
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 tə rə fin dən 
iş ğal dan azad olun muş əra zi lər də ki ta rix-mə də niy yət 
abi də lə ri ilə bağ lı mə lu mat la rın yer al dı ğı he ri ta ge.gov.

az say tı ha zır la nıb. İyu lun 7-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
say tın təq di mat mə ra si mi ke çi ril di.

Sayt haq qın da mə lu mat ve-
rən Döv lət Xid mə ti nin əmək-
da şı Fa riz Hü seyn li bil dir di ki, 
məq səd iş ğal döv rün də mə-
də ni irs nü mu nə lə ri mi zə qar şı 
Er mə nis tan tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən van da lizm, mə nim-
sə mə və da ğın tı fakt la rı nı in-
ter net re surs la rın da yer ləş-
dir mək lə tö rə dil miş qa nun suz 
əməl lər ba rə də da ha ge niş ic-
ti maiy yə ti mə lu mat lan dır maq-
dan iba rət dir.

Təq di mat mə ra si min də çı xış 
edən mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov ye ni ya ra dı lan por-
ta lın iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lə ri miz də yer lə şən ta rix-
mə də niy yət abi də lə ri nin real 

mən zə rə si nin ge niş ic ti maiy-
yə tə çat dı rıl ma sı ba xı mın dan 
əhə miy yə ti ni vur ğu la dı. Bil dir di 
ki, iş ğal dan azad olun muş əra-
zi lər də Mə də niy yət Na zir li yi nin 
hə ya ta ke çir di yi mo ni to rinq lər-
dən mə lum ol du ki, Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən mə-
də ni ir si mi zin bö yük his sə si da-
ğı dı lıb, van da liz mə və özü nün-
kü ləş dir mə yə mə ruz qo yu lub. 
Da ğı dı lan da şın maz mə də ni 
irs nü mu nə lə ri içə ri sin də məs-
cid lər, tür bə lər və di gər inanc 
yer lə ri üs tün lük təş kil edir. Ye-
ni sayt iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də ki da şın maz ta rix-mə-
də niy yət abi də lə ri ilə bağ lı por-
tal ro lu nu oy na ya caq. 

Döv lət tə rə fi n dən mə də ni ir-
sin qo run ma sı is ti qa mə tin də 
gö rü lən iş lə rin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yan na zir de di: “Mə də-
ni irs xal qın yad daş ta ri xi dir və 
döv lə ti miz bu mi ra sın qo run ma-
sı üçün bö yük səy lər gös tə rir. 

Er mə nis tan uzun il lər tor paq la-
rı mı zı iş ğal al tın da sax la sa da, 
öl çü yə gəl məz van da lizm akt la rı 
tö rət sə də, hə min əra zi lər dən 
mə də ni yad da şı mı zı si lə bil mə-
di...”.
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Musiqili 
Teatrda 
“Məchul 
pilləkən”in 
premyerası

səh. 3

“Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması 
haqqında Konvensiya”nın iştirakçı dövlətləri 

Baş Assambleyasının 9-cu sessiyası

səh. 2

Lənkəran 
teatrında gənc 
aktyorlar 
üçün ustad 
dərsi

səh. 4

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

Azad olunmuş ərazilərdəki tarix-mədəniyyət abidələri
ilə bağlı müfəssəl elektron resurs hazırlanıb

Doxsan il əvvəl Şuşada toxunan xalça 
yenidən Şuşaya qayıdacaq

Xə bər ve ril di yi ki mi, Azər bay can Ağ saq qal lar Şu ra sı nın 
sədr müavi ni, Pre zi den tin fər di tə qaüd çü sü, öl kə mi zin 
ilk om buds ma nı ol muş pro fes sor El mi ra Sü ley ma no va 
“Ləm pə” xal ça sı nı Mil li Xal ça Mu ze yi nin Şu şa fi lialı na 

hə diy yə edib.

İyu lun 6-da Mil li Xal ça Mu ze yin də xal ça nın təq di ma tı na həsr 
olu nan təd bir ke çi ril di. Mə ra sim də döv lət rəs mi lə ri, mə də niy yət 
xa dim lə ri və di gər qo naq lar iş ti rak edir di.

davamı səh. 3-də

Bakının daha bir qəsəbəsi tarixi
koloriti ilə yeni növrağına qovuşub

Pre zi dent İl ham Əli ye vin gös tə ri şi nə əsa sən, 2019-cu il dən 
Ba kı şə hə ri və Ab şe ron ra yo nu nun qə sə bə lə rin də xü su si 
abad laş dır ma iş lə ri nə baş la nı lıb. La yi hə ilk ola raq Ba la xa nı 
qə sə bə sin də hə ya ta ke çi ril miş di. Son ra Bi bi hey bət qə sə bə si 
ta ri xi ko lo ri ti sax lan maq la ye ni növ ra ğı na qo vuş du.

2021-ci il də Pir şa ğı qə sə bə sin də bu la yi hə üz rə iş lə rə start ve-
ril di. Ey ni za man da Ra ma na, Nov xa nı, Əmir can qə sə bə lə rin də 
la yi hə nin ic ra sı na baş la nıl dı. Hə ya ta ke çi ri lən təd bir lə rin əsas 
məq sə di bu ra da in san la ra da ha yax şı ya şa yış şə raiti ya rat maq, 
həm çi nin zən gin ta ri xi ir si olan qə sə bə lə rin tu ris tik im kan la rı nı 
təş viq et mək dir.

Ar tıq Ba kı nın qə dim ta ri xə ma lik Ra ma na qə sə bə si də si ma sı nı 
ye ni lə yib. Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 6-da Ra ma na qə sə bə-
sin də gö rü lən abad lıq iş lə ri ilə ta nış olub.
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Prezident Qurban bayramı münasibətilə 
Azərbaycan xalqını təbrik edib

9-10 iyul ta  rix  lə  rin  də Azər  bay  can  da İs  lam dün  ya  sı  nın ən əziz 
bay  ram  la  rın  dan bi  ri – Qur  ban bay  ra  mı qeyd olu  na  caq.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bay  ram mü  na  si  bə  ti  lə Azər  bay  can xal -
qı  nı, o cüm  lə  dən öl  kə  miz  dən kə  nar  da ya  şa  yan soy  daş  la  rı mı  zı 
təb  rik edib.

Təb  rik  də vur  ğu  la  nır ki, İs  lam dün  ya  sı  nın bir  lik, bə  ra  bər  lik və 
qar  daş  lıq rəm  zi olan mü  qəd  dəs Qur  ban bay  ra  mı mü  səl  man  la  rın 
Al  lah sev  gi  si  ni, haqq-əda  lət na  mi  nə hər cür fə  da  kar  lı  ğa ha  zır ol -
duq  la  rı  nı tə  cəs  süm et  di  rir.

Qeyd olu  nur ki, Azər  bay  can xal  qı əsr  lər bo  yu ta  ri  xi kök  lə  ri  nə 
və adət-ənə  nə  lə  ri  nə bağ  lı  lı  ğı ilə se  çi lib, ən mü  rək  kəb dövr  lər  də 
be  lə, öz mil  li-mə  də  ni də  yər  lə  ri  ni qo  ru  yub sax  la  yıb. Mü  səl  man 
alə  mi ilə mə  nə  vi həm  rəy  li  yi  mi  zi nü  ma  yiş et  di  rən di  ni bay  ram  lar, 
o cüm  lə  dən Qur  ban mə  ra  sim  lə  ri hər il öl  kə  miz  də tən  tə  nə və ruh 
yük  sək  li  yi ilə qeyd edi  lir.

Pre  zi  dent mü  ra  ciətin  də Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi uğ  run  da və 
əzə  li tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad olun  ma  sın  da can  la  rı  nı fə  da 
edən qəh  rə  man şə  hid  lə  ri  mi  zin öl  məz xa  ti  rə  si  ni bir da  ha də  rin eh -
ti  ram  la yad edə  rək on  la  ra Uca Ya  ra  dan  dan rəh  mət, ya  xın  la  rı  na 
sə  bir di  lə  yib.

Döv  lət baş  çı  sı ümid  var ol  du  ğu  nu bil  di  rib ki, bu mü  ba  rək bay -
ram da xal  qı  mı  za xas xe  yir  xah  lı  ğın, şəf  qət və mər  hə  mə  tin tən  tə -
nə  si  nə çev  ri  lə  rək cə  miy  yə  ti  miz  də mil  li-mə  nə  vi həm  rəy  lik ov  qa  tı  nı 
da  ha da güc  lən  di  rə  cək.

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, Yu nus 

Əm rə İns ti tu tu nun (Tür ki yə) 
dəs tə yi ilə 6-7 iyul ta rix lə-
rin də “Ba kı Yay Caz Gün lə ri” 
(Ba ku Sum mer Jazz Days) 
fes ti va lı ke çi ril di. 

Bu ya yın mul ti kul tu ral caz 
dialo qu Hey dər Əli yev Mər kə zi-
nin par kın da təş kil edil di. 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 edən fes ti va lın açıq 
sə ma al tın da kon sert lə ri iz lə yi-
ci lər də bö yük təəs sü rat ya rat dı. 

İyu lun 6-da kon sert proq-
ra mı nı ame ri ka lı caz men və 
piano çu Em met Koen və onun 

rəh bər lik et di yi “Em met Ko hen 
Trio” kol lek ti vi aç dı. On lar la bir-
gə səh nə yə ta nın mış sak so fon 
ifa çı sı Pat rik Bart li də çıx mış dı. 

“Qrem mi” mü ka fa tı laureatı olan 
Pat rik Bart li mul tiinst ru men ta-
list, bəs tə kar və aran ji man çı dır. 
O, həd dən ar tıq uni ver sal lı ğı, 

güc lü sə si və ruh lan dı rı cı ifa sı 
ilə ta nı nır. Caz men lər müəl lif 
kom po zi si ya la rı və imp ro vi zə-
lə rin dən iba rət çı xış lar la Ba kı 
ta ma şa çı la rı və şə hə ri mi zin qo-
naq la rı nın rəğ bət və mə həb bə-
ti ni qa zan dı lar. 

Fes ti va lın möh tə şəm kon ser ti 
da ha son ra caz tru ba çı sı Fi ru-
din Hə mi do vun çı xı şı ilə da vam 
et di. Ha zır da Azər bay ca nın ən 
məş hur gənc lər qrup la rın dan bi-
ri – “H3 Col lec ti ve”in tə sis çi si və 
rəh bə ri olan Fi ru din Hə mi do vun 
fərq li ifa la rı Ba kı nın caz ru hu na 
san ki sı ğal çək di. Kol lek tiv ey-
sid-caz, fank-caz və müasir ca-
zın di gər janr la rın da kom po zi si-
ya lar la çı xış et di lər.
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Açıq səma altında multikultural caz dialoqu
“Bakı Yay Caz Günləri” bu musiqini sevənləri yenidən bir araya gətirdi

Şəkidə “İpək Yolu” XI Beynəlxalq Musiqi Festivalı
Qədim sənət və mədəniyyət mərkəzində bayram bayrama qarışıb

2010-cu il dən Şə ki də Mə də niy yət Na zir li yi, 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı və Şə ki Şə-
hər İc ra Ha ki miy yə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə “İpək Yo lu” Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı 
ke çi ri lir. Pan de mi ya üzün dən iki il ara 
ve ri lən fes ti va la bu il 11-ci də fə qə dim Şə ki 
ev sa hib li yi edir.

Üç gün (7-9 iyul) da  vam edə  cək fes  ti  va  lın 
zən  gin proq  ra  mı var. Fes  ti  val çər  çi  və  sin  də  
Döv  lət Sər  həd Xid  mə  ti  nin Nü  mu  nə  vi Hər -
bi Or  kest  ri, Azər  bay  can Döv  lət Aka  de  mik 
Ope  ra və Ba  let Teat  rı  nın he  yə  ti, Q.Qa  ra  yev 
adı  na Azər  bay  can Döv  lət Ka  me  ra Or  kest  ri, 
F.Əmi  rov adı  na Azər  bay  can Döv  lət Mah  nı 
və Rəqs An  samb  lı, həm  çi  nin “Si  murq” mu -
ğam an  samb  lı, “Dər  viş” qru  pu və Şə  ki  nin 
“Zir  və” folk  lor an  samb  lı  nın iş  ti  ra  kı ilə rən  ga -
rəng kon  sert  lər nə  zər  də tu  tu  lub.

 “Şu  şa İli” ilə əla  qə  dar ola  raq kon  sert  lər  də 
səs  lə  nən əsər  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti ta  ri  xi Zə  fə  ri -
mi  zə həsr olu  nub.

Fes  ti  va  lın bə  dii rəh  bə  ri Azər  bay  can 
Bəs  tə  kar  lar İt  ti  fa  qı  nın səd  ri, Xalq ar  tis  ti, 
UNESCO-nun “Sülh ar  tis  ti”, AMEA-nın müx -
bir üz  vü Fi  rən  giz Əli  za  də  dir.

Bu  də  fə  ki fes  ti  va  lın 7 iyul  da baş  lan  ma  sı da 
tə  sa  dü  fi  de  yil. Üç il əv  vəl, 2019-cu ilin 7 iyul 
ta  ri  xin  də “Şə  ki Xan sa  ra  yı ilə bir  gə şə  hə  rin 
ta  ri  xi mər  kə  zi” UNES  CO-nun Dün  ya İr  si Si -
ya  hı  sı  na da  xil edi  lib və bu əla  mət  dar ta  rix 
ar  tıq Şə  ki  də “Şə  hər gü  nü” ki  mi qeyd olu  nur.

Bu mü  na  si  bət  lə Azər  bay  ca  nın qə  dim sə -
nət və mə  də  niy  yət mər  kə  zin  də tən  tə  nə  li 
təd  bir  lər təş  kil edi  lib.

Şə  ki Şə  hər İc  ra Ha  ki  miy  yə  ti  nin təş  ki  lat -
çı  lı  ğı, Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi , Mə  də  niy  yət 

Na  zir  li  yi və Azər  bay  can Bəs  tə  kar  lar İt  ti  fa  qı -
nın dəs  tə  yi ilə real  la  şan “Şə  hər gü  nü”  sə -
hər saat  la  rın  da Şə  ki şə  hə  rin  də  ki Bəx  ti  yar 
Va  hab  za  də adı  na par  kın qar  şı  sın  da  kı mey -
dan  da baş  la  yıb.

Açı  lış mə  ra  si  min  də Şə  ki Şə  hər İc  ra Ha -
ki  miy  yə  ti  nin baş  çı  sı El  xan Usu  bov çı  xış 
edə  rək şə  hər sa  kin  lə  ri  ni əla  mət  dar bay  ram 
mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edib. Bil  di  ri  lib ki, zən -
gin ta  ri  xə, qə  dim mə  də  niy  yə  tə ma  lik Şə  ki  də 
“Şə  hər gü  nü” bay  ra  mı iki  qat se  vinc his  si ilə 
qeyd olu  nur. Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də ki şan  lı 
Qə  lə  bə nə  ti  cə  sin  də tor  paq  la  rı  mız iş  ğal  dan 
azad edi  lib, əra  zi bü  töv  lü  yü  müz tə  min olu -
nub. 

Qeyd edi  lib ki, bü  tün dövr  lər  də Şə  ki Azər -
bay  can ta  ri  xin  də mü  hüm ye  rə ma  lik olub. 

Ona gö  rə də şə  hər sa  kin  lə  ri  nin bu gü  nü bay -
ram et  mə  yə mə  nə  vi haq  qı var. Bu gün Şə  ki 
Azər  bay  can ta  ri  xi  ni, mə  də  niy  yə  ti  ni, mə  də  ni 
ir  si  ni qo  ru  yub sax  la  yan, mil  li me  mar  lı  ğın gö -
zəl nü  mu  nə  lə  ri  nin ol  du  ğu uni  kal mə  kan  dır. 
Zən  gin ta  ri  xi-mə  də  ni ir  sin qo  ru  nub sax  la nıl -
ma  sı nə  ti  cə  sin  də Şə  ki Azər  bay  ca  nın mü -
hüm tu  rizm mər  kə  zi  nə çev  ri  lib.

Öl  kə  miz  də mə  də  ni ir  sin qo  ru  nub sax  la nıl -
ma  sı  na, xal  qı  mı  za xas zən  gin mə  də  niy  yə  tin 
təb  liğ olun  ma  sı  na daim yük  sək diq  qət və 
qay  ğı gös  tə  ril  di  yi  ni bil  di  rən El  xan Usu  bov 
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 bu is  ti  qa -
mət  də gör  dü  yü iş  lə  rin əhə  miy  yə  ti  ni xü  su  si 
vur  ğu  la  yıb.

davamı səh. 2-də



2 gündəm www.medeniyyet.az

№51 (1924)
8 iyul 2022

əvvəli səh. 1-də
Diqqətə çatdırılıb ki, 2019-cu

il iyulun 7-də Bakıda keçirilən
UNESCO-nun Dünya İrs Ko-
mitəsinin 43-cü sessiyasında
Birinci vitse-prezident Mehri-
banxanımƏliyevanıntəşəbbü-
süvə rəhbərliyi ilə “Xansarayı
iləbirgəŞəkinin tariximərkəzi”
UNESCO-nunDünya İrsi Siya-
hısınadaxiledilib.Bununlabağ-
lıtəşkilatınbaşdirektorutərəfin-
dənimzalanansertifikat2021-ci
il iyulun 7-də Şəkidə keçirilən
təntənəlimərasimdəşəhərrəh-
bərliyinə təqdimolunub.Həmin
tədbirdəhəriliyulun7-ninŞəki-
də“Şəhərgünü”kimiqeydolun-
masıqəraraalınıb.

DövlətTurizmAgentliyisədri-
ninmüaviniAzadəHüseynova
çıxışında Şəki şəhərini özün-
də turizm istiqamətli bir neçə
sahəni birləşdirən mədəni irs
nümunəsi kimi dəyərləndirib.
Qeyd edib ki, UNESCO-nun
DünyaİrsiSiyahısınadaxiledi-
lən Şəkinin tarixi hissəsində
onlarlaabidəvar.ÖtənilNazir-
lər Kabinetinin qərarı ilə daha
58abidənindövlətmühafizəsi-
nə götürülməsi Şəkinin mədə-
ni-tarixi irsinin daha dayanıqlı
şəkildə qorunması, ümumbə-
şəridəyərlərininmühafizəsiba-
xımındanönəmlidir.
Bildirilibki,Şəkişəhərininta-

rixihissəsiniəhatəedən“Yuxarı

Baş”DövlətTarix-MemarlıqQo-
ruğu ərazisində bir neçə tarixi
binada təmir-bərpa işlərihəyata
keçirilir,növbətiillərdəbuistiqa-
mətdə işlərin mərhələli şəkildə
davametdirilməsinəzərdə tutu-
lub.
RəsmihissədənsonraDövlət

SərhədXidmətininhərbiorkestri
konsertproqramıiləçıxışedib.
Sonra bayram tədbiri “Yuxarı

Baş”DövlətTarix-MemarlıqQo-
ruğununərazisində,qədimQala
divarlarının daxilindədavamet-
dirilib.Buradayerlisahibkarların

hazırladığıməhsullarınsərgi-sa-
tış yarmarkası keçirilib, şəhərin
tarixi mərkəzində milli tamaşa-
lardan səhnəciklər təqdim olu-
nub, konsert proqramları təşkil
edilib, yerli sənətkarların, rəs-
samlarınəlişlərinümayişetdiri-
lib.Pəhləvanlarözməharətlərini
göstəriblər.
“Şəhər günü”nə həsr olunan

silsilə tədbirlər çərçivəsindəgü-
nortasaatlarında“Marxal”komp-
leksində Qida festivalı keçirilib.
Festival Avropa İttifaqı tərəfin-
dənmaliyyələşdirilən,İqtisadivə

Sosial İnkişafMərkəzi, “Uluçay”
Sosial-İqtisadi İnnovasiya Mər-
kəzi tərəfindən icraolunan layi-
həçərçivəsindətəşkiledilib.
Avropa İttifaqının nümayən-

dəsi Viktor Ginner çıxışında
Azərbaycanın olduqca zəngin
mədəniyyətə vəmətbəxnümu-
nələrinəmalikolduğunudiqqətə
çatdırıb.
MilliMəclisindeputatlarıVüqar

BayramovvəVüqar İskəndərov
Şəkinin Azərbaycanda festival-
larşəhərikimitanındığını,həril
buradakeçirilən“İpəkYolu”Bey-

nəlxalqmusiqivədigər festival-
larınşəhərinturizmpotensialının
genişləndirilməsi və beynəlxalq
səviyyədə tanıdılmasında mü-
hüm rol oynadığını vurğulayıb-
lar.
İyulun7-dəaxşamsaatlarında

“Yuxarı Karvansara” mehman-
xana kompleksinin həyətində
“İpəkYolu”XIBeynəlxalqMusi-
qi Festivalı çərçivəsində “Dər-
viş”ansamblıçıxışedib.Axşam
“Marxal” kompleksininYay teat-
rında“İpəkYolu”festivalınıntən-
tənəliaçılışmərasimiolub.

əvvəli səh. 1-də

Nazirvurğuladıki,ermənilərin
Azərbaycanxalqınıntarixiirsinə
qarşı mədəni soyqırımı dalğası
XXəsrinəvvəllərində İrəvanvə
Zəngəzurdabaşlamışdıvəson-
rakıillərdəməqsədlişəkildəda-
vametdirilib.
44 günlük Vətən müharibə-

sindənsonraPrezidentinmüva-
fiqsərəncamı iləazadolunmuş
ərazilərimizdə abidələrin moni-
torinqinin aparıldığını diqqətə
çatdıran Anar Kərimov bildirdi
ki,monitorinqlərnəticəsində403
tarixiabidəaşkaredilibvəbun-
danəlavə,162yeniabidə(döv-
lətreyestrinədaxilolmayan)or-
taya çıxarılıb.Şuşaabidələrinin
kataloqu nəşr edilərək ictimaiy-
yətə təqdim olunub: “İşğaldan
azad olunan digər rayonların
da tarixi-mədəni mirasını əhatə
edəcəkkataloqlarhazırlanacaq.
Məqsədimizbugüninformasiya
müharibəsi şəraitində Azərbay-
can həqiqətlərini daha sistemli
şəkildə dünyaya çatdırmaqdır.
Təqdimatı keçirilən sayt da bu
mənadamühüminformasiyare-
sursudur”.

Dövlət Xidmətinin rəisiAzad
Cəfərli çıxışı zamanı diqqə-
tə çatdırdı ki, heritage.gov.az
saytı qurumun açıq informa-
siya missiyası ilə bağlı priori-
tetlərinin əsas hissəsini təşkil
edir. Qeyd olundu ki, saytda

işğaldanazadedilmişərazilər-
də aparılan tarix-mədəniyyət
abidələrinin monitorinqinin nə-
ticələri geniş şəkildə öz əksini
tapıb.İlkinolaraqsayta240öl-
kəəhəmiyyətliabidəhaqqında
məlumatyerləşdirilib.

Saytdan tarix-mədəniyyət
abidlərinin işğaldan əvvəl və
sonrakı vəziyyəti, eləcədəbər-
pa görüntüləri, arxiv fotoları və
cizgiləri, abidələr haqqındamü-
fəssəlməlumatalmaqmümkün-
dür.Abidələrinyerləşdiyiməkan-

lar da müvafiq xəritə üzərində
qeyd olunub. İnternet resursu
istifadəçilərin rahatlığını təmin
etməkbaxımındanmüasirtələb-
lər səviyyəsində, yeni proqram
təminatları əsasında hazırlanıb.
Sayt “google”un seo (search

engine optimization – axtarış
motoruoptimizasiyası)standart-
larınacavabverir.Budaaxtarış
sistemlərindəəlaqəliaçarsözlər
daxil edilən zaman saytda olan
məlumatlarınənönsıradagös-
tərilməsinə imkan yaradır.Məz-
munbaxımındandahadəqiq,el-
mi,əsaslandırılmışməlumatlarla
zənginləşdirilən internet resursu
işğaldan azad olunmuş ərazi-
lərdə yerləşən tarix-mədəniyyət
abidləri haqqında məlumatların
vəbusahədəolanyeniliklərində
operativşəkildəictimaiyyətəçat-
dırılmasınıtəminedəcək.
Qeydolunduki,işğaldanəvvəl

Şuşada, Kəlbəcərdə və Qara-
bağın digər bölgələrində yaşa-
mış soydaşlarımızın şəxsi arxi-
vindəkiməlumatlar da toplanılır
vəsaytadaxiledilir. İctimaiyyəti
sayta daxil olaraq öz təklifərini
bildirməyi xahiş edənAzadCə-
fərliabidələrinqorunmasıistiqa-
mətindəictimaiyyətindərolunun
vacibliyinidiqqətəçatdırdı.
SondamədəniyyətnaziriAnar

Kərimov və Dövlət Xidmətinin
rəisi Azad Cəfərli jurnalistlərin
suallarınıcavablandırdılar.

L.Azəri

Azad olunmuş ərazilərdəki tarix-mədəniyyət abidələri 
ilə bağlı müfəssəl elektron resurs hazırlanıb

“Məqsədimiz informasiya savaşı şəraitində həqiqətlərimizi daha sistemli şəkildə dünyaya çatdırmaqdır”

Şəkidə “İpək Yolu” XI Beynəlxalq Musiqi Festivalı
Qədim sənət və mədəniyyət mərkəzində bayram bayrama qarışıb

əvvəli səh. 1-də
“BakıAbadlıqXidməti”MMC-ninbaş

direktoruBünyadQasımovgörülənişlər
barədə Prezident İlham Əliyevə məlu-
matverib.
Bildirilibki,Ramanaqəsəbəsindəye-

nidənqurma işləri yekunlaşıb, qəsəbə-
daxili yollar asfaltlanıb, divar və dam
örtükləri yenilənib, küçələrin işıqlan-
dırılması həyata keçirilib. Qəsəbənin
Həsənbəy Zərdabi, Xanlar, Mirzəağa
Əliyev, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev

vəqəbiristanlıqətrafıküçələritamamilə
yenilənib.Həmçininərazi tullantılardan
təmizlənib.
Diqqətə çatdırılıb ki, Ramana qəsə-

bəsiAbşeronərazisindəturizmmarşrut-
larınadaxilediləbiləcəkabidələrləzən-
gindir.Onlardanbiriqəsəbəningirişində
əzəməti ilə diqqəti cəlb edən, XII-XIV
əsrlərə aid olduğu bildirilən Ramana
qalasıdır. Ehtimal edilir ki, divarlarının
hündürlüyü15metrolanqalamüdafiə
məqsədilə tikilib və Şirvanşahlar döv-

lətidövründəqəsrkimi istifadəolunub.
Azərbaycan kino tarixində xüsusi ye-
ri olan “Koroğlu”, “Nəsimi” və “Babək”
filmlərininmüəyyən səhnələri Ramana
qalasındaçəkilib.
Dövlətimizin başçısı qalada aparılan

bərpaişləriilətanışolub.
Ramananın qədim tikililərindən biri

dəNovruzquluhamamıdır.Bildirilibki,
keçmişdəhamamdadördquyu fəaliy-
yət göstərsə də, indi onlardan üçü
mövcuddur. Novruzqulu Babakişi oğ-
lunun adını daşıyan hamamAbşeron
yarımadasındayeganətikilidirki,onun
sənədləri toplanıb və təsdiqlənib. Ha-
mamın binasında keyfiyyətli bərpa iş-
lərigörülüb.
Qeyd edilib ki, Ramanada yenidən-

qurmaişlərizamanıətrafmühitinqorun-
ması,qəsəbəninekolojivəziyyətipriori-
tetməsələlərdənbiriolub.
Prezidentə qəsəbədə əhalinin məş-

ğulluğunun artırılması sahəsində gö-
rülən işlər barədə də məlumat verilib.

Qeydedilibki,xalçaçılıqmüəssisəsivə
satış mağazası açılıb. Yaradılan yeni
iaşəvəxidmətobyektlərindəməhsulla-
rınistehsalıvəsatışıhəyatakeçirilir.Bu
obyektlər müştərilərə yüksək səviyyə-
dəxidmətgöstərmək,onlarınrahatlığı-
nıtəminetməküçünzərurivasitələrvə
avadanlıqlarlatəchizolunub.
Məlumatverilibki,Pirşağıdahazırla-

nan quru meyvələrin satışı da burada
həyata keçiriləcək. Səyyar satış ob-
yektləri və köşklərin quraşdırılması ilə
məşğulluğun artırılmasına nail olmaq,
həmçinin yerli əhali və turistlərin ehti-
yaclarınıqarşılamaqmümkündür.
Ramanada reallaşdırılan layihələr-

dənbiridəvertikalbağçılıq layihəsidir.
Layihənin məqsədi özünəməşğulluğun
artırılmasına,aztəminatlıailələrindaha
çoxgəlirəldəetməsinəvəailətəsərrü-
fatlarınıninkişafınadəstəkolmaq,həm-
çinin yaşıllıqların genişləndirilməsinə,
bitkiçiliyin və kənd təsərrüfatı məhsul-
larıemalınıninkişafınatöhfəverməkdir.

DövlətimizinbaşçısıRamanadakıev-
lərdən birinin həyətində qəsəbə sakini
iləsöhbətedib.
Ramana həm də ovdanları ilə məş-

hurdur. Qəsəbədə bərpa olunan tari-
xi abidələrdənbiri dəel arasında “Qırx
pillə”adlanansuovdanıdır.Azərbaycan
ərazisində, Abşeron yarımadasında və
ona qonşu ərazilərdə ovdanlara daha
çoxtəsadüfedilir.Buyerlərdəiçməlisu
mənbələriçoxazolduğundanXVI-XVIII
əsrlərdəiçməküçünyararlıolanlaysula-
rındanistifadəedilməsiməsələsiaktual-
laşıbvəovdanlaryaradılıb.Buqurğula-
rıntikintisiXXəsrəqədərdavamedib.
Prezidentəsuovdanındagörülən tə-

mir-bərpaişləribarədəməlumatverilib.
Ramana sakinlərinin həm sağlam

həyat tərzi, həm də asudə vaxtlarını
səmərəli keçirmələri üçün qəsəbədə
İdmanmərkəzi inşaolunub.Mərkəzdə
qapalı idman zalı, minifutbol meydan-
çasıyaradılıb.Dövlətbaşçısımərkəzdə
yaradılanşəraitlədətanışolub.

Bakının daha bir qəsəbəsi tarixi koloriti ilə 
yeni növrağına qovuşub

Prezident Ramanada görülən abadlıq işləri ilə tanış olub

UNESCO-da qeyri-maddi mədəni irs üzrə 
Baş Assambleyanın 9-cu sessiyası

5-7 iyul ta ri xin də Pa ris də, UNES CO-nun mən-
zil-qə rar ga hın da “Qey ri-mad di mə də ni ir sin 
qo run ma sı haq qın da Kon ven si ya”nın (2003) 
iş ti rak çı döv lət lə ri Baş As samb le ya sı nın 9-cu 
ses si ya sı ke çi ri lib.

180iştirakçıdövlətinnümayəndələrisessiyada
dünyadaqeyri-maddimədəniirsinqorunmasıvə
konvensiyanıngələcəyinədairməsələlərimüza-
kirəediblər.SessiyadaölkəmiziMədəniyyətNa-
zirliyinin, eləcə dəAzərbaycanın UNESCO ya-
nındaDaiminümayəndəliyininəməkdaşlarından
ibarətheyəttəmsiledib.
Sessiyada UNESCO nəzdində Qeyri-Maddi

MədəniİrsFondununresurslarındanistifadəpla-
nıvəqeyri-hökuməttəşkilatlarınınakkreditasiya-
sıməsələlərinədəbaxılıb.
Sessiyanın gündəliyində yer alan məsələlər-

dənbiridəUNESCO-nunQeyri-MaddiMədəniİr-
sinQorunmasıüzrəHökumətlərarasıKomitəsinə
yeni üzvlərin seçilməsidir.Qeydedək ki,Höku-
mətlərarasıKomitədördilmüddətinəseçilən24
üzvdənibarətdir.2022-ciildə12dövlətin,ocüm-
lədənAzərbaycanınüzvlükmüddətibaşaçatır.

Açıq səma altında multikultural caz dialoqu
əvvəli səh. 1-də

Tələbələrin, caz musiqisi hə-
vəskarları və turistlərin heyran-
lıqla izlədiklərikonsertproqramı
ölkəmizdəmusiqiyəvəxüsusən
dəcazayüksəkmarağınolduğu-
nubirdahasübutetdi.

***
İyulun7-dəfestivalınproqramı

məşhurİsveç-Türkiyəsaksofon-
çusu,bəstəkar,aktyor,prodüser
İlhan Erşahinin kvartetinin çıxı-
şı ilə davam edib. Stokholmda
böyüyən və 1990-cı ildən Nyu-
Yorkda yaşayan musiqiçi Wal-
lace Rooney, Joe Lovano, Jeff
Williams, Cameron Brown, Vik-
torLewis kimi ifaçılarlabir səh-
nənibölüşüb.

İ.Erşahin konsert çərçivə-
sində Türkiyədən olan caz-
menlərin iştirakı ilə “İstanbul
Sessions”layihəsinidətəqdim
edib.

“BakıYayCazGünləri”ikigün
ərzində paytaxt cazsevərlərinə
vəşəhərimizinqonaqlarınaunu-
dulmaztəəssüratbəxşetdi.

Lalə
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Akademik Musiqili Teatrda 
“Məchul pilləkən”in premyerası

İyulun3-dən10-dəkAzərbaycanDövlətAkademikMusiqili
Teatrında“Premyeralarınparadı”festivalıkeçirilir.Festivalçər-
çivəsindəteatrınrepertuarınayenidaxiledilən7tamaşanın
nümayişinəzərdətutulur.

İyulun5-də isə teatrda “Premyeralarparadı” festivalı çərçivə-
sində“Məchulpilləkən”balet-tamaşasınınpremyerasıolub.
Ölkənintanınmışbaletartistləri, teatrxadimləri, incəsənətus-

talarınınizlədiyitamaşaanşlaqlakeçib.Narkomaniyayaqarşıbir
təbliğatvasitəsi kiminəzərdə tutulansəhnəəsərininsüjet xətti,
bədiitərtibatıtamaşaçılardamaraqdoğurub.
Tamaşanınquruluşçubaletmeysteri,həmdəbaş rolun ifaçısı

gəncbaletartistiMəhəmmədAbdullayev,quruluşçurejissoruSa-
mirQulamov,quruluşçurəssamıVüsalRəhimdir.

TamaşadaəsasqadınrolunuƏməkdarartistViktoriyaŞahmu-
radova,solopartiyalarıMəhəmmədAbdullayevvəRomanKras-
novifaediblər.
KütləvisəhnələrdəteatrınbalettruppasınındigərüzvləriAynu-

rəƏsgərova,RəbiyyəƏliyeva,RöyaMehrəlizadə,ElviraƏzizo-
va,AnnaCabbarova,İlonaSementsova,AygülHəsənova,İranə
Kərimova,KamranHəsənovvəYaqubBəhramovoynayıblar.
Musiqitərtibatındaxaricibəstəkarlarınəsərlərindən,eynizaman-

daƏməkdarartistSevdaƏləkbərzadəninifasındanistifadəedilib.

İsveç səfiri Xalça Muzeyinə kitab hədiyyə edib
İsveçKrallığınınölkəmizdəkisəfiriKristianKamillAzərbaycan
MilliXalçaMuzeyindəolub.

MuzeyindirektoruŞirinMəlikovailəgörüşzamanısəfirİsveçvə
Azərbaycanarasındamüxtəlifsahələrdəmövcudolanəməkdaş-
lığın,ocümlədənmədəniəlaqələrindahada inkişafedəcəyinə
inandığınıdeyib.Bununüçünbirgətədbirlərinhəyatakeçirilməsi-
ninvacibliyindəndanışılıb.
DiplomatXalçaMuzeyinətekstiltarixçisiVivekaHansenin“Tex-

tiliaLinnaeana:XVIIIəsrinqlobaltekstilənənələrivəticarəti”ki-
tabınıhədiyyəedib.
ŞirinMəlikovasəfirKristianKamilləAzərbaycanmədəniyyətinə

göstərdiyimarağa,muzeylədaimsıxəlaqədəolduğunagörətə-
şəkkürünübildirib.Direktorhədiyyəedilənqiymətlikitabınmuze-
yinkitabxanasındaözlayiqliyerinitutacağınıdeyib.

Yeniyetmə ifaçılar beynəlxalq müsabiqələrdə 
uğur qazanıblar

LitvanınYuodkranteşəhərində“BalticVoice”adlıgəncvokalçı-
larınənənəvibeynəlxalqmüsabiqəsikeçirilib.
Müsabiqədə ölkəmizi Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi

M.Maqomayevadına26nömrəlionbirillikMusiqiməktəbinvokal
sinfininşagirdiTamillaHəsənovatəmsiledib.
20ölkədən136gəncvokalçınınqatıldığımüsabiqədə11yaşlı

TamillaHəsənovaüçüncüyerəlayiqgörülüb.

***
Paytaxtın Niyazi adına 22 nömrəli Uşaq musiqi məktəbinin

piano ixtisasıüzrə5-cisinifşagirdiZəhraAslanlı isəFransanın
paytaxtıParisdəkeçirilən “NouvellesEtoiles”onlaynmüsabiqə-
sindəuğurqazanıb.
Başidarədənbildirilibki,beynəlxalqmüsabiqələrlaureatıolan

Zəhra10-12yaşkateqoriyasında100baldan80baltoplayaraqII
yerəlayiqgörülübvədiplomlatəltifolunub.OnunmüəllimiGülnar
Mirzəyevatəşəkkürnaməilətəltifedilib.

əvvəli səh. 1-də
Giriş sözü ilə çıxış edən Milli Xalça

Muzeyinindirektoru,Əməkdarmədəniy-
yətişçisiŞirinMəlikovabildirdiki,“Azər-
baycanRespublikasındaxalçasənətinin
qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə
dair2018-2022-ciillərüçünDövlətProq-
ramı” çərçivəsində son illərdə muzeyə
müxtəlif təşkilatlar, o cümlədən Hey-
dərƏliyevFondu,MədəniyyətNazirliyi,
azərbaycanlıvəxaricixeyriyyəçilər,kol-
leksiyaçılartərəfindəntarixivəbədiiəhə-
miyyətlixalçalarhədiyyəedilib.Hazırda
təqdimedilən“Ləmpə”xalçasıdadəyərli
hədiyyəkimiŞuşafilialınınkolleksiyası-
nızənginləşdirəndahabirsənətəsəridir.
ŞirinMəlikova dedi ki, bu sənət nü-

munəsi 1930-cu illərdə Şuşada toxu-
nub.BeləxalçalarınilknümunələriXIX
əsrinəvvəllərindənŞuşaşəhərində to-
xunmağa başlanılıb. “Şuşa” adı ilə də
tanınanbucürxalçalarimarətvəsaray-
larınbəzədilməsində istifadəolunurdu.
“Ləmpə” xalçası sonralar Qarabağda
dəst xalı-gəbə kimi geniş yayılıb. Bu
xalçadəstləriikiyan(kənarə)vəbirorta
xalıdan ibarətdir. Təqdim olunan xalça
isədəstxalı-gəbəninkənarəsidir.
Qeyd olundu ki, “Ləmpə” xalçasını

bəzəyən stilizə olunmuş gül-çiçək, xa-
rıbülbül, yarpaq naxışları Qarabağın
təbiətinəxasolanecazkargözəlliklərlə
yanaşı, burada yaşayan insanlarınes-
tetikzövqünüdəifadəedir.Dünyamu-
zeylərində və müxtəlif kolleksiyalarda
qorunan bu cür unikal xalçalar indiyə-
dəközşöhrətiniqoruyubsaxlayır.
Tədbirdə çıxış edən mədəniyyət na-

zirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva
bildirdiki,Qarabağ,Şuşaxalqımızüçün
müqəddəs və əziz məkandır. Şuşanın
Azərbaycanxalqıüçüntarixiəhəmiyyə-

ti,yüksəkmədəni-mənəvidəyərinəzərə
alınaraq 2022-ci il ölkəmizdə “Şuşa İli”
elanedilib.Bu il 35 illik yubileyiniqeyd
edənAzərbaycanMilliXalçaMuzeyiŞu-
şafilialınınməhz “Şuşa İli”ndəyenidən
öz doğma şəhərinə qayıtması və onun
üçünayrılmışgözəlməkandafəaliyyətə
başlamasıtarixihadisəolacaq.Əlamət-
dar haldır ki, yubiley ilində hörmətli El-
mira Süleymanova tərəfindən Qarabağ
xalçaçılıq məktəbinin gözəl nümunəsi
olanŞuşanın“Ləmpə”xalçasıMilliXalça
MuzeyininŞuşafilialınahədiyyəedilir.
Sevda Məmmədəliyeva vurğuladı ki,

ElmiraSüleymanovaölkəmizdəvəbey-
nəlxalq aləmdə tanınmış ictimai-siyasi

xadim, görkəmli alim olmaqla yanaşı,
gözəlqəlblixanım,təvazökarinsan,əsl
vətənpərvər,böyükziyalıdır:“Elmiraxa-
nım Azərbaycan Dövlət Universitetinin
Kimya fakültəsində təhsil aldığı illərdə
mənimatam,akademikYusufMəmmə-
dəliyevinrəhbərliyialtındaelmiişləməş-
ğulolmağabaşlayıb.Elmiraxanımmüəl-
limininyolunuhəmelmiişçikimi,həmdə
ictimai-siyasixadimolmaqladavametdi-
rib.Ənbaşlıcası isəYusufMəmmədəli-
yevin Vətənə sonsuz məhəbbət, Azər-
baycanın tarixinə, mədəniyyətinə, milli
ənənələrinəhörmət,özxalqınafədakar-
lıqlaxidmətetməkkimixüsusiyyətləridə
Elmiraxanım tərəfindəndavametdirilir.

Elmira xanımın öz nəslinin ulularından
qalmış,onaəzizolanşəxsiəmlakınımu-
zeyəhədiyyəetməsitəqdirəlayiqhaldır.
Əminəmki, onunbunəcibəməli gözəl
örnək olacaq. Öz şəxsi əşyalarını mu-
zeylərimizə, xüsusilə də işğaldan azad
edilmişərazilərdəfəaliyyətinibərpaedə-
cəkmuzeylərəhədiyyəedənhəmvətən-
lərimizinsayıgetdikcəartacaq.Bu,mə-
dəni irsimizin qorunub yaşadılması və
gələcək nəsillərə ötürülməsinə, möhtə-
şəmQələbəmizəböyüktöhfəolacaq.Bir
dahaElmiraxanımaxeyirxahtəşəbbüsü
üçünminnətdarlıqedirvəmilliənənələri-
mizinyaşaması,əldəetdiyimizşanlıZə-
fərinəbədiləşməsiyolundaatdığıdəyərli
addımagörətəşəkkürümüzübildiririk”.
Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti başçı-

sınınmüaviniVüsaləFətəliyevavurğu-
ladıki,Şuşaailələrindəolanənənələr-
dənbiridəoidiki,başqabirevəgəlin
köçən qızın cehizindəmütləqŞuşanın
xalçaları qoyulurdu. Qarabağ xalçaları
içərisində əvəzsiz olan Şuşa xalçaları
sənətkarlıqbaxımındanfərqliolub.
Milli Xalça Muzeyinin əməkdaşı,

Əməkdar rəssam,dosentMəmmədhü-
seynHüseynov çıxışındaqeydetdi ki,
türklərin4müqəddəshədiyyəsi var və
bunlarprinsipetibarilətaqədimdənbəri
heçvaxtdəyişməyib:qılınc,at,çadırvə
xalça: “Xalça bizim varlığımızı, kimliyi-
mizi, qədimdən bəri gələn həyat tərzi-
mizi və s. ehtiva edən sənət növüdür.

BugünAvropanınbirsıramuzeylərində
Azərbaycanxalçalarısaxlanılır.Bizözü-
müzəaidolanxalçalarıöyrənməliyik”.
Azərbaycan Respublikasının insan

hüquqları üzrə müvəkkili (ombuds-
man) Səbinə Əliyeva sələfi Elmira
Süleymanovanın fəaliyyəti haqqında
danışdı.Qeydetdiki,ölkəmizin2002-
ci ildən 2019-cu ilədək ombudsmanı
olan Elmira Süleymanovanın Azər-
baycan həqiqətlərinin dünyaya çatdı-
rılmasında müstəsna xidmətləri var:
“MənElmira xanımabütüngöstərdiyi
xidmətlərəgörəöztəşəkkürümübildi-
rirəm. Biz də çalışacağıq ki, gələcək
fəaliyyətimizdə bu məsələləri daim
nəzarətdə saxlayaq. Mən həmAzər-
baycanda, həm də xarici ölkələrdə
yaşayan soydaşlarımızı ermənilərin
törətdikləri müharibə cinayətləri haq-
qında daha geniş təbliğat aparmağa
dəvət edirəm.Bu, bizimhər birimizin
vətəndaşborcudur”.
AMEA-nınNeft-KimyaProsesləriİns-

titutununbaşdirektoru,akademikVaqif
Abbasov,AşqarlarKimyasıİnstitutunun
baş direktoru, akademik Vaqif Fərzə-
liyev,Ailə, Qadın və Uşaq Problemlə-
ri üzrəDövlətKomitəsinin sədriBahar
Muradova və “Azərbaycan Sahibkar
Qadınlar”İctimaiBirliyininsədriZemfira
AğayevaElmiraSüleymanovanınelmi,
dövlətvəictimaifəaliyyətihaqqındasöz
açaraqonamuzeyəbağışladığıxalçaya
görətəşəkküretdilər.
DahasonraçıxışedənprofessorEl-

mira Süleymanova göstərilən diqqətə
görətədbiriştirakçılarınaminnətdarlığı-
nıbildirdi.
Sonda qonaqlar “Ləmpə” xalçası ilə

yaxındantanışoldular.
NurəddinMəmmədli

Doxsan il əvvəl Şuşada toxunan xalça 
yenidən Şuşaya qayıdacaq

Milli Xalça Muzeyinə hədiyyə olunan “Ləmpə” xalçasının təqdimatı keçirildi

İyulun6-daLondondadinvəetiqadazadlığıüzrəbeynəlxalq
konfranskeçirilib.QafqazMüsəlmanlarıİdarəsinin(QMİ)sədri
şeyxülislamAllahşükürPaşazadəBöyükBritaniyanınCənubivə
MərkəziAsiya,ŞimaliAfrikaregionlarıüzrədövlətnaziri(Xarici
İşlərNazirliyisistemindənazirmüavinipostunabərabərvəzifə)
TariqƏhmədindəvətiiləkonfransdaiştirakedib.

Dünyanın hər yerindən 700-
dən çox qonağın qatıldığı konf-
ransın açılış mərasimində Uels
şahzadəsiÇarlzın vəBaş nazir
Boris Consonun videomüraciət-
lərisəsləndirilib.
TədbirdəBritaniyanınxariciişlər

naziriLizTrassvə lordTariqƏh-
məd çıxış edərək din azadlığının
əhəmiyyəti və antisemitizm, isla-
mofobiya,induofobiya,xristianofo-
biyakimimeyillərinartmağadoğru
getdiyini bildiriblər. Vurğulanıb ki,
nifrətəçağırışlartoqquşmalaravə
soyqırımlarınagətiribçıxarır.
Konfransdan sonra şeyxülis-

lam Allahşükür Paşazadə Bö-
yükBritaniyaBaşnazirininrəsmi
iqamətgahında (Dauninq Strit
10)məhdudsaydaqonağınişti-
raketdiyirəsmiqəbuldaolub.
Şeyxülislam Anqlikan kilsəsi-

nin rəhbəri arxiyepiskop Castin
Velbiilədəgörüşüb.CastinVel-
bişeyxülislamAllahşükürPaşa-
zadənigördüyünəşadolduğunu
bildirib. Qafqaz Müsəlmanları
İdarəsininsədrionuAzərbayca-
nadəvətedib.

Daha sonra şeyxülislam döv-
lətnaziri,Vimbeldon lorduTariq
Əhməd ilə görüşüb. Allahşükür
Paşazadəkonfransadəvətəgö-
rəTariqƏhmədə təşəkküredib,

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin salamlarını ona çatdı-
rıb. Dövlət naziri Tariq Əhməd
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevinapardığıdin-dövlətsiya-
sətini, Azərbaycanın uğurlarını
yüksək qiymətləndirdiyini qeyd

edib. O, Allahşükür Paşazadə
kimi dünyamiqyasında dinləra-
rasıdialoqsahəsindəxidmətləri
olan şəxsin konfransda iştirakı-
nıntədbirədəyərqatdığınıqeyd
edib.QafqazMüsəlmanları İda-
rəsinin sədri lord Tariq Əhmədi
Azərbaycanadəvətedib.
QMİ sədri Britaniya Lordlar

Palatasının üzvü, Koventri ye-
piskopuKristoferKoksvörtilədə
görüşüb.

Görüşdə şeyxülislamAllahşü-
kür Paşazadə 44 günlük Vətən
müharibəsi haqqında məlumat
verib, otuz il işğal altında qa-
lan Azərbaycan torpaqlarının
AliBaşKomandan İlhamƏliye-
vin rəhbərliyi ilə rəşadətliAzər-

baycanOrdusu tərəfindənazad
olunduğunubildirib.
Qeyd edib ki, işğal dövründə

Ermənistan Azərbaycana məx-
susİslamabidələriniyatamami-
ləməhvedib,ya təhqiredib,ya
damənşəyinisaxtalaşdırıb,məs-
cidlər, qəbiristanlıqlar vandaliz-
mə məruz qalıb. Bunun əksinə
olaraq, Bakının mərkəzində er-
məni kilsəsi qorunub saxlanılıb.
İşğaldanazadolunmuşərazilər-
dəruspravoslavvəqədimalban
kilsələrininmənşəyiqəsdənsax-
talaşdırılaraqqriqoryanlaşdırılıb.
Vurğulanıb ki, Azərbaycanda

etnikvədinimüxtəlifikölkəmizin
milli sərvəti kimi dəyərləndirilir.
Qarabağtorpaqlarındabütündi-
niməbədlərbərpaedilir,yenidən
qurulur. Bölgəmizin ümumi sa-
bitliyivətərəqqisiüçünAzərbay-
can və erməni xalqlarının sülh
içində yanaşı yaşaması zəruri-
dir.BugünAzərbaycanın sülhə
çağırışlaretdiyihalda,qarşıtərəf
revanşizməyönəlir.
Şeyxülislamkonfransdaiştirak

edənBritaniyayəhudiicmasının
baş ravvini Efraim Mirvis, BMT
Başkatibininmüavini,Sivilizasi-
yalarAlyansınınAlinümayəndə-
siMigelAnhelMoratinos,Simon
VizentalMərkəzinin rəhbəriAb-
rahamKupervəbirsıraölkələrin
nazirləriilədəgörüşüb.

Postmünaqişə mərhələsində 
Azərbaycanın sülh və quruculuq səyləri 

Növbəti “Diplomatiya həftəsi”ndə müzakirə olunur

9iyulAzərbaycandadiplomatikxidmətişçilərininbayramıdır.Bu
gününtarixi1919-cuiliyulun9-daAzərbaycanXalqCümhuriyyəti
XariciİşlərNazirliyinindiplomatikfəaliyyəthaqqındailknormativ
sənədinin–XİN-inkatibliyihaqqındamüvəqqətitəlimatıtəsdiq
edilməsiiləbağlıdır.PrezidentİlhamƏliyevinsərəncamıilə(24
avqust2007-ciil)9iyulAzərbaycandadiplomatikxidmətəmək-
daşlarınınpeşəbayramıgünüelanedilib.

Əlamətdar gün münasibətilə
ölkəmizdə növbəti “Diplomatiya
həftəsi”keçirilir.
İyulun 7-dəXarici İşlərNazir-

liyi (XİN)vəADAUniversitetinin

birgə təşkilatçılığı ilə “Postmü-
naqişə mərhələsində Azərbay-
canınsülhvəquruculuqsəyləri”
mövzusunda“Diplomatiyahəftə-
si”ninaçılışmərasimiolub.

Mərasimdə ADA Universiteti-
ninprorektoruFarizİsmayılzadə
çıxış edərək iştirakçıları salam-
layıb. Könüllü gənclərin iştirakı
ilə keçirilən açılış mərasimində
əsasqonaqqismindəxariciişlər
naziri Ceyhun Bayramov çıxış
edib.
Bu tədbirin ənənəvi xarak-

ter daşıdığını diqqətə çatdıran
nazir Ceyhun Bayramov qeyd
edib ki, artıq üçüncü dəfədir
“Diplomatiyahəftəsi”təşkiledi-
lir. Tədbirin əsas məqsədi bu
sahəyə marağı olan gənclərlə
və könüllülərlə birgə proqram-
lar tərtibetmək,ənaktualmə-
sələlər ətrafında fikir mübadi-
ləsi aparmaq, Azərbaycanın
bu və yadigər sahədədünya-
da cərəyan edən məsələlərdə
mövqeyinin öyrənilməsindən
ibarətdir.
Qeyd edək ki, həftə çərçivə-

sində dövlət rəsmilərinin, dip-
lomatların gənc könüllülərlə
görüşləri, müxtəlif tədbirlər nə-
zərdətutulub.
“Diplomatiya həftəsi” çərçi-

vəsində iyulun 7-də Türkiyənin
Azərbaycandakı Səfirliyində

“Müharibədən sonrakı dövrdə
Azərbaycanın sülh və yaradıcı-
lıq təşəbbüsləri” mövzusunda
tədbirtəşkilolunub.
Tədbirdə çıxış edən XİN-in

Mətbuat xidməti idarəsinin rəh-
bəri Leyla Abdullayeva ötənil-
ki “Diplomatiya həftəsi”nin 44
günlük Vətən müharibəsindəki
Zəfərimizəhəsrolunduğunuxa-
tırladıb.
XİNrəsmisibildiribki,Azərbay-

canla-Türkiyə arasında strateji
müttəfiqlik münasibətləri möv-
cuddur.Tarixdəbeləsıxmünasi-
bətləriolanölkələritapmaqmüm-
kün deyil. Ölkələrimiz arasında
müttəfiqlik və qardaşlıqmünasi-
bətlərinin daha da dərinləşdiril-
məsiüçünsəylərimiziəsirgəmə-
yəcəyik. Azərbaycan Türkiyənin
dəstəyini həmişə hiss edib.Mü-
nasibətlərimizin sağlam təməllər
üzərində qurulması bütün dövr-
lərdəözünügöstərib.
Azərbaycanın 44 günlük Və-

tən müharibəsində torpaqlarını
işğaldan azad etməsindən da-
nışan Türkiyənin Azərbaycan-
dakısəfiriCahitBağcıbildiribki,
AzərbaycanınbuZəfəridigəröl-
kələrəörnəkdir.
Azərbaycanın türk dövlətləri

arasındalokomotivrolunuoyna-
dığınıvurğulayansəfirTürkDöv-
lətləri Təşkilatına üzv ölkələrin
biryerdəfəaliyyətgöstərməsinin
hazırkıdönəmdəxüsusiəhəmiy-
yətkəsbetdiyinivurğulayıb.

Londonda din və etiqad azadlığı üzrə beynəlxalq 
konfransda ölkəmiz də təmsil olunub

Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycandakı etnik və dini müxtəliflik haqqında danışıb
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SumqayıtRMİSumqayıtınTarixiMuzeyindəBirinciQarabağmü
haribəsişəhidiElmanAbbasovunxatirəsinəhəsrolunan“Vətən
mənəoğuldedi...”adlıtədbirkeçirilib.TədbirdəmuzeyinŞəhidlər
qalereyasındaBirinciQarabağmüharibəsininsumqayıtlışəhid
vəqazilərininşəxsiəşyalarındanibarətsərginümayişolunub.

RMİ-nin Qu bad lı ra yon nü ma-
yən də li yin də I Qa ra bağ mü ha ri bə-
si şə hi di Əbül fəz Meh di ye vin anım 
gü nü ke çi ri lib. Təd bir də V.Əli yev 
adı na ra yon Mə də niy yət evi, Mah-
mud lu kənd Mə də niy yət evi, elə cə 
də şə hid Ə.Meh di ye vin adı nı da-
şı dı ğı Qu bad lı şə hər Uşaq mu si qi 
mək tə bi nin ha zır la dı ğı ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya, şeir lər, mu ğam par-
ça la rı təq dim edi lib.

***
Ağ daş RMİ Zər dab Ra yon 

Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin 
əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si-
nin şə hid ma yo ru Rə him Hü sey-
no vun do ğum gü nü ilə əla qə dar 
ailə si ni zi ya rət edib lər.

Zər dab ra yon Mər kə zi Ki tab xa-
na sın da isə şə hid ma yo run do-
ğum gü nü ilə əla qə dar “Və tə nin 
vü qar lı oğ lu” ad lı təd bir ke çi ri lib.

***

Bər də RMİ-nin rəisi Və si lə 
Möh sü mo va “Şə hid ru hu nun sə-
si” fil mi nin ya ra dı cı he yə ti ilə gö-
rüş ke çi rib. Film Və tən mü ha ri bə-

si şə hi di Sa mir Ələk bər li nin hə yat 
və dö yüş yo lun dan bəhs edir. Ek-
ran işi nin ya xın gün lər də re gional 
ida rə nin əha tə et di yi Bər də, Tər-
tər ra yon la rın da, Min gə çe vir və 

Yev lax şə hər lə rin də təq di ma tı nın 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lub. Fil-
min sse na ri müəl li fi Şöh rət Ey va-
zov, mu si qi bəs tə ka rı Se vinc To-
fiq qı zı, qu ru luş çu ope ra to ru Za hir 
Əsə dov dur.

***
Le rik ra yo nu nun Am bur də rə 

kən din də 44 gün lük Və tən mü ha-
ri bə si şə hi di Ba ba zey nal Ba ba-
za də nin do ğum gü nün də xa ti rə si 
anı lıb. Təd bir də Le rik Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın sə la hiy-
yət lə ri ni ic ra edən Cə lil Bax şi yev, 
Lən kə ran RMİ-nin Le rik ra yo nu 
üz rə baş məs lə hət çi si Mü qəd dəs 
Dən zi yev, Le rik ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zi nin di rek to ru Hü-

sa məd din Ab ba sov, mə də niy yət 
iş çi lə ri, ic ti maiy yət nü ma yən də-
lə ri, şə hid ailə lə ri nin üzv lə ri iş ti-
rak edib lər.

***
F.Əmi rov adı na Gən cə Döv lət 

Fi lar mo ni ya sın da Mə də niy yət 
Na zir li yi nin ta be li yin də fəaliy yət 
gös tə rən Res pub li ka Xa ti rə Ki-

ta bı Re dak si ya sı tə rə fin dən nəşr 
olun muş “44 gün – ta ri xi Zə fər” 
ad lı üç cild li yin bi rin ci cil di nin (“A-
Ə” hərf ə ri üz rə) təq di ma tı ke çi-
ri lib. Mə ra sim də Gən cə RMİ-nin 
rəisi Va sif Cən nə tov, teatr şü nas, 
pub li sist Anar Bur cə li yev və Res-
pub li ka Xa ti rə Ki ta bı Re dak si ya-
sı nın rəh bə ri, nəş rin baş re dak-
to ru Nə za kət Məm məd li çı xış 
edib lər. Bil di ri lib ki, ki ta bın bi rin ci 
cil din də 2020-ci ilin Və tən mü ha-
ri bə sin də, elə cə də Ap rel (2016) 
və To vuz (2020-ci il, iyul) dö yüş-
lə rin də hə lak olan lar – ümu mi lik-
də min nə fə rə ya xın soy da şı mız 
haq qın da en sik lo pe dik mə lu mat 
yer alıb.  

Go ran boy ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sı To vuz dö yüş lə ri nin 
2-ci il dö nü mü ilə əla qə dar “Ta rix 
ya zan igid lər” baş lıq lı ki tab sər gi-
si təş kil edib.

***
Sa bi ra bad RMİ-nin rəisi Fə rid 

Qur ban za də və Mə də niy yət İş çi-
lə ri Həm kar lar İt ti fa qı Sa bi ra bad 
ra yon ko mi tə si nin səd ri Tel man 
Əzi mov tə rə fin dən Və tən mü ha-
ri bə si şə hid lə ri Sü ley man Qa ra-
yev və Fə rid Hü sey no vun ailə lə ri 
zi ya rət olu nub.

Həm çi nin tə qaüd də olan mə-
də niy yət iş çi lə ri nin zi ya rət edil-
mə si ənə nə si nə uy ğun ola raq, 
uzun müd dət Sa bi ra bad ra yon 
Mə də niy yət Mər kə zi nəz din də 
fəaliy yət gös tə rən A.İs gən də rov 
adı na Xalq teat rı nın üz vü ol muş 
Gül də rən Aza ye va ya da baş çə-
ki lib. 

Vətən sizə oğul deyir...

Azad olunmuş ərazilərdəki yaylaqlara köç
Ən azı 200 baş qoyunu və 40 arı ailəsi olanlar üçün

İşğaldanazadedilmişərazilərdəyerləşənyaylaqlaraqoyunçu
luqvəarıçılıqtəsərrüfatlarınınköçübaşaçatmaqüzrədir.

Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li yin-
dən bil di ri lib ki, köç pro se si 
mü va fiq döv lət qu rum la rı ilə ra-
zı laş dı rıl mış va hid req la ment 
əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir. Req la-
men tə əsa sən, azad edil miş böl-
gə lər dən olan, tə sər rü fa tın da ən 
azı 200 baş xır da buy nuz lu hey-
van və Elekt ron Kənd Tə sər rü-
fa tı İn for ma si ya Sis te min də qey-
diy yat dan keç miş 40 arı ailə si 
olan fer mer möv süm döv rün də 
öz tə sər rü fa tı nı azad olun muş 

əra zi lər də ki yay laq la ra kö çür-
mək üçün elekt ron mü ra ciət edə 
bi lər. Yay laq la ra tə sər rü fat da kı 
xır da buy nuz lu hey van la rın 10 
faizi həc min də iri buy nuz lu hey-
van apar ma ğa da ica zə ve ri-
lib. Tə sər rü fa tın rəh bə ri özü ilə 
şəx si se çi mi əsa sın da müəy yən 
et di yi 9 kö mək çi apar maq hü qu-
qu na ma lik dir.

Köç dən əv vəl mü ra ciət lə ri təs-
diq lən miş fer mer lə rə ANA MA-nın 
Göy göl də yer lə şən Tə lim Mər kə-

zin də mü va fiq təh lü kə siz lik və 
dav ra nış qay da la rı ilə bağ lı tə lim 
ke çi ri lib. Azad olun muş əra zi lər-
də təh lü kə siz lik qay da la rı ilə ta-
nış ol duq la rı na dair ser ti fi kat al-
mış fer mer lə rə öz tə sər rü fat la rı nı 
müəy yən olun muş müd dət ər zin-
də yay laq la ra kö çür mə yə ica zə 
ve ri lib.

Yay laq la ra köç lə bağ lı elekt ron 
mü ra ciət üçün iki ay vaxt ay rı-
lıb, mü ra ciət lə rin təs diq lən mə si 
və ad la rın por ta la da xil edil mə si 

müd də ti iyun ayı nın əv vəl lə rin də 
ba şa ça tıb.

İyu lun 1-dək azad Kəl bə cər və 
La çın yay laq la rı na 940 qo yun-
çu luq tə sər rü fa tı köç edib. Şər qi 
Zən gə zur və Qa ra bağ iq ti sa di 
zo na la rın da kı yay laq la ra 1101 
arı çı tə rə fin dən 61 min dən çox 
arı ailə si apa rı lıb. Ümu mi lik də 
2022-ci il yay laq möv sü mün də 
17406 şəx sin fer mer tə sər rü fat-
la rı nın tər ki bin də azad olun muş 
əra zi lər də ki yay laq la ra get mə si-
nə ica zə ve ri lib. Yay laq möv sü-
mü sent yab rın əv vəl lə rin də ba şa 
ça ta caq.

Sərgi, viktorina, maarifləndirici tədbirlər...
LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)Lənkəranşəhər
MərkəziKitabxanasınınSütəmurdovkəndkitabxanafilialın
da“Şuşaİli”nəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.Şağlaserkənd
kitabxanafilialınıntəşkilatçılığıiləgerçəkləşəntədbirdəçıxış
edənlərŞuşanıntarixindən,mədəniirsindən,işğaldövründə
məruzqaldığıdağıntılardandanışıblar.BədiihissədəŞağlaser
kəndtamortaməktəbişagirdlərininvəmədəniyyətişçiləri
ninifasındavətənpərvərlikmövzusundaşeirlərvəmahnılar
səsləndirilib.

***
Bi lə su var RMİ-nin 

əha tə et di yi Neft ça la 
Ra yon Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı “Nar ko tik 
va si tə lə rin, psi xot rop 
mad də lə rin və on la rın 
pre kur sor la rı nın qa-
nun suz döv riy yə si nə 
və nar ko man lı ğa qar şı 
mü ba ri zə yə dair 2019-
2024-cü il lər üçün 
Döv lət Proq ra mı”nın 

ic ra sı ilə əla qə dar ra yon Mə də niy yət Mər kə zin də sər gi təş kil edib.

***
Ağ daş RMİ Ağ daş ra yon MKS-nin 1 say lı Gənc lər ki tab xa na-

sı “Yay mək tə bi” çər çi və sin də asu də vax tın sə mə rə li ke çi ril mə si 
üçün sər gi təş kil edib. Sər gi də mək təb li lə rin ya şı na uy ğun müx tə lif 
möv zu lar da ki tab lar nü ma yiş olu nub.

***
Şə ki RMİ Za qa ta la 

ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də “Ulu ön-
dər sev gi si” möv zu-
sun da vik to ri na təş kil 
edi lib. Vik to ri na da ra-
yo nun Su may lı kənd 
tam or ta mək tə bi nin 
VI və VII si nif şa gird lə-
ri iş ti rak edib lər. Ön cə 
şa gird lə rə mər kə zin 
əmək daş la rı tə rə fin-

dən ümum mil li li der haq qın da ət raf ı mə lu mat ve ri lib. Vik to ri na nın 
qa li bi nə ki tab hə diy yə olu nub. 

Za qa ta la ra yon MKS-nin Pa şan kənd ki tab xa na fi lialı və kənd 
or ta mək tə bi nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Zə rər li vər diş lə rə yox de yi-
rik!” adı al tın da nar ko ma ni ya ya qar şı mü ba ri zə yə həsr olun muş 
təd bir ke çi ri lib. Nar ko tik mad də lə rin ye ni yet mə gənc lər ara sın da 
da ha çox ya yıl ma təh lü kə si ni di lə gə ti rən ki tab xa na çı Naimə Kiç-
ni ye va nar ko tik və psi xot rop mad də lə rin bə şə riy yə tə bö yük zər bə 
vur du ğu nu, in san la rın hə yat və sağ lam lıq la rı na cid di təh lü kə ya-
rat dı ğı nı bil di rib.

***
Ağs ta fa RMİ Ağs ta fa ra yon MKS-nin Mər kə zi Ki tab xa na sı “Ki tab 

in san üçün mə nə vi qi da dır” baş lıq lı təd bir ke çi rib. Təd bir gənc lə rin 
asu də vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li məq sə di lə təş kil edi lib.

Gəncə teatrının direktoru beynəlxalq 
festivalın münsiflər heyətində 

GürcüstanınÖzurgetişəhərindəNodarDumbadzeBeynəlxalq
TeatrFestivalıkeçirilir.Festivalınbeynəlxalqmünsiflərheyətin
dəGəncəDövlətDramTeatrınındirektoruAqilBəhramlıdayer
alıb.

Bu ba rə də mə lu mat ve rən 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın 
ədə bi his sə mü di ri Anar Bur cə-
li yev bil di rib ki, fes ti va lın açı lış 
mə ra si min də Gür cüs ta nın mə-
də niy yət, id man və gənc lər na zi ri 
xa nım Tea Su lu kiani, öl kə par la-
men ti nin de pu tat la rı, di gər rəs-
mi lər iş ti rak edib lər.

11-15 iyul ta ri xin də Özur ge ti 
şə hə rin də Av ra si ya Teatr lar Bir-
li yi nin növ bə ti top lan tı sı nın da 
ke çi ril mə si plan laş dı rı lır. Bir li yin 
Azər bay can təm sil çi si olan Gən-
cə Döv lət Dram Teat rı nın akt yo ru 
Yu sif Cə fə rov təd bi rə də vət alıb.

Lənkəran teatrında gənc aktyorlar üçün 
ustad dərsi

İyulun13dən15dəkLənkəran
DövlətDramTeatrındagənc
aktyorlarüçünustaddərsikeçi
riləcək.“Stanislavskisisteminin
psixofiziketapları”mövzusunda
məşğələləriBorisŞukinadına
MoskvaTeatrAkademiyasının
məzunu,AzərbaycanDövlət
AkademikRusDramTeatrı
nınaktyoruAbdullaElşadlı
aparacaq.

Məş ğə lə lər za ma nı diq qə tin 
akt yor tex ni ka sın da önə mi, əzə lə 
sər bəst li yi, fan ta zi ya və tə xəy yül, 
tək lif olun muş və ziy yət, fi zi ki əh-

val-ru hiy yə, əş ya ya, tə rəf-mü qa bi lə və mə ka na mü na si bət lə rin də-
yiş mə si və s. ba rə də ət raf ı mə lu mat ve ri lə cək, elə cə də akt yor sə-
nə ti üçün va cib olan di gər mə sə lə lər haq qın da söh bət apa rı la caq.

Bölgələrdən yubiley xəbərləri
SabirabadRMİHacıqabulrayonHey
dərƏliyevMərkəzindəgörkəmlişairə,
xeyriyyəçiXurşidbanuNatəvanın
(18321897)190illiyinəhəsrolunmuş
sərgiaçılıb.SərgidəNatəvanınkitabları,
onahəsrolunmuşməqalələr,həyatvə
fəaliyyətihaqqındamateriallar,fotolar
yeralıb.

***

Xaç maz RMİ Qu sar ra yon Mər kə zi Ki tab-
xa na sın da Azər bay can ədə biy ya tı nın gör-
kəm li nü ma yən də si, bö yük şair, ta nın mış 
maarif çi və ic ti mai xa dim Əh məd Ca va dın 
(1892-1937) 130 il li yi ilə əla qə dar “İs tiq lal 
şairi – Əh məd Ca vad” ad lı mə lu mat saatı ke-
çi ri lib və sər gi nü ma yiş et di ri lib.

***

Ma sal lı RMİ Cə li la bad ra yon Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də ta nın mış tar zən Əda lət Məm mə-
do vun 65 il li yi mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib. 
Mə ra sim də çı xış edən Ma sal lı RMİ-nin rəisi 
Bəx ti yar Qı lın cov yu bil ya rı təb rik edib, ona ye-
ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yıb. Təd bi rin so-
nun da Əda lət Məm mə dov mə də niy yət sa hə-
sin də uzun müd dət li sə mə rə li fəaliy yə ti nə gö rə 
re gional ida rə nin fəx ri fər ma nı ilə təl tif edi lib.

***
Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da gör kəm-

li bəs tə kar, pe da qoq, SS Rİ Xalq ar tis ti Rauf 
Ha cı ye vin (1922-1995) 100 il lik yu bi le yi mü-
na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib. Gən cə RMİ-nin rəisi 
Va sif Cən nə to vun da iş ti rak et di yi təd bir bəs-
tə ka rın “Or dan-bur dan” ope ret ta sın dan uver-
tü ra ilə baş la yıb. Son ra sə nət ka rın bəs tə lə-
rin dən iba rət kon sert təq dim olu nub.

***
Ağs ta fa RMİ Qa zax ra yon MKS-nin E.Hü-

sey nov adı na Mər kə zi Ki tab xa na sı Azər-
bay can dra ma tur gi ya sı nın ba ni si, mü tə fək-
kir Mir zə Fə tə li Axund za də nin (1812-1878) 
ana dan ol ma sı nın 210 il li yi mü na si bə ti lə 
“Gör kəm li mü tə fək kir, dra ma turq, realist 
sə nət kar” ad lı təd bir ke çi rib. Təd bir də 
M.F.Axund za də nin əsər lə rin dən və onun 
haq qın da ya zı lan ədə biy yat lar dan iba rət 
sər gi nü ma yiş et di ri lib.

***

Şəm kir RMİ Daş kə sən ra yon Mər kə zi Ki-
tab xa na sı nın Uşaq şö bə sin də “Nə sil lər dən-
nə sil lə rə əma nət dir Əh məd Ca vad” ad lı təd-
bir ke çi ri lib. Təd bir də Uşaq şö bə si nin mü di ri 
Pər va nə Mə mi ye va şairin hə yat və ya ra dı cı-
lı ğı haq qın da söh bət açıb, mək təb li lə ri şairin 
ki tab la rı ilə ta nış edib.

Hazırladı: N.Məmmədli

“Cənubda kino günləri” layihəsi Lerikdə davam edəcək

AzərbaycanKinematoqrafçılar
İttifaqının“Cənubdakinogün
ləri”layihəsiçərçivəsindəiyulun
1314dəLerikrayonundafilmlər

nümayişolunacaq.

Ki no gün lə rin də ta ma şa çı la ra Mir ba la 
Sə lim li nin “Qır mı zı bağ”, El vin Adı gö zə lo-
vun “Bi lə su var”, İl qar Nə cə fin “Nar ba ğı”, 
Na miq Ağa ye vin “Ol”, Mə za hir Hə şi mo-
vun “Si zə mək tub var”, Amil Ama lın “Tit rə-

mə”, “Dəh liz də”, Ka mal Ya şa rın “Dan ye-
li”, Nur lan Hə sən li nin “Bir ata haq qın da”, 
Röv şən Ni ca tın “Hə diy yə”, Tür kan Hü sey-
no va nın “Pa pa nin”, Ər tu ran Nə cə fin “Səs” 
qı sa met raj lı və tam met raj lı film lə ri gös tə-
ri lə cək.

Ek ran əsər lə ri saat 11:00-da Le rik Mə də-
niy yət Mər kə zin də və saat 15:00-da Pi ran 
kənd Folk lor evin də gös tə ri lə cək.

“Cə nub da ki no gün lə ri” la yi hə si nin ic ra çı 
pro dü se ri İn ti qam Ha cı lı dır.
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İ
yulun6-daAzərbaycanMusiqiMə-
dəniyyətiDövlətMuzeyinin“Musiqi
HəvəskarlarıKlubu”ndacazifaçısı
TünzaləQəhrəmaniləgörüşkeçi-
rilib.

Muzeyin direktoru, Əməkdar mə
dəniyyət işçisi Alla Bayramova tədbi
riaçaraqqonağı görüş iştirakçılarına
təqdimedib.
SonraTünzaləQəhrəmancazsənə

tindəilkaddımları,uğurları,həyatyolu

haqqındadanışıb,musiqinömrələriifa
edib, klub üzvlərinin suallarını cavab
landırıb.Onunçıxışımusiqifəaliyyətini
əksetdirənvideoslaydlamüşayiətolu
nub.
Sonda prodüser Rafiq İmanov caz

sevərlər adından Tünzalə Qəhrəma
na təşəkküredib vəgələcək işlərində
uğurlararzulayıb.
Tünzalə Qəhrəman Bakıda anadan

olub. Azərbaycan Dövlət Xarici Dillər

İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dillər
Universiteti) bitirib, uzun illər Elmlər
Akademiyasındaelmi işçikimiçalışıb,
müxtəlif ali təhsilmüəssisələrindəpe
daqojifəaliyyətləməşğulolub.
O, bilavasitə professional musiqi

sahəsindəişləməsədə,1969,1977,
1978, 1979cu illərdə bir neçə dəfə
Bakıda keçirilmiş “Qızıl payız” mü
sabiqəsindəmükafat qazanıb, Xari
ciDillərİnstitutunda“Ekspress118”,
ElmlərAkademiyasınəzdində“Rast”
ansambllarının solisti olub. Keçən
il Moskva şəhərində keçirilən “Qo
los60+” müsabiqəsində 73 yaşlı
iştirakçı öz ifası ilə hər kəsi heyran
edib.

Musiqi Mədəniyyəti Muzeyində 
caz ifaçısı ilə görüş

Ötənsaydasözverdiyimizkimi,
AzərbaycanDövlətMədəniyyət
vəİncəsənətUniversitetində
(ADMİU)keçirilən“Pillə”festiva-
lındaTeatrsənətifakültəsinin
dramvəkinoaktyoruixtisası
üzrəIIIkurstələbələrinintəqdim
etdiklərinümunəyəbirqədər
ətraflınəzərsalacağıq.

Bugünpeşəkarteatrvəkinosə
nətindətanınanbirçoxaktyorların
müəllimi, Əməkdar artist, profes
sor Gülşad Baxşıyevanın kursu
nun (assistent – Novruz Şahver
diyev, səhnədanışığı –Əməkdar
artist, dosent Mahirə Yaqubova)
təqdim etdiyi tamaşa Nəcəf bəy
Vəzirovun “Daldan atılan daş to
puğadəyər”komediyasıidi.
Tamaşada rolları Murad Əliyev

(Əbdürrəhmanbəy),NərminəŞah
marova (Xırdaxanım), Ləman Hü
seyn (Səkinə), Elməddin Zakirli
(Dərviş),Vüqarİsmayılov(İskəndər
bəy), Cavad Məmmədov (Dəli Şi
rin),Nazlı İsakova (Nurcahan),Ni
hadHacıyev(Əbdürrəhim)vəFati
məQasımova(Pəri)ifaedirdilər.
Əvvəlaonudeyimki,Nəcəfbəy

Vəzirovun cadugərliyə, avamlığa,
savadsızlıq və geriliyə qarşı mü
barizəsininəzəmətnümayişi olan
əsərkompüter,peykəsriolangü
nümüzdədənəqədəraktualoldu
ğunubirdaisbatetdi.
Dramaturjimaterialaoqədərdə

toxunmayan,müəllifinönəsürdü
yüproblemiqabarıqşəkildə,daha
çox sarkazmla təqdim edən ifa
çılar əsərdəki yeniliklə köhnəlik,
cahilliklə intellektuallıq arasında

mübarizənin maraqlı bir formada
ifadəsinəçalışırdılar.
Komediyada hadisələr Xırda

xanım və əri Əbdürrəhman bəyin
arasındabaşverənkonfiktləbaş
layır. Xırdaxanım ahnalə çəkərək
deyirki,qızlarıSəkinəninyaşıdları
– Püstə xanımın, Nurcahan xanı
mın,Səfdərqulubəyinövladlarıərə
gedib,ammabu,əriƏbdürrəhman
bəyinheçvecinədeyilvəo,qızının
taleyini düşünmür, ancaq qumar
oynayır,ailəsinəqarşıdiqqətsizdir.
Əbdürrəhmanbəyisəarvadınıba
şasalmağaçalışırki,“qızalmaqar
pızdeyilki,tökəsənbazara”,haray
çəkibmüştərisəsləyəsən.
Təbii ki, inadkar Xırdaxanım

onunla razılaşmır vəözünün təd
bir tökəcəyini deyir. Ərinin sonda
“camaatın dilinəağzına düşərik”
xəbərdarlığına daməhəl qoymur.
Ərinəşəhərəİskəndərbəyadında
ağıllı,göyçəkhəkimingəldiyinivə
onunlaSəkinəxanımıevləndirmə
yin vacib olduğunu deyir.Arvadı
nın təklifindən dəliyə dönən Əb

dürrəhman bəy “Mən gеdim ona
nə dеyim? Dеyim ki, gəl, mənim
qızımıal?”deyibonubusevdadan
vazkeçməyəçağırır.
Ərarvadın davasından sonra

Xırdaxanımın nökər Əbdürrəhimi
Nurcahanarvadınvəİrandangələn
Dərvişinarxasıncagöndərir.Minbir
fırıldağıolub,hərocaqdabirdəfəod
olanNurcahanvəhoqqabazlığıuc
batından diyardiyar gəzən Dərviş
Xırdaxanımı inandırmağa çalışırlar
ki,bu işbaştutacaqvəqızıhəkim
İskəndərbəyləevlənəcək.
Bütünmərəkə də bundan sonra

başlayır. Ağlına gələni heybəsinə
alıbortalığadaşkimidüşənDərviş
əllaməçiliyəbaşlayır.Rənglisaplar,
sehrli su, qıfıl, çil toyuq yumurtası,
qurbağadərisi...oyununuatırortalı
ğa.Xırdaxanımısoyubsoğanaçevi
rənədəktalayıbaradançıxır.Nurca
hanarvaddayolalırüfürülmüşsuyu
həkim İskəndərə içirməyə.Həlləm
qəlləmlikedibbunadanailolur.
Dəli Şirinin Nurcahanla çəkiş

məsi, nökər Əbdürrəhimin əliəyri,

gördüyünü çırpışdıran Nurcahanla
davadalaşı, qulluqçu Pərinin xa
nımlarının rüsvay olacağı barədə
narahatlığı və həkim İskəndərin
Nurcahanın kələkbazlığına acı gü
lüşüsəhnəişindəaktyortələbələrin
tədris müddətində mənimsədikləri
peşəvərdişlərinisərbəstvəyerində
ifadədəbildiklərinigöstərirdi.
TamaşadaNəcəfbəyVəzirovXIX

əsrinsonlarındatəsviretdiyihadisə
lərin–odövrcəmiyyətdəgenişya
yılan cadugərliyin müasir zamana,
günümüzdəkifalsevdasınabağlan
ması vəbu sayədəoyunu çağdaş
proseslərləsəsləşməsidəgənclərin
oyununundahatəsirlivəkomikalın
masınaimkanverirdi.
Bizgəncifaçılarınsayəsindəaz

qala hər gün rastlaşdığımız fırıl
daqçıfalçıları,sözgəzdirənqarıla
rı,dəliyerinəqoyulanağıllıadam
ları, qadın kələkbazlığında üsyan
edənkişiləri,xurafatiləmübarizə
dənyorğundüşəntəhsilliadamla
rınyanğısınıgörürük.
Tamaşaboyudiqqətimicəlbedən

əsasməqamaktyortələbələrinsər
bəstliyi,oyunlarınahakimliyivədra
maturjimaterialıntəyinatvəxarakte
rinəbələdçilikləri idi.Maraqlı başqa
bir nüans isə gənclərin indidən tə
rəfmüqabili, tamaşanın ritmi və ta
maşaçı ilə ünsiyyətdə səddi gözlə
mələri idi. Düşünürəm ki,məhz bu
keyfiyyətlər onların gələcək səhnə
yollarındaənvacibvətəsirlisilahları
olacaq...

Həmidə Nizamiqızı

Tələbələrin atdığı “daş”...

BugünlərdəAzərbaycanMilliİncə-
sənətMuzeyində“Dürri-yekta”adlı
rəsmsərgisiaçılmışdı.Sərgi“KamArt”
İncəsənətQalereyasınınüzvü,gənc
rəssamBanuDəvəlininaltıillikyara-
dıcılıqaxtarışlarınıəksetdirirdi.Onun
ümumilikdə60əsəritamaşaçıların
ixtiyarınaverilmişdi.Sərgidəeyniza-
mandarəssamınyaradıcılığınıəkset-
dirənkataloqdatəqdimolunmuşdu.

Sənətşünasalim,Əməkdarincəsənət
xadimi ZiyadxanƏliyev gənc rəssamın
sənət duyumunu belə səciyyələndirir:
“Banunun çoxsaylı mənzərələrində bə
diişərhinteztezdəyişməsionunhəmin
məkanlardaqərarlaşangözəllikləri baş
qalarıüçündəduyulanetməkistəyindən
qaynaqlanır.Rəssamınrəsmlərindəmü
şahidə olunan kompozisiya müxtəlifiyi,
rənglərlə ovqat yaratmaq bacarığı və
fərdi icra mədəniyyəti onun gələcəyinə
tamaşaçıdaböyükümidləryaradır”.
Banu Dəvəlinin 6 ildir rəssamlıqla

məşğulolduğu“KamArt”İncəsənətQa
lereyasınındirektoruKəmaləCəfərzadə
dəşagirdihaqqındayüksəkfikirdədir.O
deyir:“Banununyaradıcılığıxüsusizövq
mənbəyidir. Kiçik yaşlarından plenerdə
işləməyibirəyləncədeyil,özününsevim
liməşğuliyyətihesabedirdi...”.
Sənətdə uğur qazanan hər bir rəs

sam istedadı ilə yanaşı, orijinal duyu
mu, özünəməxsus dünyagörüşü ilə
də seçilir. Gənc Banunun əsərlərinə
diqqətedəndəgörürükki,o,yaradıcı
lığınıüslubçərçivələrivəyaistiqamət
lərləməhdudlaşdırmır.Rəssamişlədiyi
əsərlərdərəngduyumu,koloritzəngin
liyiniahəngdarvəustalıqlanümayişet
dirəbilir.Özünündədediyikimi,onun
üçüngördüklərindənduyğulanmaqye
nibirəsərinərsəyəgəlməsideməkdir.
Sərgidənaldığımızxoşduyğularab

havasında gənc rəssamla həmsöhbət
olduq.
Öncəqeydedəkki,Banugəncolma

sına baxmayaraq Fransada, BƏƏdə,
Sinqapurda,İngiltərədəazərbaycanlırəs
samlarla birgə sərgilərdə öz işlərini nü
mayişetdirib.Bundanəlavə,o,dəfələrlə
respublikavəbeynəlxalquşaqrəsmmü
sabiqələrininiştirakçısıvəqalibiolub...

– 15 ya şın var və ilk fər di sər gin ke çi
ri lir. Bu, ne cə duy ğu dur?
– Altı ildir rəssamlıqla məşğulam.

Əslində, düşünmürdüm ki, belə ciddi
davamedəcəyəm...

– Bəs rəs sam lı ğa ma ra ğın ne cə ya
ra nıb?
–AtamVahabDəvəliheykəltəraşlıq

sahəsindəçalışır. İrsəngələnbir iste
daddır deyərdim. İncəsənət adamları
ilədaimigörüşdüyümüçünbusahəyə
böyükmarağımvar.

– Sər gi nin adı ma raq do ğu rur: “Dür
riyek ta”...
– “Dürriyekta”mənim adımdan qay

naqlanır. Banu deyiləndə ilk anlam, bi
lirsinizki,XurşidbanuNatəvanolur.Onu
isəQarabağxanlarınınsоnuncuvərəsə
siоlduğuüçünsarayda“Dürriyekta”(tək
inci) çağırardılar. Tarixin yaddaşından
gələnbuadmənətəsirsizötüşmür...

– Yə ni ne cə tə sir edir?
–Rəsmlərimdədahaçoxqadınob

razlarınıönəçəkirəm.

– Sər gi də 60 əsər nü ma yiş olu nur. 
Bu əsər lər han sı müd də tə ər sə yə 
gə lib?

– 9 yaşımdan indiyədək çəkdiyim
rəsmlərdir. Sərgidəki əsərlərin bəzisi
yağlıboya,bəzisiqrafikanıəhatəedir.
Birilə,4saatabəzəndə3günəərsəyə
gətirdiyimişlərvar.

– Bil di yim qə dər, mu si qi ilə də məş
ğul olur san.
–ÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusi

qiAkademiyası nəzdində Orta ixtisas
musiqiməktəbstudiyasındafortepiano
üzrə9cusinifdə təhsilalıram.Musiqi
vərəssamlıqbirbirinitamamlayır.

– Rəsm çə kər kən ən çox han sı mu si
qi lə ri din lə yir sən?
–Yaradıcılıqprosesindəçoxzaman

Bethovenin “Aylı sonata”sını dinləyi
rəm.Bundanəlavə,Şopenin “Noctur
neendodièsemineur”umənimləolur.
Bu əsəri dinlədiyim zaman daha çox
ilhamlanıram.

– Bəs ən çox is ti fa də et di yin rəng lər 
han sı dır?
–Çoxrənglilik.Ağqararəsmlər,tünd

rənglərmənim sevdiyimhal deyil.Əl
van rənglər, rəngləri qarışdırmaq isə
əsl mənim əhvalımdır.  Boyalardan
qorxmuram. İstədiyim kimi çəkməyi
xoşlayıram. Həm öyrənirəm, həm də
sınayıram. Bir sözlə, yaşım artdıqca
kətanlarımınölçüsüdəböyüyürvəbu
fərqliliyihəmdərənglərdəhissedirəm.

– Han sı janr da da ha çox iş lə yir sən?
–Qadınobrazlarıyaratmağısevirəm.

Yəqin ki, bu da mənim adımın xarak
teristikasından irəli gəlir. “Dəfilə”, “Bə
zək əşyaları”, “Afrika gözəli”, “Safari”,
“Qarqız”,“Nargilə”,“Təbiətinnemətləri”
bu silsilədəndir. Triptix dəmənim üçün
əsasdır.BizimnəsilŞahİsmayılXətainin
şəcərəsindənolanDəvəliqolundangəl
diyiüçünötənilçəkdiyim“Karvandanay
rılanlar”triptixidəsoyadımahəsretdim.

– Azər bay can rəs sam la rın dan ba xıb 
öy rən dik lə rin var mı?

–Mənonlarınideyalarıüzərindəye
niüslublarıkəşfetməyəüstünlükveri
rəm,nəinkidahirəssamlarımızıtəkrar
lamağa.Dahadoğrusu,özyanaşmamı
göstərməkistəyirəm.

– Sə nət ma ra ğın sə ni ha ra la ra apa rıb? 
– Dünya incəsənətinə böyük ma

rağım var. Bu səbəbdən də İsveçrə,
ABŞ,Fransa, İtaliya,TürkiyəvəRusi
yanın bir çox məşhur muzeylərini zi
yarət etmişəm. Daha çox bəyəndiyim
Luvr Muzeyidir. NyuYorkunmuzeylə
rindədəolmuşam.Səyahətlərzamanı
etüdləredir,mənzərələrçəkirəm.

– Gənc rəs sam ola raq sə nət də sə nin 
üçün əsas nə dir?
– Yaradıcılıqda azadlığı sevirəm.

Mənrəsmlərimdəöz təsəvvür,fikirvə
düşüncələrimi ifadə edirəm. Verdiyim
hərqərardavəseçdiyimrəngdəazad
lıqmənimüçünəsasdır.

– Yə qin əsər lə ri nin möv zu müx tə lif i yi 
də bu nun la bağ lı dır... 
–Natürmort,mənzərə,portret,ani

malistika və s. janrlarda işləyirəm.
Ən çox portreti sevirəm. Etiraf edim
ki, azadlığı sevdiyim üçün natürmor
tamarağımoqədərdəçoxdeyil.Bir

sözlə, çərçivələri sevmirəm. Daha
çox fərqli üslubları xoşlayıram. Mən
son rəsmlərimdən birinə öz palitra
mı yapışdırmışdım. Hansı ki, həmin
palitranıelə6 ildir istifadəedirdim.O
rəsmdəmən“fovizm”(XXəsrinəvəllə
rindəFransaboyakarlığındayaranmış
avanqardcərəyan–red.)üslubundan
istifadə etmişdim. Rəssamlara deyil,
üslublaradahaçoxdiqqətedirəm.“Art
nouveau”üslubundadaişləməyisevi
rəm.Buüslubilkdəfəİngiltərədəya
ranıb vəmodern üslub kimi tərcümə
edilir, daha çoxarxitekturada istifadə
olunur.

– Gə lə cək də ix ti sas və pe şə ola raq 
rəs sam lı ğı seç mək fik rin var mı?
–Bəli,sırfrəssamlıqlaməşğulolma

ğaqərarvermişəm.

– Ha zır da han sı möv zu lar üzə rin də 
iş lə yir sən?
–BuilXurşidbanuNatəvanın190il

likyubileyiqeydolunduğuüçünonabir
əsərhəsretməkistəyirəm.

– Sə nə ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu
la yı ram.
–Sağolun.

L.Azəri

“Rəsmlərimdə öz təsəvvür və düşüncələrimi ifadə edirəm”
15 yaşlı rəssam: “Yaradıcılıqda azadlığı sevirəm. Hər rəngdə azadlıq mənim üçün əsasdır...”

“Səs mənəvi enerji daşıyıcısıdır”
Klassikmusiqipopulyarmusiqidənbaşqakodlarla
oxunurvəburadadüşüncəprosesimühümroloyna-
yır.Bukodlarkainatınqanunlarınıehtivaedirvəsəmi-
miarzu,sevgiolmadanbuşifrlərioxumaqçətindir.

Bufikirlə
riRusiyada
yaşayan
soydaşımız,
istedadlı
gəncpianoçu
vəbəstə
karRiad
Məmmədov
“Qazeta.ru”
saytınamü
sahibəsində
deyib.
Musiqiçi rəssamailəsindəböyüməsivəsənətaləmi

ninonatəsirindənsözaçıb.O,yaxşımüəllimlərastlaşıb
dostolmağıhərbirmusiqiçiüçünxoşbəxtlikvəşanski
midəyərləndirib.
Günümüzdəklassikmusiqiyəmaraqhaqqındadüşün

cəsinibölüşənpianoçudeyibki,hərşeydənəvvəlonu
sevməkvacibdir.Dinləməkbacarığı isə zamanlagəlir.
Musiqi ruhusağaldır, çünki ilknövbədəhisslərənüfuz
edir.
Musiqi janrlarının inteqrasiyasından danışan Riad

Məmmədovdeyib: “Buprosesçoxçətinvəmənimel
miaraşdırmalarımınmövzusudur.Burada“eksperiment”
sözüuyğundeyil,çünkijanrlarınsintezindənsöhbətge
dəndəqarşımızadüzgünhəlledilməsivacibolanbirsıra
vəzifələrdüşür.Birmusiqiçivəmusiqişünaskimiəsrlərin
vəənənələrinbirbiri ilənecəiçiçəolmasıvəgələcəyi
keçmişdənecəaxtarabiləcəyimizidüşünməkçoxma
raqlıdır.Nizami,Füzulivəbaşqaşairlərinlirikasındabu
günhaqqındadanışdığımız,bizidaimnarahatedənbir
çoxməqamarastgələcəyik:ilknövbədəsevgivəonun
haqqındafikirlərə...”.
Səsinenerjisiməsələsindəndəsözaçanifaçıbildirib

ki,səsmənəvienerjidaşıyıcısıdır.Onagörədəbuener
jininötürülməsiimkanlarıvacibəhəmiyyətkəsbedir.
Repertuarındakı“Əzizənigözləyirəm”(VaqifMustafa

zadəninməşhurəsəri–red.)cazmuğamkompozisiyası
barədədədanışanmusiqiçideyibki,elmimarağısim
fonikmuğamvəmuğamoperasınıdaəhatəedir.“Caz
muğamagəlincə isə,bütünuşaqlığımBakıda,cazşə
hərindəkeçdiyiüçünmənətəsirsizötüşməyib.Muğam
vəcaz improvizasiya janrlarıdır,buradaçoxlukəsişmə
nöqtələrivar”,–deyəobildirib.

Hazırladı: Lalə

“Ağacoyma xəttatlığı örnəkləri” kitabı işıq üzü görüb
AMEAMəhəmmədFüzuliadınaƏlyazmalar
İnstitutununəməkdaşı,xəttoymaustası,Əməkdar
mədəniyyətişçisiSeyfəddinMənsimoğlunun
“Ağacoymaxəttatlığıörnəkləri”kitabıişıqüzügörüb.

KitabdaAzərbaycanağacoymaxəttatlığısənətini
sadəxəttatlıqpeşəsindənyüksəksənətsəviyyəsinə
çatdırmışgörkəmlirəssamS.Mənsimoğlununhəyat

vəyaradıcılığınıözündəəksetdirənməqalələrvə
onunəlişlərininfotolarıyeralıb.
Genişoxucukütləsiüçünnəzərdətutulannəşrin

ön sözünün müəllifi AMEAnın vitsepreziden
ti, akademik İsa Həbibbəyli, rəyçisi Əlyazmalar
İnstitutunun baş direktoru, akademik Teymur
Kərimli, redaktorusənətşünaslıqüzrəfəlsəfədok
toru,professorZiyadxanƏliyevdir.
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HazırdaErmənistanınpaytaxtıİrəvanşəhərindəyerləşən
maddi-mədəniirsnümunələrininyaşıheç200ilədəçat-
mır.Bununsəbəbləritarixşünaslıqdabəlliolsada,dünya
ictimaiyyətibundanxəbərsizdir.Bəsnəüçünbuşəhərdə

yaşı200ilvəçoxolanheçbirmaddimədəniyyətnümunələri
yoxdurvəyaqalmayıb?Sualıncavabıçoxsadədir.Buabidə-
lərAzərbaycanxalqınaməxsusmaddi-mədəniirsnümunələri
olduğundan,ermənilərtərəfindənməhvedilmişvəgünümüzə
qədərgəlibçatmamışdır.

Bu söz lər Azər bay ca nın elm 
və ic ti maiy yət xa dim lə ri nin 
UNESCO-nun Baş di rek to ru Od-
re Azu le yə ün van la dıq la rı mü ra-
ciət də yer alıb. AMEA-nın vit se-
pre zi den ti, AMEA-nın pre zi den ti 
və zi fə si ni ic ra edən aka de mik Arif 
Hə şi mov, AMEA-nın vit se-pre zi-
dent lə ri  Göv hər Bax şə li ye va, İsa 
Hə bib bəy li, aka de mi ya nın ay rı-
ay rı qu rum la rı nın rəh bər lə ri, ta-
nın mış alim lər, elə cə də və tən daş 
cə miy yə ti nin təm sil çi lə ri – ümu mi-
lik də 102 nə fə rin im za la dı ğı mü-
ra ciət də Er mə nis ta nın pay tax tı 
İrə van şə hə rin də yer lə şən Tə pə-
ba şı mə həl lə si əra zi sin də Azər-
bay can xal qı nın ir si nə qar şı hə-
ya ta ke çi ri lən mə də ni soy qı rı mı 
fakt la rı diq qə tə çat dı rı lır.

Mü ra ciət də qeyd olu nur ki, 
UNES CO bü tün dün ya da bə-
şə riy yət üçün müs təs na də yər 
he sab olu nan mə də ni və tə-
bii ir sin müəy yən edil mə si ni, 
qo run ma sı nı və mü ha fi zə si ni 
təş viq et mə yə ça lı şır: “Bu gün 
Er mə nis ta nın pay tax tı İrə van 
şə hə rin də Azər bay can xal qı na 
məx sus so nun cu mad di-mə də-
ni irs nü mu nə lə ri də məhv edil-
mək üz rə dir. Bu mü ra ciət Si zin 
rəh bə ri ol du ğu nuz mö tə bər təş-
ki la tı Azər bay can xal qı nın bü tün 
dün ya xalq la rı na məx sus olan 
so nun cu mad di-mə də ni ir si ni xi-
las et mək üçün sə fər bər ol ma ğa 
də vət edən hə yə can siq na lı dır”.

Bil di ri lir ki, İrə van şə hə ri qa la 
is tis na ol maq la Şə hər, Də mir-
bu laq və Tə pə ba şı his sə lə ri nə 
bö lü nür dü. İrə va nın bu his sə lə-
ri nin hər bi rin də vax ti lə azər bay-
can lı lar ya şa yıb lar. Azər bay can 
xal qı XIX-XX əsr lər ər zin də in di-
ki Er mə nis ta nın əra zi sin də azər-
bay can lı la ra qar şı məq səd yön lü 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lən et nik tə-
miz lə mə nə ti cə sin də bö yük mil li 
fa ciə ya şa yıb. Bu mil li fa ciə mər-
hə lə li şə kil də hə ya ta ke çi ri lib və 

nə ti cə də in di Er mə nis tan ad la nan 
döv lə tin əra zi sin də heç bir azər-
bay can lı qal ma yıb. Min il lər bo yu 
öz tor pa ğı na bağ lı olan azər bay-
can lı lar doğ ma ta ri xi-et nik tor paq-
la rın dan di dər gin sa lı na raq küt lə-
vi qətl və qır ğın la ra mə ruz qa lıb, 
Azər bay can xal qı na məx sus 
min lər lə ta ri xi-mə də ni abi də və 
ya şa yış məs kən lə ri da ğı dı la raq 
vi ran edi lib. Za man-za man Azər-
bay can xal qı na qar şı apa rı lan 
qey ri-in sa ni si ya sət Er mə nis tan 
tə rə fin dən Azər bay can abi də lə ri-
nə qar şı da da vam et di ri lib. Nə ti-
cə eti ba ri lə, Azər bay can xal qı nın 
İrə van şə hə rin də möv cud ol muş 
İrə van qa la sı, Xan sa ra yı, Ab bas 
Mir zə məs ci di, Zal xan məs ci di, 
Də mir bu laq məs ci di, Sər tip xan 
məs ci di, Ha cı Nov ru zə li bəy məs-
ci di, Ha cı Cə fər məs ci di, Qan tar 
(ba za rı) kar van sa ra sı, Ha cı bə-
yim ha ma mı, Ha cı Əli ha ma mı, 
Axund Şey xü lis lam ha ma mı və 
bu ki mi bir çox di gər di ni və ta ri-
xi abi də lə ri məhv edi lib. Ha zır da 
İrə van da möv cud olan iki məs ci-
di – Ha cı İmam ver di məs ci di və 
Göy məs ci di isə Er mə nis tan fars 
məs ci di ad lan dı ra raq ta le yin hök-
mü nə bu ra xıb. Bu gün XVII əs rə 
aid olan Ha cı İmam ver di məs ci di 
ta ma mi lə yox ol maq üz rə dir.

Diq qə tə çat dı rı lır ki, 2006-cı 
il də Er mə nis tan da təs diq edi lən 
İrə van şə hə ri nin baş pla nın da 
fars me mar lı ğı ki mi təq dim olu-
nan azər bay can lı la ra məx sus 
me mar lıq nü mu nə lə ri nin yer ləş-
di yi al tı əra zi gös tə ri lib. 2006-cı 
il də hə min əra zi lə rin ümu mi öl-
çü sü 29 hek tar idi. On lar dan bu 
gün yal nız Tə pə ba şı his sə si (16 
hek tar) qal maq da dır. Cə mi 16 il 
ər zin də Er mə nis tan da Azər bay-
can xal qı na məx sus me mar lıq 
üs lu bun da ta ri xi şə hər sa yı la bi-
lə cək 13 hek tar sa hə ta ma mi lə 
məhv edi lə rək ye rin də müx tə lif 
inf rast ruk tur lar in şa olu nub.

Təd qi qat lar bu şə hə rin də rin 
qat la rın da hə lə də Azər bay can 
şə hə ri nə aid mə lu mat la rın qal dı-
ğı nı söy lə mə yə im kan ve rir. La kin 
Er mə nis tan üzə rin də ya şa dı ğı 
bu ta ri xi mə ka nın tor paq al tın da 
qa lan mə də ni ir si ni qə bul et mə-
di yi üçün da ğın tı la rı bu qat lar da 
da da vam et di rir. Bu na sü but ki-
mi 2003-ci il də İrə van şə hə ri nin 
Res pub li ka mey da nın da apa rı-
lan qa zın tı iş lə ri ni də gös tər mək 
olar. Er mə nis tan rəh bər li yi qa-
zın tı nə ti cə sin də tor paq al tın da 
qal mış azər bay can lı-mü səl man 
me mar lı ğı nın nü mu nə lə ri aş kar 
olu nan za man qə fil dən abi də nin 
üzə ri ni ye ni dən tor paq la ört mək 
tap şı rı ğı ve rib. 

Mü ra ciət də vur ğu la nır ki, İrə van 
şə hə ri nin ta ri xi ni bu gün özün də 
əks et di rən və azər bay can lı la-
rın mə də ni ir si nin ye ga nə sü bu-
tu ola raq qa lan mə kan Tə pə ba şı 
mə həl lə si dir. Tə pə ba şı (er mə ni lər 
Kond ad lan dı rır lar) İrə van şə hə ri-
nin gü nü mü zə qə dər gə lib çat mış 
ye ga nə ta ri xi nü mu nə si dir. Bu his-

sə öz yad da şın da İrə va nın XVII 
əsr dən müasir döv rü mü zə qə-
dər olan ta ri xi ko du nu da şı maq-
da dır. Ta ri xən azər bay can lı la rın 
ya şa dı ğı və ha zır da 16 hek ta ra 
qə dər ki çil di lən Tə pə ba şı mə həl-
lə si gü nü müz də məhv ol maq və 
Yer üzün dən si lin mək təh lü kə si 
ilə üz-üzə dir. Er mə nis tan da azər-
bay can lı la rın ya rat dıq la rı mad di-
mə də ni irs haq qın da mə lu mat lar 
giz lə di lir və his sə-his sə da ğı dı lır. 
Er mə nis tan rəh bər li yi ar tıq bir 
müd dət dir ki, Tə pə ba şı his sə si-
ni ta ma mi lə da ğı da raq ye rin də 
müasir ya şa yış bi na la rı in şa et-
mə yi plan laş dı rır. On lar bu yol la 
bir za man lar İrə va nın əsas sa-
kin lə ri olan azər bay can lı la rın so-
nun cu ni şa nə si ni – ta ri xi ko du nu 
məhv et mək is tə yir lər.

Tə pə ba şı Azər bay can mə də-
niy yə ti, o cüm lə dən bə şər mə də-
niy yə ti üçün son də rə cə önəm li 
əhə miy yət kəsb edir. Ta ri xi İrə-
van şə hə ri nin özə yi sa yı lan bu 
his sə va hid ta ri xi-şə hər sal ma 
mü hi ti ni özün də əks et di rir.

Qeyd olu nur ki, XIX əs rin I 
ya rı sın da Tə pə ba şı his sə sin-
də yer lə şən kü çə və mə həl lə-
lə rin ad la rı Azər bay can ad la rı 
idi. Mə sə lən, Də rə kənd, Axund, 
Xan bağ la rı, elə cə də Əsəd bəy, 
Adal yar, Tə pə ba şı, İma rət və 
Daş lı kü çə lə ri ni sa da la maq olar. 
Ha zır da Er mə nis tan mil li ar xi vin-
də sax la nı lan ka me ral təs vir lər 
hə min kü çə və mə həl lə lə rin 190 
il ön cə in ven tar laş dı rıl ma sı nı və 
et nik tər ki bi ni gös tə rən sü but lar-
dır. Tə pə ba şı öz me mar lı ğı və 
ta ri xi ilə Azər bay can ta ri xi nin bir 
his sə si ni təş kil edir di.

Bu nu İrə van şə hə ri nin son ra kı 
dövr lə rə aid plan la rın da da gör-
mək müm kün dür. 1831-1832-ci 
il lə rə aid ka me ral təs vir lər gös-
tə rir ki, şə hə rin Tə pə ba şı his-
sə sin də ki mə həl lə və kü çə lər 
son ra kı dövr lər də də ey ni ad la 
və ey ni et nik tər kib lə qa lıb. İs-
tər 1880-ci il lə rə aid şə hər pla nı, 
is tər sə də B.Meh ra bo vun 1906-
1911-ci il lə rə aid İrə van şə hə-
ri nin pla nı de yi lən lə ri bir da ha 
sü but edir. Tə pə ba şı his sə sin-
də möv cud olan kü çə ad la rı XX 
əs rin əv vəl lə rin də də Azər bay-
can di lin də ad lan dı rı lır dı. Bü tün 
bun la rı döv rün ar xiv sə nəd lə ri 
də təs diq lə yir. XIX əsr bo yun-
ca er mə ni lə rin ta ri xi Azər bay-
can tor paq la rı na kö çü rül mə si nə 
bax ma ya raq, İrə van şə hə ri nin 
əha li si nin et nik tər ki bin də ye nə 
də azər bay can lı la rın üs tün lük 
təş kil et di yi ay dın gö rü nür.

Mü ra ciət də bil di ri lir ki, vax-
ti lə azər bay can lı lar dan iba rət 
olan bu mə həl lə nin et nik tər ki bi 
ta ri xin üç mər hə lə sin də (1918-
1920-ci, 1948-1953-cü, 1988-ci 
il lər) sü ni şə kil də də yiş di ri lib və 
bu gün er mə ni lər dən iba rət mo-
noet nik mə həl lə yə çev ri lib. Bu-
ra da ya şa yan in san lar öz lə ri ni 
yer li irə van lı ad lan dır sa lar da, 

on la rın çox ki çik bir qis mi da ha 
ön cə dən bu əra zi də ya şa dı ğı na 
dair sü but lar gə ti rə bi lir. La kin 
bu ra da ya şa yan la rın bö yük his-
sə si 1920-ci il lər də hə lə İrə van 
ad lan dı rı lan şə hə rə qon şu döv-
lət lər dən kö çü rü lən er mə ni lər-
dən iba rət dir. Həm Er mə nis tan, 
həm də Azər bay can ar xiv lə rin də 
bu nu sü but edən min lər lə sə nəd 
sax la nıl maq da dır.

Er mə nis tan döv lə ti Tə pə ba-
şı da yer lə şən Ha cı İmam ver di 
(Tə pə ba şı) məs ci di nin ta ri xi ni 
sax ta laş dı ra raq fars məs ci di ki mi 
döv lət qey diy ya tı na al sa da, abi-
də nin qo run ma sı ilə bağ lı heç bir 
təd bir gö rül mür və onun uçu lub 
da ğıl ma sı na şə rait ya ra dı lır.

Mü ra ciət də o da xa tır la dı lır 
ki, 2022-ci il 4 fev ral ta ri xin də 
Azər bay can, Fran sa, Er mə nis-
tan li der lə ri nin və Av ro pa İt ti fa qı 
Şu ra sı rəh bə ri nin vi deofor mat-
da gö rü şü nün nə ti cə si ola raq 
UNES CO-nun Er mə nis ta na və 
Azər bay ca na mis si ya la rı nın hə-
ya ta ke çi ril mə si plan laş dı rı lıb: 
“Biz UNES CO-ya mü ra ciət edə-
rək xa hiş edi rik ki, sə fər za ma-
nı öz üzə ri nə öh də lik gö tü rən 
Er mə nis ta nın pay tax tı İrə van da 
yer lə şən ta ri xi Tə pə ba şı mə həl-
lə si də mis si ya nın ge də cə yi ün-
van lar dan bi ri ol sun. Ümid edi rik 
ki, UNES CO-nun mis si ya sı nın 
fəaliy yə ti nə Er mə nis tan da ma-
neə tö rə dil mə yə cək”.

Mü ra ciət də UNES CO rəh bə-
rin dən bə şə riy yə tin mad di-mə-
də ni ir si nin tər kib his sə si olan 
İrə van şə hə ri nin Tə pə ba şı his-
sə sin də ta ri xən azər bay can-
lı la ra məx sus ol muş mə həl lə 
sis te mi nin və bu mə həl lə lər də 
möv cud olan abi də lə rin da ğıl-
ma sı nın qar şı sı nın alın ma sın da 
və on la rın xü su si qo run ma al tı-
na alın ma sı na kö mək et mək xa-
hiş olu nur.

İrəvanın əzəli sakinləri olmuş azərbaycanlıların 
sonuncu tarixi nişanəsi

Təpəbaşı məhəlləsində Azərbaycan xalqının irsinin məhv edilməsi ilə bağlı 
UNESCO-ya müraciət ünvanlanıb
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270yaşlıŞuşaşəhəritəkcə
musiqi,söz-sənətbeşiyikimi
deyil,həmdətarixiabidələri
iləməşhurdur.“Şuşanınabi-
dələri”rubrikasındamədəniy-
yətpaytaxtımızıntarixi-mə-
dənitikililərihaqqındasöz
açmağadavamedirik.

İbrahimxəlil xanın 
qəsri

Ta rix çi alim, aka de mik Ya qub 
Mah mu dov və pro fes sor Ca mal 
Mus ta fa ye vin “Şu şa – Pə na ha-
bad” ki ta bın da qeyd edi lir ki, 
Qa ra bağ xan la rı Şu şa da sa ray 
və ima rət lə rin ti kin ti si nə bö yük 
diq qət ye ti rir di lər. Şu şa da ti kil-
miş xan sa ray la rı öz lə ri nin həc-
mi nə, for ma sı na və me mar lıq 
üs lub la rı nın ori ji nal lı ğı na gö rə 
diq qə ti cəlb edir di. On lar ək sər 
hal lar da şü şə li pən cə rə lə rə ma-
lik olub, yo nul muş daş lar dan 
ti ki lir və oy ma na xış lar la bə zə-
dil miş tax ta qa pı lar la ta mam la-
nır dı. Sa ray la rın qa pı və pən cə-
rə lə ri nin ha zır lan ma sı, on la ra 
ta van və tax ta puş vu rul ma sı ilə 
şə hər də fəaliy yət gös tə rən 14 
nə fər ağa ciş lə mə us ta sı – dül-
gər, xar rat məş ğul olur du. Sa-
ray lar, adə tən iki tay lı qa pı la rı 
olan hün dür di var lar la əha tə 
olu nur du.

İb ra him xə lil xan sa ra yı və ya 
İb ra him xə lil xa nın qəs ri Şu şa 
şə hə ri nin cə nub-şərq his sə sin-
də, Da şal tı kən di ya xın lı ğın da 
yer lə şir. Bə zi mən bə lər də sa ray 
həm də Qa ra bağ xa nı nın sa ra yı 
ad lan dı rı lır ki, bu da İb ra him xə lil 
xa nın ha ki miy yə ti döv rün də sa-
ra yın xan iqa mət ga hı ol ma sı ilə 
əla qə dar dır.

Azər bay ca nın feodal döv rü 
qa la-şə hər lə ri üçün xan sa ra-
yı nın yer ləş di yi qəsr lər xa rak-
te rik dir. XVIII əs rin əv vəl lə rin-
dən for ma laş ma ğa baş la yan 
xan lıq la rın pay tax tı olan ye ni 
şə hər lər də ki qəsr lər də hökm-
dar və onun ailə si nin ya şa ma-
sı, təh lü kə siz li yi və fəaliy yə ti ni 
tə min et mək üçün sa ray komp-
lek si və di gər kö mək çi bi na lar 
yer lə şir di. XVI-XVIII əsr lər də 
Azər bay can da hökm dar qəsr-
lə ri İçə ri qa la, Ba la qa la və ya 
Ərk (Təb riz də ol du ğu ki mi) ad-
lan dı rı lır dı.

Adə tən feodal şə hər lə ri nin 
in şa sı na hökm dar qəs ri nin in-
şa sın dan baş la nı lır dı. Şu şa 
qa la sı nın yer ləş di yi əra zi özü-
nə məx sus st ra te ji xü su siy yə tə 
ma lik ol du ğu na gö rə, qa la da xi li 
qəsr lə rin, o cüm lə dən Pə na hə-
li xa nın qəs ri nin in şa sı na Şu şa 
qa la sı nın in şa sı ilə ey ni dövr-
də baş la nı lıb. Qa ra bağ ta rix çi si 
Mir Meh di Xə za ni Şu şa qa la-
sı nın in şa olun ma sın dan bəhs 
edər kən Pə na hə li xa nın si fa ri şi 
ilə qa la da xi lin də sa ray la rın da 
in şa edil mə si ni vur ğu la yır: “Pə-
nah xan Şu şa da özü nə ba la ca 
qa la ya ox şar qa la di var la rı ilə 
əha tə edil miş sa ray in şa et dir di. 
Öz sa ra yı ya xın lı ğın da isə tə pə 
üzə rin də oğ lu İb ra him xə lil üçün 
sa ray in şa et dir di”.

İb ra him xə lil xa nın sa ra yı 
kvad rat for ma lı ti ki li ol maq la 
dörd tə rəf dən qa la di var la rı ilə 
əha tə olu nub. Qa la di var la rı nın 
dörd kün cün də içə ri dən açıq 
olan ya rım dairə vi qül lə lər yer lə-
şir. Qəs rin içə ri sin dən qül lə lə rə 
bir lə şən ya şa yış bi na la rın da sa-
ray da ya şa yan la ra xid mət edən 
qul luq çu lar ya şa yır dı.

Qəs rin şi ma la is ti qa mət lə nən 
əsas gi ri şi qa ba ğa çıx mış priz-
ma tik həcm lə mü da fiə olu nur. 
Bu ba xım dan qəs rin gi ri şi Şu şa 
qa la sı nın Gən cə qa pı sın da tət-
biq edil miş tex ni ka nı tək rar la yır. 
Bu cür ti kin ti tex ni ka sı qa pı nın 
mü da fiəsi ni güc lən di rə rək ona 
bir ba şa ya xın laş maq im ka nı nı 
sı fı ra en di rir.

Sa ray komp lek si nə da xil olan 
bü tün ti ki li lər ki çik öl çü lü yax şı yo-
nul muş daş lar dan in şa edil miş 
tağ-ta van la ör tü lüb. Şu şa da bu 
cür tağ-ta van la rın in şa tex ni ka sı 
sa də olub. Be lə ki, ti ki li nin di var-
la rı hö rül dük dən son ra onun içi 
tor paq la dol du ru lur və tor paq üzə-
rin də tağ-ta va nın in şa sı na baş la-
nı lır dı. İn şa edil miş ta va nın hör-
gü lə ri nin qu ru ma sın dan son ra isə 
bi na nın içi tor paq dan tə miz lə nir di.

Qeyd edək ki, XVIII əs rə aid 
olan ta ri xi sa ray öl kə əhə miy-
yət li ta ri xi abi də ki mi qey diy ya ta 
alı nıb.

Seyidli məscidi
Azər bay ca nın di gər şə hər lə ri 

ki mi, Şu şa da da məs cid ti kin ti si-
nə bö yük diq qət ye ti ri lib. “Şu şa – 
Pə na ha bad” ki ta bın da Qa ra bağ 
ta rix çi lə rin dən Mir zə Ca mal Ca-
van şir və Ba har lı nın ver di yi mə-
lu ma ta is ti na dən bil di ri lir ki, Şu-
şa da ilk məs cid Pə na hə li xa nın 
ha ki miy yə ti döv rün də qa mış dan 
ti ki lib. XIX əs rin ikin ci ya rı sın da 
Şu şa da fəaliy yət gös tə rən məs-
cid lə rin ümu mi sa yı 16-ya ça tır-
dı. Bun lar dan üçü Cü mə məs ci-
di, qa lan la rı isə mə həl lə məs ci di 
funk si ya sı nı ye ri nə ye ti rir di. Mə-
həl lə məs cid lə ri, əsa sən, mə-

həl lə mey dan la rı nın ən gör kəm li 
yer lə rin də yer lə şir di. Xa ri ci gör-
kə mi nə gö rə çox sa də olan bu 
məs cid lər ya şa yış ev lə ri ni xa tır-
la dır dı lar. An caq bu məs cid lə rin 
da xi li qu ru lu şu di ni mə ra sim lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si üçün zə ru ri 
olan bü tün tə ləb lə rə ca vab ve rir-
di. Şu şa nın mə həl lə məs cid lə rin-
dən bi ri də Se yid li məs ci di idi.

Məs cid Şu şa şə hə ri nin Se-
yid li mə həl lə sin də, Tel man və 
Qar yağ dıoğ lu kü çə lə ri nin kə siş-
mə sin də yer lə şir. Məs ci din iki-
mər tə bə li for ma da, XVIII əsr də 
ti kil di yi eh ti mal edi lir. Düz bu caq-
lı for ma ya ma lik məs ci din iba-
dət sa lo nu Ma may və ya Saat lı 
məs cid lə ri ki mi üç nef i böl gü yə 
ma lik de yil. Yer li əhə miy yət li abi-
də lər si ya hı sın da olan bu məs-
cid er mə ni iş ğa lı döv rün də van-
da liz mə mə ruz qa lıb.

Zöhrabbəyovun yaşayış 
evi

XIX əs rin ikin ci ya rı sın da 
Şu şa nın sü rət li in ki şa fı bu ra da 
ti kin ti-abad lıq iş lə ri nin miq ya-
sı nı da xey li ar tı rıb. Şə hə rin 
var lı adam la rı na məx sus dəb-
də bə li ya şa yış ev lə ri nin, ima-
rət lə rin ti kin ti si ge niş vü sət 
alıb.

XIX əsr də ti ki lən Zöh rab bə yo-
vun ya şa yış evi Şu şa şə hə rin də 
Ocaq qu lu kü çə sin də yer lə şir. 

Evin sa hi bi Şu şa nın məş hur 
soy la rın dan bi ri Zöh rab bə yov-
lar nəs lin dən olan II gil di ya ta ci ri 
Ab bas qu lu bəy Zöh rab bə yov-
dur. Ab bas qu lu bəy Kər bə la yı 
Mir zə Ək bər bəy oğ lu 1868-ci il-
də Şu şa şə hə rin də do ğu lub. İb ti-
dai təh si li ni mol la ya nın da al dıq-
dan son ra məd rə sə də oxu yub. 

Evin ti kin ti si ni Ab bas qu lu bə yin 
ata sı Kər bə la yı Mir zə Ək bər bəy 
baş la yıb. Mir zə Ək bər dün ya sı-
nı də yiş dik dən son ra Ab bas qu lu 
bəy evin ti kin ti si ni ta mam la yıb.

3 mər tə bə li evin iri və ge niş 
şü şə bən di baş dan- aya ğa an tik 
rəsm lər lə bə zə di lib. Hər mər tə-
bə də 200-250 nə fər lik zal, şü şə-
bənd, ya taq ota ğı, uşaq ota ğı, 
bu xa rı lı aş paz xa na və s. olub.

Azər bay can so vet ləş di ri lən-
dən son ra Ab bas qu lu bə yin evi 
mü sa di rə edi lir, özü isə ailə si 
ilə bir lik də Ba kı ya kö çür. Son-
ra dan bu ev rəsm qa le re ya sı na 
çev ri lir. 

1992-ci il də er mə ni si lah lı qüv-
və lə ri tə rə fin dən Şu şa iş ğal edil-
dik dən son ra bi na ta lan edi lib, 
şə bə kə dən iba rət pən cə rə lə ri 
və di var rəsm lə ri da ğı dı lıb. Ti ki li 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
yer li əhə miy yət li me mar lıq abi-
də si ki mi qey diy ya ta alı nıb. 

Nurəddin Məmmədli

İbrahimxəlil xanın şeşpəri, Cavad xanın qəlyanı
Tarix Muzeyinin fondlarında saxlanılır

AMEA-nınMilliAzərbaycanTarixiMuzeyinin
SilahlarvəbayraqlarfondundaXVIII-XIXəsrin
birincirübündəAzərbaycanxanlarınınhaki-
miyyətrəmzləri(şəxsiştandart,tuğ,buncuq,
şeşpər,toppuz)qorunur.Təqdimolunanşeş-
pərQarabağxanıİbrahimxəlilxanCavanşirin
(1763–1806)hakimiyyətrəmzihesabolunub.

Bu ba  rə  də mu  zey  dən mə  lu  mat ve  ri  lib. Qeyd 
edi  lib ki, şeş  pər 1806-cı il  də İb  ra  him  xə  lil xa  nın 
qət  li za  ma  nı rus qo  şun  la  rı tə  rə  fin  dən ələ ke  çi  ri  lib. 
1913-1917-ci il  lər  də Tif  is  də  ki Qaf  qaz Hər  bi-Ta  rix 
Mu  ze  yin  də nü  ma  yiş olu  nub, 1928-ci il  də Azər  bay -
ca  na qay  ta  rı  lıb. Po  lad  dan olan şeş  pər bü  töv  lük  də 
qı  zıl iş  lə  mə  lər  lə, nə  ba  ti or  na  ment  lər  lə bə  zə  di  lib.

Şeş  pər Qa  ra  bağ və Şu  şa şə  hə  ri  nin ta  ri  xi  nə 
dair sər  gi  də zi  ya  rət  çi  lər üçün nü  ma  yiş olu  nur.

Mil  li Azər  bay  can Ta  ri  xi Mu  ze  yi  nin Et  noq  ra  fi  ya 
fon  dun  da isə Gən  cə xa  nı Ca  vad xa  na (1786-
1804) məx  sus qəl  yan çu  bu  ğu qo  ru  nur.

Mu  zey  dən bil  di  ri  lib ki, qəl  yan çu  bu  ğu xü -
su  si si  fa  riş  lə Şa  ma  xı sə  nət  kar  la  rı tə  rə  fin  dən 
ha  zır  la  nıb. Üzə  rin  də müx  tə  lif rəng  li mun  cuq -
lar  la hən  də  si zo  laq  lar, bu  ta təs  vir  lə  ri iş  lə  nib. 
Mər  kə  zin  də isə xa  nın mər  hum oğ  lan  la  rı  nın 
təs  vir  lə  ri sa  lı  nıb. Fərq  li rəng  li mun  cuq  lar  dan 
is  ti  fa  də çu  bu  ğa xü  su  si es  te  tik gö  rü  nüş bəxş 
edib.

Fon  dun kol  lek  si  ya  sı  nı zən  gin  ləş  di  rən çu  buq 
1941-ci il  də mu  ze  yə ve  ri  lib.

Şuşanın  abidələri
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9 iyul 1835 – Gör kəm li şair və maarif çi Se yid Əzim Şir va ni (Se yid 
Əzim Se yid Mə həm məd oğ lu Mir Cə fər za də; 1835 – 20.5.1888) Şa-
ma xı da ana dan olub. Azər bay can li rik və sa ti rik poezi ya sı nı zən gin-
ləş di rib, “Əkin çi”, “Zi ya” qə zet lə rin də pub li sis tik ya zı lar ya zıb. Azər-
bay can şair lə ri nin qı sa tər cü me yi-ha lı və əsər lə rin dən nü mu nə lə ri 
ki tab (“Təz ki rə”) şək lin də nəşr et di rib.

9 iyul 1926 – Gör kəm li ya zı çı-dra ma turq Nə cəf bəy Fə tə li bəy 
oğ lu Və zi rov (1854-1926) və fat edib. Ədib “Mü si bə ti-Fəx rəd din” 
pye si ilə Azər bay can dra ma tur gi ya sın da fa ciə jan rı nın əsa sı nı qo-
yub. “Ev tər bi yə si nin bir şək li”, “Ya ğış dan çıx dıq, yağ mu ra düş dük” 
və s. ko me di ya la rın müəl li fi  dir.

9 iyul 1939 – Əmək dar ar tist Fi ruz İmam oğ lu Xu da ver di yev 
(1939-2017) Ba kı nın Lök ba tan qə sə bə sin də do ğu lub. Min gə çe vir 
teat rın da, Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, 
fi lm lər də çə ki lib.

9 iyul 1981 – Xalq şairi, tər cü mə çi Ni gar Xu da dat bəy qı zı Rə fi  bəy-
li (23.6.1913 – 1981) və fat edib. Li rik şeir lə ri ilə XX əsr Azər bay can 
poezi ya sı nı zən gin ləş di rib, rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

10 iyul 1899 – Şair Xəs tə Bay ra mə li (Bay ra mə li Ab ba sə li oğ lu 
Xu di yev; 1899-1952) Qər bi Azər bay can da, Göy çə ma ha lı nın Nə ri-
man lı kən din də ana dan olub. 

10 iyul 1909 – Azər bay ca nın ilk sə nəd li fi lm re jis sor la rın dan olan 
Ni ya zi Mus ta fa oğ lu Bə də lov (1909 – 2.11.1997) Şə ki də ana dan 
olub. Ümu mit ti faq Ki ne ma toq ra fi  ya İns ti tu tu nun ilk azər bay can lı 
mə zun la rın dan dır.

10 iyul 1924 – Ədə biy yat şü nas, tər cü mə çi Ək bər Ağar za oğ lu 
Ba ba yev (1924 – 12.9.1979) ana dan olub. 

10 iyul 1930 – Xalq ya zı çı sı Sa bir Mə həm məd oğ lu Əh məd li 
(1930 – 17.4.2009) Cəb ra yıl şə hə rin də do ğu lub. “Pil lə lər”, “To ğa-
na”, “Ya sa mal gö lün də qa yıq lar üzür”, “Ma vi gün bəz”, “Ge dən lə-
rin qa yıt ma ğı”, “Dün ya nın ar şı nı”, “Axi rət sev da sı” və s. ki tab la rın 
müəl li fi  dir. Əsər lə ri xa ri ci dil lə rə tər cü mə edi lib.

10 iyul 1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şairə, dra ma turq Kə-
ma lə Ağa qı zı Ağa ye va (1937 – 18.7.2019) Nax çı van şə hə rin də 
ana dan olub. Mən zum pyes lə ri (“Məh sə ti”, “O, bi zim dağ la rın oğ lu-
dur”, “Göy çək Fat ma” və s.) teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

10 iyul 1949 – Əmək dar ar tist İb ra him Əs gər oğ lu Əli yev (1949 
– 26.11.2020) Ba kı da ana dan olub. Film lər də (“Gül lə lən mə tə xi rə 
sa lı nır!”, “Qətl gü nü”) çə ki lib, Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn-
cə sə nət Uni ver si te tin də müəl lim iş lə yib.

10 iyul 1953 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ələk bər Rauf oğ lu 
Ka zı movs ki (1953 – 19.9.2016) ana dan olub. 1974-cü il dən Azər-
bay can Te le vi zi ya sın da iş lə yib, fi lm-ta ma şa və sə nəd li te le fi lm lə rin 
re jis so ru olub.

11 iyul 1918 – Şair, ya zı çı, maarif çi Ab bas Səh hət (Ab bas qu lu 
Meh di za də; 1874-1918) və fat edib. Bə dii ya ra dı cı lıq la ya na şı, Azər-
bay can mək təb lə ri üçün ilk dərs lik lə rin (“Ye ni mək təb”, “Türk ədə-
biy ya tı na ilk qə dəm”) ha zır lan ma sın da iş ti rak edib.

11 iyul 1926 – Əmək dar rəs sam Al tay Ağa səid oğ lu Səidov (1926 
– 10.9.2015) Ba kı da ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da qu-
ru luş çu rəs sam, baş rəs sam iş lə yib, Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da 
ta ma şa la ra səh nə tər ti ba tı ve rib.

11 iyul 1926 – Ta rix elm lə ri dok to ru Şöv kət Əzi za ğa qı zı Ta ğı ye va 
(1926-2015) ana dan olub. Cə nu bi Azər bay can və İran ta ri xi nə dair 
təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

11 iyul 1937 – Əmək dar rəs sam Ək rəm Qu lam oğ lu Hə sən za də 
(1937 – 22.11.2007) ana dan olub. Ə.Əzim za də adı na Döv lət Rəs-
sam lıq Tex ni ku mun da ça lı şıb. Rəs sam lar İt ti fa qı nın böl mə mü di ri 
olub.

11 iyul 2006 – Gör kəm li ki no re jis sor, ope ra tor, Xalq ar tis ti Ra sim 
Mir qa sım oğ lu Oca qov (22.11.1933 – 2006) və fat edib. “Sən ni yə 
su sur san?”, “Onun bö yük ürə yi” və s. fi lm lə rin qu ru luş çu ope ra to ru 
olub. “Tü tək sə si”, “Ad gü nü”, “İs tin taq”, “Öl səm, ba ğış la” və s. fi lm-
lə rə qu ru luş ve rib. 

12 iyul 1911 – Bö yük sa ti rik şair, maarif çi və mü tə fək kir Mir zə 
Ələk bər Sa bir (30.5.1862 – 1911) və fat edib. Ölü mün dən son ra 
şeir lə ri “Hop hop na mə” ad lı top lu da nəşr olu nub.

12 iyul 1987 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Hü seyn Sa raç lı 
(Hü seyn Qur ban oğ lu Hə sə nov; 1916-1987) və fat edib. 

13 iyul 1889 – Maarif və mə də niy yət xa di mi Xos rov Mir zə Əli oğ-
lu Axund za də (1889-1960) Şu şa da ana dan olub. 

13 iyul 1910 – Ya zı çı-dra ma turq, tər cü mə çi Na ğı Kə rim oğ lu Na-
ğı yev (1910-1981) Nax çı van MR Cul fa ra yo nu nun Yay cı kən din də 
ana dan olub. 

13 iyul 1926 – Xalq rəs sa mı Vi da di Ya qub-Fər man oğ lu Nə ri-
man bə yov (1926-2001) ana dan olub. “Yol da”, “Xa ti rə lər”, 20 Yan var 
möv zu sun da “Qa til lər” tab lo la rı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.  20-dək 
öl kə də sər gi si ke çi ri lib. 

13 iyul 1936 – Ki noope ra tor, re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Ra sim Rza oğ lu İs ma yı lov (1936 – 4.5.2004) ana dan olub. 
“Axı rın cı aşı rım”, “Gün keç di”, “Nə si mi”, “Ba bək” və s. fi lm lə rin qu-
ru luş çu ope ra to ru olub. “Şir ev dən get di”, “Si zi dün ya lar qə dər se-
vir dim” və s. bə dii fi lm lə rə qu ru luş ve rib.

13 iyul 1946 – Bəs tə kar El dar Səid oğ lu Rüs tə mov (1946-2010) 
ana dan olub. Ro mans, süita, oda və s. janr lar da əsər lər, fi lm lə rə 
mu si qi lər ya zıb.

13 iyul 2001 – Xalq şairi Mir va rid Pa şa qı zı Dil ba zi (19.8.1912 
– 2001) və fat edib. Ədə bi ya ra dı cı lıq la bə ra bər rus şair lə ri nin əsər-
lə ri ni di li mi zə tər cü mə edib. 

Dün ya  
9 iyul 1764 – İn gi lis ya zı çı sı An na Radk lif (Ann Radc liff  e; 1764-

1823) ana dan olub. Ədə bi eff  ekt lər, qor xu lu si tuasi ya lar la zən gin 
olan qo tik ro ma nın ya ra dı cı la rın dan bi ri dir. Əsər lə ri: “İtal yan və ya 
bir eti ra fın sir ri”, “Udolf qəs ri nin sir lə ri” və s.

9 iyul 1834 – Çex ya zı çı sı Yan Ne ru da (1834-1891) ana dan olub. 
“Qə bi ris tan lıq çi çək lə ri”, “Kos mik nəğ mə lər” və s. ki tab la rın müəl li-
fi  dir.

10 iyul 1871 – Fran sız ya zı çı sı Mar sel Prust (Va len tin Louis 
Geor ges Eugu ne Mar cel Proust; 1871-1922) ana dan olub. “İti ril miş 
za ma nın ax ta rı şın da” ad lı sil si lə əsər lə rin (17 ro man) müəl li fi  dir.

10 iyul 1918 – Avst ra li ya əsil li in gi lis ya zı çı sı Ceyms Old ric (Ja-
mes Ald rid ge; 1918 – 23.2.2015) ana dan olub. Əsər lə ri: “Şə rəf mə-
sə lə si”, “Də niz qar ta lı”, “Dip lo mat” (1940-cı il lər də Cə nu bi Azər bay-
can da baş ve rən olay lar da təs vir olu nub) və s.

11 iyul 1892 – Ame ri ka akt yo ru, dra ma turq, sse na rist, “Os kar” 
mü ka fat çı sı To mas Con Mit çell (Tho mas John Mitc hell; 1892–1962) 
ana dan olub.

12 iyul 1813 – Fran sız psi xo lo qu, eks pe ri men tal psi xo lo gi ya nın 
ba ni si Klod Ber nar (Claude Ber nard; 1813-1878) ana dan olub. 

12 iyul 1884 – İtal yan rəs sa mı Ama deo Mo dil ya ni (Ame deo Cle-
men te Mo dig liani 1884-1920) ana dan olub. Qa dın rəsm lə ri nin ma-
hir us ta sı olub.

12 iyul 1904 – Çi li şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı (1971) 
laureatı Pab lo Ne ru da (Pab lo Ne ru da - Ri car do Eliezer Nef tal Re-
yes Ba soal to; 1904-1973) ana dan olub.

13 iyul 1841 – Avst ri ya me ma rı, müasir Av ro pa me mar lı ğı nın 
ba ni lə rin dən bi ri Ot to Vaq ner (Ot to Ko lo man Wag ner; 1841-1918) 
ana dan olub. 

13 iyul 1923 – SS Rİ Xalq ar tis ti Mi xail Pu qov kin (1923-2008) ana-
dan olub. Ək sə riy yə ti ko me di ya ol maq la 100-dək fi lm də (“I” əmə liy-
ya tı...”, “Sport lo to-82”, “İvan Va sil ye viç pe şə si ni də yi şir” və s.) çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

9–13 iyulXatirə təqvimi

Yaradanın insanlığa lütf və inayətinin rəmzi
Xalqımız ikinci ildir müqəddəs Qurban bayramını

Zəfər ab-havasında qarşılayır
İyu lun 9-u İs lam alə mi nin ən əziz və mü qəd dəs bay ram la rın-
dan olan Qur ban bay ra mı nın ilk gü nü dür. Qaf qaz Mü səl man la rı 
İda rə si nin (QMİ) səd ri şey xü lis lam Al lah şü kür Pa şa za də Uca 
Ya ra da na sə da qə tin və ila hi lüt fün tə cəl li si olan mü ba rək Qur-
ban bay ra mı mü na si bə ti lə Azər bay can xal qı na təb rik mü ra ciəti 
ün van la yıb.

Təb rik də qeyd olu nur ki, mü-
ba rək Qur ban bay ra mı Rəb bi-
mi zin in san lı ğa lütf və ina yə ti nin 
rəm zi dir. Bü tün sə ma vi din lə rin 
əziz tut du ğu, Həz rət İb ra him 
əley his sa la mın əh di və Həz rət 
İs ma yıl əley his sa la mın adı ilə 
bağ lı bu mü qəd dəs gün əsr lər 
bo yu dur ki, dün ya mı za ümum-
bə şə ri bir lik və in san pər vər lik 
me sa jı nı çat dı rır.

Mü ra ciət də Qaf qaz Mü səl-
man la rı İda rə si nin Qa zı lar Şu-
ra sı nın ənə nə vi ola raq Qur ban 
bay ra mı na dair töv si yə lə ri də 
qeyd olu nur. Bil di ri lir ki, Qur ban 
bay ra mı na dair hökm lə rə və 
şə ri qay da la ra əsa sən, qur ban 
kəs mək Mək kə də həcc zi ya rə-
ti ni ic ra edən zəv var la ra va cib 

bu yu ru lub. Di gər yer lər də isə 
im ka nı olan adam la rın qur ban 
kəs mə lə ri sün nət əməl, Qur ban 
əti ni fə qir və ka sıb ailə lə rə pay-
la maq bö yük sa vab sa yı lır. 

“Adə tən qur ban lıq üçün qo-
yu na üs tün lük ve ri lir. La kin ke çi, 
inək və də və ni də qur ban lıq üçün 
seç mək olar. Hə min ətin böl gü-
sün də hər kəs azad dır, hər çənd 
im kan sız la ra yar dım et mək di-
ni mi zin ru hu na da ha ya xın dır, 
çün ki be lə dav ran ma ğı əziz Pey-
ğəm bə ri miz (s) biz lə rə töv si yə 
edib. Qur ban kəs mə ayi ni tə miz lik 
və yük sək sa ni ta ri ya şə raitin də, 
mü na sib yer lər də ic ra edil mə-
li dir. Şə riət qay da la rı na gö rə, 
qur ban kə si lən hey van sağ lam 
və kə si mə ya rar lı ol ma lı dır... 

Şə riətə gö rə, hey va nın üzü qib-
lə yə uza dı la raq, Qur ban niy yə ti 
ilə Al la hın adı çə ki lə rək kə sil mə-
si va cib dir. Qur ban lıq əsa sən üç 
his sə yə bö lü nür: bir his sə ni qur-
ban sa hi bi özü nə, di gər his sə 
fə qir və ka sıb ailə lə rə, üçün cü 
his sə si nin isə hə diy yə ki mi qo-
hum-əq rə ba ya pay lan ma sı töv-
si yə olu nur”, – de yə mü ra ciət də 
bil di ri lir.

Qeyd olu nur ki, AMEA Şa-
ma xı Ast ro fi  zi ka Rə səd xa na sı-
nın he sab la ma la rı na əsa sən,  
Azərbаycаn üfü qün də hi la lın 
gö rün mə si nə uy ğun ola raq 
Qurbаn bаyrа mı zil hic cə ayı-
nın 10-na – mi la di təq vim lə iyu-
lun 9-a tə sa düf edə cək. Şə riətə 
uy ğun ola raq Qur ban kə si mi 
9 iyul ta ri xin dən baş la ya raq 3 
gün da vam edə bi lər. İyul ayı-
nın 9-da məs cid lər də bir gə 
Bay ram na maz la rı qı lı na caq. 
Аzərbаycаndа Qurbаn bаyrа mı 
rəs mi ola raq iki gün qeyd olu-
nur.

“Hə dis lər də qeyd olun du ğu 
ki mi, Qur ban bay ra mı nın ge-
cə si və gü nü duala rın qə bul 
olun du ğu za man dır. Həm rəy lik, 
yar dım laş ma, mə nə vi tə miz lən-
mə rəm zi olan bu mü qəd dəs 
gün də Və tə ni miz və mil lə ti miz 
üçün dualar et mə li yik. Şü kür lər 
ol sun ki, ar tıq ikin ci il dir xal qı mız 
Qur ban bay ra mı nı Zə fər ab-ha-
va sın da qar şı la yır. Həmd ol-
sun Al la ha ki, Azər bay can xal qı 
müd rik döv lət ön də ri, Mü zəff  ər 
Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye-
vin rəh bər li yi ilə 30 il lik er mə ni 
tə ca vü zü nə son qo ya raq ta ri-
xi əda lə ti, Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü nü bər pa edib. Al lah 
Və tən uğ run da, bu bö yük Zə-
fər yo lun da can la rın dan keç miş, 
uca şə hid lik mə qa mı na yük səl-
miş öv lad la rı mı za rəh mət elə-
sin, qəh rə man qa zi lə ri mi zə şə-
fa bəxş et sin, şan lı Or du mu zun 
bü tün əs gər və za bit lə ri üçün di-
lə di yi miz xe yir-dualar müs tə cab 
ol sun! Uca Al lah Azər bay can 
döv lə ti ni və xal qı nı, onun müd-
rik rəh bə ri ni hər za man mü zəf-
fər et sin!” – təb rik mü ra ciətin də 
vur ğu la nır.

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşanın
irsi alman alimin təqdimatında

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Al ma ni ya nın Qiesen 
Uni ver si te ti nin (Jus-
tus Liebig Uni ver sity 

Gies sen) do sen ti, ta nın mış 
tür ko loq alim Mi xael Reyn-
hard Hes sin “Şu şa nın ir si. 
Azər bay ca nın mə də niy yət 
pay tax tı nın ta ri xi və in ki şaf 
yo lu” ki ta bı çap dan çı xıb. 
Bu gün lər də Azər bay can da 
olan alim ki ta bın təq di mat 
mə ra sim lə rin də iş ti rak edib, 
gö rüş lər ke çi rib.

İyu lun 4-də ADA Uni ver si te-
tin də Mi xael Reyn hard Hes sin 
ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. 
Təd bir də Qaç qın la rın və Məc-
bu ri Köç kün lə rin İş lə ri üz rə 
Döv lət Ko mi tə si nin rəh bər li yi, 
Mil li Məc li sin de pu tat la rı, uni-
ver si te tin müəl lim və tə lə bə lə-
ri, el mi ic ti maiy yə tin nü ma yən-
də lə ri və Şu şa zi ya lı la rı iş ti rak 
edib lər.

ADA Uni ver si te ti nin pro rek to-
ru Fa riz İs ma yı lov Al ma ni ya ilə 
əla qə lə rin öl kə miz üçün mü hüm 
əhə miy yət da şı dı ğı nı, bu əla qə-
lə rin möh kəm lən mə si nə xid mət 
edən hər bir ad dı mın məm nun-
luq his si do ğur du ğu nu, al man 
ali min Şu şa haq qın da yaz dı ğı 
mo noq ra fi  ya nın Azər bay can 
hə qi qət lə ri nin Av ro pa da ya yıl-
ma sı na san bal lı töh fə ol du ğu nu 
bil di rib. O, ki ta bın ər sə yə gəl-
mə sin də müəl li fi n bö yük əmək 
sərf et di yi ni vur ğu la ya raq mo-
noq ra fi  ya da 1500 si tat dan və 
600-dən çox mən bə dən is ti fa-
də olun ma sı nı möv zu ya fun da-
men tal el mi ya naş ma nın gös tə-
ri ci si ki mi də yər lən di rib. 

Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko-
mi tə si nin səd ri Röv şən Rza yev 
Şu şa haq qın da el mi araş dır ma-
la ra əsas la nan ki ta bın ya zıl ma-
sı nın əhə miy yə tin dən da nı şıb, 
al man ali min fəaliy yə ti nin min-
nət dar lıq his si do ğur du ğu nu bil-
di rib.

Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin Linq-
vis tik tə mi nat ida rə si nin rəisi 
Riz van Nə bi yev ki ta bın müəl-
li fi  və məz mu nu ba rə də təd bir 
iş ti rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu mat 
ve rib. M.Hes sin tür ko lo ji təd qi-
qat la rı, fi  lo loq-ali min xal qı mı zın 
ədə bi-mə də ni ir si nə də rin ma-
raq gös tər di yi, bir sı ra türk dil-

lə ri ilə ya na şı, Azər bay can di li-
ni də mü kəm məl bil di yi diq qə tə 
çat dı rı lıb. Vur ğu la nıb ki, Şu şa 
şə hə ri nin mə də ni, ədə bi və et-
noq ra fi k ba xım dan Azər bay ca-
na məx sus lu ğu nun al man ali mi 
tə rə fi n dən tək zi bo lun maz fakt 
və də lil lər lə sü bu ta ye ti ril mə si 
təq dim edi lən ki ta bın mü hüm 
mə ziy yə ti dir.

Azər bay can di lin də çı xış 
edən M.Hess ki ta bın mün də-
ri ca tı haq qın da da nı şıb, onun 
hər bir böl mə sin də işıq lan dır-
dı ğı mə sə lə lə rə dair ge niş iza-
hat ve rib, öl kə mi zin ta ri xi nə, 
ədə bi-mə də ni ir si nə bə ləd li yi ni 
ma raq lı fi  kir lə ri ilə bir da ha nü-
ma yiş et di rib.

Mil li Məc li sin de pu tat la rı Eti-
bar Əli yev, Cey hun Məm mə-
dov, Nur lan Hə sə nov, Fat ma 
Yıl dı rım, ADA Uni ver si te ti nin 
pro fes so ru Nə ri man Qa sı moğ-
lu, Şu şa zi ya lı la rın dan Xalq 
ar tis ti Yal çın Adı gö zə lov, təd-
qi qat çı-jur na list Va sif Qu li yev, 
şair-pub li sist Kə rim Kə rim li və 
baş qa la rı çı xış edə rək Azər-
bay can hə qi qət lə ri nin Av ro pa-
da ta nı dıl ma sı və təb li ği na mi-
nə gör dü yü va cib və fay da lı işə 
gö rə al man ali mə min nət dar lıq 
bil di rib, ona bun dan son ra kı 
fəaliy yə tin də uğur lar ar zu la yıb-
lar.

***

Mi xael Reyn hard Hes sin “Şu-
şa nın ir si. Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı nın ta ri xi və in ki-
şaf yo lu” ki ta bı nın iyu lun 5-də 
Ba kı Slav yan Uni ver si te tin də 
(BSU) də təq di ma tı olub.

Təd bi ri BSU-nun rek to ru Anar 
Na ğı yev aça raq bil di rib ki, ki tab 
tək cə Azər bay can və Şu şa haq-
qın da, Qa ra bağ haq qın da ob-

yek tiv mə lu mat la rın çat dı rıl ma sı 
ilə de yil, ey ni za man da, Qa ra-
ba ğın, Şu şa nın mə də niy yə ti və 
ta ri xi ilə bağ lı ob yek tiv in for-
ma si ya la rın təh rif olun ma sı na 
qar şı el mi mən bə ki mi ol duq ca 
əhə miy yət li dir. Be lə təd qi qat-
la rın dəs tək lən mə si nin va cib 
ol du ğu nu de yən rek tor ki ta bın 
təq di ma tı nın “Şu şa İli”ndə BSU-
da ke çi ril mə si nin əhə miy yə ti ni 
vur ğu la yıb.

Mil li Məc li sin de pu ta tı Ni gar 
Ar pa da rai ki ta bın Azər bay can 
ta ri xi ni öy rən mək is tə yən lər 
üçün də yər li təd qi qat nü mu nə si 
ol du ğu nu de yib.

Təh sil na zi ri nin mü şa vi ri Ni cat 
Məm məd li Qərb müəl lifl  ə ri tə rə-
fi n dən xa ri ci dil lər də Azər bay-
can ta ri xi ilə bağ lı ki tab la rın ya-
zıl ma sı nın önə mi ni qeyd edib.

Xa ri ci İş lər Na zir li yi nü ma-
yən də si Riz van Nə bi yev al man 
ali min Azər bay can la bağ lı olan 
fəaliy yə ti haq qın da mə lu mat ve-
rib, “Şu şa nın ir si. Azər bay ca nın 

mə də niy yət pay tax tı nın ta ri xi və 
in ki şaf yo lu” ki ta bın da yer alan 
ta ri xi fakt la rın əhə miy yə tin dən 
da nı şıb.

Ki ta bın müəl li fi  Mi xael Reyn-
hard Hess çı xı şın  da bil di rib ki, 
nəş rin əsas qa yə si Şu şa nın və 
Qa ra ba ğın Azər bay ca nın ədə-
biy yat və mə də niy yət ta ri xin də-
ki zən gin ir si ni qərb li oxu cu la ra 
çat dır maq dır. Ki tab da iş ğal çı la-
rın Şu şa nın ir si ni sil mək, təh rif 
və in kar et mək və bu nun la da, 
Azər bay can sız Şu şa və Qa ra-
bağ ta ri xi uy dur maq ki mi cə fəng 
cəhd lə ri nə qar şı el mi əsas lan dı-
rıl mış də lil lər or ta ya qo yul du ğu-
nu diq qə tə çat dı rıb. Qeyd edib 
ki, ki tab al man dil li audi to ri ya ya, 
həm çi nin Av ro pa oxu cu la rı na 
ün van la nıb.

Qaç qın la rın və Məc bu ri Köç-
kün lə rin İş lə ri üz rə Döv lət Ko mi-
tə si səd ri nin müavi ni Fuad Hü-
sey nov Şu şa ilə bağ lı xa ric də 
nəşr olu nan ilk el mi mo noq ra fi -
ya ki mi ki ta bın Azər bay ca nın ta-
ri xi Zə fə ri nə, “Şu şa İli”nə bö yük 
töh fə ol du ğu nu de yib. 

***
Al ma ni ya lı alim lə iyu lun 5-də 

Xa ri ci İş lər Na zir li yin də də gö-
rüş ke çi ri lib. Mi xael Reyn hard 
Hess “Şu şa nın ir si. Azər bay ca-
nın mə də niy yət pay tax tı nın ta-
ri xi və in ki şaf yo lu” ki ta bı nı na-
zir Cey hun Bay ra mo va təq dim 
edib. 

Cey hun Bay ra mov Azər-
bay ca nın Qa ra bağ böl gə si ilə 
bağ lı xa ri ci mü tə xəs sis lər, elm 
adam la rı tə rə fi n dən araş dır ma-
la rın apa rıl ma sı nın va cib li yi ni 
vur ğu la yıb və bu mə na da ki ta-
bın də yə ri nin yük sək ol du ğu nu 
söy lə yib, ali mə gə lə cək fəaliy-
yə tin də ye ni nailiy yət lər  ar zu 
edib.

Mirzə Kazımbəyin anadan olmasının 200 illiyi münasibətilə

Bu il gör kəm li şərq şü nas və maarif-
çi, Ru si ya Elm lər Aka de mi ya sı nın ilk 
azər bay can lı üz vü Mir zə Ka zım bə-
yin (1802-1870) ana dan ol ma sı nın 

220-ci il dö nü mü dür.

Rus şərq şü nas lıq el mi nin ba ni lə rin dən 
bi ri olan Mir zə Ka zım bəy Pe ter burq Uni-
ver si te ti Şərq dil lə ri fa kül tə si nin ilk de ka nı, 
ey ni za man da Bri ta ni ya Kral Şərq şü nas lar 
Cə miy yə ti nin üz vü olub.

Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı şərq şü nas 
ali min 220 il li yi mü na si bə ti lə vir tual sər gi ni 
is ti fa də çi lə rə təq dim edib.

Ki tab xa na dan  bil di ri lib ki, vir tual sər gi də 
fo to lar, Mir zə Ka zım bə yin müəl li fi  ol du ğu 
ki tab lar, haq qın da ya zı lan ki tab və mə qa-
lə lər nü ma yiş olu nur.

***
AMEA-nın aka de mik Zi ya Bün ya dov adı-

na Şərq şü nas lıq İns ti tu tu isə sent yab rın 
20-də Mir zə Ka zım bə yin ana dan ol ma sı-
nın 220 il li yi ilə əla qə dar bey nəl xalq el mi 
konf rans ke çi rə cək.

İns ti tut dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, “Mir-
zə Ka zım bəy – 220” möv zu sun da bey nəl-
xalq el mi konf ran sa te zis qə bu lu da vam 
edir. Te zis lər Azər bay can, türk, rus, in gi lis, 
ərəb və fars dil lə rin də iyu lun 30-dək qə bul 
edi lir. İş ti rak et mək is tə yən lər te zis lə ri mir-
za ka zim220@mail.ru ün va nı na gön dər-
mə li dir lər.

Te zis lə rin qə bu lu ilə bağ lı da ha ət rafl  ı 
mə lu mat Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun say tın-
da yer ləş di ri lib.

“Müasir Azərbaycan dilinin 
normativ punktuasiyası” 

AMEA Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu El mi 
şu ra sı nın qə ra rı ilə Na ba tə li Qu lam oğ lu-
nun “Müasir Azər bay can di li nin nor ma-
tiv punk tuasi ya sı” mo noq ra fi ya sı çap 
olu nub.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, ki tab da elekt ron 
me dia və so sial şə bə kə də punk tuasi ya, in-
to na si ya və punk tuasi ya, si tat lar da, dialoq-
da, va si tə siz nitq də dur ğu işa rə lə ri mə sə lə-
lə ri araş dı rı lıb.

“Elm və təh sil” nəş riy ya tın da işıq üzü gö-
rən mo noq ra fi  ya nın re dak to ru pro fes sor 
Qə zən fər Ka zı mov, rəy çi lər pro fes sor lar 
Na dir Məm məd li, İs ma yıl Ka zı mov və İs-
ma yıl Məm məd li dir.
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MƏDƏNİYYƏT

2023-cü il də “Türk Dün ya sı nın 
Mə də niy yət Pay tax tı” ola caq 
Şu şa da Bey nəl xalq Türk Mə-
də niy yə ti Təş ki la tı – TÜRKSOY-
un tə şəb bü sü və iş ti ra kı ilə bir 
sı ra təd bir lə rin təş ki li nə zər də 
tu tu lur. Bu ra ya Şu şa şə hə-
rin də 1-ci Türk Dün ya sı Teatr 
Fes ti va lı nın ke çi ril mə si də 
da xil dir.

Bu mə sə lə TÜRK SOY-un Baş 
ka ti bi Sul tan Raevin Tür ki yə 
Döv lət Teatr la rı nın baş di rek-
to ru Mus ta fa Kurt ilə gö rü şün-
də nə zər dən ke çi ri lib. Gö rüş də 
2022 və 2023-cü il lər üçün bir gə 
fəaliy yət proq ra mı ba rə də söh-
bət açı lıb, Türk dün ya sın da teatr 
sa hə sin də əmək daş lı ğı in ki şaf 
et dir mə yin va cib li yi vur ğu la nıb.

Azər bay can Mə də niy yət Na-
zir li yi nin TÜRK SOY-da kı nü ma-
yən də si  El çin Qa far lı və TÜRK-
SOY Ka tib li yi nin əmək da şı Ti mur 
Dav le to vun da iş ti rak et di yi gö-
rüş də Türk dün ya sın da teatr mü-

tə xəs sis lə ri nin ha zır lan ma sı, 
dram əsər lə ri nin TÜRK SOY-a 
üzv öl kə lə rin dil lə ri nə tər cü mə-
si, teatr lar ara sın da ya ra dı cı lıq 
və re per tuar mü ba di lə si, üzv öl-

kə lər də teatr sə nə ti üz rə təh sil 
ve rən uni ver si tet lə rin mü va fiq 
ka fed ra la rı ara sın da qar şı lıq-
lı əla qə nin güc lən di ril mə si ki mi 
mə sə lə lər mü za ki rə olu nub. 

Gö rüş də TÜRK SOY və Tür-
ki yə Döv lət Teatr la rı Baş İda rə-
si ilə əmək daş lıq çər çi və sin də 
2022-ci il də Qır ğı zıs ta nın Xalq 
ya zı çı sı, dra ma turq Tok to bo lot 
Ab du mo mu no vun (1922-1989) 
xa ti rə ili elan edil mə si və 2023-
cü il də Azər bay can pe şə kar mil-
li teat rı nın ya ran ma sı nın (1873) 
150 il lik yu bi le yi ilə əla qə dar 
TÜRK SOY-a üzv öl kə lər də müx-
tə lif təd bir lə rin təş ki li nə dair ra zı-
lıq əl də edi lib. 

İş gü zar at mos fer də ke çən 
gö rü şün so nun da Sul tan Raev 
TÜRK SOY-un 2021-ci il də nəşr 
et dir di yi “Ni za mi Gən cə vi ni oxu-
yaq” ki tab-al bo mu nu Mus ta fa 
Kur ta təq dim edib.

Mehparə Sultanova 
Ankara

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

260 il əv vəl...
9 iyul 1762-ci il də Ru si ya da növ bə ti sa ray çev ri li şi olub. İm pe ra tor 

III Pyot run hə yat yol da şı Ye ka te ri na im pe ri ya qvar di ya sı nın kö mə yi 
ilə əri ni ha ki miy yət dən uzaq laş dı rıb və özü nü im pe rat ri çə (II Ye ka te-
ri na) elan edib. Məh bə sə sa lı nan III Pyotr əv vəl cə taxt-tac dan im ti na 
et mə si ba rə də qə rar im za la dı, üç gün son ra müəm ma lı şə kil də öl dü.

206 il əv vəl...
9 iyul 1816-cı il də İs pa ni ya nın Cə nu bi Ame ri ka da kı ən bö yük müs-

təm lə kə si (əra zi si 2,7 mil yon kv.km) olan Ar gen ti na müs tə qil li yi ni elan 
edib. XVI əsr də İs pa ni ya nın müs təm lə kə si nə çev ri lən Ar gen ti na La-Pla-
ta ge ne ral-qu ber na tor lu ğu ad la nır dı. Müs tə qil li yi ni də “Bir ləş miş La-Pla ta 
Əya lət lə ri” adı al tın da qa zan mış dı. 1826-cı il də Fe de ra tiv Ar gen ti na Res-
pub li ka sı elan edil di.

104 il əv vəl...
10 iyul 1918-ci il də 

Azər bay can və türk (Os-
man lı) hər bi qüv və lə ri (Qaf-
qaz İs lam Or du su) Kür də-
mir ya xın lı ğın da kı dö yüş də 
daş nak-bol şe vik “Ba kı So-
ve ti”nin qo şun la rı nı məğ-
lub edib lər. Bu qə lə bə dən 
son ra Qaf qaz İs lam Or-
du su nun daş nak-bol şe vik 
qüv və lə ri üzə ri nə əks-hü cu mu baş la nıb. İyu lun 14-də Kər rar də mir yo lu 
stan si ya sı azad edi lib.

103 il əv vəl...
9 iyul 1919-cu il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Xa ri ci İş lər 

Na zir li yi dip lo ma tik fəaliy yət haq qın da ilk nor ma tiv sə nə di – XİN-in 
ka tib li yi haq qın da mü vəq qə ti tə li ma tı təs diq edib. Bu, Azər bay can da 
pe şə kar dip lo ma ti ya fəaliy yə ti ni tən zim lə yən ilk sə nəd dir. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 24 av qust 2007-ci il sə rən ca mı ilə 9 iyul Azər bay can-
da dip lo ma tik xid mət əmək daş la rı nın pe şə bay ra mı gü nü elan edi lib.

102 il əv vəl...
10 iyul 1920-ci il də Azər bay can İn qi lab Ko mi tə si nin dek re ti ilə 

“mu si qi təh si li ni pro le tar küt lə lə ri içə ri sin də ge niş yay maq” məq sə di lə 
mu si qi alət lə ri döv lət mül kiy yə ti elan edi lib. Or kestr mu si qi çi lə ri sə-
fər bər li yə alı na raq Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın sə rən ca mı na ve ri lib.

101 il əv vəl...
11 iyul 1921-ci il də Mon qo lus tan döv lət müs tə qil li yi ni elan edib. Bol-

şe vik Ru si ya sı nın hər bi kö mə yi ilə Çin hökm ran lı ğı na qar şı baş la nan 
in qi lab qə lə bə ilə nə ti cə lə nib, Mon qo lus tan da xalq ha ki miy yə ti bər qə rar 
olub. 1924-cü il də Mon qo lus tan Xalq Res pub li ka sı nın ya ran dı ğı elan 
edil di. Qə dim döv lət çi lik ta ri xi olan Mon qo lus tan XVII əs ri də Çi nin nə-
za rə ti al tı na keç miş di.

83 il əv vəl...
11 iyul 1939-cu il də SS Rİ rəh bər li yi nin gös tə ri şi ilə Azər bay can 

SSR Ali So ve ti la tın qra fi ka lı əlif ba dan ki ril (rus) qra fi ka lı əlif ba ya keç-
mək haq qın da qa nun qə bul edib. Ki ril qra fi ka lı əlif ba ya ke çid 1 yan var 
1940-cı il də ger çək ləş di.

82 il əv vəl...
10 iyul 1940-cı il də 

Fran sa da III Res pub li ka 
rəs mən sü qut edib. Hit ler 
Al ma ni ya sı öl kə nin əra-
zi si nin üç də iki si ni iş ğal 
edən dən son ra Vi şi şə hə-
rin də top la şan Fran sa Mil li 
As samb le ya (par la ment) 
sə la hiy yət lə ri ni ye rə qoy-
du. Fa şist lə rin ma rionet 
li de ri sa yı lan mar şal Fi lipp Pe ten öl kə nin for mal rəh bə ri tə yin edil di.

49 il əv vəl...
10 iyul 1973-cü il də Bri ta ni ya nın Vest-İn diada kı müs təm lə kə si 

olan Ba ham ada la rı (əra zi si 14 min kv.km) müs tə qil li yi ni elan edib. 
1492-ci il də is pan lar tə rə fin dən kəşf edi lən Ba ham ada la rı XVIII əs-
rin so nun da in gi lis lə rin nə za rə ti nə keç miş di. Ha zır da Ba ham ada la rı 
dün ya nın məş hur tu rizm və azad iq ti sa di zo na sı he sab olu nur.

35 il əv vəl...
11 iyul 1987-ci il də Yer kü rə si əha li si nin sa yı 5 mil yar dı ke çib. Bu əla-

mət dar ha di sə ilə əla qə dar 1989-cu il də BMT İn ki şaf Proq ra mı nın töv-
si yə si ilə 11 iyul Dün ya Əha li Gü nü (World Po pu la tion Day) elan edi lib.

32 il əv vəl...
11 iyul 1990-cı il də er mə ni təx ri bat dəs tə si Tər tər-Kəl bə cər sər-

ni şin av to bu su nu part lat dıq dan son ra dinc in san la rı gül lə ba ran edib. 
Ter ror ak tı nə ti cə sin də 14 azər bay can lı öl dü rü lüb, 35 nə fər ya ra la nıb.

30 il əv vəl...
8 iyul 1992-ci il də ATƏM-in (1995-ci il dən ATƏT) Hel sin ki zir və top-

lan tı sın da iş ti rak edən Pre zi dent Əbül fəz El çi bəy Azər bay ca nın təş ki la ta 
üzv lü yü nə dair sə nəd lə ri, o cüm lə dən Hel sin ki Ye kun Ak tı nı (1975) im za-
la yıb. Azər bay can ATƏM-ə 1992-ci il yan va rın 30-da qə bul olun muş du.

Ha zır la dı: V.Or xan

Xronoqraf

2023-cü ildə Şuşada Türk Dünyası 
Teatr Festivalı keçiriləcək

Moskvadakı “Azərbaycan” pavilyonunun qarşısında “Nar”

Mosk va da, Xalq Tə sər rü fa tı 
Nailiy yət lə ri Sər gi si nin (XTNS) 
“Azər bay can” pa vil yo nu nun 
qar şı sın da “Nar” ad lı ye ni art-

ob yekt açı lıb.

Art-ob yekt Azər bay can Bey nəl xalq Ban kı-
nın Mosk va da kı tö rə mə si – “MBA Mosk va” 
ban kı nın dəs tə yi ilə ya ra dı lıb.

Pa vil yo nun di rek to ru Səadət Qə di ro va de-
yib: “Eti raf edi rəm ki, bi zim pa vil yon da işə 
baş la dı ğım ilk gün dən pa vil yo nun fa sa dı 
qar şı sın da nar şək lin də bir art-ob yekt ya ra-

dıl ma sı nı ar zu edir dim. Ne cə de yər lər, bi zim 
ar zu la rı mız on la rın im kan la rı ilə üst-üs tə dü-
şüb. MBA-Mosk va ban kı nın “Nar” la yi hə si, 
hə qi qə tən, gö zəl təq di ma ta la yiq dir”.

Di rek tor qeyd edib ki, Azər bay can ilə Ru-
si ya ara sın da st ra te ji tə rəf daş lı ğı qlo bal laş-
dı ran, qar şı lıq lı mü na si bət lə ri möh kəm lə dən 
bu tip li əmək daş lıq öl kə mi zi Ru si ya Fe de-
ra si ya sın da təm sil edən bü tün Azər bay can 
qu rum la rı nın işi nin mü hüm tər kib his sə si dir: 
“Art-ob yekt də çox rəm zi mə na da şı yır. Bə rə-
kət və gö zəl lik rəm zi olan nar bi zim pa vil yo-
nun fa sa dı nı la yi qin cə ta mam la yır”.

Av ro pa öl kə lə ri nə sə-
ya hət edən əc nə bi 
tu rist lə rin sa yı hə lə də 
ko ro na vi rus pan de mi-

ya sın dan əv vəl ki gös tə ri ci-
lər dən aşa ğı dır.

Av ro pa İt ti fa qı (Aİ) Tu rizm 
Agent lik lə ri As so siasi ya sı nın 
apar dı ğı araş dır ma nın nə ti cə lə-
ri be lə de mə yə əsas ve rir. Göz-
lə nil di yi nə gö rə, Aİ öl kə lə rin də 
2022-ci ilin gös tə ri ci lə ri pan de-
mi ya dan əv vəl qey də alın mış 
rə qəm lə rin ya rı sı na bə ra bər ola-
caq. Bu hal da Asi ya və Ru si ya-
dan olan tu rist lə rin az lı ğı da ha 
çox hiss edi lə cək. 

Eks pert lər qeyd edir lər ki, pan-
de mi ya nın do ğur du ğu məc bur 
ara dan son ra tu rist sə fər lə ri nə 
çı xan lar əv vəl cə is ti ra hət lə ri ni 
də niz sa hi lin də ke çir mək və yal-
nız bun dan son ra (vaxt və əla və 
im kan olar sa) çox say lı mu zey-
lə rə ma lik olan öl kə lə rə eks kur-
si ya ya yo la düş mək is tə yir lər. 
Bu isə da ha çox eks kur si ya sə-
ya hət lə rin dən qa za nan  öl kə lər 
üçün elə də əl ve riş li de yil.

CO VID-19 fasi lə sin dən son ra 
Av ro pa da da ha çox “qon şu luq 
tu riz mi”ndə – həm sər həd öl kə-

lər ara sın da tu rist axı nın da ar tım 
var. Mə sə lən, Xor va ti ya və Slo-
va ki ya dan Ma ca rıs ta na, Slo va-
ki ya və Al ma ni ya dan Çe xi ya ya, 
Fran sa və Da ni mar ka dan Bel çi-
ka ya tez-tez tu rist lər gə lir. 

Bu ara da Av ro pa nın ay rı-ay rı 
öl kə lə rin də (xü su si lə ən bö yük 
tu ris tik öl kə lər olan İta li ya və 

Fran sa da) ko ro na vi rus epi de mi-
ya sı nın ye ni dal ğa sı nın baş qal-
dır ma sı sə ya hət sek to ru nu da ha 
da ən di şə lən di rir.

Ümu miy yət lə, yay möv sü mün-
də tu ris tik sə fər lə rin art ma sı bir 
çox yer lər də ko ro na vi ru sa yo lux-
ma sa yı nın art ma sı ilə mü şa yiət 
olu nur.

Qon şu Gür cüs tan da ko ro na-
vi ru sa yo lux ma hal la rı ye ni dən 
ar tır. Yer li mü tə xəs sis lər pa yız da 
yo lux ma hal la rı nın ar tı mı nın pik 
həd də ça ta ca ğı nı bil di rir lər.

Tbi li si Yo lu xu cu Xəs tə lik lər Xəs-
tə xa na sı nın di rek to ru, pro fes sor 
Ten qiz Çerç vad ze nin söz lə ri nə 
gö rə, əv vəl lər gün də or ta he sab la 
100 ye ni yo lux ma ha lı qey də alı-
nır dı sa, in di bu rə qəm 700-ə ça tıb. 
Yo lu xan la rın ək sə riy yə ti xa ri cə sə-
ya hət edən in san lar dır.

Ye ri gəl miş kən, pan de mi ya nın 
sta tis ti ka sı nı apa ran “Worl do me-
ter” say tı nın 6 iyul ta ri xi nə olan 
mə lu ma tı na gö rə, dün ya da ko-
ro na vi ru sa yo lu xan la rın ümu mi 
sa yı 556 mil yo nu ke çib. İn fek-
si ya ilə bağ lı ölən lə rin sa yı 6,3 
mil yon dan çox dur. Rəs mi sta-
tis ti ka da bi rin ci yer də əv vəl ki tək 
ABŞ-dır. Bu öl kə də yo lux ma sa-
yı 90 mil yo na ça tıb, 1 mil yon dan 
çox in san hə ya tı nı iti rib.

Fotoqraflarımızın şəkilləri 
Tbilisidə “Ground Zero” sərgisində 

Azər bay ca nın ta nın mış fo toq-
raf la rı nın çək dik lə ri şə kil lər 
Tbi li si də açı lan “Ground Ze ro” 
ad lı fo to sər gi də nü ma yiş 
olu nur.

Sər gi İs veç rə İn ki şaf və Əmək-
daş lıq Agent li yi nin (SDC) dəs tə-
yi ilə “Cə nu bi Qaf qaz da sə nəd li 
fo toq ra fi ya” la yi hə si çər çi və sin-

də Gür cüs ta nın Sə nəd li Fo to-
qraf ar As so siasi ya sı və “Ad ja ra 
Group” şir kə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ər sə yə gə lib.

Azər bay ca nın Gür cüs tan da-
kı sə fi ri Faiq Qu li yev, sə fir li yin 
əmək daş la rı və ic ti maiy yət nü-
ma yən də lə ri sər gi ilə ta nış olub-
lar.

Sə fir Azər bay can fo toq raf a rı 
Fəx riy yə Məm mə do va, Zaur Mir-
zə yev, Si ta rə İb ra him bəy li, Emil 
Xə li lov, İl qar Cə fə rov, Se vinc Pi-
ri za deh-As la no va, Əli Rza, Ni na 
Sevn yo va, İl kin Ya qu bov və El-
şən Ba ba nın əsər lə ri nə ba xıb, 
on la rın Tbi li si də nü ma yiş et di ril-
mə si ni yük sək qiy mət lən di rib.  

Sər gi də AZƏR TAC-ın fo to-
müx bi ri İl qar Cə fə ro vun Bi rin-
ci Qa ra bağ mü ha ri bə si, Xo ca lı 
soy qı rı mı, məc bu ri köç kün lə rin 
hə ya tın dan bəhs edən fo to la rı 
da nü ma yiş et di ri lir. 

Gür cüs tan da ya şa yan soy da-
şı mız Şah və ləd Ay va zo va (Şah 
Ay va zov) məx sus ta ri xi fo to lar 
da sər gi də yer alıb.

Sər gi də Azər bay can, Er mə nis-
tan və Gür cüs tan fo toq raf a rı nın 

ümu mi lik də 300 şək li yer alıb. Təş-
ki lat çı la rın bil dir di yi nə gö rə, təd bi rin 
məq sə di Cə nu bi Qaf qaz da ha zır kı 
və ziy yə ti əks et dir mək dir.

Er mə nis tan fo toq raf a rı bu də-
fə də də öz məkr li əməl lə rin dən əl 
çək mə yib lər. On la rın bə zi fo to la-
rın da Azər bay ca nın 44 gün lük Və-
tən mü ha ri bə sin də ki Qə lə bə si nə 
köl gə sal ma ğa yö nəl miş ya zı la rı, 
bə zi lə rin də isə Azər bay can əra zi-
lə ri nin er mə ni adı ilə ve ril mə si və 
s. ki mi təx ri bat çı əməl lər olub.

Azər bay ca nın Gür cüs tan-
da kı Sə fir li yi dər hal mə sə lə yə 
mü da xi lə edib və Er mə nis tan 
fo to qraf a rı nın ri ya kar lı ğı nın qar-
şı sı nı alıb. Sə fir li yin reak si ya sın-
dan son ra er mə ni lə rin təx ri bat çı 
mətn lə ri nin ol du ğu löv hə lər sər gi 
za lın dan yı ğış dı rı lıb.

Avropada turizm pandemiyadan əvvəlki 
səviyyəni hələ bərpa etməyib
Üstəlik, koronavirusun yeni dalğası da baş qaldırır

İs lam Dün ya sı İrs Ko mi tə si nin (IWHC) İCES CO-nun Ra bat da kı (Mə ra keş) 
qə rar ga hın da ke çi ri lən 10-cu ic la sın da təş ki la ta üzv öl kə lə rin nü ma-
yən də lə ri nin iş ti rak edə cə yi “Gənc sə fir lər proq ra mı” təs diq olu nub. 

Proq ra mın bi rin ci mər hə lə-
sin də İs lam öl kə lə rin dən ümu-
mi lik də 3 mi nə ya xın gənc 
mad di və qey ri-mad di irs abi-
də lə ri nin təb li ği və qo run ma sı 
üz rə tə lim kurs la rı na cəlb olu-
na caq. On la rın ara sın dan 30 
nə fər irs üz rə gənc sə fir ki mi 
se çi lə cək. Proq ram mü səl man 
öl kə lə ri üz rə üç coğ ra fi re gionu 
əha tə edə cək.

Təş ki la tın baş ofi sin dən bil di-
rib lər ki, ic las da 8 öl kə də ki – İraq, 
Pa kis tan, Ka me run, Mav ri ta ni ya, 
Kü veyt, Mə ra keş, İn do ne zi ya və 

Ni ge ri ya da kı 141 ta ri xi mə kan və 
mə də ni ele ment İs lam Dün ya sı 
İr si Si ya hı sı na da xil edi lib. Azər-
bay ca nın da da xil ol du ğu coğ ra fi 
mə kan üz rə ye ni mad di və qey-
ri-mad di irs abi də lə ri nin si ya hı ya 
da xil edil mə si mə sə lə si nə gə lə-
cək ic las da ba xı la caq.

Ko mi tə nin 10-cu ic la sın da 
həm çi nin “Mad di və qey ri-mad di 
mə də ni irs ele ment lə ri nin qo run-
ma sı üz rə ən yax şı təc rü bə lə rin 
si ya hı sı” adı al tın da ye ni la yi hə-
nin ha zır lan ma sı haq qın da qə rar 
qə bul edi lib.

İslam dünyası irsi üzrə 
“Gənc səfirlər proqramı”
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