov mədəni
vəhumanitarsahədəəməkdaş
lıqdansözaçıb.
SeyidİzzətullahZərqamiöznöv

bəsində ölkələrimiz arasında tari
xənmövcudolanvəuğurladavam

edənmöhkəmdostluqmünasibət
lərindənbəhsedərəkbuxüsusda
kütləviinformasiyavasitələrinində
böyükroluolduğunudeyib.

Söhbət zamanı Azərbaycanın
işğaldanazadolunmuş tarixi tor
paqlarında dağıdılmış həm mü
səlman, həm də xristian dininə

aid məbədlərin eyni həssaslıqla
bərpa olunması yüksək qiymət
ləndirilib.Azərbaycanınmədəniy
yət paytaxtı Şuşanın ümumilikdə
İslamdünyasıüçünyüksəkdəyər
kəsb etdiyi qeyd olunub. Həmçi
nin qlobal problemlərdən sayılan
islamofobiyailəmübarizədəbirgə
əməkdaşlığınönəmivurğulanıb.
Eləcə də Qarabağda davam

edənbərpavəquruculuqişlərin
də İranın təcrübəsindən yarar
lanmağınvacibliyivurğulanıb.
Xudafərin körpüsünün birgə

bərpasıməqsədiləanlaşmame
morandumununimzalanmasıba
rədədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Görüş tərəfəri maraqlandıran

bir sıra mövzuların müzakirəsi
ilədavamedib.

Xudafərin körpüsünün birgə bərpası məqsədilə 
İranla anlaşma memorandumu imzalanacaq

əvvəli səh. 1-də
Muğam festivalı haqqındamə

lumat verən nazir müavini qeyd
etdiki,respublikanınşəhərvəra
yonlarından2yaşqrupu(912və
1317 yaş) üzrə istedadlı şagird
lərinqatıldığı festival ikimərhələ
də keçirilib. Regionlar üzrə təşkil
olunanilkmərhələdə1ciyerlərin
qalibləri Bakı şəhərində keçirilən
final mərhələsində iştirak etmək

hüququqazanıblar.Festivalınfinal
mərhələsində Xalq artisti Teyyub
Aslanovun sədrliyi ilə Xalq artisti
GülyazMəmmədovavəƏməkdar
artistZakirƏliyevdənibarətmün
sifər heyəti tərəfindən iştirakçıla
rınçıxışlarıqiymətləndirilib.
Sevda Məmmədəliyeva çı

xışının sonunda bütün festival
iştirakçılarını, qalibləri, onla
rın müəllimlərini, valideynlərini,
məktəblərin kollektivini təbrik
edərəkuğurlararzuladı.

Münsifər heyətinin sədri Tey
yub Aslanov festivalın təşkili
nə görə Mədəniyyət Nazirliyinə

minnətdarlığını bildirdi. Dedi ki,
muğam sənətimizin inkişafı və
təbliğiməqsədilətəşkiledilənla
yihəsəhnəmizəneçəneçəyeni
adlarbəxşetmişoldu.
Sonra qaliblər elan olundu.

Festivalın Qranpri mükafatı
nı Tuncay Oruczadə (Ağdam)
qazandı. İsfəndiyar Dadaşov
(H.Sarabski adına 7№li Mu
siqi məktəbi – Bakı), Əli Ağa
zadə (Sabirabad) I, Mətin Cə
fərov (Ağdam), Sadiq Zeynallı

(Beyləqan), Aydın Həmzəyev
(G.Şaroyev adına 35 nömrəli
Musiqiməktəbi – Bakı),Aynur

Ağamalıyeva (Salyan) II, Ni
had Məmmədzadə (Xırdalan),
PoladSalmanlı (Bərdə),Turan
Salahov (Goranboy), Mənzurə
Abdürəhmanova (Q.Qarayev
adınaMərkəzi İncəsənətMək
təbi –Bakı),GülyazHəsənza
də (M.Maqomayev adına 26
nömrəli Musiqi məktəbi – Ba
kı), Fatimə Hümmətova (Şəki)
vəLəmanMəmmədova(Ağca
bədi)IIIdərəcəlimükafatalayiq
görüldülər.

Qaliblərə diplom və fəxri fər
manlar təqdim edildi. Şagirdləri
festivala hazırlayanmüəllimlərə

və konsertmeysterlərə isə fəxri
fərmanlarverildi.
SondafestivalınqalibləriBey

nəlxalqMuğamMərkəzininsəh
nəsində bir daha məharətlərini
göstərdilər. İfaçıları Rəşid Beh
budovadınaAzərbaycanDövlət
MahnıTeatrınınansamblı (bədii
rəhbər –Mirxalid Salayev)mü
şayiət edirdi. Konsert alqışlarla
qarşılandı.

L.Azəri

əvvəli səh. 1-də
Dövlətbaşçısınəzərəçatdırıb

ki, bu ilinmartayındaAzərbay
cana səfəri çərçivəsində UN
HABITATın icraçı direktoru xa
nımMaimunaMohd Şərif azad
olunmuşAğdam şəhərinə səfər
edib və dağıntıların miqyasının
şahidi olub. “Biz azad edilmiş
ərazilərimizinyenidənqurulması

sahəsindəUNHABITATilədaha
sıx əməkdaşlıq etmək arzusun
dayıq və təşkilatın mütəxəssis
lərininyenidənqurmaprosesinin
iştirakçıları olmasını gözləyirik”,
–deyəİlhamƏliyevvurğulayıb.
DünyaŞəhərForumununses

siyasındaiştirakedənDövlətŞə
hərsalmavəArxitekturaKomitə
sinin sədriAnar Quliyev bildirib

ki, Azərbaycanın postmünaqişə
dövründə ərazilərin bərpasına
dair təcrübəsini Ağdamda ke
çiriləcək forumda bölüşmək və
digər ölkələrin bu təcrübədən
faydalanmasınaşəraityaratmaq
mümkünolacaq.
Sessiyada nazirlər səviyyə

sində keçirilən dəyirmi masa
da Azərbaycanın şəhərsalma
və məskunlaşma sahələrindəki
prioritetləri barədəməlumat ve
rilib. Qeyd edilib ki, işğal döv
ründə şəhər və yaşayışməntə
qələrinin tamamilə dağıdılması,
infrastrukturun məhv edilməsi
və ərazilərin minalanması bər
paişlərininsürətləaparılmasına
mənfitəsirgöstərir.

Dünya Şəhər Forumunun 11
ci sessiyasında Şuşada aparı
lan bərpaquruculuq işlərindən
də danışılıb. Sessiya çərçivə
sindəlokalvəregionalidarəçilik
orqanları rəhbərlərinin dəyirmi
masası keçirilib. Dəyirmimasa
dadünyanınmüxtəlifölkələrində
şəhər idarəçiliyinə dair təcrübə
lərtəqdimolunub.
Azərbaycan Prezidentinin

Şuşa rayonu üzrə xüsusi nü
mayəndəsi Aydın Kərimov
tədbirdə çıxış edib. O bildi
rib ki, dövlətimizin başçısının
sərəncamı ilə işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə xüsusi ida
rəçilik formaları təsis edilib.
Yeniidarəçilikformasıişğaldan

azad edilmiş ərazilərdə, eləcə
də Şuşa şəhərində bərpaqu
ruculuq işlərinin aparılması,
məcburiköçkünlərinözdoğma
torpaqlarınaqayıdışı,eləcədə
dövlətvətəndaş arasında yeni
keyfiyyət standartlarına söy
kənən xidmətlərin göstərilmə
si üçünməqsədyönlü fəaliyyət
göstərir.
Xüsusi nümayəndə vurğula

yıb ki, Şuşada 200ə yaxın ta
rix və mədəniyyət abidəsi var.
Təəssüfər olsun ki, abidələrin
bir hissəsi işğal zamanı tama
milə məhv edilib, qalanları isə
yararsız vəziyyətə düşüb. Şuşa
qalası,ocümlədən4abidəartıq
bərpaolunub.

AydınKərimovdeyibki,bərpa
və quruculuq işlərinin sistem
li şəkildə aparılması məqsədilə
ötən ilin aprel ayından şəhərin
Baş planı hazırlanıb. Baş pla
na əsasən, 50min kvadratmetr
sahədə16qəzalı yaşayışbina
sı sökülərək yeni məktəb bina
sı, xəstəxana, yeni məscid, 5
ulduzlu hotel, konfransmərkəzi
və televiziya qülləsinin tikintisi
nə başlanılıb. Hazırda nüfuzlu
xarici ekspertlər qrupu tərəfin
dən yeni dayanıqlı su təchizatı
vəkanalizasiyasistemişəbəkəsi
layihələndirilirvəbuişlərcariilin
payızında başa çatdırılmalıdır.
2023cü ilin əvvəlindən şəbəkə
tikintisiişlərinəbaşlanacaq.

“Şuşa İli”nə həsr olunan 
muğam festivalına yekun vuruldu

Mədəniyyətimizin Qarabağa qayıdışı həm də milli ləyaqətin təntənəsidir

BMT-nin Məskunlaşma Proqramı ilə birgə 
Ağdamda Milli Şəhər Forumu keçiriləcək

Forum Azərbaycanın ərazilərin bərpasına dair təcrübəsini bölüşməyə imkan verəcək

Gürcüstan muzeyləri ilə əməkdaşlıq genişlənir
AzərbaycanGürcüstanəla
qələriçoxqədimtarixiköklərə
malikdir.Möhkəmtarixizəmin
üzərindəqurulmuşmünasibət
lərbugünikiölkərəhbərliyinin
diqqətivəhimayəsisayəsində
uğurlainkişafedir.İkitərəflimü
nasibətlərinmühümbiristiqa
mətidəmədəniyyətsahəsində
əməkdaşlıqdır.Ocümlədən
muzeylərarasındaəməkdaşlıq
genişlənir.

Bu sahədə təcrübə mübadi
ləsinin aparılması məqsədilə
Gürcüstan Milli Muzeyinin baş
direktoru, Gürcüstan Milli Elm
lərAkademiyasınınmüxbirüzvü,
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq
Akademiyasının fəxri doktoru,
tanınmışantropoloqvəarxeoloq
DavidLordkipanidze2730 iyun
tarixindəölkəmizəsəfəredib.
SəfərçərçivəsindəAzərbaycan

Milli İncəsənətMuzeyindəDavid
Lordkipanidzenin “Afrikadan ilk
insanlar. Qafqazdan baxış” adlı
mühazirəsitəşkilolunub.

Tədbirdə Prezident Admi
nistrasiyası Humanitar siya
sət, diaspor, multikulturalizm
və dini məsələlər şöbəsinin
müdiri Fərəh Əliyeva, mədə
niyyətnazirininmüaviniSevda
Məmmədəliyeva, Milli Azər
baycanTarixiMuzeyinindirek
toru,akademikNailəVəlixanlı,
həmçininarxeoloqlar,tarixçilər
vəsahəüzrəmütəxəssisləriş
tirakediblər.

Mövzubarədəgeniştəqdimatla
çıxış edən D.Lordkipanidze ant
ropologiya və arxeologiya sahə
sindəaparılan tədqiqatlar vəye
niliklərbarədəbirsıraməqamlara
toxunub, həmçinin ötən ilin iyu
lundaaçılanvəXXIəsrinregional
muzey nümunəsi olan Bolnisi
Muzeyihaqqındaətrafıməlumat
verib.Mühazirəiştirakçılarınsual
larının cavablandırılması və dis
kussiyailədavamedib.

Səfər zamanı D.Lordkipanid
ze ilə AMEAnın Milli Azərbay
can Tarixi Muzeyində də görüş
keçirilib. AMEAnın prezidenti
vəzifəsini icra edən akademik
Arif Həşimov, mədəniyyət nazi
rininmüavini,AMEAnınmüxbir
üzvü Sevda Məmmədəliyeva,
muzeyin baş direktoru, akade
mikNailəVəlixanlı,Arxeologiya
elmifond şöbəsinin müdiri, do
sent Nasir Quluzadənin iştirakı
iləkeçiriləngörüşdəhərikiölkə
də aşkar olunmuş qədim fauna
vəhominidnümunələrinin (hey
vanvəinsanqalıqlarının)müasir
texnologiyaların tətbiqi ilə araş
dırılmasıistiqamətindəlayihənin
hazırlanmasımüzakirəolunub.
Qeyd olunan tədqiqatlar va

sitəsilə dövrün təbii şəraiti və
morfoloji xüsusiyyətlərinin öyrə
nilməsinin iki ölkənin elmi üçün
xüsusi əhəmiyyət kəsb edəcəyi
bildirilib. Müzakirə zamanı layi
hənin multidisiplinar olması və
gənc kadrların cəlb edilməsinə
diqqətyetirilməsininvacibliyixü
susivurğulanıb.
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İyunun29-daAğstafarayon
HeydərƏliyevMərkəzində
MədəniyyətNazirliyiyanın-
daMədəniİrsinQorunma-
sı,İnkişafıvəBərpasıüzrə
DövlətXidmətivəAzərbaycan
Memarlarİttifaqınınbirgə
təşkilatçılığıilə“Gəncə-Daşkə-
sənvəQazax-Tovuziqtisa-
dirayonlarınıntarixiirsinin
qorunmasıvəşəhərsalmanın
inkişafı”adlıplenumukeçirilib.

Plenumda Memarlar İttifaqı
İdarə heyətinin sədri Elbay Qa
sımzadə,MədəniİrsinQorunma
sı,İnkişafıvəBərpasıüzrəDöv
lətXidmətinin rəisiAzadCəfərli,
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyə
tinin başçısı Seymur Orucov,
AzərbaycanMemarlıq və İnşaat
Universitetininrektoru,professor
GülçöhrəMəmmədova,eləcədə
memarlar,ekspertləriştirakedib.
Tədbir iştirakçıları öncə

ümummilli lider HeydərƏliyevin
şəhərin mərkəzində ucaldılmış
abidəsiniziyarətedib,önünəgül
dəstələriqoyublar.
İştirakçılarAğstafarayonHey

dərƏliyevMərkəzinin foyesində
“Müasir Azərbaycan memarlığı”
adlısərgiilətanışolublar.
Sonra mərkəzin akt zalında

tədbirinrəsmihissəsibaşlayıb.

Tədbirdə çıxış edən Memar
lar İttifaqı İdarə heyətinin sədri
ElbayQasımzadəölkəmizdə ta
rixi abidələrə, eləcə də müasir
memarlığın inkişafına göstəri
lən dövlət qayğısından danışıb.
Bildirib ki, bugünölkəmizin hər
yerindətarixiabidələrbərpakon
servasiyaedilir,yeniyeniparklar
açılır,binalartikilir.Vurğulayıbki,
busahədəmemarlarımızözsö
zünüdeməkdədir.
Ağstafa Rayon İcra Hakimiy

yətinin başçısı Seymur Orucov
rayonunşəhərsalmaənənələrin
dən söz açıb.Qeyd edib ki, ra
yondaaparılantikintiişlərizama
nı milli memarlıq elementlərinin
istifadəsinəxüsusidiqqətyetirilir.

Azərbaycan Memarlıq və İn
şaatUniversitetinin rektoruGül
çöhrəMəmmədova tarixi abidə
lərin yerlərdə dayanıqlı inkişafa
təkanverməsiüçündahasəmə
rəliistifadəolunmasınınvacibliyi
ni qeydedib.Bildirib ki, bumə
sələdədövlət,bələdiyyələr,həm
də ayrıayrı maraqlı şəxslər sıx
əlaqədəişləməlidirlər.
Dövlət Xidmətinin rəisi Azad

Cəfərli regionda yerləşən tarixi
abidələr haqqında ətrafı məlu
matverib.Bildiribki,buregionda
9rayonvə ikişəhərüzrədövlət
tərəfindən qorunan daşınmaz
tarixmədəniyyətabidələrinin re
yestrində783abidəmövcuddur.
Onlardan405imemarlıq,346sı

arxeoloji, 24ü bağpark, monu
mental vəxatirəabidələri və8i
dekorativtətbiqi sənət nümunə
sidir.
Vurğulanıbki,Prezidentİlham

Əliyev tərəfindənmədəni irsimi
zin qorunması, bərpa və kon
servasiyası, eləcədə idarəolun
masındasəmərəliliyinartırılması
istiqamətində imzalanan fərman
vəsərəncamlarbusahəyəgös
tərilən diqqət və qayğının bariz
nümunəsidir.
Daha sonra Dövlət Şəhər

salma və Arxitektura Komitəsi
sədrinin müavini İlqar İsbatov,
“Keşikçidağ”DövlətTarixMədə
niyyətQoruğunundirektoruMu
saMursaquliyev,AMEAnınMe
marlıqvəİncəsənətİnstitutunun
şöbə müdiri Raihə Amənzadə
məruzələrlə çıxış ediblər. Mə
ruzələrdə GəncəDaşkəsən və
QazaxTovuziqtisadirayonların
damövcud olan tarixmədəniy
yətabidələrininqorunması,bər
paolunmaxüsusiyyətləri,eləcə
də müasir şəhərsalma tenden
siyalarının inkişafı məsələlərin
dəndanışıblar.
Sonda plenumun qətnaməsi

səsəqoyularaqqəbulolunub.
Tədbir iştirakçılarıdahasonra

“Avey” Dövlət TarixMədəniyyət
Qoruğuilətanışolublar.

Tarixi irsin qorunması və şəhərsalmanın inkişafı

SumqayıtRMİSumqayıtşəhərƏh-
mədBakıxanovadına1nömrəli
UşaqincəsənətməktəbiFortepiano
şöbəsininşagirdiAyselEldarova

QazaxıstanınNur-Sultanşəhərində
onlaynformatdatəşkilolunan“British
GrandFestival”daQran-primüka-
fatınalayiqgörülüb.Müsabiqədə
şagirdinuğurluçıxışınagörəməktəbin
müəllimiMehbarəNurullayevaisə
təşəkkürnaməilətəltifedilib.

***
BərdəRMİnintabeliyindəkiBərdəşə

hər1nömrəliUşaqincəsənətməktəbinin
şagirdləri də həmin müsabiqədə iştirak
edərək diplomlarla, onların müəllimləri
isətəşəkkürnaməilətəltifolunublar.

***

SabirabadRMİ tərəfindənbu ilin ap
relindən“Həftəninkitabı”adlılayihəhə
yata keçirilir. Layihə çərçivəsində həm
yerli, həm də xarici yazarların müxtəlif
mövzularda kitabları “Həftənin kitabı”

olaraqseçilibvəregionalidarənin,həm
çinin idarənin tabeliyində fəaliyyətgös
tərənMKSlərinsosialşəbəkəhesabla
rındapaylaşılaraqgenişoxucukütləsinə
təqdimedilib.

***
AğdaşRMİAğdaşrayonMKSninşə

hər,qəsəbəvəkəndkitabxanafiliallarının
yerləşdiyibütünyaşayışməntəqələrində
26İyun–SilahlıQüvvələrGünümünasi
bətilə“Açıqkitabxana”aksiyasıkeçirilib.
Aksiyadakitabxanalarınfondlarındaolan
silahlıqüvvələrimizinqəhrəmanlıqlarına,
mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya həsr
olunmuşkitablarnümayişetdirilib.

***

GəncəRMİGəncəşəhərUşaq incə
sənət məktəbinin 2021/2022ci tədris
ilinin yekunlarına həsr olunmuş hesa
batkonsertikeçirilib.Konsertdənsonra
məktəbindirektoruTəvəkkülHüseynli il

ərzindəbeynəlxalqmüsabiqələrdəfərq
lənənmüəllimvəşagirdlərədiplom,fəxri
fərmanvətəşəkkürnamətəqdimedib.
Gəncə şəhər MKSnin Mərkəzi Kitab

xanasının Uşaq şöbəsi uşaqların asudə
vaxtlarınınsəmərəlitəşkili,onlarındünya
görüşününvəbilikdairəsiningenişlənmə
siməqsədilə“Yaytətilinikitablarlakeçirək”
başlığıaltındamütaliəgünükeçirib.

***
LənkəranRMİ Lerik rayonHeydərƏli

yev Mərkəzində 26 İyun – Narkomaniya
vəNarkobiznesəqarşıBeynəlxalqMüba
rizəGünüiləəlaqədarmaarifəndiricitədbir
keçirilib.Tədbirdə gənclərə asudə vaxtla
rını səmərəli dəyərləndirmələriməqsədilə
tövsiyələrverilib,zərərlivərdişlərdənuzaq
durmağınvacibolduğuvurğulanıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

İslam ölkələrinin nümayəndələri 
Şuşaya səfər ediblər

İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı(İƏT)TurizmNazirləriKonfransının
AzərbaycandakeçirilənXIsessiyası(27-29iyun)iştirakçılarının
işğaldanazadolunmuşərazilərəsəfəritəşkiledilib.İyunun
29-daİslamölkələrinintəmsilçiləriŞuşadaolublar.

İƏTinBaş katibiHisseinBrahimTaha,Özbəkistan,Pakistan,
İran,Qambiya, Niger,Malayziya, Sudan, Uqanda,Qabonun tu
rizm nazirləri, nazirmüavinləri, Ərəb TurizmTəşkilatının nüma
yəndələriŞuşaşəhərindəişğalmüddətindəermənivandalizminin
qurbanıolmuşAşağıGövhərağavəYuxarıGövhərağaməscidlə
rindəaparılanbərpavətəmirişləriilətanışolublar.
Səfər zamanı qonaqlara Şuşa rayonunun Daşaltı kəndinin tu

rizmimkanları,buradaturizmvərekreasiyazonasınınyaradılması
üçünmövcudpotensialhaqqındadaməlumatverilib.DövlətTurizm
AgentliyininsədriFuadNağıyevbuərazilərinturizmpotensialınınis
tifadəsiüçünŞuşaşəhərininturizminkişafstrategiyasınınvəDaşal
tınınturizminkişafkonsepsiyasınınhazırlandığınıdiqqətəçatdırıb.
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsiİdarəheyətininsədriMəftun

Abbasov tərəfindənŞuşanın tarixi,Vətənmüharibəsindənsonra
aparılanyenidənqurmavəbərpaişləri,şəhərdəkiİslamirsinəaid
abidələrhaqqındaətrafıinformasiyaverilib.
Qeydedəkki,İƏTTurizmNazirləriKonfransınınXIsessiyasının

iştirakçılarıFüzuliaeroportuilədətanışolublar.

Otuz ildən sonra ilk dəfə
Şuşa teatrı Şuşada tamaşa göstərib

1943-cüildəyaradılanvə1949-cuildərespublikada(eləcədə
ümumilikdəkeçmişSSRİməkanında)birsırarayonteatrları
iləbərabərfəaliyyətinidayandıranŞuşaDövlətMusiqiliDram
Teatrıbirdə1992-ciildə,artıqŞuşaşəhəriişğalolunandan
sonrafəaliyyətinibərpaetmişdi.BumüddətdəBakıdafəaliy-
yətgöstərən,2018-ciildənəsaslıtəmir-bərpaedilmişayrıca
binasıdaolanyaradıcıkollektiv,nəhayət,30ildənsonraazad
Şuşadailkdəfətamaşagöstərib.

MədəniyyətNazirliyivə“Veysəloğlu”ŞirkətlərQrupunaaidolan
“Araz” supermarketlər şəbəkəsinin birgə təşkilatçılığı ilə iyunun
29daŞuşaDövlətMusiqiliDramTeatrıdoğmaşəhərdəmillidra
maturgiyanın ilksəhnəəsərini–M.F.Axundzadənin “Sərgüzəşti
vəzirixaniLənkəran”tamaşasınınümayişetdirib.
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğuİdarəsinindədəstəkverdiyitamaşa

nümayişiaçıqhavadagerçəkləşib.

Milli mətbuatın banisinin 180 illiyi 
münasibətilə 

BuilAzərbaycanmillimətbuatınınbanisi,görkəmlimaarifçi,mü-
təfəkkirHəsənbəyZərdabinin(1842-1907)anadanolmasının180
illiyidir.Bumünasibətləölkəmizdəmüxtəliftədbirlərkeçirilir,maarif
vəmətbuatfədaisininxidmətləriminnətdarlıqlayadasalınır.

Xaçmaz RMİnin
tabeliyindəki Qusar
rayon Mərkəzi Kitab
xanasında da “Azər
baycan mətbuatının
banisi – Həsən bəy
Zərdabi”adlıtədbirke
çirilib, sərgi nümayiş
etdirilib.

*** 
AğstafaRMİninəhatəetdiyiTovuz rayonMərkəziKitabxana

sında“HəsənbəyZərdabi–180”mövzusundatədbirtəşkiledilib.
ÇıxışedənlərZərdabininAzərbaycanmədəniyyətvəmətbuatının
inkişafındaverdiyitöhfələrdəndanışıblar.Tədbirdəiştirakçılarey
niadlısərgiilətanışolublar.
Qazax rayon MKSnin E.Hüseynov adına Mərkəzi Kitabxanası

“Görkəmlitəbiətşünasalim”adlısərgitəşkiledib.SərgidəHəsənbəy
Zərdabininəsərlərivəhaqqındaolanmateriallarnümayişolunub.

270 yaşlı mədəniyyət paytaxtımız

AğcabədiRegionalMədəniyyətİdarə-
si(RMİ)AğcabədişəhərÜ.Hacıbəyli
adınaQarabağMuğamMərkəzində
“Şuşaİli”çərçivəsində“Muğamge-

cəsi”adlıkonsertproqramıkeçirilib.Kon-
sertiregionalidarəninəməkdaşları,rayon
ictimaiyyətininnümayəndələriizləyiblər.

***
Kürdəmir RMİ Kürdəmir Rayon TarixDi

yarşünaslıq Muzeyində “Şuşa Qarabağın
döyünənürəyidir”adlıtədbirkeçirilib.Tədbir
iştirakçılarına Şuşa şəhərinin qədim tarixin
dən,Qarabağınincəsənətimizə,mədəniyyə
timizəbəxşetdiyitarixişəxsiyyətlərdənsöh
bətaçılıb.Mədəniyyət işçilərimuzeyinsərgi
zalında“Şuşaİli”münasibətiləaçılansərgiyə
baxıblar.

***

GəncəRMİGoranboyrayonMehmanNa
zarovadınaQızılhacılıqəsəbəUşaqmusiqi
məktəbində“Şuşaİli”iləbağlıtədbirkeçirilib.
Tədbirdəkonsertproqramıtəqdimolunub.

***

İsmayıllı RMİ İsmayıllı rayon Heydər Əli
yevMərkəzi,rayonMKSvəDiniQurumlarla
İşüzrəDövlətKomitəsiŞamaxıbölgəsiüzrə
şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə “Şuşa İli”nə
həsrolunmuştədbirkeçirilib.ÇıxışlardaŞu
şanınAzərbaycanmədəniyyətinəvəədəbiy
yatınabəxşetdiyişəxsiyyətlərdəndanışılıb.

***
MasallıRMİMasallı rayonMərkəziKitab

xanasında “Şuşa mədəniyyətinin inciləri”
mövzusunda tədbirkeçirilib.Tədbirdəkitab

xananın direktoru Əlhəddin Nəzərov çıxış
edərək270yaşlıŞuşanınmədənizənginlik
lərindənsözaçıb.

***
AğstafaRMİnintəşəbbüsüiləkeçirilən“Ru

humuzunvətənidirŞuşa”adlı yaradıcılıqmü
sabiqəsinin final mərhələsi keçirilib. Müsabi
qədəidarəninəhatəetdiyirayonlarüzrəuşaq
musiqiməktəblərişagirdlərininmüxtəlifixtisas
larüzrə ifaları,uşaqlarınşeirqiraətidinlənilib,
rəsmqalereyalarıdərnəküzvlərininrəsməsər
lərinəbaxışkeçirilib.AğstafaşəhərH.Arifadına
Uşaqmusiqiməktəbindəkeçiriləntəltifolunma
mərasimində çıxış edənRMİnin rəisiNurəd
dinMehdiyevqalibləritəbrikedib,müsabiqənin
əhəmiyyətindəndanışıb.Sondaqaliblərəida
rəninfəxrifərmanlarıtəqdimolunub.

Vətən qəhrəmanlarını tanıyaq və tanıdaq

LənkəranRMİLənkəranşəhərHeydər
ƏliyevMərkəzindəVətənmüharibəsi
şəhidiOrxanQuluzadənindoğumgünü
iləəlaqədaranımmərasimikeçirilib.

Çıxışedənlərşəhidhaqqındaxatirələrini
bölüşüb,onundöyüşyolundansözaçıb-
lar.TədbirdəOrxanQuluzadəninşəxsi
əşyalarınınnümayişolunduğusərgiyə
baxışolub.

***
BiləsuvarRMİNeftçalarayonMərkəziKitab

xanasındaşairpublisistBədirəRzaHəsənqı
zının şəhidlərə həsr olunmuş “Nəfəsimiz Və
təndir”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.Təqdimatda
şəhidailələri,ziyalılarvəgəncləriştirakediblər.

***
MasallıRMİCəlilabadrayonGünəşlikənd

Mədəniyyətevivəkitabxanasınınəməkdaş
larıBirinciQarabağmüharibəsişəhidiVüqar
Niftullayevinailəsinəbaşçəkiblər.

***

QubanınÇartəpə kəndində torpaqlarımızın
azadlığıuğrundaşəhidlikzirvəsinəucalangi
zirÜrfanÇingizoğluMəmmədovunxatirəsini
əbədiləşdirmək məqsədilə bulaq kompleksi
istifadəyə verilib. Kompleksdə Ürfanla yana
şı,BirinciQarabağmüharibəsindəşəhidolan
Vətən övladlarının da xatirə lövhəsi yer alıb.
Ürfan Məmmədov 1994cü il iyunun 28də
Çartəpəkəndindəanadanolub.2017ci ildən
ordu sıralarındamüddətdən artıq həqiqi hər
bixidməthərbiqulluqçusukimifəaliyyətgös
tərib. Qəhrəman gizir Vətən müharibəsində

Suqovuşan və Talış istiqamətində döyüşlərə
qatılıb.Sentyabrın28dəTalışkəndindəşəhid
likzirvəsinəucalıb.Ölümündənsonra“Vətən
uğrunda”, “Cəsur döyüşçü” və “Suqovuşanın
azadolunmasınagörə”medallarıilətəltifedi
lib.ÜrfanınəmisiMaisMəmmədovisəBirinci
Qarabağmüharibəsişəhididir.

***

ŞəkiRMİŞəki şəhərHeydərƏliyevMər
kəzindəMədəniyyətNazirliyi,“İctimai”TVvə
C.Cabbarlı adına “Azərbaycanfilm”Kinostu
diyasının birgə istehsalı olan “Görünməyən
qəhrəmanlar.27sentyabr”adlısənədlifilmin
nümayişikeçirilib.ŞəkiRMİninrəisivəzifə
siniicraedənTərlanNəsibovvədigərqonaq
larfilmiizləyiblər.

***
Sumqayıt RMİ Xızı rayon nümayəndəli

yinin əməkdaşları Vətən müharibəsi şəhidi
ElnurAğaəhmədovunailəsiniziyarətediblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSnin15say

lıkitabxanafilialıAzərbaycanınMilliQəhrə
manı, Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi
Malik Əsədovun (19621992) anadan ol
masının60 illiyi iləəlaqədar “Qəhrəmanla
rı tanıyaqvə tanıdaq”başlığıaltında tədbir
keçirib.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər
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Bəzənquramasənətini
kasıbinsanlarınyarat
dığınıdeyirlər.Lakinbu
yanaşmadoğrudeyil.

Birçoxquramalardabahalı
parçanümunələrinədərast
gəlinir.Busənətbirhobbi
kimiformalaşaraqbütün
təbəqələriəhatəedib.

Bu fi kir lər iyu nun 28-də Azər-
bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də 
“Xa li də Nə si ro va nın qu ra ma 
dün ya sı” ad lı sər gi nin açı lı şın da 
səs lən di ril di.

Sər gi nin açı lı şın da çı xış edən 
mu ze yin di rek to ru, Əmək dar 
mə də niy yət iş çi si Şi rin Mə li ko va 
sə nət ka rın ya ra dı cı lıq dün ya-
sın dan söz aç dı. Di rek tor Xa li də 
Nə si ro va nın ya ra dı cı lı ğı ilə uzun 
il lər əv vəl ta nış ol du ğu nu və hət-
ta ilk mə qa lə si ni də onun haq-
qın da yaz dı ğı nı bil dir di: “Xa li də 
Nə si ro va gü nü mü zün ən gör-
kəm li qu ra ma us ta la rın dan bi ri-
dir. O, hə ya tı nın 30 il dən ço xu-
nu qu ra ma sə nə ti nə həsr edib. 
İx ti sas ca kim ya çı olan Xa li də 
xa nım bu sə nə tə hob bi ki mi baş-
la yıb. Son ra lar bu hob bi si onu 
dün ya ya ta nı dıb. Xa li də Nə si ro-
va bu bə dii ənə nə ni müasir dövr-
də ya şa dan, ona özü nə məx sus 
dəst-xət ti ilə hə yat ve rən az say lı 
qa dın sə nət kar lar dan dır”. 

Şi rin Mə li ko va həm çi nin qeyd 
et di ki, Xal ça Mu ze yin də ilk də-
fə qu ra ma sə nə ti ni əks et di rən 
sər gi açı lıb. Qu ra ma ən qə dim 
teks til nö vü dür və bu sə nət dün-
ya da müx tə lif ad lar la ta nı nır: 
“Bə zən bu sə nə ti ka sıb in san-
la rın ya rat dı ğı nı qeyd edir lər. 
Am ma dü şü nü rəm ki, bu fi kir 
heç də düz gün de yil. Bə zən biz 
bu qu ra ma lar da çox ba ha lı par-
ça nü mu nə lə ri nə də rast gə li-
rik. De mə li, bu sə nət hob bi ki mi 
for ma la şa raq bü tün tə bə qə lə ri 
əha tə edib”.

Di rek tor mu zey də XIX əs rin 
so nu və XX əs ri əha tə edən qu-
ra ma la rın qo run du ğu nu de di: 
“Bu gün kü sər gi də Xa li də Nə-
si ro va nın 40-a ya xın müx tə lif 
qu ra ma nü mu nə si nü ma yiş et-
di ri lir. Sə nət ka rın müəl li fi ol du ğu 
əsər lər lə ya na şı, ona hə diy yə 
edil miş XX əs rin əv vəl lə ri nə aid 
qu ra ma lar da sər gi lə nir. Xa li də 
xa nı mın qu ra ma la rı nın ək sə riy-
yə ti ni müx tə lif ör tük lər, yas tıq 
üz lə ri, de ko ra tiv süf rə lər, mo-
zaik pan no lar təş kil edir. O, 30 
il dən çox dur bu sə nət lə məş-
ğul dur. Ha zır la dı ğı qu ra ma la ra 
ba xan da XX əs rin cə rə yan la rı nı 
gö rü rük. Bir içə ri şə hər li ola raq 
Xa li də xa nım qu ra ma lar da öz 
me saj la rı nı, şə hə rin ab-ha va sı-
nı da ötü rür”. 

Son ra çı xış edən İçə ri şə-
hər Mu zey Mər kə zi nin di rek to-
ru Əmi nə Mə li ko va bil dir di ki, 
Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nə ti nin əl van ko lo rit li, gü nəş li 
tə biəti nin is ti rəng lə ri ni özün də 
əks et di rən qu ra ma sə nə ti nin 
qə dim ta ri xi var. Əsər lə ri ni es-
kiz siz ha zır la yan Xa li də Nə si-
ro va nın mü rək kəb və zən gin 
na xış lı kom po zi si ya la rı nın əsas 
möv zu su ta rix, in cə sə nət, din və 
mə həb bət dir.

Əmi nə Mə li ko va həm çi-
nin diq qə tə çat dır dı ki, iyu lun 

7-dən av qus tun 7-dək Azər-
bay can da ilk də fə Mil li Qu ra ma 
Fes ti va lı ke çi ri lə cək. Fes ti val 
za ma nı Azər bay can mu zey-
lə ri nin fond la rın da sax la nı lan 
qu ra ma nü mu nə lə ri və qu ra ma 
sə nət kar la rı nın əl iş lə rin dən 
iba rət sər gi nü ma yiş olu na caq, 
qu ra ma məh sul la rı nın ha zır-
lan ma sı üz rə us tad dərs lə ri 
ke çi ri lə cək.

Xa li də Nə si ro va nın ye tir mə si, 
qu ra ma us ta sı Fə ri də Mus ta fa-
ye va qeyd et di ki, üzr lü sə bəb-
lər dən müəl li mi açı lış da iş ti rak 

edə bil mir. O, qo naq la ra sə nət-
ka rın adın dan də rin tə şək kü rü-
nü bil dir di. Diq qə tə çat dır dı ki, 
müəl li mi nin əsər lə rin də bəd bin 
not lar yox dur. Xa li də xa nım bu 
gün də qə dim dövr lə və müasir-
li yi bir ləş di rə rək zən gin lik lər ya-
rat maq da da vam edir. 

Qeyd edək ki, Xa li də Nə si ro-
va ilk də fə 1990-cı ilin 20 Yan-
var fa ciəsi gün lə rin də qəl bin də 
baş qal dı ran emo sional hiss lə ri-
ni ifa də edə rək 3330 ədəd par ça 
his sə sin dən “Mə nim dost la rım” 
ad lı qu ra ma nı iş lə yib. Son ra dan 
bu sə nə tə möh kəm bağ la na raq 
za man la qa za nıl mış təc rü bə 
və pe şə kar lıq sa yə sin də gö zəl 
əsər lər ya ra dıb. 

“Av ro vi zi ya-2012”, 100-dən 
çox qals tuk dan ha zır lan mış “İçə-
ri şə hə rin sir lə ri”, in san la rı qə dim 
abi də lə ri qo ru ma ğa səs lə yən 
“İm dad” ad lı iş lə ri və di gər çox-
say lı qu ra ma la rın da sə nət ka rın 
özü nə məx sus bə dii ax ta rış la rı 
ək si ni ta pıb. “Xa li də Nə si ro va-
nın qu ra ma dün ya sı” sər gi si 10 
sent yabr 2022-ci il ta ri xi nə dək 
da vam edə cək. Sər gi çər çi və-
sin də mü ha zi rə lər, qu ra ma üz rə 
us tad dər si, te ma tik eks kur si ya-
lar ke çi ri lə cək.

Lalə Azəri

Tarix, incəsənət, məhəbbət...
Xalça Muzeyində qurama ustası Xalidə Nəsirovanın əl işlərinin sərgisi

AzərbaycanDövlətMə
dəniyyətvəİncəsənət
Universitetinin(AD
MİU)100illikyubileyi

münasibətilə“ADMİU99+”
layihəsiçərçivəsindəkeçiri
lən“Pillə”tələbətamaşaları
festivalıbaşaçatıb.

Bağ la nış mə ra si min də uni ver-
si tet rəh bər li yi, pro fes sor-müəl-
lim he yə ti, ta nın mış in cə sə nət 
xa dim lə ri, tə lə bə lər və me dia 
nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

AD MİU-nun rek to ru, pro fes-
sor Cey ran Mah mu do va fes ti va-
lı uni ver si te tin hə ya tın da önəm li 
ha di sə ad lan dı rıb.  Qeyd olu nub 
ki, “Pil lə” fes ti va lı tə lə bə lə rin 
ya ra dı cı lıq pro se si nə da ha sıx 
təş viq edil mə si, gənc is te dad-
la rın aş kar lan ma sı və teatr təd-
ri si pro se si nin ak tiv ləş di ril mə si 
məq sə di da şı yır. Fes ti val da iş-
ti rak edən IV kurs tə lə bə lə ri nin 
ar tıq uni ver si tet dən mə zun ol-
ma ğa ha zır laş dıq la rı nı de yən 
rek tor on la ra uğur lar ar zu la yıb.

Son ra fes ti va lın təş ki lat çı la-
rı və mün sif ər he yə ti nin üzv lə ri 
– pro fes sor lar Ay dın Ta lıb za də, 
Mər yəm Əli za də, teatr şü nas lar 
El çin Cə fə rov, Vi da di Qa fa rov çı-
xış edə rək fi kir lə ri ni bö lü şüb lər. 

Qeyd olu nub ki, fes ti val da akt yor 
sə nə ti ix ti sa sı üz rə təh sil alan tə-
lə bə lə rin doq quz dip lom və kurs 
ta ma şa sı nü ma yiş olu nub. Hər 
gü nün so nun da nü ma yiş olu nan 
səh nə əsər lə ri tə lə bə-teatr şü-

nas lar dan iba rət gənc eks pert lər 
qru pu tə rə fin dən də mü za ki rə 
edi lib.  

Son ra qa lib lər mü ka fat lan dı rı lıb. 
“Ən yax şı ta ma şa” no mi na si ya sı 
üz rə N.V.Qo qo lun “Mü fət tiş” ko-
me di ya sı nı səh nə ləş di rən Teatr 
sə nə ti fa kül tə si nin III kurs tə lə-
bə lə ri (kurs rəh bə ri – Xalq ar tis ti 
Vi da di Hə sə nov), “Ən yax şı ki şi 
ro lu” no mi na si ya sı üz rə fa kül tə nin 
IV kurs tə lə bə si Ül vi Ha şı mov, “Ən 
yax şı qa dın ro lu” no mi na si ya sı üz-
rə “SABAH” qrup la rı IV kurs tə lə-
bə si Şə ha nə Rza ye va qa lib olub.

Gənc eks pert lə rin mü ka fa tı 
J.B.Mol ye rin “Jorj Dan den və 
ya xud al da dıl mış ər” əsə ri nin 
ta ma şa sı na gö rə Teatr sə nə ti 
fa kül tə si nin II kurs rus böl mə si-
nin tə lə bə lə ri nə (kurs rəh bə ri – 
Rus lan İs ma yı lov) təq dim edi lib. 

Bəstəkar Elnarə Dadaşova ilə görüş keçirilib
MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyeviyunun29da
bəstəkar,Əməkdarincəsənətxadimi,sənətşünaslıqüzrəfəl
səfədoktoru,professorElnarəDadaşovailəgörüşüb.

El na rə Da da şo-
va nı 70 il lik yu bi-
le yi mü na si bə ti lə 
təb rik edən El nur 
Əli yev ona möh-
kəm can sağ lı ğı, 
ye ni ya ra dı cı lıq 
uğur la rı ar zu la yıb.

Bəs tə kar ona 
gös tə ri lən diq qət 
və qay ğı ya gö rə 
Mə də niy yət Na zir-
li yi nə min nət dar lı-
ğı nı bil di rib.

Virtuoz tarzən Yakutiyada festivalda 
ölkəmizi təmsil edib

Yakutiyada“UNESCOşedevrlərininOlonxotorpağındagörüşü”
devizialtındaənənəvifestivalkeçirilib.UNESCOnunQeyri
maddimədəniirssiyahısınadaxiledilənnümunələrinnümayiş
etdirildiyisaycadördüncüfestivalda14ölkə,həmçininRusiya
nınmüxtəlifregionlarıtəmsilolunub.FestivaldaAzərbaycanı
tanınmıştarzən,ƏməkdarartistSahibPaşazadətəmsiledib.

Tar zən Ya ku ti ya-
nın “Ar ko-Ar ti ko” 
ka me ra or kest ri ilə 
bir lik də kon sert də 
çı xış edib. Fes ti val 
çər çi və sin də təş-
kil olu nan sim po-
zium da Sa hib Pa-
şa za də nin “Tar və 
onun in ki şaf yol la rı 
haq qın da” mə ru-
zə si də din lə ni lib.

“Oxu yan tar” ad lı so lo kon sert də ve rən vir tuoz tar zən həm çi nin 
Verx ne vil luysk kən din də “Isiax” ya kut bay ra mı na da qa tı lıb. Bu ra-
da uğur lu çı xı şı na gö rə sə nət çi qı zıl me dal və dip lom la təl tif edi lib.

Akademik Musiqili Teatrda 
“Premyeraların paradı” 

İyulun3dən10
dəkAzərbaycan
DövlətAkademik
MusiqiliTeat
rında“Premye
ralarınparadı”
festivalıkeçiri
ləcək.Teatrdan
bildiriblərki,
festivalçərçivə
sindərepertuara
yenidaxiledilən7tamaşanınnümayişinəzərdətutulur.

İyu lun 3-də “La ra Mar tins Jazz club”, er tə si gün “Utan caq 
qız”, iyu lun 5-də “Məc hul pil lə kən” ba let-ta ma şa sı gös tə ri lə-
cək. Bun dan əla və, iyu lun 6-da “Bəx ti yar”, ayın 8-də “Bir nə fəs 
qə dər”, iyu lun 9-da “Psix”, ayın 10-da isə “Beş ma nat lıq gə lin” 
ta ma şa la rı nü ma yiş olu na caq.

Fes ti val çər çi və sin də ilk də fə təq dim edi lə cək “Məc hul pil lə-
kən” ba let-ta ma şa sı bə şə riy yə tin ən qor xu lu bə la sı olan nar ko-
ma ni ya ya qar şı mü ba ri zə, ey ni za man da di gər zə rər li vər diş lə rə 
qar şı təb li ğat dan bəhs edir. Ta ma şa nın sü jet xət tin də pis vər diş-
lə rə dü çar ol muş bir gən cin bü tün ma neələ rə bax ma ya raq, ağ 
ölüm lə mü ba ri zə si və ira də si nin tən tə nə si nü ma yiş olu nur.

Səh nə əsə ri nin qu ru luş çu ba let meys te ri, həm də baş ro lun ifa çı sı 
gənc ba let ar tis ti Mə həm məd Ab dul la yev, qu ru luş çu re jis so ru Sa mir 
Qu la mov, qu ru luş çu rəs sa mı teat rın baş rəs sa mı Vü sal Rə him dir.

“Can üstə”yə yeni nəfəs
AğdamDövlətDramTeatrırepertuarınadahabirtamaşa
əlavəedib.MəşqləribaşaçatmaqüzrəolantamaşaXalq
yazıçısıAfaqMəsudun“Canüstə”adlıikihissəlipsixolojidramı
əsasındahazırlanıb.

Pyes, müəl li fi-
nin di li ilə de sək, 
bir müəm ma lı qətl 
ha di sə si dir. Dram 
o dün ya ilə bu 
dün ya ara sın da 
mis tik bir ke çid də 
baş ve rən ha di sə-
lə ri gös tə rir.

Onu da qeyd 
edək ki, əsə rə ilk 
səh nə yo zu mu nu 
mər hum re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Va qif İb ra hi moğ lu 
vax ti lə Yuğ Teat rın da ver miş və nü mu nə ma raq la qar şı lan mış dı.

Bu də fə ki qu ru lu şun müəl li fi Ağ dam teat rı nın re jis so ru Sə bu hi 
Əh mə dov,  rəs sa mı Müş fiq Qa ra yev, mu si qi tər ti bat çı sı El şən 
Cə fə rov dur. Rol la rı Sə bu hi Əh mə dov, Afər də Əh mə do va, El şən 
Ca va dov, Xə ya lə Xu da da to va, Fə qu mə Yu si fo va, Fər had Fər-
had za də, Qa lib Ab dul la za də və Anar Əh mə dov ifa edir lər.

Ta ma şa nın prem ye ra sı ye ni teatr möv sü mü üçün nə zər də tu tu lub.

Qusar teatrında bədii-musiqili tədbir
QusarDövlət
LəzgiDram
Teatrınıntəşki
latçılığıilə“Qu
sarqəhrəman
lardiyarıdır”adlı
bədiimusiqili
tədbirkeçirilib.

Qu sar Döv lət 
Ləz gi Dram Teat-
rın akt yor la rı nın 
təq di ma tın da Ra fiq Rə him li nin “İl ham ətir li Zə fər” ta ma şa sın dan 
par ça lar nü ma yiş olu nub. ”Ləz gin ka” rəqs qru pu, mü ğən ni lər 
Em ma Xe yir bə yo va və Şəh la At lı xa no va nın iş ti ra kı ilə ha zır lan-
mış ədə bi-bə dii kom po zi si ya da ma raq la qar şı la nıb.

Təd bir də ra yon İc ra Ha ki miy yə ti təm sil çi lə ri, Və tən mü ha ri bə si 
iş ti rak çı la rı, mə də niy yət iş çi lə ri, zi ya lı lar iş ti rak edib lər.

Naxçıvan teatrı mövsümə “Xurşidbanu Natəvan” 
tamaşası ilə yekun vurub

CəlilMəmmədqu
luzadəadınaNax
çıvanDövlətMilli
DramTeatrında
139cumövsümün
bağlanışmərasi
mikeçirilib.

Teat rın di rek to ru, 
Xalq ar tis ti Rza Xu-
di yev çı xış edə rək 
Nax çı van teat rı nın 
ta ri xin dən da nı şıb. 
Bil di rib ki, Azər bay-
can da ilk pe şə kar 
teat rın ya ran ma sın dan 10 il son ra – 
1883-cü il də ma yın 11-də əsa sı qo yu lan 
Nax çı van teat rı zən gin sə nət yo lu ke-
çə rək, hə mi şə ta ma şa çı la rın mə nə vi və 
es te tik tər bi yə sin də mü hüm rol oy na yıb. 

Vur ğu la nıb ki, 139-cu teatr möv sü mü 
Nax çı van teat rı üçün da ha əla mət dar 
olub, Azər bay can Res pub li ka sı Na zir-
lər Ka bi ne ti nin 2022-ci il 26 ap rel ta-
rix li qə ra rı ilə Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rı na “mil li” sta tus ve ri lib.

Möv süm də kol lek tiv ide ya-bə dii cə-
hət dən müx tə lif i yi ilə se çi lən bir ne-
çə səh nə əsə ri ni ta ma şa çı la ra təq dim 
edib. İyun ayın da İl yas Əfən di ye vin 
“Xur şid ba nu Na tə van” əsə ri əsa sın da 
ha zır lan mış ey niad lı ta ma şa ya ic ti mai 
ba xış olub, həm çi nin Hü seyn Ca vi din 

“To pal Tey mur” əsə ri əsa sın da ha zır la-
nan ta ma şa nın məşq lə ri apa rı lıb.

Son ra “Xur şid ba nu Na tə van” ta ma şa sı 
nü ma yiş olu nub. Gör kəm li şairə Xur şid-
ba nu Na tə va nın 190 il li yi mü na si bə ti lə 
ha zır la nan səh nə əsə rin də əsas rol la rı 
gənc akt yor lar Meh ri Nə bi ye va, Məm məd 
Meh di yev, Səy yad Məm mə dov, elə cə də 
Azər bay ca nın Əmək dar ar tist lə ri Əli Əli-
yev, Beh ruz Hax ver di yev, Əbül fəz İma-
nov, Vi da di Rə cəb li və di gər lə ri ifa edib lər.

Ta ma şa nın re jis so ru Azər bay ca nın 
Əmək dar ar tis ti To fiq Se yi dov, rəs sa mı 
mux tar res pub li ka nın Əmək dar rəs sa-
mı Səy yad Bay ra mov, mu si qi tər ti bat-
çı sı sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru 
Na tə van Qə di mo va, re jis sor as sis ten ti 
Vi da di Rə cəb li dir.

Böyük səhnəyə aparan “Pillə”
Tələbə tamaşaları festivalı başa çatıb

“Qarabağ rənglərinin musiqisi”
AzərbaycanDövlətAkademikFilarmoniyasında
“MusicofKarabakhColors”(“Qarabağrənglərinin
musiqisi”)adlıxeyriyyəkonsertikeçirilib.Layihə
ninmüəllifibeynəlxalqvərespublikamüsabiqə
lərilaureatı,istedadlıpianoçuvərəssamSəidə
Tağızadədir.TədbirdəBakıŞəhərMədəniyyət
BaşİdarəsininF.Əmirovadına6nömrəlionbirillik
İncəsənətməktəbidəiştirakedib

Kon sert də Azər bay can bəs tə kar la rı F.Əli za də, 
C.Ab ba sov, E.Da da şo va, A.Yu si fo va, K.Əli za də, 
P.Axun do va və R.Əh məd za də nin Qa ra bağ və ilin 
fə sil lə ri möv zu sun da ka me ra əsər lə ri səs lə nib. Hər 
mu si qi əsə ri nin ifa sı möv zu ya uy ğun vi deoçarx lar-
la mü şa yiət olu nub. 

Təd bir çər çi və sin də 6 nöm rə li on bi ril lik İn cə sə-
nət mək tə bi şa gird lə ri nin, elə cə də pe şə kar rəs-
sam la rın əl iş lə rin dən iba rət sər gi nü ma yiş olu nub. 
Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın üz vü, mək tə bin 
müəl li mi Ay dan Nif ti ye va nın “Se vim li çi çək lər” ad-
lı əsə ri mək tə bin müəl lim he yə ti tə rə fin dən müəy-
yən məb ləğ qar şı lı ğın da əl də olu nub və məb ləğ 
“YAŞAT” Fon du na ianə edi lib. Rəsm əsə ri kon-
sert də iş ti rak edən Və tən mü ha ri bə si şə hi di Nur lan 
Hə sə no vun ana sı na hə diy yə olu nub.
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ParisdəkiAzərbaycan
MədəniyyətMərkəzində
(AMM)“Erməniseparatçı
larıtərəfindəndağıdılmış

Qarabağınxristiankilsələri”
adlısənədlifilmintəqdima
tıolub.Təqdimat“Şuşaİli”
çərçivəsindəAzərbaycanın
FransadakıSəfirliyitərəfin
dəntəşkiledilib.

Tədbirdə ölkəmizin Fransa
dakısəfiriRəhmanMustafayev,
Fransanınsabiqdeputatı,Azər
baycanın DostlarıAssosiasiya
sının sədri Jerom Lamber və
filminrejissoruAnastasiyaLav
rinaçıxışediblər.
Müzəfər Ali Baş Komandan

İlhamƏliyevin rəhbərliyi ilə rə
şadətliOrdumuztərəfindəntor
paqlarımızın erməni işğalından
azad edilməsindən danışan
Rəhman Mustafayev bildirib
ki, ermənilər otuz ilə yaxın sü
rən işğaldövründəbuərazilər
dəAzərbaycanın tarixi,mədəni
və dini irsini, o cümlədən xris
tian abidələrini dağıdıblar. Sə
fir qeyd edib ki, təqdimolunan
sənədlifilmerməniseparatçıla
rınınxristiankilsələrininecəda
ğıtdığınıəksetdirir.
Ermənistan ərazisində də

Azərbaycana məxsus mədəni
və dini abidələrin məhv edildi
yinideyənRəhmanMustafayev
bildiribki,UNESCOnuntexniki
missiyası bu zərəri qiymətlən
dirmək üçün çoxdan Azərbay
canagetməliidi.Ancaqtəəssüf
olsunki,hələdəUNESCOtex
nikimissiyasınəazadolunmuş
ərazilərə, nə də Ermənistana
göndərilib.
JeromLamber44günlükVə

tənmüharibəsindənsonraAzər
baycana səfərindən danışaraq

şahidi olduğu mənzərələrdən
söz açıb.Bildirilib ki, ermənilər
işğal olunmuş ərazilərdə təkcə
Azərbaycanmədəniirsabidələ
rinideyil,həmçininözlərinində
mənsubolduqlarıxristiandininə
aidabidələridağıdıblar.
Rejissor Anastasiya Lavrina

uzun müddət ictimaiyyətdən
gizlədilmiş vəziyyətlə bağlı hə

qiqəti üzə çıxarmaq məqsədi
ləbufilmihazırladığınıdiqqətə
çatdırıb.Qeydedibki,işğaldan
azad edilmiş Azərbaycan tor
paqlarında törədilmiş dağıntıla
rın miqyası onu görənləri dəh
şətəgətirir.
Azərbaycanın CBC televi

ziyasının kollektivi ilə birlikdə
hazırlanmış filmdə Xocavənd
rayonunda yüz il əvvəl tikilmiş
pravoslav kilsəsinin, tarixi, dini
məbədin ermənilər tərəfindən
yararsızhalasalındığıgöstərilir.

A.Lavrina Azərbaycan tor
paqları azad olunandan sonra
həminkilsəniziyarətetmək is
təsə də, ermənilərin basdırdı
ğıminalaragörə kilsəyə yaxın
düşməyin çətin olmasından
danışıb.O,multikulturalizmvə
tolerantlığın Azərbaycan mo
delinin dünyada tanındığını,
ölkədə bir çox etnik qrupların

nümayəndələrinin mehriban
yaşadığınıvurğulayıb.44gün
lükVətənmüharibəsidövründə
ölkədəkimüxtəlifdinikonfessi
yalarınnümayəndələrininhəm
rəylik nümayiş etdirdiyi, Vətə
nin azadlığı və rifahı uğrunda
mübarizə apardıqları diqqətə
çatdırılıb.
Çıxışlardan sonra sənəd

li film nümayiş olunub. Daha
sonra tədbir iştirakçılarını ma
raqlandıran suallar cavablan
dırılıb.

SənədlifilmotuziləyaxınEr
mənistanın işğalıaltındaolmuş
ərazilərdə real vəziyyəti nüma
yişetdirir.Filmvasitəsiləerməni
işğalızamanıtörədilmişzərərin
dərəcəsini görürük, işğalla bə
rabər,ermənilərinbuərazilərdə
tarixi, mədəni və dini rəmzləri,
izləri, hətta xristian izini məhv
etməkistəyininşahidioluruq.

Bu fikirləri sənədli filmin təq
dimatındansonraAzərbaycanın
Dostları Assosiasiyasının səd
ri Jerom Lamber AZƏRTACa
müsahibəsində deyib. “Ancaq
indisülhbərpaedilib,quruculuq
işləribaşlayıb.Bərpasımümkün
olanbütünabidələr,ümumiyyət
lə,Qarabağaməxsus izlərbər
paedilməlidir.CənubiQafqazın
bumultikultural, insanların əsr
lərboyubirgəyaşadığıərazilər
yenidənqurulmalıdır”,deyəo
vurğulayıb.

Qarabağda erməni separatçıları 
tərəfindən dağıdılmış xristian kilsələri
Otuzillik işğalın izlərindən bəhs edən sənədli film Parisdə təqdim olunub

Qazaxxalqınıngörkəmlisöz,fikiradamlarındanbiridə
şair,yazıçı,müasirqazaxyazılıədəbiyyatınınbanisiAbay
Kunanbayevolub.OnunadıTürkdünyasınınmütəfəkkir
ədiblərisırasındahörmətləçəkilir.Təsadüfideyilki,ədibin

175illikyubileyimünasibətiləTÜRKSOYtərəfindən2020ciil
“AbayKunanbayevİli”elanedilmişdi.

O, yaradıcılıq fəaliyyəti döv
ründə qazax ədəbiyyatına yeni
ictimaiməzmunverib.Şeirlərin
dəəsasənülvivəsafməhəbbəti
tərənnümedib.Dövrün ictimai
siyasi proseslərini diqqətlə iz
ləyərək cəmiyyətdəki çatış
mazlıqları tənqid edən əsərlər
qələmə alıb. 59 illik ömründə
gələcək nəsillərə 200ə yaxın
şeir, üç poema, 45 nəsr əsəri
yadigarqoyub.
İbrahim (Abay)Kunanbayev

1845ci ildəQazaxıstanınSe
mey (keçmiş Semipalatinsk)
vilayətinin Jidebay kəndində
dünyayagözaçıb. İbtidai təh
silini mollaxanada alır. Sonra
atasının tövsiyəsi ilə 1857ci
ildə Semipalatinskdə Əhməd
Rzamədrəsəsinəgedir.Ərəb,
farsdilləriniöyrənir.Şərqədə
biyyatı klassiklərinin əsərləri
ilə yaxından tanış olur. An
caqmədrəsədənayrılaraqrus
məktəbində təhsilini davam
etdirir.O,eynizamandapoezi
yayamaraqgöstərir.Hazırca
vablığı vəməntiqli düşüncəsi
nəgörəyoldaşlarıonu“Abay”
(diqqətli, ehtiyatlı) deyə çağı
rırlar. Sonralar o, elə bu adla
datanınır.

Hələ məktəbli ikən ilk qələm
təcrübəsi olan “Dəvə qovan”
şeirini yazır. Sonra “Dövlətlinin
birdərdivar”,“Xoşsözeşitmə
dimmən”və “Malqaranıqoru
yubfiravangünsürürbəy”kimi
şeirləriniqələməalır,varlıvəta
mahkarbəyləritənqidedir.
Şairin erkən yaradıcılığında

qazax folklorunun təsirləri ay
dın görünür. Araşdırmalarda
qeydolunurki,AbayKunanba
yev yaradıcılığının çiçəkləndiyi
bir vaxtdaağır faciə iləüzləşir.
İki oğlunubirdən itirir. “Gəlinim
Məhişəbaşsağlığı” şeirindəAl
lahınonaəlacsızdərdverdiyini
söyləyir.
Abay Kunanbayev yaradıcı

lıq fəaliyyəti dövründə lirik və
satirikşeirlər,lirikepikpoema
lar və maarifçirealist nəsr
əsərləri ərsəyə gətirib. Əsər
ləriilətanışlıqdanhissedirsən
ki, o,milli ruhlu şeirin yaradı
cılarındanbirikimiədəbiyyata
gəlib.Əsərlərindəmaarifçiliklə
xəlqilik üzvi surətdə birbirini
tamamlayır. O, əsərlərini da
haçox ictimaiədalətsizliklərin
tənqidinə,nadanlıqvəcəhalə
tinaradanqaldırılmasına,elm
vəmaarifintəbliğinəhəsredib.

Əsərlərinin xeyli hissəsi xalqı
azadlıq uğrunda mübarizəyə
ruhlandıran maarifçididaktik
çağırışlardan ibarətdir. Müəllif
“Qarasöz”kitabındayazır:

Bilinmir bu dünyada
Yalan harda, düz harda?
Nədi zülmət, nədi nur?
Güclü güclünü udur.
...Yazıq xalq parçalanıb,
Ümidlər haçalanıb.
... Xalq talanıb, soyulub,
Top ağzına qoyulub.
... Nəymiş mənim yanmağım,
Xalqı belə anmağım.
İnam, inad, bu səbir?
Xalq yerində dayanıb,
Xalq ayılıb-oyanıb
Bir hərəkət işləmir.

Şairin poemalarında çətin və
acınacaqlı həyatın ağır səh
nələri əksini tapıb.  “İskəndər”,
“Maqsud” və “Əzim haqqında
nağıl”poemalarıXIXəsrdəqa
zax ədəbiyyatında təzətəzə
yaradılan yeni tipli bədii əsər
lərdir. “İskəndər” poeması tari
xi şəxsiyyət olan Makedoniyalı
İskəndərə həsr olunub. Ancaq
personajlar vəhadisələr İskən
dərin həyatının konkret faktları
iləüstüstədüşmür.Bunabax
mayaraq, humanizm və insan
pərvərliyin təbliği, müharibə
dəhşətləri,istilavəqarətəetiraz
poemanınmərkəzindədayana
raqoxucularıibrətləndirir.
Şairin “Maqsud” poemasında

isə əxlaqididaktik görüşlər fo
nunda ağıl, tale və nəfs prob

lemlərinəorijinalbaxışlarəksini
tapıb. O, insan idrakını, şəx
siyyəti cəmiyyətin əsası hesab
edir. Ağılsızların hakimiyyətini
cəmiyyət üçün faciə kimi qiy
mətləndirir.Poemadahadisələr
ərəb xəlifəsi Harun ərRəşidin
hakim olduğuBağdad şəhərin
dəbaşverir:Maqsudyoldabir
quldurunqocakişiniqarətetdi
yini görür və ona kömək edir.
Qocakişionasübhçağısərda
bəninhəyətinəgəlməsini xahiş
edir.Maqsudoragəlir vəqoca
kişi sərdabənin həyətində ağ,
sarı və qırmızı meyvəsi olan
ağacı ona göstərir. Sonra ona
istədiyi rəngdə olan bir meyvə
seçməsini bildirir. Ağ ağıl, sarı
vardövlət, qırmızı meyvə isə
qadın mənasında olur... Şair
bununlaəsərdəüçəsasprinsip
–qüdrət,dövlətvəməhəbbətin
hansınıncəmiyyətüçünvacibli
yiməsələsini giqqətmərkəzinə
çəkir. Burada ağılın təntənəsi
nin vacibliyi, insan xoşbəxtliyi
nin əsasında ağılın dayanması
vəs.məsələlərdənbəhsolunur.
Abay Kunanbayev qazax

poeziyasını həm də yeni for
malarla (müsəddəs, müsəl
ləs, məsnəvi) zənginləşdirib.
Müasirləri “Əqliyyə” əsərini
onunyaradıcılığının zirvəsi he
sab ediblər. Şair bu əsəri ca
vanlara xitabən qələmə alıb.

Əsərdə dövrün çatışmazlıqları
nı göstəran şair məhrumiyyət
lərə düçar olan xalqının halına
yanırvəürəkağrılarınıdiləgə
tirir.Xalqamüraciətləyazır:“Ey
mənim xalqım, bu qədər təbii
sərvətimiz olduğu halda niyə
yoxsulluqiçindəyaşayırıq?Xa
ricivarlılar,azdaolsa,dövlətin
inkişafı,xalqıngüzəranınınyax
şılaşması üçün nə isə edirlər.
Bizimqazaxbəyləri isə ikişeyi
bacarır:çoxluətyeməyivəçox
luarvadalmağı”.
Abay Kunanbayevin əsərlə

rində çar Rusiyasına müəyyən
qədər rəğbət hiss olunsa da,
ölkəsinin müstəmləkə altında
zülm çəkdiyini də görür. Buna
görədəçarizminişğalçılıqsiya
səti ilə barışmır. Bununla belə,
xalqınmaarifənməsindəroloy
nayan rus ziyalılarını soydaş
larının qanını içən məmurlarla
eyniləşdirmir.O,eynizamanda
qazax mədəniyyətinin rus və
Avropamədəniyyətləriiləyaxın
laşmasınıalqışlayıb.
Ömrü boyu ictimai ədalətsiz

liklərə qarşı çıxan, xalqın nicat
yolunu maarifənməkdə və mil
limənəvi özünüdərkdə axtaran,
qazax xalqının “yolgöstərən ul
duz”u kimi xarakterizə olunan
AbayKunanbayev6iyul1904cü
ildəvəfatedib.

Savalan Fərəcov

Qazax xalqının “yolgöstərən ulduz”u

Mədəni irsdə kitabxanaların rolu və yeri 
Milli Kitabxana MDB kitabxanaçılarının 

konfransında təmsil olunub
İyunun29daAzərbaycanMilli
KitabxanasıElmitədqiqatvəme
todiktəminatşöbəsininmüdiri
AygünKoçakvəKolleksiyaların
vəinformasiyaresurslarınınmü
hafizəsişöbəsininmüdiriŞəhla
NağıyevaQırğızıstanınKarakol
şəhərindəMDBkitabxanaçıla
rınınbeynəlxalqkonfransında
iştirakediblər.

“Birlik ölkələrinin mədəni və tə
biət irsi:kitabxanaların roluvəye
ri”adlıkonfrans  “Karakol–2022:
MDBnin mədəniyyət paytaxtı”
proqramıçərçivəsindəgerçəkləşib.
Aygün Koçak konfransda “Azər
baycan Milli Kitabxanasının əhali
nin ekoloji mədəniyyətinin forma
laşmasındarolu”adlıməruzəvətəqdimatlaçıxışedib.
KonfransdaAlıqulOsmonovadınaQırğızıstanMilliKitabxanasınındirek

toruNurjanİmankulova“Qırğızıstankitabxanalarıekolojitəhsilvəmədəni
dəyərlərintəbliğisistemində”adlıməruzəiləçıxışedib.
RusiyaDövlətKitabxanası,B.N.YeltsinadınaRusiyaPrezidentKitabxa

nası,M.İ.Rudomino adınaÜmumrusiyaDövlət XariciƏdəbiyyat Kitabxa
nası,QərbiQazaxıstanHəmzəEsenjanovadınaUşaqvəGənclərVilayət
KitabxanasıvəT.SıdıkbekovadınaİssıkKulVilayətKitabxanasınınəmək
daşlarımüxtəlifmövzularatoxunublar.

“Mədəniyyət: problemlər və 
perspektivlər” 

Beynəlxalq onlayn elmi konfrans
AzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİncəsənətUniversi
teti(ADMİU)tərəfindən“Şuşaİli”çərçivəsində“Mə
dəniyyət:problemlərvəperspektivlər”mövzusunda
doktorantvəgənctədqiqatçılarınXVbeynəlxalqelmi
konfransıtəşkiledilib.

“Şuşa,sənazadsan!”devizi iləonlaynformatdake
çirilənkonfransınplenariclasınıADMİUnunprorekto
ru,dosentSədaqətƏliyevaaçaraqgənctədqiqatçıla
rauğurlararzulayıb.Qeydedibki,mədəniyyətxalqın
mənəviyyatınıtəyinedənamillərdənbiridir.Busahədə
gənctədqiqatçılarınaraşdırmalarınınböyükroluvar.
Diqqətəçatdırılıbki,elmikonfransaQazaxıstan,İran,

Türkiyə və başqa xarici ölkələrdən, eləcə də müxtəlif
yerlialitəhsilocaqlarınıngəncdoktorantvədissertantla
rıtərəfindənçoxsaydaməqaləməruzələrtəqdimedilib.
Professorlar Qasım Hacıyev, Qabil Əliyev Şuşanın

tarixivəxalqımızüçünəhəmiyyətindəndanışıblar.Şu
şanıntarixinin,mədəniyyətinin,maddimənəvisərvətlə
rinin gənc tədqiqatçılar tərəfindənaraşdırılmasının va
cibliyivurğulanıb.
Dublin Universitetinin doktorantı Baha Əhməd Yıl

maz, konfransa Ukraynadan qatılan professor, sosial
kommunikasiyalar üzrə elmlər doktoru Anastasiya
Bessarab,BakıXoreoqrafiyaAkademiyasınınmüəllimi
EteriCəfərovavəbaşqalarıçıxışediblər.
Konfransınbölməiclaslarındadoktorantvəgənctəd

qiqatçılarınməruzələridinlənilib,suallarcavablandırılıb.

Türk dünyasının tarixi, ədəbiyyatı və coğrafiyası
Ortaq dərsliklər qəbul edilib

BeynəlxalqTürkAkademiyasıElmiŞurasınınNurSultandake
çirilən5ciiclasında“Ortaqtürktarixi”,“Ortaqtürkədəbiyyatı”
və“Türkdünyasınıncoğrafiyası”dərsliklərininmətnivəproq
ramıüzvölkələrinnazirlərivətəşkilatınrəhbərliyitərəfindən
təsdiqolunubvəmüvafiqprotokolimzalanıb.

Dərsliklər türk döv
lətləri başçılarının zir
vəgörüşlərindəqəbul
edilən qərarlara uy
ğunolaraqBeynəlxalq
TürkAkademiyası tə
rəfindənhazırlanıb.
Elmişuranın2021ci

ildə İstanbulda keçiri
lən 4cü iclasında or

taqdərsliklərləbağlıkomissiyanınyaradılmasınaqərarverilibvə
Türkiyətərəfinintəşəbbüsüilə2022ciil1618maytarixindədərs
likmətnlərinintəsdiqiməqsədiləekspertlərtoplantısıkeçirilib.Bu
dəfəkiiclasdaekspertlərhərüçdərsliyinmətnlərinirazılaşdırıblar.
“Ortaqtürktarixi”dərsliyiyeddibölmədənibarətdirvəXVəsrə

qədərtürkxalqlarınıntarixiniözündəəksetdirir.
“Ortaqtürkədəbiyyatı”dərsliyiisəşagirdlərdəortaqdüşüncəvə

mədənidəyərlərhaqqındatəsəvvüryaratmaqməqsədidaşıyır.
“Türk dünyası coğrafiyası” dərsliyinin məzmunu bütövlükdə

Türkdünyasınıncoğrafimənzərəsinin,türklərincoğrafianlayış
vəideyalarınınöyrənilməsinəyönəlib.
Elmişuradaqəbuledilmişyekunprotokolauyğunolaraq,tərəfər

dərsliklərinproqramvəmətnlərinitəsdiqləyir,onlarınözölkələrinin
ortatəhsilmüəssisələrindətədrisinitəminedirvədərsliklərintəbliği
məqsədiləmüxtəliftədbirlərtəşkiletməyiüzərlərinəgötürürlər.
Xatırladaqki,tədbirdəBeynəlxalqTürkAkademiyasınınprezi

dentiDarxanKıdıralı,AzərbaycanıntəhsilnaziriEminƏmrulla
yev,QazaxıstanıntəhsilnaziriAsxatAymaqambetov,elmvəali
təhsilnaziriSayasatNurbek,Qırğızıstanın təhsilvəelmnaziri
AlmazbekBeyşenaliyev,Azərbaycan,QırğızıstanvəÖzbəkista
nınQazaxıstandakısəfirləri,TürkiyəvəMacarıstansəfirliklərinin
nümayəndələriiştirakediblər.

Qədim Qəbələ şəhəri ərazisində arxeoloji 
araşdırmaların nəticələri qiymətləndirilib

AMEAnınArxeologiya,EtnoqrafiyavəAntropologiyaİnstitutu
nunbaşdirektoru,tarixelmləridoktoru,professorAbbasSeyi
dovqədimQəbələşəhərininSəlbirvəQalaərazilərindəolub.

İnstitutdanbildirilibki,SəlbirərazisindəAzərbaycanarxeoloq
larının,həmçininAzərbaycanKoreyabeynəlxalqarxeolojieks
pedisiyasının20092019cuillərərzindəaşkaraçıxardıqlarıAn
tikvəİlkOrtaəsrlərdövrünəaidtikiliqalıqları,müdafiədivarları,
istehsalatvəməişətqurğuları,qəbirlərvəşəhərinsu təchizatı
sisteminəbaxışkeçirilib.
Qəbələ arxeoloji ekspedisiyasının rəhbəri, dosent Ceyhun

EminlivəAzərbaycanKoreyabeynəlxalqarxeolojiekspedisiya
sıKoreyaheyətininrəhbəri,professorKimJonqİlərazidəaparı
lantədqiqatlarhaqqındagenişməlumatveribvəgələcəkdənə
zərdətutulantədqiqatlarbarədəfikirmübadiləsiaparıblar.
Abbas Seyidov arxeoloji araşdırmaların nəticələrini müsbət

qiymətləndiribvəgələcəkdəgörüləcəkişlərəinstituttərəfindən
dəstəyinveriləcəyinibildirib.
Qeydedəkki,20092019cuillərərzindəSəlbirərazisində5

minkvadratmetrdənartıqərazidəarxeoloji tədqiqatlaraparılıb
və2minkvadratmetrdənartıqərazikonservasiyaedilib.
QədimQəbələ şəhərininÇaqqallı,Səlbir vəQala, həmçinin

ətrafdaolanKamal təpəsi,Şəhidlərqəbiristanlığı,Bayırşəhər
kimi digər arxeoloji sahələr dədaxil olmaqla, ümumilikdə430
hektardanartıqərazikeçənəsrin70ciillərindəqoruqkimiqey
dəalınıb.HazırdaəraziQəbələDövlətTarixBədiiQoruğunun
nəzdindədövləttərəfindənmühafizəolunur.
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1 iyul 2022 7 Azərbaycan

2 iyul 1892 – Ya zı çı, maarif və mə də niy yət xa di mi Ta ğı Ab bas 
oğ lu Şah ba zi (Si mürq; 1892-1937) Ba kı da ana dan olub. Res-
pub li ka xalq maarif ko mis sa rı nın müavi ni, Azər bay can Döv lət 
Uni ver si te ti nin rek to ru iş lə yib. “Ağa nın kə ni zi”, “Al dan mış ümid”, 
“Qay çı” və s. he ka yə lə rin müəl li fi  dir. Rep res si ya qur ba nı dır.

2 iyul 1953 – Əmək dar ar tist To fi q Əş rəf oğ lu Qаrа yev (1953 
– 26.10.2013) Ağ dam da do ğu lub. Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın 
akt yo ru olub.

2 iyul 1953 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni Mə həb bət Al lah ver-
di oğ lu Ka zı mov (1953 – 27.1.2014) La çın ra yo nu nun Çor man 
kən din də do ğu lub. “Dan ul du zu” an samb lı nın so lis ti olub.

3 iyul 1940 – Ta nın mış piano çu, Xalq ar tis ti Zöh rab Əf ra si yab 
oğ lu Adı gö zəl za də (1940 – 24.5.2012) Ba kı da do ğu lub. Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub, Əs ki şə hər Uni ver si te ti-
nin (Tür ki yə) Döv lət Kon ser va to ri ya sın da ka fed ra mü di ri iş lə yib.

3 iyul 2000 – Aşıq Xas po lad Gü lab lı (Xas po lad Sal man oğ lu 
Mir za lı yev; 1919-2000) və fat edib.

4 iyul 1920 – Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si ki no qur ğu la rı nı mil li-
ləş di ril mə si haq qın da dek ret ve rib. Res pub li ka da kı bü tün ki ne ma-
toq ra fi  ya müəs si sə lə ri Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın ya nın da İn cə-
sə nət Şö bə si nin ix ti ya rı na ve ri lib. Da ha son ra İn cə sə nət Şö bə si nin 
ya nın da Mər kə zi Ki nop ro kat (Sent rop ro kat) ida rə si ya ra dıl dı.

4 iyul 1928 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Əmək dar elm 
xa di mi Kam ran Nə bi oğ lu Rə hi mov (1928 – 4.7.2007) Nax çı van 
MR Şə rur ra yo nu nun Qa ra bağ lar kən din də do ğu lub. Maarif na-
zi ri (1983-1988), Ali So ve tin de pu ta tı (1990-1995) olub.

5 iyul 1851 – Pub li sist, alim və ic ti mai xa dim İsa sul tan Nə cəf-
qu lu oğ lu Şah tax tins ki (1851 – 18.10.1894) İrə van da ana dan 
olub. “Tifl  iss ki vest nik” qə ze tin də şö bə mü di ri, “Kav kazs ki al ma-
nax”ın tə sis çi si, na şi ri və re dak to ru olub.

5 iyul 1928 – Əmək dar ar tist Əzi za ğa (Ağa ba ba) Qa sım oğ-
lu Qa sı mov (1928 – 18.2.1985) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
Döv lət Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.  

Dün ya
2 iyul 1714 – Al man bəs tə ka rı Kris tof Vil li bald Qlük (Ch ris toph 

Wil li bald Rit ter von Gluck; 1714-1787) ana dan olub. “Or fey və 
Ev ri di ka”, “Pa ris və Ye le na”, “İfi  ge ni ya Tav ri da da” və s. ope ra la-
rın müəl li fi  dir.

2 iyul 1877 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1946) Her man Hes se (Her mann Hes se; 1877-1962) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Tə kər al tın da”, “Çöl ca na va rı”, “Şərq öl-
kə si nə zi ya rət”, “Mun cuq oyu nu” və s.

2 iyul 1923 – Pol yak şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1996) Vis la va Şim bors ka (Wis la wa Szym bors ka; 1923 
– 1.2.2012) ana dan olub. “Son və əv vəl”, “Yüz ...” və s. ki tab la-
rın müəl li fi  dir.

2 iyul 1961 – Gör kəm li Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No-
bel mü ka fa tı (1954) laureatı Er nest He min quey (Er nest Mil ler 
He ming way; 21.7.1899 – 1961) və fat edib.

3 iyul 1883 – Yə hu di əsil li çex-al man ya zı çı sı, fi  lo sof Frans 
Kaf ka (Franz Kaf ka; 1883 – 3.6.1924) Pra qa da do ğu lub. Əsər-
lə ri:  “Bir xa nı mın xü la sə si”, “İtaət kar la söh bət”, “Çev ril mə”, 
“Qəsr”, “Kənd hə ki mi” və s.

3 iyul 1908 – Fran sız ya zı çı sı və sse na ris ti To ma Nar se jak 
(Tho mas Nar ce jac, əsl adı Pier re Ro bert Ay raud; 1908-1998) 
ana dan olub.

4 iyul 1918 – Rus fi  lo so fu, kul tu ro loq, “Mə də niy yət lə rin dialo-
qu” kon sep si ya sı nın müəl li fi  Vla di mir Bib ler (1918-2000) ana-
dan olub.

4 iyul 1927 – Ame ri ka dra ma tur qu və sse na ris ti Nil Say mon 
(Mar vin Neil Si mon; 1927-2018) ana dan olub. “Qə ri bə cüt lük”, 
“Park da ayaq ya lın” və s. ko me di ya la rı ilə məş hur la şıb.

5 iyul 1812 – İs pan ya zı çı-dra ma tur qu An to nio Qar sia Qut te-
res (An to nio Gar cia Gu tier rez; 1812-1884) ana dan olub. Dra-
ma tur qun “Tru ba dur” pye si əsa sın da ital yan bəs tə ka rı Cü zep pe 
Ver di ey niad lı ope ra ya zıb.

5 iyul 1889 – Fran sız ya zı çı sı, rəs sam, teatr nə zə riy yə çi si Jan 
Kok to (Jean Mauri ce Euge ne Cle ment Coc teau; 1889-1963) 
ana dan olub. “Əl la mə To ma”, “Ədəb siz uşaq lar” ro man la rı nın, 
“An ti qo na”, “Or fey” pyes lə ri nin müəl li fi  dir.

5 iyul 1901 – SS Rİ Xalq ar tis ti, re jis sor, akt yor, rəs sam, ya zı çı 
Ser gey Ob raz sov (1901-1992) ana dan olub. Uzun il lər Mosk va-
da Mər kə zi Kuk la Teat rı na rəh bər lik edib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

2–5 iyulXatirə təqvimi

“Silahın mistik gözəlliyi”
Tarix Muzeyində sərgi

İyu nun 28-də AMEA-nın Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu ze yin də uni kal 
de ko ra tiv tər ti bat lı si lah lar dan iba rət “Si la hın mis tik gö zəl li yi (XVI-
XIX əsr lər Azər bay can si la hı)” ad lı sər gi açı lıb. Təd bir də mə də niy-
yət na zi ri nin müavi ni, AMEA-nın müx bir üz vü Sev da Məm mə də-
li ye va, ta nın mış alim və mü tə xəs sis lər, ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər.

Mu ze yin baş di rek to ru, aka de-
mik Nailə Və li xan lı çı xış edə rək 
sər gi haq qın da mə lu mat ve rib. 
Bil di rib ki, mu ze yin zən gin kol-
lek si ya sın da Azər bay can ta ri xi-
nin müx tə lif sə hi fə lə ri ni əks et di-
rən si lah lar da xü su si yer tu tur. 
Si lah is teh sa lı me ta liş lə mə nin 
apa rı cı sa hə lə rin dən bi ri olub. 
Si lah la rın ha zır lan ma sı el sə nə-
ti və bir ba şa el us ta la rı nın adı 
ilə bağ lı dır. Mu ze yin Si lah lar və 
bay raq lar fon dun da sax la nı lan 
so yuq və od lu si lah lar, Azər bay-
can xal qı nın şan lı hərb ta ri xi ni 
əks et dir mək lə bə ra bər, həm də 

mad di mə də niy yət nü mu nə lə ri 
ki mi ta ri xi mən bə dir və sə nət-
kar lı ğın si lah saz lıq sa hə si nin 
yük sək in ki şa fı nı nü ma yiş et di rir. 
Sər gi də XVI-XIX əsr lər Azər bay-
can si lah la rı ilk də fə sə nət kar lıq 
nü mu nə lə ri ki mi təq dim edi lir. 

Mu ze yin El mi eks po zi si ya və 
sər gi lə rin təş ki li şö bə si nin mü di-
ri, do sent Sə bu hi Əh mə dov diq-
qə tə çat dı rıb ki, təq dim olu nan 
si lah lar həm də yük sək zövq lə 
ha zır lan mış sə nət nü mu nə lə ri-
dir. 

Sər gi də 300 ədəd uni kal de-
ko ra tiv tər ti bat lı si lah yer alıb. 

Nü ma yiş et di ri lən bə zi eks po-
nat lar haq qın da ət rafl  ı mə lu mat 
ve ri lib.

Azər bay can Res pub li ka sı Si-
lah lı Qüv və lə ri Hər bi Aka de mi ya-
sı nın pro fes so ru Nu rul la Əli yev 
de yib ki, mu ze yin si lah kol lek si-
ya sı müəy yən ta ri xi döv rün ic ti-
mai-si ya si ha di sə lə ri ni, mə də niy-
yə ti ni, hərb ta ri xi ni əks et dir mək lə 
ya na şı, xalq tət bi qi sə nə ti nin in-
ki şa fı nın, döv rün si lah saz la rı nın 

yük sək pe şə kar lı ğı nın, on la rın 
bə dii-es te tik zöv qü nün gös tə ri ci-
si dir. Bu ba xım dan sər gi xü su si 
əhə miy yət kəsb edir.

N.Əli yev mu ze yin baş di rek-
to ru Nailə Və li xan lı ya “Azər bay-

ca nın Və tən mü ha ri bə sin də Qə-
lə bə si” və “Azər bay ca nın hərb 
ta ri xi. Ən qə dim dövr lər dən XVIII 
əs rə qə dər ən mü hüm hər bi-si-
ya si ha di sə lə rin xro no lo ji xü la sə-
si” ki tab la rı nı hə diy yə edib.

Son ra təd bir iş ti rak çı la rı sər gi 
ilə ta nış olub lar. Da ha son ra on-
lar Pə na hə li xan Ca van şi rin mə-
zar da şı nın bər pa dan son ra ilk 
də fə nü ma yiş olun du ğu sər gi yə 
də ba xıb lar.

Ta rix Mu ze yin də “Si la hın 
mis tik gö zəl li yi” ad lı sər gi sent-
yab rın 15-dək da vam edə cək. 
Sər gi yə gi riş bö yük lər üçün 2, 
uşaq lar üçün 1 ma nat təş kil 
edir.

“Sabir və xalq gülüşü” mövzusunda
elmi konfrans keçiriləcək

Bu il bö yük Azər bay can şairi, bə dii-ic ti mai fi kir ta ri xi miz də ye ni 
ədə bi mək tə bin ba ni si, gör kəm li maarif pər vər Mir zə Ələk bər 
Sa bi rin (1862-1911) ana dan ol ma sı nın 160 il li yi qeyd olu nur. 

Da hi şair ço xəsr lik poezi ya mı zın par laq ənə nə lə ri ni la yi qin cə 
ya şat maq la bə ra bər, ədə biy ya tı mı zı key fi y yət cə ye ni mər hə lə yə 
yük səl də rək onu ic ti mai məf ku rə ba xı mın dan da ha da zən gin-
ləş di rən söz us ta sı ki mi ge niş şöh rət ta pıb. “Mol la Nəs rəd din” 
jur na lı ət ra fın da for ma laş mış ədə bi cə rə ya nın apa rı cı si ma la rın-
dan olan mü tə fək kir şairin yük sək is te dad la ya rat dı ğı əsər lə rin 
baş lı ca möv zu su nu mə nə vi safl  ı ğa, mə də ni yük sə li şə və maarif-
lən mə yə ça ğı rış təş kil edir. Azər bay can ədə bi di li nin in ki şa fın da, 
onun ümum xalq da nı şıq di li əsa sın da zən gin ləş di ril mə sin də də 
Sa bir ya ra dı cı lı ğı xü su si əhə miy yə tə ma lik dir. 

İyu lun 12-də AMEA-nın Folk lor İns ti tu tun da Mir zə Ələk bər Sa-
bi rin 160 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə “Sa bir və xalq gü lü şü” möv-
zu sun da el mi konf rans ke çi ri lə cək. 

Konf rans da iş ti rak et mək is tə yən lər 150-200 söz dən iba rət 
mə ru zə özət lə ri ni 1 iyul ta ri xi nə dək sa bir.160@mail.ru elekt ron 
poçt ün va nı na gön də rə bi lər lər.

“Ön Asiyanın mixi yazı sistemləri və
relikt dilləri” 

AMEA A.Ba kı xa nov adı na Ta rix İns ti tu tu nun Qə dim ta rix şö-
bə si nin mü di ri, ta rix üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent Al lah ver di 
Əli mir zə ye vin “Ön Asi ya nın mi xi ya zı sis tem lə ri və re likt dil lə ri” 
ad lı mo noq ra fi ya sı nəşr olu nub.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, ki ta bın el mi re dak to ru ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru Rauf Mə li kov dur. Ki tab Ya xın və Or ta Şərq də möv cud 
ol muş pri mi tiv in for ma si ya ötü rü cü lə ri nin tə ka mü lü nə ti cə sin-
də mey da na gə lən qə dim ya zı sis tem lə ri nə həsr edi lib. Əsər də 
3000 il ər zin də mi xi işa rə lər lə gil ki ta bə lə rə əks olun muş şu mer, 
ak kad, elam, hur ri, biay ni ki mi re likt dil lər haq qın da mə lu mat ve-
ri lib. Bə şə riy yə tin və ta ri xi mi zin ilk ya zı lı döv rü bu dil lər də tər tib 
edil miş mən bə lər də əks olu nub.

“Bakı Yay Caz Günləri”nə hər kəs dəvətlidir

Xə bər ver di yi miz ki mi, 6-7 iyul ta rix-
lə rin də Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
par kın da 4-cü “Ba kı Yay Caz Gün lə-
ri” ke çi ri lə cək.

“Ba kı Yay Caz Gün lə ri” (Ba ku Sum mer 
Jazz Days) fes ti va lı pan de mi ya sə bə bin dən 
ya ran mış ikiil lik fa si lə dən son ra fəaliy yə ti ni 
bər pa edir. Əv vəl ki fes ti val la rın iş ti rak çı la rı nın 
coğ ra fi  ya sı na İs veç rə, Fran sa, İs rail, Gür cüs-
tan, ABŞ, Tür ki yə, Ma ca rıs tan, Ru si ya ki mi 
öl kə lər da xil idi. La yi hə çər çi və sin də  Avic hai 
Ko hen, Erik Eruff  az, Jacky Ter ras son, Step-
ha ne Bel mon do, Nik West ki mi məş hur mu si-
qi çi lər Ba kı da ilk də fə çı xış edib lər.

Caz mu si qi si pə rəs tiş kar la rı üçün növ bə ti 
sə nət bay ra mı nı ame ri ka lı caz piano çu su və 
bəs tə ka rı Em met Ko hen öz triosu ilə aça caq.

Trionun rəh bə ri – Ame ri ka Piano As so-
siasi ya sı nın, 2019-cu il “Ame ri ka Piano çu-
la rı Mü ka fa tı”nın sa hi bi Em met Ko hen ey ni 
za man da pe da qoq dur və bü tün yaş qrup la-
rın dan olan tə lə bə lə ri nə din lə yi ci ilə ün siy-
yət sə nə ti ni öy rə dir. O, Nyu port, Mon te rey 
və Rot ter dam da ke çi ri lən caz fes ti val la rın-
da, elə cə də Nyu-York da kı Ro se Hall və 
Va şinq ton da kı Ken ne di Mər kə zi ki mi bir çox 
məş hur mu si qi mə kan la rın da çı xış edib.

İyu lun 7-də proq ram məş hur İs veç-Tür-
ki yə sak so fon çu su, bəs tə kar, akt yor, pro-
dü ser İl han Er şa hi nin kvar te ti nin çı xı şı ilə 
da vam edə cək. Stok holm da bö yü yən və 
1990-cı il dən Nyu-York da ya şa yan mu si qi çi 
Wal la ce Rooney, Joe Lo va no, Jeff  Wil liams, 
Ca me ron Brown, Vik tor Le wis ki mi ifa çı lar-
la bir lik də çı xış edib. O, Ba kı da Tür ki yə dən 
olan caz men lə rin çı xış edə cə yi “İs tan bul 
Ses sions” la yi hə si ni təq dim edə cək.

Hər iki gün fes ti val səh nə sin də Azər bay-
ca nın caz qrup la rı da yer ala caq.

Diana Ha cı ye va müasir Azər bay can caz 
səh nə si nin is te dad lı nü ma yən də lə rin dən bi-
ri dir. Mü ğən ni, mu si qi pro dü se ri və bəs tə çi 
ki mi fəaliy yət gös tə rə rək müx tə lif he yət lər lə 
çı xış edir. 2012-ci il dən “Di Haj” adı al tın da 
çı xış edən mu si qi he yə ti nin pro dü se ri dir.

Fi ru din Hə mi dov gənc nəs lə aid olan caz 
trum pet ifa çı sı və bənd li de ri dir. Ha zır da 
Azər bay ca nın ən ta nın mış gənc he yət lə-
rin dən bi ri olan “H3 Col lec ti ve”in ya ra dı cı sı 
və rəh bə ri dir. “H3 Col lec ti ve” və F.Hə mi dov 
əsa sən ey sid-caz, fank-caz, hip-hop və di-
gər müasir caz is ti qa mət lə rin də ça lı şır.

Fes ti val Hey dər Əli yev Mər kə zi, Mə də-
niy yət Na zir li yi və “Pre mier LTD” şir kə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lə cək. Yu nus Əm rə 
İns ti tu tu (Tür ki yə) da fes ti va la dəs tək ve-
rir.

Kon sert lə rin ic ti maiy yət üçün əl ça tan 
ol ma sı və bu nun la da Ba kı caz ənə nə lə ri-
nin ge niş ta ma şa çı audi to ri ya sı üçün can-
lan dı rıl ma sı fes ti va lın əsas məq sə di dir. 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin par kın da açıq 
ha va da təş kil olu na caq kon sert lə rə gi riş 
sər bəst dir.

Azər bay can pro fes sional 
vo kal sə nə ti nin ba ni si, SS Rİ 
Xalq ar tis ti, pro fes sor Bül-
bü lün (Mur tu za Mə şə di Rza 
oğ lu Məm mə dov; 1897-1961) 
ana dan ol ma sı nın 125 il li yi ilə 
əla qə dar AMEA-nın Hu ma ni-
tar Elm lər Böl mə si tə rə fin dən 
təd bir lər pla nı ha zır la na raq 
ic ra olu nur.

Bu ba rə də AMEA-nın Hu ma-
ni tar Elm lər Böl mə si El mi şu ra-
sı nın ic la sın da aka de mi ya nın 
vit se-pre zi den ti, şu ra nın səd ri 
İsa Hə bib bəy li mə lu mat ve rib.

İc las da AMEA-nın Me mar lıq 
və İn cə sə nət İns ti tu tu Mu ğam-
şü nas lıq şö bə si nin mü di ri, pro-
fes sor Se vil Fər ha do va nın “Bül-
bü lün ya ra dı cı lıq yo lu Şərq və 
Av ro pa mə də niy yət lə ri nin sin te-
zi nin məh su lu ki mi” möv zu sun-
da mə ru zə si din lə ni lib.

Azər bay can dra ma tur gi ya sı-
nın ba ni si Mir zə Fə tə li Axund za-
də nin (1812-1878) 210 il li yi nin 
qeyd edil mə si haq qın da Hu ma-
ni tar Elm lər Böl mə si El mi şu ra-
sı nın təd bir lər pla nı da mü za-
ki rə yə çı xa rı lıb. Pla na əsa sən, 
ədi bin yu bi le yi mü na si bə ti lə 
el mi se mi na rın (Şə ki Re gional 
El mi Mər kə zi, Hu ma ni tar Elm-
lər Böl mə si) və konf ran sın (Ni-
za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat 

İns ti tu tu) ke çi ril mə si nə zər də 
tu tu lur. Həm çi nin Mir zə Fə tə li 
Axund za də nin şəx si ar xi vi, ya-
ra dı cı lı ğın da folk lor mo tiv lə ri və 
mi fo lo gizm lər, əlif ba, or foq ra fi -
ya, dram və nəsr di li mə sə lə lə ri 
və di gər möv zu lar da təd bir lə rin 
təş kil edil mə si qə ra ra alı nıb. 
“Mir zə Fə tə li Axund za də en-
sik lo pe di ya sı”nın, “Mir zə Fə tə li 
Axund za də. Hə ya tı və ya ra dı cı-
lı ğı” (“Sə nət ka rın el mi pas por tu” 
se ri ya sın dan) ki ta bı nın ha zır-

la nıb nəşr edil mə si, gör kəm li 
dra ma tur qun əsər lə ri, haq qın da 
ya zıl mış ki tab lar dan iba rət sər-
gi nin təş ki li ba rə də el mi təd qi qat 
müəs si sə lə ri nə mü va fi q tap şı-
rıq lar ve ri lib.

Aka de mik İsa Hə bib bəy li okt-
yab rın 24-də da hi şair və dra-
ma turq Hü seyn Ca vi din ana dan 
ol ma sı nın 140 il li yi nin ta mam 
ol du ğu nu xa tır la da raq, ədi bin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın təd qi qi 
və təb li ği is ti qa mə tin də Hü seyn 

Ca vi din Ev-Mu ze yin də, elə cə 
də AMEA-nın el mi müəs si sə lə-
rin də gö rü lən iş lər ba rə də da nı-
şıb.

Hü seyn Ca vi din 140 il li yi mü-
na si bə ti lə Hu ma ni tar Elm lər 
Böl mə si nin təd bir lər pla nı na 
dair mü za ki rə lər apa rı lıb. Ədi bin 
yu bi le yi ilə bağ lı müx tə lif konf-
rans və təd bir lə rin ke çi ril mə si, 
en sik lo pe di ya və mo noq ra fi  ya-
la rın, “Hü seyn Ca vi din Ev-Mu-
ze yi nin izah lı ka ta lo qu”nun (3 
cild də), AMEA Nax çı van Böl-
mə si nin “El mi əsər lər” jur na lı nın 
xü su si bu ra xı lı şı nın ha zır lan ma-
sı və bu ba rə də böl mə nin təd-
bir lər pla nı nın təs diq edil mə si 
haq qın da qə rar qə bul edi lib.

Gör kəm li şərq şü nas alim, 
AMEA-nın müx bir üz vü Aza-
də Rüs tə mo va nın (1932-2005) 
ana dan ol ma sı nın 90 il lik yu bi-
le yi ilə əla qə dar AMEA Rə ya-
sət He yə ti qar şı sın da və sa tət 
qal dı rı lıb. Bu mü na si bət lə “Elm 
fə daisi. Aza də Rüs tə mo va – 90” 
mə qa lə lər və xa ti rə lər top lu su-
nun ha zır la nıb nəşr edil mə si 
ba rə də Ni za mi Gən cə vi adı na 
Ədə biy yat İns ti tu tu na tap şı rıq 
ve ri lib.

İsa Hə bib bəy li böl mə nin el mi 
müəs si sə lə rin də türk xalq la rı 
ədə biy ya tı nın təd qiq edil mə si 
is ti qa mə tin də gö rü lən iş lər dən 
də bəhs edib. Diq qə tə çat dı rı-
lıb ki, sent yabr ayın da qa zax 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma-
yən də si Mux tar Auezo vun 125 
il li yi (1897-1961) qeyd olu na-
caq. Həm çi nin hu ma ni tar sa hə-
də fəaliy yət gös tə rən ta nın mış 
alim lə rin yu bi ley lə ri nin böl mə-
nin el mi şu ra la rı nın ic las la rın da 
nə zə rə alın ma sı töv si yə olu nub.

“İnsan resurslarının idarəedilməsinə ümumi baxış” 
DİM tərəfindən təlim təşkil olunub

28-29 iyun ta ri x lə rin də Döv lət İm ta han Mər-
kə zi (DİM) tə rə fin dən Mə də niy yət Na zir li yi nin 
əmək daş la rı üçün “İn san re surs la rı nın ida rə-
edil mə si nə ümu mi ba xış” möv zu sun da tə lim 
ke çi ri lib.

DİM-in əmək da şı Mi ra nə Rüs təm li in san re-
surs la rı nın ida rə edil mə si nin əsas funk si ya və 
prin sip lə ri, əmək böl gü sü və əmək koope ra si ya-
sı nın növ lə ri, və zi fə tə li mat la rı nın düz gün müəy-
yən ləş di ril mə si qay da la rı, kadr la rın se çil mə si, 
yer ləş di ril mə si, on lar la apa rı lan iş lə rin əsas 

prin sip lə ri, prob lem lə ri, mü sa hi bə lər də sə riş tə-
lə rin müəy yən ləş di ril mə si me tod la rı və s. mə sə-
lə lər ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve rib.

Həm çi nin tə lim za ma nı iş ti rak çı la ra müasir 
mo ti va si ya me tod la rı, iş çi lə ri mo ti va si ya edən 
amil lər, mo ti va si ya nın prin sip və fay da la rı,  mü-
na qi şə si tuasi ya la rı, on la rın ya ran ma sə bəb lə ri 
və həl li, iş yer lə rin də st re sin ida rəolun ma sı və s. 
mə sə lə lər də izah edi lib.

Xa tır la daq ki, DİM mü tə ma di ola raq döv lət qu-
rum la rı, özəl sek tor və və tən daş la rın mü ra ciət lə ri 
əsa sın da bu və di gər möv zu lar da tə lim lər təş kil edir.

AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
Elmi şurasının iclası

Bülbül, Mirzə Fətəli və Cavidin yubileyləri ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb
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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

İyunun28-dəHeydərƏliyev
Mərkəzində“Rezanındaxili
Odisseyası”adlıfotosərgiaçı-
lıb.SərgidəFransadayaşa-
yanməşhurazərbaycanlıfo-
toqrafRezaDeqatininçəkdiyi
fotolarnümayişolunur.

Azərbaycanla Fransa arasın
da diplomatik münasibətlərin
qurulmasının 30cu ildönümünə
həsr olunmuş sərgiHeydərƏli
yevFondu,FransaRespublika
sınınAzərbaycandakıSəfirliyivə
Azərbaycanda Fransız İnstitutu
tərəfindəntəşkiledilib.
Açılış mərasimində çıxış edən

Heydər Əliyev Fondunun bey
nəlxalq əlaqələr departamentinin
rəhbəri,MilliMəclisinAzərbaycan
Fransa parlamentlərarası əlaqə
lər üzrə qrupunun rəhbəri Soltan
Məmmədov bildirib ki, ölkələrimiz
arasında münasibətlərin tarixi və

bugünküpotensialıgələcəkəmək
daşlıq üçün böyük imkanların
olduğunu sübut edir. Millət vəki
li diqqətə çatdırıb ki, 1992ci ildə
Azərbaycanda Türkiyə səfirindən
sonra fəaliyyətə başlayan ikin
ci diplomat Fransanın səfiri olub.
1993cü ildə Prezident seçilmiş
ulu öndərHeydərƏliyevin ilk xa
rici səfəri, eləcə də 2003cü ildə
Prezident İlhamƏliyevin ilk səfəri
Fransayaolub.BütünbunlarAzər
baycanınFransailəmünasibətlərə
necəönəmverdiyininnümunəsidir.
Qeyd edilib ki, məşhur foto

qraf Reza Deqati otuz il əvvəl
ErmənistanınAzərbaycana qar
şıhərbitəcavüzününbaşlandığı
dövrü, eləcə də işğaldan azad
edilmiştorpaqları,oradabugün
həyata keçirilən quruculuq işlə
rini fotoyaddaşaköçürənbirsə
nətkardır.Bu işləriRezaDeqati
dünyaictimaiyyətinədəçatdırır.

Fransanın Azərbaycanda
kı səfiri Zakari Qros çıxışında
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi
nibərpaetdikdənsonra ikiölkə
arasındamünasibətlərdən bəhs
edib. Vurğulayıb ki, bu gün iki
ölkəninmünasibətlərisiyasi,iqti
sadi,mədənivədigərsahələrdə
inkişaf edir.Səfir sərginin təşki
lindəəməyiolanhərkəsətəşək
kürünübildirib.
DahasonraçıxışedənRezaDe

qati13yaşındanetibarənfotoqrafi
yailəməşğulolmasındandanışıb.

Qeyd edib ki, indiyədək gəzdiyi
ölkələrdə insanların müharibədən
çəkdiyiəzabəziyyətinşahidiolub.
Özünühərbifotojurnalistdeyil,sülh
carçısıhesabedir.
RezaDeqati vurğulayıb ki, bu

gün Fransa və Azərbaycanı bu
sərgivasitəsiləbirarayagətirmək
onun üçün çox önəmli bir möv
zudur.Bildiribki,əslənazərbay

canlıdır, eyni zamanda Fransa
xalqınıdayaxşıtanıyır.Busərgi
həm azərbaycanlılara, həm də
fransızlarabuikixalqvəölkəara
sındaçoxçoxyaxınlıqolduğunu
göstərməkniyyətidaşıyır.
Dahasonra tədbir iştirakçıları

sərgiilətanışolublar.
SərgidəRezaDeqatininmüx

təlif illərdə Azərbaycanda və
Fransadaçəkdiyifotolaryeralıb.
Fotolar seyrçilərə Azərbaycan
və Fransaya poetik və duyğulu
səyahəttəklifedir.
Qeydedəkki,RezaDeqati in

diyədək 100dən çox ölkəyə sə
yahət edib. Tanınmış fotoqrafın
əsərləriHeydərƏliyevFondunun
təşəbbüsüiləkeçirilənbirsıralayi

hələrdədətəqdimedilib.Fondun
təşkilatçılığı ilə Reza Deqatinin
əsərləri Parisdə, UNESCOnun
mənzilqərargahında, Moskvada,
BMTnin NyuYorkdakı mənzil
qərargahında, Brüsseldə Avropa
Parlamentindənümayişolunub.
HeydərƏliyevMərkəzində“Re

zanındaxiliOdisseyası”fotosərgi
siiyulun27dəkdavamedəcək.

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

453 il əv vəl...
1 iyul 1569-cu il də Polşa və Litva knyazlıqları birləşərək Reç

Pospolita dövlətini yaradıblar. Lyublin uniyası hələ 1385ci ildən
başlananbirləşməprosesininyekunuidi.ReçPospolitaXVIIIəsrin
sonundaRusiyavəAlmaniya(Prussiya)tərəfindənbölüşdürüldü.

322 il əv vəl...
3 iyul 1700-cü il dəIPyotrunAzovyürüşlərinin(16951696)nəticəsiilə

bağlıRusiyailəOsmanlıarasındasülhimzalanıb.İstanbuldaimzalanan
sazişəəsasən,AzovdənizisahilindəkilimanlarlabirlikdəRusiyanınnə
zarətinəkeçib.OsmanlıDneprboyuərazilərüzərindənəzarətinidəitirib.

246 il əv vəl...
4 iyul 1776-cı il-

də Amerika Birləşmiş
Ştatlarının yaranması
barədə “Müstəqillik bə
yannaməsi” qəbul olu
nub. Tomas Ceferson
tərəfindən hazırlanan
sənədə Britaniyanın
Amerikadakı müstəm
ləkəsiolan13ştatimza
atmışdı.ŞtatlarınFiladelfiyadakeçirilənIIKontinentalKonqresindəqə
buledilən “Müstəqillikbəyannaməsi”ndəovaxtAvropaüçüngörün
məmişdərəcədəinsanhaqlarıvəbərabərlikprinsipləriönəçəkilmişdi.

155 il əv vəl...
1 iyul 1867-ci il dəKanadadövlətininyarandığıelanedilib.Ovax

tadəkKanadaingilislərintammüstəmləkəsiidi.BritaniyaParlamentinin
qəbuletdiyiqanunaəsasən,Kanadadominion(BritaniyaKralınınge
neralqubernatortəyinetdiyi,ammafaktikimüstəqil)dövlətstatusualdı.
OvaxtKanadanın4vilayətivardıvəərazisiindikininüçdəbiriqədəridi.

104 il əv vəl...
2 iyul 1918-ci il dəXalqCümhuriyyətiNazirlərŞurasınınsədrivə

daxiliişlərnaziriFətəlixanXoyskiölkədəilkpolisbölümününyara
dılmasıbarədəəmrimzalayıb.BununlaAzərbaycanpolisorqanları
nınəsasıqoyulub.PrezidentHeydərƏliyevin1998ciil24maytarixli
fərmanıiləiyulun2siAzərbaycanda“Polisgünü”kimiqeydolunur.

88 il əv vəl...
1 iyul 1934-cü il dəAlmaniyakansleriAdolfHitlerinəmriiləonun

hakimiyyətinəmüxalifolabiləcəkyüzlərləsiyasətçi,hərbivədövlət
xadimiməhvedilib. İyunun30dan iyulun1nəkeçəngecəhəyata
keçiriləncəzaəməliyyatıtarixə“Uzunqayğılargecəsi”adıilədüşüb.

76 il əv vəl...
4 iyul 1946-cı il dəFilippinmüstəqilliyinielanedib.Üçəsrəyaxın

İspaniyanınmüstəmləkəsiolmuşFilippinmüstəqilliyinihələ1898ciil
dəbəyanetmişdi,lakinsonraAmerikanınmüstəmləkəsinəçevrilmiş
di.1934cüildəABŞFilippinəmuxtariyyətvermişdi.

60 il əv vəl...
3 iyul 1962-ci il də Fransanınmüstəmləkəsi olanƏlcəzairmüs

təqillikəldəedib.XVIəsrinortalarındanOsmanlınınhökmranlığında
olanƏlcəzair1830cuildənFransanınnəzarətinəkeçmişdi.1954cü
ildəƏlcəzairdəmüstəmləkəçilikəleyhinəsavaşbaşlamışdı.

53 il əv vəl...
1 iyul 1969-cu il dəŞərqiAfrikadakıRuandavəBurundiölkələri

dəmüstəqillikəldəediblər.HərikiölkəXIXəsrinsonundanAlmani
yanınmüstəmləkəsinəçevrilmiş,IDünyamüharibəsindənsonraisə
BelçikavəBritaniyanınnəzarətinəkeçmişdi.

49 il əv vəl...
3 iyul 1973-cü il də

Helsinkidə (Finlandiya)
Avropa təhlükəsizlik və
əməkdaşlıq məsələləri
üzrə beynəlxalq müşa
virə işə başlayıb. İki ilə
yaxın sürən müzakirə
lər1975ci ildəHelsinki
Yekun Aktının imzalan
masıvəAvropadaTəh
lükəsizlikvəƏməkdaşlıqMüşavirəsinin(ATƏM–1994cüildənATƏT)
yaranmasıiləbaşaçatdı.

46 il əv vəl...
2 iyul 1976-cı il dəVyetnamıncənubundaABŞişğalçılığınınbaşaçat

masıiləölkəbirləşib.ŞimaldakıHanoyşəhəripaytaxtolmaqlaVyetnam
SosialistRespublikasınınyarandığıelanedilib.Cənubdaamerikapərəst
rejiminmərkəziolmuşSayqonşəhəriXoşimin(Vyetnamkommunistləri
ninlideri)adlandırılıb.

31 il əv vəl...
1 iyul 1991-ci il dəSSRİvəAvropanınsosialistölkələri(Bolqarıs

tan,ADR,Rumıniya,Polşa,Macarıstan,Çexoslovakiya)hərbibloku
nun–VarşavaMüqaviləsininbütünhərbistrukturlarınınburaxıldığı
elanedilib.VarşavaMüqaviləsi1955ciilin14mayındaNATObloku
nacavabolaraqyaradılmışdı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Rusiyada kinozalların üçdəbiri 
fəaliyyətini dayandırıb

RusiyanınUkraynadaartıqbeşinciaydırdavamedənhərbi
əməliyyatınınciddiiqtisadiəks-təsirləriiləyanaşı,ölkənin
mədənihəyatında,ocümlədənyaradıcısənayevəəyləncə
sektorundafəsadlarıdagenişlənməkdədir.

Xəbər verdiyimiz kimi, mart
ayındaQərbinnüfuzlukinoşir
kətləri Rusiya ilə əməkdaşlığı
kəsiblər. Tətbiq edilən sanksi
yalara uyğun olaraq, ABŞın
“Disney”, “Warner Bros”, “Pa
ramount” kimi kino nəhənglə
rinin Rusiyaya film prokatını
dayandırması bu ölkədə kino
zalların fəaliyyətinəmənfi təsir
göstərib.
Rusiya Kinoteatrlar Assosiasi

yasının məlumatına görə, ötən
müddətdə ölkə üzrə kinozalların
üçdəbiri fəaliyyətini dayandırıb.

Səbəbtamaşaçısayınınazalma
sı və rentabelliliyin olmamasıdır.
Sadəcə,yerlifilmlərləzallarıdol
durmaqartıqmümkündeyil.
Məlumatda bildirilir ki, bu ilin

yanvar ayında assosiasiyanın
şəbəkəsi üzrə 5,7 min kinozalı
fəaliyyət göstərirdisə, may ayın
daburəqəm3,6minədüşüb.O
cümlədən həftəsonları kino nü
mayişləri21faizazalıb.Nəticədə
kinoteatrlarıngəliridəbuilinmay
ayındaötənilineynidövrüiləmü
qayisədə63faizazalıb.

V.Kamal

“Rezanın daxili Odisseyası”
Heydər Əliyev Mərkəzində məşhur fotoqrafın sərgisi açılıb

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə quruculuq işləri 
“Urban Expo”da təqdim olunub

Xəbərverildiyikimi,26-30
iyuntarixindəPolşanınKato-
vitseşəhərindəDünyaŞəhər
Forumunun(WorldUrban
Forum–WUF)“Dahayaxşı
gələcəknaminəşəhərlərimizi
dəyişdirək”mövzusunda11-ci
sessiyasıkeçirilib.Sessiyaçər-
çivəsindəaçılan“UrbanExpo”
sərgisindəAzərbaycanıniş-
ğaldanazadedilmişərazilə-
rindəaparılanbərpa-qurucu-
luqişləridətəqdimolunub.

Katovitse Beynəlxalq Konqres
Mərkəzindətəşkilolunansərgidəki
stendimizdəhəmçininAzərbayca
nınmüasirşəhərsalmasahəsində
təcrübəsi, ölkənin turizm poten
sialınadairvideoçarxlar,məlumat

landırıcıbroşürvəkitablarnümayiş
etdirilir. StendAzərbaycan Dövlət
Şəhərsalma vəArxitektura Komi
təsitərəfindənhazırlanıb.

BMTninMəskunlaşmaProq
ramının (UN HABITAT) icra
çı direktoru xanım Maimuna
MohdŞərifsessiyaçərçivəsin

də Azərbaycan stendinə baş
çəkib, nümayiş olunan ma
teriallara, Qarabağda aparı
lan quruculuq işlərinə dair vi
deoçarxa baxıb. O, sessiyada
və sərgidə fəal iştirakına görə
Azərbaycan tərəfinə təşəkkür
edib.
Stenddəerməni işğalınında

ğıdıcı nəticələrini əks etdirən
videoçarx da nümayiş olunub,
ziyarətçilərəbuərazilərdəapa
rılan tikinti və bərpa işləri ba
rədə məlumat verilib. Dünya
Şəhər Forumu sessiyasının iş
tirakçıları tərəfindən maraqla
qarşılananstenddəAzərbaycan
kulinariya nümunələri və digər
milli məhsullar da təqdim olu
nub.

Süni intellektin inkişafı üçün 
milyard dollarlıq innovasiya fondu

NATO-nunMadrid
sammiti(28-30iyun)
zamanıqlobaltəh-
lükəsizlikməsələləri
beynəlxalqgündə-
minaktualmövzu-
larıiləyanaşı,süni
intellektininkişafıkimi
dünyanıngələcəyi
üçünazəhəmiyyət
kəsbetməyənmə-
sələlərdənəzərdən
keçirilib.

Sammitdə qəbul olunan NATOnun Strateji Konsepsiyasında
müttəfiqölkələrinsüniintellektkimiyenitexnologiyalaradahaçox
sərmayəqoymağabaşlamalıolduğuqeydedilir.Buməqsədləsüni
intellektininkişafıüçüninnovasiyafonduyaradılacaq.Alyansaüzv
olan30ölkəninianələriiləformalaşacaqfondunilkinməbləği1mil
yarddollarolacaq.Məqsədstartaplaravədigərşirkətlərəalyansın
ehtiyaclarıüçüntexnologiyahazırlamağaimkanyaratmaqdır.
XüsusiləÇininsonon ildəsüni intellektvəyeninəsil5Gmo

bilrabitəsikimitexnologiyalarbaxımındanböyükirəliləyişlərəldə
etməsialyansıbu istiqamətdədaha fəaladdımasövqedib.Bu
səbəbdənMadridStratejiKonsepsiyasındaNATOnunyeni tex
nologiyalarınistifadəsinənəzarətetməsininzəruriliyixüsusivur
ğulanıb.

“Cannes Lions-2022” 
yaradıcılıq festivalı keçirilib

20-24iyuntarixindəFransanınKannşəhərində“CannesLions
2022”beynəlxalqyaradıcılıqfestivalıkeçirilib.Festivalda“Young
LionsAzerbaijan-2022”müsabiqəsininAzərbaycanüzrəqalibləri
dəiştirakedib.

“Meta”, “Twitter”, “Spotify”, “WarnerBros”, “Pinterest”, “Amazon”
kimiqlobalbrendlərintəmsilolunduğutədbirzamanıdünyanınmüx
təlifölkələrindənsənayenümayəndələrinin,ocümlədənPerisHilton,
RaynReynolds,PatrikStüartkimiməşhurlarınçıxışlarıolub,panel
sessiyaları keçirilib.Qeydedək ki, “YoungLionsAzerbaijan2022”
müsabiqəsinin yerlimərhələsində qalib olmuş 4 nəfərMədəniyyət
Nazirliyinindəstəyiiləfestivalaqatılıb.
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