
Ey əziz anam, Azər bay can!
Sə nə bağ lı yam, Azər bay can!
Öm rü mün mə na sı san,
Qar daş lıq dün ya sı san,
Ana mın ana sı san, Azər bay can…

Ba har lı yur dum, Azər bay can!
Çi nar lı yur dum, Azər bay can!
Sən sən eş qim, zə fə rim,
Çağ la yan Kür, Xə zə rim,
Gü nəş li al sə hə rim, Azər bay can!

Xalq şairi Nə bi Xəz ri nin mis ra la rı nı dil lər 
əz bə ri nə çe vi rən və bu sa də söz lə rə əbə di 
sə nət öm rü bəxş edən onun ecaz kar mu si-
qi si və bən zər siz sə si ol du...

Av qus tun 17-də Azər bay ca nın dün ya şöh-
rət li ope ra və est ra da mü ğən ni si, bəs tə kar 
Müs lüm Ma qo ma ye vin ana dan ol ma sı nın 
80 il li yi ta mam olur.

Azər bay ca nın mu si qi mə də niy yə ti sal-
na mə si nə par laq sə hi fə lər yaz mış Müs lüm 
Ma qo ma yev zən gin və rən ga rəng re per-
tuara ma lik ifa çı idi. Bu zən gin lik də onun 
özü nün mu si qi öm rü bəxş et di yi bəs tə lər 
xü su si yer tu tur. Qüd rə ti sə nət kar ope ra 
ifa çı lı ğı nın ecaz kar nü mu nə lə ri nə vo kal çı 
ki mi öz mö hü rü nü vur maq la bə ra bər,  mil-
yon lar la mu si qi se və rin rəğ bət lə qar şı la dı-
ğı mah nı lar bəs tə lə miş di. Bi zim üçün isə 
onun şah əsə ri him ni miz qə dər möh tə şəm 
səs lə nən “Azər bay can” (“Ba har lı yur dum”) 
mah nı sı dır.

Bu dün ya dan on dörd il əv vəl cis mən kö-
çən sə nət kar sə si ilə əbə di ya şa ya caq. Tə-
sa dü fi  de yil ki, onun do ğum və anım (25 
okt yabr) gün lə ri hər il tək cə doğ ma və tə ni 
Azər bay can da de yil, se vi lib rəğ bət gör dü yü 
hər yer də, o cüm lə dən öm rü nün ya rı dan ço-
xu nu ya şa dı ğı və mil yon lar la pə rəs tiş ka rı nın 
ol du ğu Ru si ya da ge niş şə kil də qeyd edi lir.

Bu gün lər də (15-19 av qust) Ru si ya nın Bi-
rin ci ka na lın da əf sa nə vi mü ğən ni nin 80 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə “Ma qo ma yev” se rialı 
nü ma yiş olu nur. 2020-ci il də ilk də fə ek ra na 
çı xan fi lm də həm yer li mi zi serb akt yor Mi loş 

Bi ko viç can lan dı rıb. Se rial Mosk va da və Ba-
kı da çə ki lib.

Bun dan əla və, Ru si ya te le ka na lın da av-
qus tun 17-də sə nət ka rın hə yat və ya ra dı cı-
lı ğın dan bəhs edən “Müs lüm Ma qo ma yev. 
Yer üzü nün ən yax şı sə si” sə nəd li fi l mi nü-
ma yiş et di ri lə cək.

Müs lüm Ma qo ma ye vin 80 il li yi ilə bağ-
lı Ba kı nın baş səh nə sin də – Hey dər Əli yev 
Sa ra yın da bö yük kon sert proq ra mı isə okt-
yabr da, sə nət ka rın anım gü nün də ke çi ri lə-
cək.

mövzunun davamı səh. 2-də
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Minaaxtaranlar 
haqqında
film çəkilib

səh. 3

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin 
“Qonağımız var” layihəsində Xalq şairi

Sabir Rüstəmxanlı ilə görüş

səh. 3

Polşalı turistlər 
Qəbələ Dövlət 
Tarix-Bədii 
Qoruğunda

səh. 4

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

Azərbaycanın səsi – “Baharlı yurd”un nəfəsi
Sənəti ilə əbədi həyat qazanan Müslüm Maqomayevin 80 yaşı tamam olur

Macar çölündə türk tarixinə səyahət

12-14 av qust ta ri xin də Ma ca rıs ta nın Bu ğac böl gə sin də, Kiş kun-
şaq mil li par kı nın əra zi sin də VII Hun-Türk Qu rul ta yı ke çi ri lib. Av-
ro pa da ən bö yük ənə nə vi təd bir lər dən sa yı lan, Türk dün ya sı nın 
bir li yi ni tə cəs süm et di rən qu rul tay da 20-dən çox türk soy lu xalq 
təm sil olu nub. Qu rul tay təd bir lə ri Ma ca rıs ta nın pay tax tı Bu da-
peşt də, həm çi nin Keç ke ment, Şiofok şə hər lə rin də də ger çək lə şib.

Öl kə mi zin sə nət çi lər qru pu – xa nən də lər Nu riy yə Hü sey no va, 
Qo çaq Əs gə rov, tar zən Ars lan Növ rəs li, na ğa ra çı Kam ran Kə ri-
mov, ka man ça ifa çı sı El nur Mi ka yı lov və “Od lar Yur du” rəqs qru-
pu təd bir də iş ti rak edib.

səh. 8

Çoxşaxəli əməkdaşlıq üçün
geniş imkanlar var

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev av qus tun 16-da Türk mə nis-
tan, İs veç, Almaniya və Ar gen ti na nın öl kə miz də ye ni tə yin olu nan 
föv qə la də və sə la hiy yət li sə fir lə ri nin eti mad na mə lə ri ni qə bul edib.

Türk mə nis tan Res pub li ka sı nın Azər bay can da kı ye ni sə fi  ri Qur-
ban məm met El ya so vun eti mad na mə si ni qə bul edən Pre zi dent 
İl ham Əli yev öl kə lə ri miz ara sın da əla qə lə rin çox yük sək sə viy-
yə də ol du ğu nu bil di rib. Qeyd edib ki, son il lər də həm qar şı lıq lı 
sə fər lər, həm əl də edil miş ra zı laş ma lar Azər bay can-Türk mə nis-
tan əla qə lə ri ni da ha yük sək pil lə yə qal dı rıb.

Bu ya xın lar da Türk mə nis ta na sə fə ri za ma nı öl kə nin ye ni Pre-
zi den ti Sər dar Ber di mə həm mə dov və Xalq Məs lə hə ti Şu ra sı nın 
Səd ri Qur ban qu lu Ber di mə həm mə dov la gö rüş dü yü nü diq qə tə 
çat dı ran İl ham Əli yev de yib: “Biz bü tün sa hə lər də iki qar daş öl kə 
ki mi uğur la hə rə kət edi rik, bir-bi ri mi zi dəs tək lə yi rik, is tər bey nəl-
xalq müs tə vi də, is tər iki tə rəfl  i, is tər çox tə rəfl  i for mat da. Son vaxt-
lar iq ti sa diy yat, ti ca rət, ener ge ti ka, nəq liy yat, hu ma ni tar və di gər 
sa hə lər də biz ye ni nə ti cə lər gö rü rük. Bu, bi zi çox məm nun edir”.

Azər bay can Pre zi den ti vur ğu la yıb ki, öl kə lə ri miz ara sın da yük-
sək sə viy yə li çox şa xə li əmək daş lıq ta ri xi kök lə rə əsas la nır. 

davamı səh. 2-də

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin
Ümumi planı təsdiq edilib

Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin 16 av qust 2022-
ci il ta rix li Qə ra rı ilə “İş ğal dan azad edil miş əra zi lə rin Ümu mi 
pla nı” təs diq edi lib.

Baş na zir Əli Əsə do vun im za la dı ğı qə rar da “İş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə rin Ümu mi pla nı”nın Azər bay can Res pub li ka sı 
Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin tək li fi  nə zə rə alı-
na raq təs diq edil di yi qeyd olu nur.

Av qus tun 16-da Baş na zir Əli Əsə dov tə rə fi n dən həm çi nin “Ağ-
dam şə hə ri nin 2040-cı ilə dək in ki şa fı na dair Baş pla nı” təs diq lə nib.  

Azərbaycan bədii fi krinin görkəmli siması
Klas sik poezi ya mı zın par laq nü ma yən də si, şairə, ic ti mai 
xa dim Xur şid ba nu Na tə va nın ana dan ol ma sı nın 190 il li yi öl kə-
miz də sil si lə təd bir və la yi hə lər lə qeyd olu nur.

Av qus tun 15-də Mil li Ki tab xa na da Xur şid ba nu Na tə va nın yu bi-
le yi nə həsr olun muş sər gi nin açı lı şı və “Azər bay can bə dii fi k ri nin 
gör kəm li si ma sı – Xan qı zı Xur şid ba nu Na tə van” ad lı elekt ron 
mə lu mat ba za sı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

səh. 3

“İstintaq” fi lmi Sankt-Peterburqda 
festivalda göstəriləcək

21-24 av qust ta ri xin də Ru si ya nın Sankt-Pe ter burq 
şə hə rin də III Len dok Bey nəl xalq Film Fes ti va lı (LEFF) 
ke çi ri lə cək. Sankt-Pe ter burq Sə nəd li Film lər Stu di ya sı-
nın (keç miş Le ninq rad Ki nox ro ni ka Stu di ya sı – Len dok) 
90 il li yi nə həsr edil miş fes ti val da post so vet öl kə lə ri nin 
film lə ri nü ma yiş olu na caq.

Fes ti va lın proq ra mın da Azər bay can ki ne ma toq ra fi  ya-
sı nın gör kəm li nü ma yən də si, Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka-
fat la rı laureatı, re jis sor Ra sim Oca qo vun “İs tin taq” fi l mi 
də yer alıb. Film av qus tun 21-də ta ma şa çı la ra nü ma yiş 
et di ri lə cək.

“Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da 1979-cu il də len tə 
alı nan “İs tin taq” fi l mi (sse na ri müəl li fi  Rüs təm İb ra him bə-
yov) o dövr də ic ti mai mə sə lə lə ri cə sa rət lə qal dı ran, cid di 
so sial, mə nə vi-etik möv zu la ra to xu nan ek ran əsə ri ki mi 
it ti faq miq ya sın da ge niş re zo nans do ğur muş du. 1981-ci 
il də fi l min ya ra dı cı he yə ti nə (sse na ri müəl li fi  Rüs təm İb-
ra him bə yov, qu ru luş çu re jis sor Ra sim Oca qov, qu ru luş çu 
ope ra tor Ra fi q Qəm bə rov, qu ru luş çu rəs sam Fik rət Ba ğı-
rov, akt yor lar Alek sandr Kal ya gin, Hə sən Məm mə dov və 
Şə fi  qə Məm mə do va) SS Rİ Döv lət mü ka fa tı ve ri lib.

Teatrdakı xoşbəxt adamla yubileysayağı söhbət
Xalq ar tis ti, Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
di rek tor-bə dii rəh bə ri, Azər-
bay can Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı 
İda rə He yə ti nin səd ri Azər Pa şa 
Ne mə tov la onun 75 il lik yu bi le-
yi ərə fə sin də, teatr ca meəsi nin 
sa kit möv sü mü nün tən or ta sın-
da gö rüş dük. Mü sa hi bə üçün 
və də lə şən də za ra fat la de di ki, 
gö zət çi yəm, şən bə gü nü (!) elə 
teatr da ola ca ğam...

“...Teatr da ba şı ma elə oyun lar gəl di ki!... Fi kir ləş dim ki, bəl kə mən teat rı 
bil mi rəm, ta ma şa qur ma ğı ba car mı ram? Ge dim, özü mü baş qa bir mü hit də 
sı na yım. Get dim. O za man Le ninq rad da Aka de mik Gənc Ta ma şa çı lar Teat-
rın da ça lış ma ğa baş la dım. Mə lum ol du ki, mən düz yol day mı şam. Ta ma şa 
ver di lər, – qur dum. Bə yən di lər, mə nim lə he sab laş ma ğa baş la dı lar”.

səh. 5

Xor sənətinin inkişafına töhfələr verən sənətkar
Mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki şa-
fın da əmə yi olan sə nət kar lar dan 
bi ri də Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
pro fes sor Eduard Nov ru zov dur. 
Onun adı Azər bay can Döv lət Xor 
Ka pel la sı nın ya ra dı cı sı ki mi mu si qi 
ta ri xi mi zə dü şüb. Mu si qi xa di mi ni 
ana dan ol ma sı nın 95 il li yi mü na si-
bə ti lə ya da sal dıq.

E.Nov ru zov Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı nı bi tir dik dən son ra 
Ba kı Mu si qi Tex ni ku mu nun Xor di ri-
jor lu ğu şö bə sin də pe da qo ji fəaliy yət 
gös tə rib. İx ti sas fən ni di ri jor luq dan 
baş qa o, blo ka da xil olan bir sı ra fən-
lə ri – xor şü nas lıq, xor par ti tu ra la rı nın 
oxu nu şu, xor la işin me to di ka sı və s. 
təd ris edib.

səh. 6

ABŞ-ın Bos ton şə hə rin də ya şa yan azər-
bay can lı caz men, piano çu, Əmək dar 
ar tist Emil Əf ra si yab ilk də fə öl kə mi zi 
Ka li for ni ya şta tın da təş kil olu na caq 65-ci 
Mon te rey Caz Fes ti va lın da təm sil edə cək. 
Bu ba rə də Əmək dar ar tist Emil Əf ra si yab 
qə ze ti mi zə mə lu mat ve rib. 

Mu si qi çi bil di rib ki, 23-25 sent yabr ta ri-
xin də təş kil olu na caq bu nü fuz lu fes ti val da 
iş ti rak o qə dər də asan de yil: “İfam fes ti-
va lın pre zi den ti Tim Jack so na təq dim edil-
dik dən son ra mə ni də vət edib lər. Şərt lə rə 
gö rə, caz-trio şək lin də çı xış edə cə yəm. 
Təəs süfl  ər ol sun ki, mil li alət lər dən fes ti-
va la apa ra bil mi rəm. Onu da qeyd edim ki, 
ümu miy yət lə, ya ran dı ğı 64 il də nəin ki Azər-
bay can, elə cə də  Qaf qaz re gionun dan bu 
fes ti val da iş ti rak edən ol ma yıb. Mon te rey 
Caz Fes ti va lı bu sa hə də dün ya da bir nöm-

rə li fes ti val sa yı lır. ABŞ-da caz se vər lər yay 
tə ti lin də bu fes ti va la gö rə Mon te re yə gə lir-
lər. Fes ti val da iş ti ra kım mə nim üçün bö yük 
şə rəf dir. Çün ki fes ti val da üç rəng li bay ra-
ğı mız la səh nə yə çı xa ca ğam və Azər bay-
can caz sə nə ti nin üs tün lü yü nü nü ma yiş 
et di rə cə yəm. Trionun tər ki bi nə gəl dik də isə 
şərt lə rə əsa sən, yal nız ser ti fi  ka si ya sı olan 
mu si qi çi lər iş ti rak edə bi lər. Bu sə bəb dən 
də mə nim çı xış edə cə yim trio ame ri ka lı 
mu si qi çi lər dən iba rət dir: zərb, bas gi ta ra 
ifa çı la rı – Jo gef Ka bay və Bar Fi li po vich. 
On lar ar tıq Azər bay can mu si qi si ni din lə yə-
rək öy rə nib lər. On la rı Azər bay can mu si qi si 
ba rə də mə lu mat la tə min et mə yə ça lı şı ram. 
Fes ti val da zən gin mu si qi miz lə ya na şı, özü-
mün “İki dün ya”, “Əzi zə”, “Bul var da gə zin ti” 
və “Ata ya mək tub” əsər lə ri mi də səs lən di-
rə cə yəm”.

davamı səh. 2-də

“Fəxr edirəm ki, musiqimiz ilk dəfə
Monterey festivalında səslənəcək”
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“Bu təxribatı törədənlərin məsuliyyətə 
cəlb ediləcəyini gözləyirik” 

LondondaAzərbaycansəfirliyinəqarşıbaşverəninsident
radikaldiniqrupüzvləritərəfindəndiplomatiknümayəndəliyə
qarşıedilənhücumdur,təxribatdırvəbuhadisədiplomatik
nümayəndəliyimizintəhlükəsizliyiməsələsiniciddişəkildə
gündəməgətirir.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ley
laAbdullayevabusözləriBöyükBritaniyanınAvropaüzrənaziri
QrahamStüartınAzərbaycansəfiriiləgörüşüzamanıLondonda
Azərbaycansəfirliyinəolanhücumlabağlıdərintəəssüfhissike
çirdiklərinisöyləməsinəmünasibətbildirərkəndeyib.
“Birdahaxatırladırıqki,diplomatiknümayəndəliklərin,ocüm

lədəndiplomatların təhlükəsizliyibeynəlxalqöhdəliklərəuyğun
olaraqevsahibiölkətərəfindəntəminedilməlidir.Bununlaəla
qədarolaraq,Britaniyanazirinindiplomatikheyətin təhlükəsiz
liyiniprioritetməsələkimiqeydetməsiəhəmiyyətkəsbedir.O
ki,qaldı “fikirazadlığının ifadəedilməsinə”,Londondakısəfirli
yimizəhücumlaheçbirəlaqəsiolmayanbuprinsipinazadcə
miyyətdə tətbiq edilməsi yollarına və ya qaydalarına yəqin ki,
qədimQərbdemokratiyasıolanBritaniyanınmüvafiqqurumları
yaxşıbələddirlər.Əkstəqdirdə,hərhansıradikalvəqeyriqanu
niaddımın“azadlıq”pərdəsialtındaşərhedilməsiölkətəhlükə
sizliyinəciddiproblemləryaradabilər.Londondakısəfirliyimizə
qarşıtəxribatınətrafışəkildəaraşdırılacağınıvəbutəxribatıtö
rədənlərinməsuliyyətəcəlbediləcəyinigözləyirik”,deyəLeyla
Abdullayevaqeydedib.
Xatırladaqki,avqustun4dədiniradikalqruptərəfindənAzər

baycanınLondondakıSəfirliyinəqarşı hücum törədilmişdi. Bu
nunla bağlı Böyük BritaniyanınBakıdakımüvəqqəti işlər vəkili
AzərbaycanXİNə dəvət olunmuş və ona qəti etiraz bildirilmiş,
başvermişvandallıqaktıiləbağlıBirləşmişKrallığınmüvafiqqu
rumlarıtərəfindənhərtərəfiistintaqaraşdırmasınınaparılmasıvə
cavabdehşəxslərinməsuliyyətəcəlbedilməsitələbedilmişdi.
HadisəiləbağlıməlumatyayanLondonpolisisəfirliyinəhücuma

görə8nəfərinsaxlanıldığını,araşdırmaaparıldığınıbildirmişdi.

“Fəxr edirəm ki, musiqimiz ilk dəfə 
Monterey festivalında səslənəcək”

əvvəli səh. 1-də
Emil Əfrasiyab festivalda iştirak edən ilk azərbaycanlı olma

ğıngətirdiyi həyəcanvəməsuliyyəti bir aradayaşadığınıdeyir:
“Çoxsevinirəmki,festivaldailkdəfəbizimmusiqimizsəslənəcək.
Çalışacağamyüksəksəviyyədəmusiqimizi təbliğedim.Təşkilat
komitəsiilkdəfəAzərbaycanmusiqisinədiqqətedibvəfestivalın
saytında iştirakçılar bölməsində mənimAzərbaycanda doğulub
böyüməyim, təhsilalmağımhaqqındaməlumatverilib.Konsert
lərdəpaylanılanbukletlərdəölkəmizinadınınqeydedilməsibö
yükfəxrdir”.
Qeydedəkki,MontereyCazFestivalıdünyanınənuzunömürlü

caz festivalıdırvəhər ilKaliforniyanınMontereyşəhərindəki20
hektarlıqpalıdağaclarıiləörtülmüş“MontereyCounty”sərgimey
danındakeçirilir.1958ciildənbərikeçirilənfestivaləfsanəvicaz
musiqiçiləri,bəstəkarlarvəgənccazulduzlarınıbirarayagətirir.

Lalə Azəri

Azərbaycanla Qırğızıstan arasında 
hökumətlərarası komissiyanın iclası keçirilib
Avqustun16-daBakıdaAzərbaycan
RespublikasıiləQırğızRespublika-
sıarasındaiqtisadivəhumanitar
sahələrdəəməkdaşlıqüzrəbirgə
hökumətlərarasıkomissiyanın4-cü
iclasıkeçirilib.

Komissiyanın Azərbaycan tərəfdən
həmsədri,BaşnazirinmüaviniƏliƏh
mədovun və komissiyanın Qırğızıstan
tərəfdənhəmsədri,QırğızRespublikası
Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Ba
kıtTorobayevinsədrliketdikləri iclasda
ikiölkəninmüvafiqdövlətqurumlarının
səlahiyyətlinümayəndələri,ocümlədən
Azərbaycanmədəniyyətnazirininbirinci
müaviniVaqifƏliyeviştirakedib.
İclasdaçıxışedənBaşnazirinmüavi

ni Əli Əhmədov AzərbaycanQırğızıs
tan dostluq münasibətlərinin müxtəlif

sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini, Qır
ğız Respublikasının Prezidenti Sadır
Japarovun aprel ayında Azərbaycana
rəsmisəfərizamanıdövlətbaşçılarıtə
rəfindənimzalanmışStratejiTərəfdaşlıq
haqqında Bəyannamənin bu münasi
bətləri keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qal
dırdığınıbildirib.
AzərbaycanQırğızıstan xarici ticarət

dövriyyəsinin hazırkı həcminin, mövcud
iqtisadiəlaqələrinölkələrinrealimkanları
nacavabvermədiyidiqqətəçatdırılıb.Bu
baxımdan işgüzar əlaqələrin qurulması
və inkişafı, ikitərəfi ticariiqtisadi əmək
daşlığınkonkretistiqamətlərininmüəyyən
edilməsiməqsədiləbirgə işgüzar tədbir
lərintəşkilinin,sahibkarlıqfəaliyyətiüçün
qarşılıqlı əlverişli şərait yaradılmasının,
müştərəkiqtisadivəinvestisiyalayihələri
nintəşviqininvacibliyiqeydedilib.

Ə.Əhmədov AzərbaycanQırğızıstan
əlaqələrinindigəristiqamətlərdə,ocüm
lədənmədənihumanitarsahədəinkişaf
etdirilməsiiləbağlıfikirlərinibölüşüb.
ErmənistanınAzərbaycanaqarşıhər

bitəcavüzübarədədanışanBaşnazirin
müavini30 il işğalaltındaqalanvə44
günlük Vətən müharibəsi nəticəsində
azad olunan əzəliAzərbaycan torpaq
larında hərbi cinayətlərin törədildiyini,
Azərbaycan xalqının mədənimənəvi
irsininməhvedildiyinidiqqətəçatdırıb.
QırğızRespublikasıNazirlərKabine

ti sədrininmüaviniBakıtTorobayevdə
iki ölkə arasında siyasi dialoqun inki
şafetdiyini, ticariiqtisadisahədəəməli
əməkdaşlıqüçüngenişimkanlarınmöv
cudolduğunuvurğulayıb.
B.Torobayev Azərbaycanın biznes

dairələriniQırğızıstandainvestisiyaim

kanlarınıfəalöyrənməyəçağırıb,bunun
ikiölkəarasında işgüzarəməkdaşlığın
fəallaşmasına köməkedəcəyinə əmin
liyiniifadəedib.
İclasdaikiölkəninnümayəndəheyəti

üzvlərininməruzələri dinlənilib, gündə
likdəduranməsələlərətrafındamüzaki

rələraparılıb.
SondaƏliƏhmədovvəBakıtToroba

yevAzərbaycanRespublikasıiləQırğız
Respublikası arasında iqtisadi və hu
manitarsahələrdəəməkdaşlıqüzrəbir
gə hökumətlərarası komissiyanın 4cü
iclasınınProtokolunuimzalayıblar.

əvvəli səh. 1-də
Prezident İsveç Krallığının ölkəmiz

dəki yeni səfiri Tobias Lorentzsonla
söhbətzamanıbuölkəninsirkətlərinin
Azərbaycandafəaliyyətiniqeydedərək
onlarınsayınınvəölkələrimizarasında
ticarət dövriyyəsinin artacağına ümid
var olduğunu bildirib. Avropa İttifaqı
Azərbaycanəlaqələrinətoxunanİlham
Əliyev bu əlaqələrin uğurla inkişaf et
diyini,əməkdaşlığınsonzamanlaryeni
mərhələyə qalxaraq təkcə energetika
sahəsinideyil,eləcədənəqliyyatdəh
lizləri, ticarət, investisiya və digər sa
hələridəəhatəetdiyinivurğulayıb.
Səfir Tobias Lorentzson fəaliyyə

ti dövründə ikitərəfi münasibətlərin,

o cümlədən ticarət və sərmayə qoyu
luşunu, ölkələrimiz arasında daha sıx
biznes təmaslarını təşviqi üçün çalışa
cağınıdeyib.“Eynizamanda,ümidedi
rəmki, insanlararasındaünsiyyətinvə
ölkələrimiz arasında təmasların artırıl
masınanailolabiləcəyəm.Bu,həmdə
Avropa İttifaqıAzərbaycanəlaqələrinin
dəvacibaspektlərindəndir”,–deyə is
veçlidiplomatəlavəedib.
Bizim çox geniş gündəliyimiz var və

əməkdaşlığınyaxşı tarixivar.Bildiyiniz
kimi,almanşirkətləriAzərbaycandaçox
geniş təmsilolunubvəəminəmki,on
ların fəaliyyəti daha da geniş olacaq.
Bizim yüksək səviyyəli səfərlərimiz və
çox yaxşı siyası əlaqələrimiz var. Əl

bəttə, biz yeni fürsətlərin nədən ibarət
olduğunu görməliyik. Çünki Almaniya
iləAzərbaycanarasındaikitərəfiəlaqə
lərregionüçünvəhəmçininölkələrimiz
üçünçoxmühümdür.
BusözləriisəPrezidentİlhamƏliyev

AlmaniyanınAzərbaycandakıyenisəfiri
RalfHorlemannlasöhbətzamanıdeyib.
AzərbaycanAvropa İttifaqı əlaqələri

nətoxunandövlətbaşçısıbuəlaqələrin
inkişafında Almaniyanın xüsusi rolunu
qeyd edib: “Biz Avropa İttifaqıAzər
baycan ikitərəfi gündəliyinə verdiyiniz
bütün dəstəyə görə minnətdarıq. Bu
gündəlikgetdikcəgenişlənirvəbirçox
sahələriəhatəedir”.
Prezident İlhamƏliyevAvropa İttifa

qı iləəməkdaşlığınmüxtəlifsahələrdə,
o cümlədən energetika, nəqliyyat və
nəqliyyat dəhlizləri, ticarət, investisiya
sahələrində geniş perspektivlərə ma
lik olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan
iləAvropa Komissiyası arasında ener
ji dialoquna start verildiyini qeyd edən
dövlətbaşçısıdeyib:“Azərbaycanener
jibazarındayalnızənənəviolanneftvə

qazilədeyil,həmçiningələcəkdəelekt
rik enerjisi, neft, hidrogen və neftkim
ya məhsullarının idxalı ilə çox önəmli
oyunçuya çevrilməkdədir. Biz mühüm
nəqliyyat infrastrukturunu vaxtında ta
mamladıq”.
İki ölkə arasında əməkdaşlığın ge

nişləndirilməsiüçünsəyləriniəsirgəmə
yəcəyini bildirən səfir Ralf Horlemann
qeydedibki,bu,bizimdahadainkişaf
etdirə biləcəyimiz müsbət gündəlikdir:
“Sizdoğruqeydetdinizki,Almaniyavə
Azərbaycangenişvəçoxtərəfimünasi
bətə, konstruktiv siyasi dialoqa, güclü
iqtisadi münasibətlərə malikdir. Azər
baycan Almaniyanın regionda ən mü
hüm iqtisadi tərəfdaşıdır. Biz enerji və
bərpaolunan enerji sahələrində böyük
potensialgörürük”.
Söhbət zamanı Azərbaycanın işğal

danazadedilmişərazilərdəböyükmiq
yaslıminaproblemiiləüzləşməsi,Birin
ciQarabağmüharibəsindənetibarən4
minazərbaycanlınınitkindüşmüşşəxs
hesabedilməsi,həmçininAzərbaycanın
təşəbbüskarıolduğuvəCənubiQafqaz

da davamlı sülhün və sabitliyin təmin
olunmasınaxidmətedənsülhgündəliyi
məsələləri də müzakirə olunub. İşğal
dan azad edilmiş torpaqlarımızda hə
yata keçirilən yenidənqurma və bərpa
işləribarədədəfikirmübadiləsiaparılıb.
Etimadnaməsini təqdimedənArgen

tina səfiri xanım Marianxeles Belluşi
ölkəsinin başçısı Alberto Fernande
sinsalamlarınıvəənxoşarzularınıda
AzərbaycanPrezidentinəçatdırıb.Döv
lətibaşçısıonundasalamlarınıArgenti
naPrezidentinəçatdırmağıxahişedib.
Ölkələrimizarasındasiyasiəlaqələrin

çox yaxşı səviyyədə olduğunu bildirən
İlham Əliyev ticari və iqtisadi sahələr
də də əməkdaşlığın genişləndirilməsi
ninzəruriliyiniqeydedibvəbununüçün
yaxşıpotensialınmövcudolduğunude
yib.
Səfir Marianxeles Belluşi də iqtisa

diticari əlaqələrin genişlənməsi və bu
baxımdan əməkdaşlığın səhiyyə, tex
nologiyalar, kənd təsərrüfatı və digər
yeni sahələrin müəyyənləşdirilməsinin
vacibliyiniqeydedib.

Çoxşaxəli əməkdaşlıq üçün 
geniş imkanlar var

Prezident Türkmənistan, İsveç, Almaniya və Argentinanın 
yeni səfirlərinin etimadnamələrini qəbul edib

Sarıbaba yüksəkliyində mina tarlası
Ermənilərin basdırdığı 991 mina zərərsizləşdirilib 

Laçınrayonununşərqhissəsində,
Sarıbabayüksəkliyininşimal-qərbis-
tiqamətindəqanunsuzermənisilahlı
dəstələrininbasdırdığıpiyadaəleyhinə

minasahəsiaşkaredilib.Bubarədə
MüdafiəNazirliyindənməlumatverilib.

Məlumatdabildirilirki,AzərbaycanOrdusu
MühəndisQoşunlarınınbölmələritərəfindən
ərazininkəşfiaparılıb.Aşkaredilmişminalar
xüsusihazırlıqkeçmişistehkamqruputərə
findənzərərsizləşdirilib.
Avqustun 15də minalanmış sahədən

ümumilikdə991ədədPMNEnövlüpiyada
əleyhinəmina çıxarılaraq daşınıb və təhlü

kəsizlikqaydalarınariayətolunmaqlautiliza
siyaedilib.
AşkaredilənminalarınhamısıVətənmü

haribəsindənsonra–2021ci ildəErmənis
tandaistehsalolunub.
Xatırladaqki,avqustun3dəRusiyaFede

rasiyasısülhməramlıkontingentininmüvəq
qətiyerləşdiyiAzərbaycanərazisindəkiqey
riqanuni erməni silahlı dəstələri üzvlərinin
Azərbaycan Ordusu bölmələrinə qarşı ter
rortəxribatəməlihəyatakeçirilib.Bunaca
vabolaraqAzərbaycanOrdusubölmələrinin
keçirdiyi“Qisas”cavabəməliyyatınəticəsin
dəQırxqızyüksəkliyi,həmçininKiçikQafqaz
dağsilsiləsininQarabağsilsiləsiboyuSarı

babavəbirsıradigərəhəmiyyətlihakimyük
səkliklər nəzarətə götürülüb. Bölmələrimiz
tərəfindənəlverişlihədlərdəyenimövqelərin
qurulmasıvətəminatyollarınınçəkilməsiüz
rəmühəndisişlərigörülüb.

Avqustun16-daMusi-
qiMədəniyyətiDövlət
Muzeyindədünya
şöhrətlimüğənni,

bəstəkar,Azərbaycanınvə
SSRİ-ninXalqartistiMüslüm
Maqomayevin(1942-2008)
anadanolmasının80illik
yubileyinəhəsredilən“Est-
radasəhnəsininsönməz
ulduzu”adlıtədbirkeçirildi.

Tədbiri giriş sözü ilə muzeyin
direktoru, Əməkdar mədəniyyət
işçisiAllaBayramovaaçaraqbö
yük sənətkarın özünəməxsuslu
ğu iləseçilənvəümumənsovet
estradasını yenimərhələyə yük
səldən yaradıcılığından danışdı.
Bildirdi ki, Azərbaycanın musiqi
mədəniyyəti salnaməsinə parlaq
səhifələr yazan Müslüm Maqo
mayevrəngarəngrepertuarama
lik qüdrətli ifaçı idi.Onun reper
tuarındadahiÜzeyirHacıbəylinin
Nizami Gəncəvinin qəzəllərinə
bəstələdiyi “Sənsiz” və “Sevgili
canan”romanslarıxüsusiyertu
tur.BuromanslarMüslümMaqo
mayevəqədərkorifeysənətkarla
rınifasındasəslənib.Ammao,bu
romanslarayeniçalarlar,bənzər
siz intonasiyalar gətirərək onları
fərqləndirməyibacardı...
Muzeyin şöbə müdiri Xanım

Abdinova dünya şöhrətli mü
ğənnininkeçdiyisənətyolundan
danışdı.Diqqətəçatdırdıki, sə
nətkar XX əsrin 60cı illərində
Azərbaycan Dövlət Akademik
Opera və Balet Teatrının solisti
olub. İtaliyanınMilan şəhərində

məşhur“LaSkala”teatrındatəc
rübəkeçib.Misilsizşöhrətqaza
nan müğənninin pərəstişkarları
konsert salonlarına sığmır, o
hətta stadionlarda minlərlə din
ləyiciqarşısındaçıxışedir.Mah
nıları yazılmış vallar çox böyük
tirajlaburaxılır.Məhzbunagörə
o,sovetestradasınınötənəsrin

ikinci yarısında ən parlaq uldu
zunaçevrilir,klassikoperaariya
larınıestradayagətirir.
Məruzəçiqeydetdi ki, zəngin

musiqi ənənələrimizin inkişaf
etdirilməsində Müslüm Maqo
mayevin yaratdığı və bir müd
dət rəhbərlik etdiyi Azərbaycan
DövlətEstradaSimfonikOrkest

ri mühüm rol oynayıb. Müslüm
Maqomayev qəlblərdə elə bir
sənətabidəsiucaldıbki,o,daim
ziyarətediləcəkvəseviləcək.
Çıxışlarzamanımuzeyinarxiv

materiallarıəsasındahazırlanan
slaydşounümayişolundu.
Sonra sənətkarın xatirəsinə

həsr edilən konsert proqramı
təqdimolundu.Vokalçıbəstəkar
QasımXəlilov,beynəlxalqmusi
qi festivallarının laureatı Ərşad
Heydərov,beynəlxalqmüsabiqə
laureatıƏliVahidovvəLaləXə
lillininifalarındaM.Maqomayevin
repertuarındanariyalar,romans
larvəmahnılarsəsləndirildi.
Sonda Heydər Əliyev Mərkə

zininAzərbaycanMusiqiMədə
niyyətiDövlətMuzeyinəhədiyyə
etdiyi fotomateriallar əsasında
hazırlanmış “Müslüm Maqoma
yev–80”fotosərgisinəbaxışke
çirildi.

Savalan Fərəcov

Estrada səhnəsinin sönməz ulduzu 

Kitabxanada Maqomayevin 80 illiyi münasibətilə sərgi-söhbət
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsiNərimanov
rayonMərkəzləşdirilmişKitabxanaSisteminin
MərkəziKitabxanasındadünyaşöhrətliopera
vəestradamüğənnisi,bəstəkar,SSRİvəAzər-
baycanınXalqartistiMüslümMaqomayevin
80illiyimünasibətiləsərgi-söhbətkeçirilib.

Tədbirdədahisənətkarınhəyatvəyaradıcı
lığı haqqında məlumat verilib. Vurğulanıb ki,
Müslüm Maqomayevin yaradıcılığı Azərbay

canmədəniyyəti tarixində xüsusi yer tutur.O,
dünyanınmöhtəşəmkonsertsalonlarındarən
garəng çıxışları ilə Azərbaycan mədəniyyəti
nə geniş şöhrət qazandırıb. Keçmiş SSRİnin
ənpopulyarestradamüğənnilərindənbiriolan
MüslümMaqomayevümumxalqməhəbbətiqa
zanıb.
Sənətkarın ifasında səslənənməşhurmahnı

lardan ibarət videoçarx nümayiş olunub və işti
rakçılarifaçıyahəsredilmişsərgiyəbaxıblar.
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Klassikpoeziyamızınparlaqnüma
yəndəsi,şairə,ictimaixadimXurşid
banuNatəvanın(18321897)anadan
olmasının190illiyiölkəmizdəsilsilə

tədbirvəlayihələrləqeydolunur.

Avqustun15-dəMilliKitabxanadaXurşid-
banuNatəvanın 190 illiyinə həsr olunmuş
sərgininaçılışıvə“Azərbaycanbədiifikrinin
görkəmlisimasıXanqızıXurşidbanuNatə-
van”adlıelektronməlumatbazasınıntəqdi-
matıkeçirilib.
MədəniyyətNazirliyivəMilliKitabxananın

birgətəşkilatçılığıiləkeçiriləntədbirçərçivə-
sindəMustafaÇəmənlinin “Neyçingəlməz”
vəBəylərMəmmədovun“XurşidbanuNatə-
van” kitablarının da təqdimatı olub. Hər iki
kitab“Təhsil”nəşriyyatındaişıqüzügörüb.
Tədbiri Milli Kitabxananın direktoru Kərim

TahirovaçaraqXIXəsrAzərbaycanədəbiy-
yatının görkəmli nümayəndəsi Xurşidbanu
Natəvanınzənginbədiiyaradıcılığındanbəhs

edib.Bildiribki,NatəvanAzərbaycanmədə-
niyyətindəvəictimaihəyatındadərinizlərqo-
yub.KərimTahirovşairəninyubileyi iləbağlı
mərasimlərin il ərzində davam edəcəyini, o
cümlədənNatəvanınvətəniQarabağdamüx-
təliftədbirlərinkeçiriləcəyinideyib.
MədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbə-

sininmüdiriAkifMarifiçıxışedərəkbildirib
ki,XurşidbanuNatəvan istər ictimai fəaliy-
yəti, istərsə də ədəbi yaradıcılığı iləAzər-
baycan xanımı üçün bir nümunədir. Şöbə
müdiriNatəvanınyubileyi iləəlaqədarMə-
dəniyyət Nazirliyinin zəngin tədbirlər planı
hazırladığını diqqətə çatdıraraq sentyabr
ayında şairənin 190 illiyininŞuşada vədi-
gər regionlarda da təntənəli şəkildə qeyd
ediləcəyinibildirib.Ohəmçinin“Məclisi-üns”
ədəbiməclisininbərpaolunacağını,Xurşid-
banu Natəvanın keçdiyi həyat yolu, elmi
fəaliyyətivəbədiiyaradıcılığınıntədqiqi is-
tiqamətindəişlərgörüldüyünüvəbumövzu-
dayenikitablarınnəşrolunacağınıbildirib.

AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına Əl-
yazmalarİnstitutununbaşdirektoru,akade-
mikTeymurKərimlibildiribki,Füzuliədəbi
məktəbininənqüdrətlinümayəndələrindən
biriolanNatəvanXIXəsrAzərbaycandili-
nin inkişafındadaböyük roloynayıb.Xur-
şidbanuNatəvanın190 illikyubileyininge-
nişşəkildəqeydolunmasıdövlətimizinmilli
ədəbiyyata, incəsənətə, xalqımızın sənət-
karlarına, görkəmli şəxsiyyətlərinə verdiyi
dəyəringöstəricisidir.
NizamiGəncəviadınaƏdəbiyyat İnstitu-

tununşöbəmüdiri,filologiyaelmləridokto-
ru, professor İslam Qəribli çıxışında qeyd
edib ki,Natəvanın hələ sağlığında20-dək
qəzəlinə nəzirələr yazılması, Mirzə Fətəli
Axundzadə,MirMöhsünNəvvabvədigər-
lərlərinin öz əsərlərində şairəni yada sal-
ması onun nə qədər böyük nüfuza malik
olmasınının göstəricisidir. Alim Natəvan
haqqındayazdığımonoqrafiyanınbuyaxın-
lardaçapolunacağınıdeyib.
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar

İnstitutunun baş elmi işçisi, filologiya elm-
ləri doktoru,professorRaqubKərimovbil-
dirib ki, Xurşidbanu Natəvan Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixində diqqətəlayiq yer tutan
parlaqistedadavəqabaqcılideallaramalik
şəxsiyyət olub. Yaradıcılığa təxminən XIX
əsrin 50-ci illərindən başlamış şairənin ilk
vaxtlar “Xurşid” imzası ilə yazdığı şeirlərin
əksəriyyətiitib-batıb,yalnızcüzibirhissəsi
bizəgəlibçatıb.1870-ciildənetibarənşairə
özünə “Natəvan” təxəllüsügötürərəkdərin
məzmunluqəzəlləriniyaradıb.Onunbaşçı-
lıqetdiyiədəbiməclisözətrafındadövrün
qabaqcıl ziyalılarını toplayıb və Qarabağ
ədəbimühitinin inkişafına güclü təsir gös-
tərib.
 “Təhsil” nəşriyyatının direktoru Tural

Axundov çıxış edərək Natəvanın 190 illik
yubileyinə töhfəolan iki nəşr–M.Çəmən-
linin “Neyçin gəlməz” və B.Məmmədovun
“Xurşidbanu Natəvan” kitabları haqqında
məlumatverib.
Çıxışlardan sonra Milli Kitabxananın di-

rektormüaviniƏdibəİsmayılova“Azərbay-
canbədii fikriningörkəmli simasıXanqızı
XurşidbanuNatəvan”adlıelektronməlumat
bazasıhaqqındaətrafısözaçıb.Qeydedib
ki, elektron məlumat bazası “Prezident İl-
hamƏliyevinXanqızınınxatirəsininəbədi-
ləşdirilməsinədiqqəti”,“Həyatvəyaradıcılı-
ğınınəsastarixləri”,“Görkəmlişəxsiyyətlər
XurşidbanuNatəvanhaqqında”, “Əsərləri”,
“Filmoqrafiya”, “Videoqalereya”, “Fotoqale-
reya”bölmələrindənibarətdir.
Sondatədbiriştirakçıları“XurşidbanuNa-

təvan–190”adlıkitabsərgisiilətanışolub-
lar.

Azərbaycan bədii fikrinin görkəmli siması
Natəvanın 190 illiyi münasibətilə elektron məlumat bazası, kitab sərgisi və yeni nəşrlərin təqdimatı

Mədəniyyət Nazirliyində 
yubilyar sənətkarlarla görüşlər

Avqustun13-dəXalqartisti,görkəmliteatrrejissoruAzərPaşa
Nemətovun75yaşıtamamolub.
Prezident İlham Əliyevin avqustun 12-də imzaladığı sərən-

camla sənətkarAzərbaycan mədəniyyətinin inkişafında uzun-
müddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörə“Şərəf”ordeniilətəltifedilib.
Avqustun12-dəmədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏli-

yev75illikyubileyimünasibətiləAkademikMilliDramTeatrının
bədiirəhbər-direktoru,Xalqartisti,professorAzərPaşaNemə-
tovlagörüşüb.
ElnurƏliyevmədəniyyətnaziriAnarKərimovuntəbrikməktu-

bunuyubilyaratəqdimedib,onauzunömürvəyeniyaradıcılıq
uğurlarıarzulayıb.
XalqartistidiqqətəgörəMədəniyyətNazirliyinə təşəkkürünü

bildirib.
***

Avqustun 14-dəAzərbay-
canmuğamsənətininparlaq
nümayəndəsi, dünya şöh-
rətli xanəndə, Xalq artisti
AlimQasımovun65yaşıta-
mamolub.
Mədəniyyətnazirininbirin-

cimüaviniElnurƏliyevyubi-
ley münasibətilə sənətkarla
görüşüb.
Mədəniyyət naziri Anar

Kərimovun təbrik məktubu-
nu AIim Qasımova təqdim
edənElnurƏliyevyubilyara
möhkəm cansağlığı, sənət-
dəyeniuğurlararzulayıb.
Görüş zamanıAlimQası-

movun yaradıcılıq planları,
gələcəkdənəzərdətutulantədbirlərdəmüzakirəolunub.

Əhməd Cavadın 130 illiyi münasibətilə 
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsiXəzərrayonMərkəzləş
dirilmişKitabxanaSisteminin2nömrəlifilialındaAzərbaycan
ədəbiyyatınıngörkəmlinümayəndəsi,istiqlalşairi,ictimai
xadimƏhmədCavadın(18921937)anadanolmasının130illiyi
münasibətilətədbirkeçirilib.

KitabxananınmüdiriZülfiyyəƏliyevaşairinhəyatvəyaradıcılı-
ğıhaqqındaməlumatverib.Diqqətəçatdırıbki,vətənpərvərşair
AzərbaycanınDövlətHimnininsözlərininmüəllifidir.Onunmisraları
dövlətatributlarınıvəsfvətərənnümedərəkdövlətçiliyəməhəbbət,
eləcədəvətənəbağlılıqhisslərinitəbliğedir.
Tədbirin bədii hissəsində kitabxananın fəal oxucuları şairin

şeirlərini söyləyiblər.SondaƏhmədCavadınhəyat vəyaradı-
cılığınahəsrolunan“Hürriyyətşairi”adlısərgiyəbaxışkeçirilib.

“Azərbaycan filoloji fikrində 
Qarabağ mövzusu” 

Respublika elmi konfransı keçiriləcək
Noyabrın1dəBakıDövlətUniversitetinin(BDU)Filologiyafa
kültəsi44günlükVətənmüharibəsindəqazanılmışZəfərin
2ciildönümünəhəsrolunan“AzərbaycanfilolojifikrindəQa
rabağmövzusu”adlırespublikaelmikonfransıkeçirəcək.

Bubarədəfakültədənməlumatverilib.
Elmi konfransda iştirak etmək istəyənlər Azərbaycan, türk,

rusvəingilisdillərindəməruzələrintezislərini(300-350sözhəc-
mində) oktyabrın 1-dək təşkilat komitəsinin garabag_konfran-
si2022@mail.ruünvanınagöndərəbilərlər.
KonfransQarabağədəbi-mədənimühiti,Qarabağtorpağının

yetirdiyiməşhurədəbişəxsiyyətlərvəonlarınyaradıcılığı(əsər-
lərinin ideya-məzmun vədil xüsusiyyətləri),Qarabağmövzulu
ədəbiyyatındilivəüslubuvəs.istiqamətlərüzrətəşkilolunacaq.

Minaaxtaranlar haqqında film çəkilib
C.Cabbarlıadına“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasındaşərtiadı
“ANAMA”olansənədlifilminçəkilişmərhələsibaşaçatıb.

Mədəniyyət
Nazirliyinin si-
farişi ilə isteh-
salolunanfilm
işğaldan azad
olunmuşərazi-
lərin minaların
təmizlənməsini
həyata keçirən
fədakar insan-
lardan – mi-
naaxtaranlar-
danbəhsedir.
FilminrejissoruvəssenarimüəllifiMuradİbrahimbəyov,təsvir

rejissoruNadirMehdiyev,icraçıprodüseriTofiqMusayev,prodü-
seriNazimHüseynovdur.

Ölkəmizə gələn turistlərin sayı 2,3 dəfə artıb 
2022ciilinyanvariyulaylarındaAzərbaycanadünyanın171
ölkəsindən832minvəyaəvvəlkiilinmüvafiqdövrüiləmü
qayisədə2,3dəfəçoxəcnəbivəvətəndaşlığıolmayanşəxs
gəlib.

Bu barədə
Dövlət Statisti-
ka Komitəsin-
dən bildirilib.
Məlumata gö-
rə,builinyeddi
ayında Azər-
baycana gə-
lənlərin 26,4
faiziRusiyaFe-
derasiyası, 21
faizi Türkiyə,
11,6 faizi İran,
6,8faiziSəudiyyəƏrəbistanı,4,8faiziGürcüstanvətəndaşlarıolub.
Pakistan,Hindistan,BirləşmişƏrəbƏmirlikləri,Ukrayna,Qa-

zaxıstan,Küveyt,İsrail,Oman,BöyükBritaniyavəÖzbəkistan-
dangələnlərinsayımüvafiqolaraq1-3faizarasındadəyişib.Di-
gərölkələrdəngələnlərinsayı1faizdənazolub.

Bakıdakı Rus Evinin təşkil etdiyi müsabiqələrin 
qalibləri Samaraya gediblər

BakıdakıRus
Evinintəş
kilatıçılığı
iləkeçirilən

rusdiliüzrəXIV
olimpiadanınvə
gəncqiraətçilərin
“Canlıklassi
ka”beynəlxalq
müsabiqəsinin
qaliblərindən
ibarətikinciqrup
“Salam,Rusiya!”
proqramıüzrə
Samaravilayəti
nəyoladüşüb.

Rusiyaİnformasiya-MədəniyyətMərkəzindənbildiriblərki,uşaqlarbir
həftəərzindəmədənivəekskursiyaproqramıçərçivəsindəSamaravə
Tolyattişəhərlərindəolacaqlar.
Qeydedəkki,“SalamRusiya!”proqramı“Rossotrudniçestvo”tərəfin-

dən2014-cüildənicraedilir.Hərilproqramüzrəmüxtəlifölkələrdən14-
19yaşarasında700-dənçoxgəncinRusiyasəfərləritəşkiledilir.Onlar
Rusiyanın çoxmillətlimədəniyyəti ilə tanış olur, rus dilində təcrübəsini
artırırvəözlərinədostlarqazanırlar.

Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı 
“Qonağımız var” layihəsində

BakıŞəhərMədəniyyətBaş
İdarəsinin“Qonağımızvar”la
yihəsiçərçivəsindəpaytaxtın
müxtəlifrayonlarındayaradıcı
insanlarlagörüşlərtəşkiledi
lir.Başidarənintəşkilatçılığı
iləavqustun15dəƏ.Əmirov
adınaMədəniyyətSarayında
(QaradağrayonuLökbatan
qəsəbəsi)Xalqşairi,Milli
MəclisindeputatıSabirRüs
təmxanlıiləgörüşkeçirilib.

Görüşdə Milli Məclisin depu-
tatları Aydın Hüseynov, Səbinə
Xasayeva,QaradağRayonİcra
Hakimiyyəti başçısının müavini
Təranə İsmayılova, Bakı Şəhər
MədəniyyətBaş İdarəsinin rəisi
İbrahim Əliyev, digər qonaqlar,
ictimaiyyətnümayəndələri,ədə-
biyyatsevərləriştirakediblər.

TədbirinəvvəlindəSabirRüs-
təmxanlınınhəyatvəyaradıcılı-
ğıhaqqındaməlumatverilib.
BaşidarəninrəisiİbrahimƏli-

yev çıxışında belə görüşlərin

ədəbimühitin inkişafına, gənc-
lərinbədiiədəbiyyatamarağının
artmasına, dünyagörüşlərinin
əhatəliolmasınaxidmətetdiyini
bildirib.

Vurğulanıbki,SabirRüstəm-
xanlı geniş oxucu rəğbəti qa-
zanmış“Ömürkitabı”adlıəsə-
rin, “Tanımaq istəsən”, “Xəbər
gözləyirəm”, “Gəncə qapısı”,
“Sağol,anadilim!”,“Qanyad-
daşı”, “Zaman məndən keçir”
və s. şeir kitablarının, poema-
ların,“Atamınruhu”,“Xətaiyur-
du”,“GöyTanrı”, “Ölümzirvəsi
(Cavad xan)” kimi romanların
müəllifidir.
Görüşzamanışairtədbir işti-

rakçılarının ona ünvanladıqları
sualları cavablandırıb, gənclə-
rə öz tövsiyələrini verib, onları
Azərbaycan yazarlarının əsər-
lərini mütaliə etməyə çağırıb.
Xalqşairişeirlərindənnümunə-
lər söyləyib və ssenari müəllifi
olduğu “Cavad xan” filmi haq-
qındadanışıb.
Görüşünsonunda“DədəQor-

qud” Fondunun rəhbəri Eldar
İsmayılovtərəfindənfonduntə-
sis etdiyi “Vətən övladı” ordeni
şairətəqdimolunub.

Natəvanın yubileyi münasibətilə silsilə materiallar hazırlanıb
CəfərCabbarlıadınaRespublikaGənc
lərKitabxanasınınəməkdaşlarıtərəfin
dən“XIXəsrAzərbaycanədəbiyyatının
görkəmlinümayəndəsiXurşidbanu
Natəvan–190”adlıvideoçarxvə“Xur
şidbanuNatəvan–190”adlımetodik
vəsait,həmçinin“ŞuşanınXanqızı–Na
təvan”adlıbiblioqrafikicmalhazırlanıb.

VideoçarxdaNatəvanın həyat və yara-
dıcılığıhaqqındagenişməlumatverilərək
şeirlərindən nümunələr təqdim olunub.
Materialdaşairəninxeyriyyəçilikfəaliyyəti
dədiqqətəçatdırılıb.

MetodikvəsaitNatəvanədəbiirsininki-
tabxanalarda təbliğinə kömək məqsədilə
hazırlanıb.MaterialdaNatəvanın190 illik
yubileyi haqqında ölkə başçısının sərən-
camı, görkəmli şəxslərin şairə haqqında
söylədikləri fikirlər, Natəvan irsinin kitab-
xanalardatəbliğihaqqındaməlumatlaryer
alıb.
Biblioqrafikicmaldaşairəninhəyatı,irsi,

soy-kökü,Xanqızına ithafedilən incəsə-
nətəsərlərivəfilmoqrafiyaəhatəolunub.
Hazırlananmateriallar elektron format-

daGənclər Kitabxanasının saytında yer-
ləşdirilib.

Ali məktəblərə ixtisas seçimi başlanıb
DövlətİmtahanMərkəzi(DİM)avqustun16daAzər
baycanRespublikasınınalitəhsilmüəssisələrinətələbə
qəbulumüsabiqəsindəiştiraketməküçünixtisasseçimi
elanedib.

DİM-dənbildirilibki,ixtisasseçimibütünixtisasqrupları
üzrəavqustun28-dəkaparılacaq.
İxtisasseçməkhüququolanabituriyentlərmüsabiqəşərtini

ödədikləriixtisasqrupuna(qruplarına),ocümlədənaltqrupu-
na(altqruplarına)aidolan15-dəkixtisasınkodunueservices.
dim.gov.az/erizebak/ixtisas1 linkində “Abituriyentin elektron
ixtisasseçimiərizəsi”nədaxiledibtəsdiqetməlidirlər.
Müsabiqədəiştirakedənlər“Abituriyentinelektronixtisas

seçimi ərizəsi”nin doldurulma və təsdiq edilmə qaydası,
müsabiqə şərtləri, ixtisas seçimi zamanı diqqət yetirilmə-
liolanvacibməsələlərvəs.haqqındaödənişsiz fəaliyyət
göstərən “Məsləhət mərkəzləri”nə müraciət edə bilərlər.
“Məsləhətmərkəzləri” haqqında ətrafı məlumatla DİM-in
saytındakılinkdəntanışolmaqolar.
Builaliməktəblərəqəbulüçünərizəverənlərinsayıartıb.

Bütünqruplarüzrəərizəverənlərinsayıötənilümumilikdə
78min622olmuşdusa,builisə99min533nəfərdir.
BunuDövlətİmtahanMərkəziDirektorlarŞurasınınsədri

MəleykəAbbaszadə ixtisasseçimininbaşlanması iləəla-
qədarkeçirdiyimətbuatkonfransındabildirib.
Məleykə Abbaszadə diqqətə çatdırıb ki, 2022-2023-cü

tədrisiliüçünalitəhsilmüəssisələrinəqəbulplanı51min
yerdənçoxdur.
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SabirabadRMİSaatlıRayonDövlətRəsmQalereyasındata
nınmışşairə,xeyriyyəçiXurşidbanuNatəvanın(18321897)190
illikyubileyiiləəlaqədar“Bədiifikringörkəmlisiması–Natə
van”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirdəqalereyanınəməkdaşları
incəsənətinayrıayrınövlərinədərindənbələdolanXanqızı
barədəətraflıməlumatveriblər.Sonrarəssamlıqdərnəyinin
üzvlərisənətkarınşeirlərindənnümunələrsəsləndiriblər.

***
Ağcabədi RMİ Ağ

cabədi rayon MKS
nin Mərkəzi Kitabxa
nasında Natəvanın
yubileyi münasibətilə
keçirilən tədbirdəAğ
cabədi Dövlət Rəsm
Qalereyası əməkdaş
larının Şuşa ədibləri
nəhəsretdiklərirəsm
əsərləri nümayiş olu
nub.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKSninMərkəziKitabxanasınınoxu

zalında“Xanqızı–XurşidbanuNatəvan”adlıtədbirkeçirilib.Çı
xışedənlərşairəninŞuşadayaşayıbyaratdığınıvəözşeirləriilə
Qarabağədəbimühitinin inkişafınagüclütəsirgöstərdiyinibildi
riblər.TədbirinsonundaXurşidbanuNatəvanınhəyatvəyaradıcı
lığınahəsrolunmuşvideoçarxnümayişetdirilib.
RMİninəhatəetdiyiSamuxrayonHeydərƏliyevMərkəzində

isə“YurdunucanındançoxsevənXurşidbanuNatəvan”adlıtəd
birtəşkiledilib.

“Sənətinlə tanın” 
BiləsuvarRMİSalyanrayonMədəniyyətMərkəzivə“Murad”
ƏlillərİctimaiBirliyi“Sənətinlətanın”adlıyenilayihəyəbaşla
yıb.RayonunÇuxanlıkəndFolklorklubundalayihənintəqdi
matıkeçirilib.

Layihə çərçivəsin
də fiziki imkanları
məhdudolanuşaqvə
gənclərinəlişlərindən
ibarətsərgiaçılıb.
Layihənin təqdima

tındaMilliMəclisinde
putatıJaləƏhmədova,
BiləsuvarRMİninbaş
məsləhətçisi, Salyan
rayonuüzrənümayən
də Şamxal Əhmədov,
“Murad”İBnintəsisçisi

RəsmiyyəSəmədova,SalyanrayonMədəniyyətMərkəzinindirek
toruvəzifəsiniicraedənKürçaylıMəmmədov,rayonHeydərƏliyev
MərkəzinindirektoruNübarBayramovavəbaşqalarıçıxışedərək
layihəninəhəmiyyətindəndanışıblar.Qeydolunubki,sərgilənənhər
birəlişifizikiməhdudiyyətliuşaqvəgənclərindaxilidünyasınınzən
ginliyini,onlarınistedadvəqabiliyyətləriniəksetdirir.Böyükmaraqla
qarşılanansərginigünərzindəşəhidailələri,hərbçilər,mədəniyyət
işçiləri,şəhərsakinlərivəqonaqlarziyarətediblər.
Qeyd edək ki, satışsərgininməqsədi əlil uşaqların cəmiyyə

təinteqrasiyasınaköməkgöstərmək,onlarınəlişlərininsatışına
dəstəkolmaqdır.
“Sənətinlətanın”layihəsiSalyanrayonMədəniyyətMərkəzinin

bütünfiliallarındahəyatakeçiriləcək.

“Bir şəhid – bir şahid” 
MasallıRMİNizamiGəncəviadınaMasallırayonMədəniyyət
Mərkəzində“Şuşaİli”nəhəsrolunmuştədbirlərçərçivəsində
“Birşəhid,birşahid”tamaşasınümayişolunub.

Yazıçıpublisist Nu
rəddin Ədiloğlunun
“Vətən pərvanələ
ri” pyesinin motivləri
əsasında səhnələşdi
rilən tamaşada şəhid
qardaşlar – 2016cı
ilin Aprel döyüşlərin
də həlak olmuş Nur
lan Əsgərli və Vətən
MüharibəsiQəhrəma
nı İntiqam Əsgərlinin
igidliyindən bəhs edi

lib,Ordumuzuncəsurəsgərvəzabitlərininrəşadətiobrazlıtəsvir
olunub.
TamaşadansonraçıxışedənMasallıRayonİcraHakimiyyətinin

başçısıArazƏhmədovşəhidlərinhərzamanxalqımızınqəlbində
yaşayacağını vurğulayıb.ŞəhidlərNurlanvə İntiqamƏsgərlinin
anasıZibaƏsgərovaqəhrəmanövladlarıiləqürurduyduğunude
yərəktədbirintəşkilatçılarınavəyaradıcıkollektivəminnətdarlığı
nıbildirib.
Qeydedəkki,tamaşaMasallıRMİnindəstəyi,MasallıvəCə

lilabadXalqteatrlarının,həmçininMasallıDövlətRegionalKolleci
tələbələrinin iştirakı ilə hazırlanıb. Səhnə işinin quruluşmüəllifi
MasallıXalqteatrınınrejissoruCəmaləddinƏliyev,musiqivəsəh
nətərtibatçılarıRuslanZahidovvəElsevərƏliyevdir.

Polşalı turistlər Qəbələ Dövlət 
Tarix-Bədii Qoruğunda

QəbələDövlətTarixBədiiQoruğuyerlituristlərləyanaşı,öl
kəmizəsəfəredənxariciqonaqlarındamaraqgöstərdiyi
məkandır.

Qoruğu ziyarət
edənlərin arasında
Avropa ölkələrindən
gələnlərə teztez rast
gəlmək olar. Bu gün
lərdə polşalı turistlər
buradaolublar.
Qoruğun direktoru

Zahir Kərimov bildirib
ki, qonaqlar əvvəlcə
QəbələArxeolojiMər
kəzində sərgilənən
arxeoloji materiallarla

tanışolublar.OnlaramərkəzinyaradılmasıvəbusahədəSEBA
(SeulBakı) AzərbaycanKoreya Mədəniyyət Mübadiləsi Asso
siasiyasınıngördüyüişlərdənbəhsedilib.
Polşalı turistlərSəlbirvəQalaərazilərindəaparılmışarxeoloji

qazıntısahələriilədətanışolublar.QəbələArxeolojiEkspedisiya
sınınburadaapardığıarxeolojiqazıntılar,yerlivəxariciarxeoloq
lartərəfindənaşkarolunantapıntılarbarədəətrafıməlumatve
rilib.

Yayın son ayı – yerlərdə mədəni həyat
Bölgələrdən müxtəlif səpkili xəbərlər

BərdəRMİBərdərayonMədəniyyət
MərkəzindəBərdəvəYevlaxrayonların
danolanyaradıcıgənclərin,yerlişairlərin
iştirakıiləgörüştəşkilolunub.Tədbirdə
çıxışedənBərdəRMİninrəisiVəsilə
Möhsümovabucürgörüşləringənclərin
bədiiədəbiyyata,yaradıcılığamarağı
nınartırılmasınaxidmətetdiyinibildirib.
Şairlərin,bədiiqiraətustalarının,gənckö
nüllülərinsəsləndirdiyişeirlər,“Qarabağ”
xalqçalğıalətləriansamblınınsolistiAsim
Abbasov,VIIIBeynəlxalqMuğamMüsa
biqəsininiştirakçılarıƏmrahMəmmədov
vəTahirŞəfiyevinifalarıtamaşaçılaraxoş
ovqatyaşadıb.

***
XaçmazRMİQubarayonMKSninMərkə

ziKitabxanasınınOxucularaxidmətşöbəsi
ninəməkdaşlarıtərəfindənQubaşəhəriəra
zisindəyerləşən28MayadınaMədəniyyət
və istirahət parkında səyyar kitabxana xid
mətitəşkilolunub.

***
Masallı RMİ Masallı TarixDiyarşünaslıq

Muzeyi və Masallı Dövlət Rəsm Qalere
yasının birgə təşkilatçılığı ilə istiqlal şairi
Əhməd Cavadın (18921937) anadan ol
masının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş
“Haqqa yüksələn səs” mövzusunda tədbir
keçirilib.GənclərinİnkişafvəKaryeraMər
kəziMasallı nümayəndəliyi vəmədəniyyət
işçilərininiştiraketdiyitədbirdəƏhmədCa
vadınsözlərinəbəstələnmişmahnılarsaz
daifaedilib.

***

GəncəRMİninrəisiVasifCənnətovNafta
lanşəhərHeydərƏliyevMərkəzindəGoran
boy və Naftalan şəhərindən olan aşıqlarla
görüş keçirib. Görüşdə aşıq sənətinin inki
şafetdirilməsi,gəncnəsillərəçatdırılmasıvə
təbliğibarədəsöhbətaparılıb.
GəncəşəhərMKSnin19saylıkitabxana

filialı “Kitablar səninetibarlıdostundur”adlı
kitabsərgisitəşkiledib.Sərgidəmüxtəlifelm
sahələriniəhatəedənkitablarlayanaşı,dün
yavəAzərbaycanədəbiyyatınümayəndələ
rininəsərləridənümayişetdirilib.

***
Şəki RMİ Oğuz rayon Mədəniyyət Mər

kəzinintəşkilatçılığı iləZərifəƏliyevaadına
Oğuzrayonistirahətparkındaşəhərsakinlə
rivəturistlərüçünmərkəzinnəzdindəfəaliy
yət göstərən “Ailə” folklor kollektivinin kon
sertikeçirilib.

***

SabirabadRMİŞirvanŞəhərTarixDiyar
şünaslıq Muzeyi və Şirvan Dövlət Rəsm
Qalereyasının birgə təşkilatçılığı ilə Xur
şidbanu Natəvanın (18321897) anadan
olmasının190 illiyimünasibətilə “İncəruh
lu zərif xanım–XurşidbanuNatəvan” adlı
sərgitəşkiledilib.SərgidəmuzeyinXXəsrə
aid toxuculuq məmulatı cecimlər, XIXXX
əsrlərdə qadınlarımızın geniş istifadəetdi
yimis vəgümüşbəzəkəşyaları,XXəsrin
əvvəllərinəaidolanqadıngeyimləri,başör
pəkləri–kəlağayı,zəkiyyə,tikmənümunə
lərinümayişolunub.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər MKSnin

NizamiGəncəviadınakitabxanaklubuyeni
üzv olan kiçikyaşlı oxucularla “Yayı kitabla
keçirək” layihəsi çərçivəsində açıq hava
dagörüş təşkiledib.Görüşdəkitabxananın
əməkdaşı Səadət Allahverdiyeva müəssi
səninfondundayeralanuşaqədəbiyyatıilə
oxucularıtanışedib.

***

Kürdəmir RMİ Beyləqan rayon Heydər
ƏliyevMərkəzindəVətənmüharibəsişəhi
diEminMəmmədovundoğumgünüiləəla
qədar “Şəhidlik ən ülvi addır” mövzusun
da tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edənlər
EminMəmmədovunhəyatvədöyüşyolun
dandanışıb,şəhidlikzirvəsinəucalanigid
lərimizinhərbiriiləqürurduyduqlarınıdilə
gətiriblər.Çıxışlardansonraşəhidhaqqın
da hazırlanan videoçarx nümayiş olunub.
Qəhrəmanın atası Vətən Məmmədov şə
hidailələrinə,qazilərəgöstəriləndiqqətvə
qayğıyagörəPrezidentİlhamƏliyevəmin
nətdarlığını bildirib, tədbiri təşkil edənlərə
təşəkküredib.

***
Biləsuvar RMİ Salyan Rayon TarixDi

yarşünaslıqMuzeyindəmusiqiçi,Əməkdar
artist Həsənağa Sadıqovun (19502018)
anım günü ilə əlaqədar sərgi təşkil edilib.
Sərgidə sənətkara aid muzeydə qorunan
musiqialətləri, fotoşəkillərvəgeyimlərnü
mayişetdirilib.

Gənclər dövlətin gələcəyidir
BeynəlxalqGənclərGünü(12avqust)
münasibətiləbölgələrdəfəaliyyətgöstə
rənmədəniyyətmüəssisələrindəbirsıra
tədbirlərkeçirilib.

İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi
(RMİ)İsmayıllırayonHeydərƏliyevMərkə
zi, rayonGənclər və İdman İdarəsi, Gənc
lərin İnkişafvəKaryeraMərkəzi (GİKM) İs
mayıllı nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı
ilə Beynəlxalq Gənclər Günü münasibətilə
tədbir keçirilib.Tədbirdə rayonun ictimaisi
yasivəmədənihəyatındafəaliştirakınagörə
birqrupgəncəfəxrifərmanlarverilib.Sonda
rəsmsərgisinəbaxışolub.

***
Şəmkir RMİ Daşkəsən rayon Mədəniyyət

Mərkəzi, rayonGənclərvə İdman İdarəsinin
birgətəşkilatçılığıiləgənclərinasudəvaxtının
səmərəlitəşkiliməqsədiləsilsilətədbirlərke
çirilib.

***
BərdəRMİMingəçevirŞəhərTarixMuze

yində “Azərbaycan gəncləri gələcəyimizdir”
mövzusunda tədbir keçirilib. Çıxışda Azər
baycandahəyatakeçirilənuğurlugənclərsi
yasətindənbəhsolunub.

***
Xaçmaz RMİ Quba rayon Heydər Əli

yev Mərkəzi və GİKMin Quba nümayən
dəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Cəmiyyətin
aparıcı qüvvəsi olan gənclər” mövzusunda
tədbir keçirilib. Tədbirdə Quba rayon Hey
dərƏliyevMərkəzinindirektorəvəziSevinc
Səlimova,GİKMinQuba nümayəndəliyinin
direktoruAytacƏhmədovavədigərləriçıxış
edərək əlamətdar günün əhəmiyyətindən
danışıblar. Çıxışlardan sonra Beynəlxalq
GənclərGününəhəsredilmişvideoçarxnü
mayişolunub.

***
Ağstafa RMİ Tovuz rayon Heydər Əliyev

Mərkəzi və rayon Mərkəzi Kitabxanasının
birgətəşkilatçılığıilə“Gənclərmüstəqildöv
lətimizingələcəyivəqarantıdır”mövzusunda
tədbirkeçirilib.

AğstafaRMİnintabeliyindəfəaliyyətgös
tərən Qazax Dövlət Rəsm Qalereyasında
“Azərbaycangəncləri tarix yazdı”adlı sərgi
təşkilolunub.
TovuzrayonAzərbaycanAşıqSənətiDöv

lətMuzeyindədəmövzuiləbağlıtədbirke
çirilib.

***

Şəki RMİ Zaqatala rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə açıq havada
“Vətənisevəkvəsevdirək”adlıtədbirkeçi
rilib.Tədbirdəvətənpərvərlikləbağlışeirlər
səsləndirilib,ədiblərimizinabidələrinəbaxış
olub.
Əlamətdar gün münasibətilə C.Cabbarlı

adına Qax rayon Mərkəzi Kitabxanasında
isəsərgitəşkiledilib.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şəhər MKSnin

Nizami Gəncəvi adına kitabxanaklubu və
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Sumqayıt böl
məsininbirgətəşkilatçılığıilə“Gənclərinsöz
dünyası” adlı tədbir keçirilib. Çıxış edənlər
belə tədbirlərin keçirilməsinin gənclərin ya
radıcılığınaolandiqqətvəqayğınınbariznü
munəsiolduğunusöyləyiblər.

***
AğdaşRMİZərdabrayonMərkəziKitab

xanasıvəZərdabUşaqvəAilələrəDəstək
Mərkəzinin (UADM) birgə təşkilatçılığı ilə
“Sağlam gənclik sağlam gələcək” başlıq
lı tədbir təşkil olunub. Tədbirdə Zərdab
UADM,rayonHeydərƏliyevMərkəzi,Mər
kəziKitabxanavəşəhərkitabxanafilialla
rınınəməkdaşlarıiştirakediblər.

Hazırladı: N.Məmmədli

Şuşaya aparan ikinci yol
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomagistralının tikintisi davam etdirilir

BaşlanğıcınıHacıqabul
HoradizAğbəndZən
gəzurdəhlizimagistral
avtomobilyolundan

götürməkləişğaldanazad
edilmişFüzuli,Xocavənd,
XocalıvəŞuşarayonlarını
birləşdirən81.6kilometr
uzunluğamalikƏhməd
bəyliFüzuliŞuşaavtomobil
yolununbeynəlxalqma
gistralnormalarınauyğun
tikintisisürətlədavam
etdirilir.

Qeydedəkki,Şuşayaaparan
ikinci yol 2021ci ildə istifadəyə
verilən “Zəfər yolu”ndan 20 km
qısa və daha əlverişli avtoma
gistralolacaq.
Azərbaycan Avtomobil Yolla

rı Dövlət Agentliyindən verilən
məlumataəsasən,Əhmədbəyli

FüzuliŞuşa avtomobil yolu 1ci
texniki dərəcəyə uyğun olaraq
46 hərəkət zolaqlı olmaqla in
şa edilir. Yol boyu 137müxtəlif
diametrlisuötürücüboru,30ye
raltıkeçid,7körpü,7tunelvə9

viaduk(dərəüzərindəkörpü)in
şaedilir.
T4,T5vəT6 tunelləriüzrə ti

kinti işləri son mərhələdə icra
edilir.T1,T2vəT3 tunellərində
də qazıntı və püskürtmə beton

işləri yekunlaşıb. T1A tuneli
nin sol istiqaməti üzrə ümumi
1426 metr, sağ istiqaməti üzrə
isəümumi1604metrməsafədə
qazmavədəmirbetondəstəklə
məişlərigörülüb.
Həmçininlayihəüzrətikintisi

nəzərdə tutulmuş 9 viadukun
8də inşaat işləri davam etdi
rilir. Ümumilikdə layihə üzrə
süniqurğuişlərinin70faizigö
rülüb.
Yol boyu torpaq işlərinin icra

sıdadavamedir.Yoləsasıhazır
olanhissələrdəasfaltlanmaişlə
riaparılır.Bundanbaşqa,“Zəfər
yolu”nunƏhmədbəyliFüzuliŞu
şaavtomobilyolunabirləşənhis
səsində yol qovşağının tikintisi
icraolunur.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur

iqtisadi rayonlarıərazisində icra
olunanvəişğaldanazadedilmiş
rayonvəkəndlərinsosialiqtisa
di inkişafındamühüm rol oyna
yacaq ƏhmədbəyliFüzuliŞu
şa avtomagistralının tikintisinin
2024cü ildə başa çatdırılması
planlaşdırılır.
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Bir ailə ni tə səv vür edin. Bö yük, 

qay nar hə yat ya şa yan ailə ni. Bu 
ailə nin çox lu üz vü var ki, on la rın 
da hər bi ri öz prob le mi ni həll 

et mə yə can atır, öz id diası nı ye rit
mək is tə yir, öz ar zu su na çat ma ğın 
xə ya lın da dır. Tə səv vür edir si niz, 
be lə bir ailə ni ida rə et mək hə
min ailə nin bö yü yün dən nə qə dər 
müd rik lik, sə bir, ener ji tə ləb edir? 
Tə səv vür et di niz sə, o za man bu 
işin öh də sin dən mə ha rət lə gə lən 
qəh rə ma nı mı zı təq dim edə bi lə
rik: Xalq ar tis ti, Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
di rek torbə dii rəh bə ri, Azər bay can 
Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı İda rə He yə
ti nin səd ri Azər Pa şa Ne mə tov. 

Azər Pa şa müəl lim lə onun 75 il lik 
yu bi le yi ərə fə sin də, teatr ca meəsi nin 
sa kit möv sü mü nün tən or ta sın da gö
rüş dük. Mü sa hi bə üçün və də lə şən də 
za ra fat la de di ki, gö zət çi yəm, şən bə 
gü nü (!) elə teatr da ola ca ğam. Əs lin
də, Azər Pa şa müəl li min “gö zət çi yəm” 
kəl mə si nin ar xa sın da han sı mə na nın 
giz lən di yi ni bi lir dim, ya zı nın so nun da 
oxu cu lar da bi lə cək. 

… Ya yın cır ha cı rın da il bo yu hə ya
tın qay na dı ğı, in di sə səs siz li yə qərq 
ol muş bu bi na ya gəl mək, xid mə ti qa
pı dan bi na ya da xil ol maq, dəh liz lər də 
öz ad dım la rı nın sə si ni eşit mək ada ma 
qə ri bə gə lir. Azər Pa şa müəl li min ka
bi ne ti nə ça ta na dək az qa lı ram ki, mə
ni is teh za ilə sü zən sü ku tu cır nat maq 
üçün de yim ki, “sə nin də döv ra nı na az 
qa lıb, sent yabr yol da dır”.

Nə ha yət, Azər Pa şa müəl li min ota ğı
na ça tı ram. Pa ra metr lə ri nə gö rə bö yük 
kol lek tiv rəh bə ri nin iş ota ğı nın öl çü lə
ri nə heç uy ğun gəl mir bu ra. Yə qin ki, 
be lə yax şı dır. Azər Pa şa müəl lim nə 
qə dər cid di rəh bər, ida rə çi li yi ba ca ran 
di rek tor ol sa da, ilk növ bə də re jis sor
dur və… Və onun əsas iş ye ri məşq 
ota ğı, bir də ta ma şa sa lo nun da səh nə
nin ən ge niş, ən yax şı gö rün dü yü cər
gə dir. 

– Azər Pa şa müəl lim, xoş gör dük. Üç 
25 ya şı nız da mü ba rək! 
–  Çox sağ olun! Siz üç 25 de yir si niz, 

am ma mən de yi rəm ki, əs rin dörd də 
üçü ge ri də qal dı…

– Ne cə ad lan dır ma ğı mız fərq et məz: 
ma raq lı, zən gin, təx mi nən ya rım əs
ri öl kə nin gö zü qar şı sın da ke çən bir 
ömür ya şa mı sı nız. Əgər şər ti ola raq, 
ge ri də qa lan 75 ili üç mər hə lə yə böl
sək, hə min iyir mi be şil lik lər də ən bö
yük qa zan cı nız və it ki niz nə ol du? 
On la rı ne cə xa rak te ri zə edər si niz?
– Dü zü, bu ba rə də heç vaxt dü şün

mə mi şəm, yə ni öm rü mü, ya şa dıq la
rı mı mər hə lə lə rə bö lüb təh lil et mə mi
şəm. Çün ki mə nim üçün ya şa dı ğım 
hər il va cib dir, sə nə tim də at dı ğım hər 
ad dım mü hüm mər hə lə dir. Mən cə, öm
rü mü şə rəf ə ya şa mı şam, sə mi mi ol
mu şam, heç vaxt və tə ni mə, sə nə ti mə 
xə ya nət et mə mi şəm. Çox gö zəl tər bi
yə al mı şam. Tək cə dav ra nış, ədəbər
kan ba xı mın dan yox, həm də mə nə vi 
ba xım dan tər bi yəm mü kəm məl olub. 

Azər bay ca nın bü tün bö yük şair və ya
zı çı la rı nı, sə nət adam la rı nı evi miz də 
gör mü şəm. Dün ya nın ən müx tə lif öl kə
lə rin dən gə lən sə nət kar lar, re jis sor lar, 
akt yor lar evi miz də qo naq olub, on la rın 
qu ru luş la rı na, ifa la rı na bax mı şam. Bö
yük yu nan fa ciə akt ri sa sı var idi: As
pa si ya Pa pa ta na siu. Ba kı da qast rol da 
olar kən bi zim evə qo naq gə lib, ax şam 
da onun oyu nu nu sa lon dan iz lə mi şəm. 
Şəx si ta nış lı ğı, ün siy yə ti ar zu et di yim 
ar tıq yet kin yaş lı gör kəm li sə nət kar lar
la dost luq et mi şəm, yə ni on lar öz lə ri 
mə ni seç miş di lər. Əgər so ruş sa nız ki, 
xoş bəx təm, ya yox. Ca vab ve rə cə yəm 
ki, bə li, mən xoş bəxt ada mam. Heç 
ki min qar şı sın da baş əy mə mi şəm, işi
min xa ti ri nə be lə, kim sə yə yal taq lıq et
mə mi şəm, düz dür, bu, yax şı söz de yil, 
am ma bu, be lə dir. Göz lə mə di yim və 
göz lə di yim zər bə lə ri alan da da möh
kəm da yan mı şam, əyil mə mi şəm. Sın
dır maq is tə yib lər, hət ta elə zənn edib lər 
ki, mə ni sın dı rıb lar da, ye nə də yo lum
dan dön mə mi şəm, is tə di yi mə ça ta bil
mi şəm. Mə nə is tək lə ri mi hə ya ta ke çir
mə yə im kan ver mə yib lər, ye nə də ge ri 
çə kil mə mi şəm. Son da qa lib gəl mi şəm. 

– De yə sən, öm rü nü zün o vaxt kı Le
ninq rad sə hi fə si də bu cür zər bə lər
dən son ra açıl mış dı… 
– Teatr da ba şı ma elə oyun lar gəl di 

ki!... Fi kir ləş dim ki, bəl kə mən teat rı bil
mi rəm, ta ma şa qur ma ğı ba car mı ram? 
Ge dim, özü mü baş qa bir mü hit də sı
na yım. Get dim. O za man Le ninq rad da 
Aka de mik Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da 
ça lış ma ğa baş la dım. Mə lum ol du ki, 
mən düz yol day mı şam. Ta ma şa ver di
lər, – qur dum. Bə yən di lər, mə nim lə he
sab laş ma ğa baş la dı lar. Hə min teatr da 
gör kəm li akt yor lar ça lı şır dı. Dos to yevs
ki nin “Ci na yət və cə za” əsə ri əsa sın da 
çə kil miş film də Ras kol ni kov ro lu nu oy
na mış Geor gi Ta ra tor kin ki mi, Yev ge ni 
Le be dov ki mi məş hur akt yor lar mə nim 

ta ma şa la rım da çı xış edib lər. Ora
da Ki ril Lav rov ki mi məş hur akt yor la 
dost laş dım. Ba kı da iş lə yən də Yu sif 
Və li yev ki mi nə həng ca van Azər Pa
şa nı öz dos tu he sab edir di. 

– Le ninq rad dan qa yıt ma ğı nı za peş
man ol ma dı nız ki?...

– Mə ni Ba kı ya də vət et di lər, am ma 
teat ra ya xın qoy ma dı lar, iş siz qal dım. 
Mən də be kar dur ma dım, bir zir zə
mi tap dım, ora nı tə mir et dim, zir zə mi 
teat rı ya rat dım. Kim sə yə nə şi ka yət 
et dim, nə də qa pı döy düm. Ki mi sə 
na ra hat et mək dən xo şum gəl mir. Ola 
bi lər ki, kim lər sə mə nim var lı ğım dan, 
iş ba şın da, teatr da ol ma ğım dan na
ra hat dır, – bu da on la rın prob le mi dir, 
mə nim yox.   

– De di niz ki, ar zu la rı nı zın qar şı sın da 
çox vaxt sədd çə ki lib, siz də onu aş
mı sı nız. Qu ru luş ver mək is tə di yi niz 
elə bir əsər var ki, baş qəh rə ma nı
nı oy na ya caq akt yo ru gör mə di yi niz 
üçün onu səh nə ləş di rə bil mir si niz? 

– Yooxxx… Sa də cə, “Ham let”i ta ma
şa ya qoy ma ğı çox is tə yir dim. İki də fə 
qar şı mı kəs di lər, üçün cü də fə ürə yim 
is tə yən ta ma şa nı səh nə ləş di rə bil dim. 

– Tor pa ğı sa nı ya şa ya sı nız, bir mər
hum re jis so ru muz dan vax ti lə mü sa
hi bə alan da de miş di ki, re jis sor teat rı 
yal nız prem ye ra gü nü se vir. Bəs siz 
ne cə dü şü nür sü nüz? 
– Yal nız prem ye ra gü nü? Yox, ra zı 

de yi ləm. Teat rı sev mə sən, öz sə nə ti
nə bağ lı ol ma san, ora da ne cə da vam 
gə tir mək, iş lə mək, be lə mü rək kəb can lı 
or qa niz mi ne cə ida rə et mək olar? 

– Mü sa hi bə yə keç məz dən əv vəl 
xoşbeş edər kən de di niz ki, teatr bir 
ailə dir. Ümu mi lik də gö tür sək, çox 
mü rək kəb xa rak ter lə rin top laş dı ğı 
bu teatr ailə si ni əda lət li ida rə edə
cək ağ bir çək, ağ saq qal ne cə ol ma
lı dır? 
– Ağ bir çək yox, ağ saq qal!

– ??? Uzun il lər ön cə, bir rus teatr 
tən qid çi si nin be lə bir fik ri nə rast gəl
miş dim ki, qa dın re jis sor sə nə ti ni se
çib sə, o ya re jis sor dur, ya da qa dın. 
Ki fa yət qə dər mü ba hi sə li fi kir dir. Yə
ni siz də be lə dü şü nür sü nüz?
– Re jis sor, di ri jor, hət ta şef aş paz… 

Təktək qa dın olar ki, bu iş lə rin öh
də sin dən gəl sin. Be lə mə su liy yət li 
işi ba car maq qa dın üçün çox çə tin
dir. Kəş fiy yat çı, snay per pe şə lə ri qa
dın xa rak te ri nə da ha çox uy ğun gə
lir, nəin ki di ri jor luq, ya da re jis sor luq. 
Mən be lə fi kir də yəm ki, qa dın on suz 
da qə liz, çə tin ta le ya şa yır, əsl ki şi pe
şə si sa yı lan bu iş lə ri ona yük lə mək 
heç düz gün de yil.

– Azər Pa şa müəl lim, teat rı ida rə et
mək si zin ener ji ni zi da ha çox alır, ya 
ta ma şa qoy maq? 
– Bu və zi fə lə rin hər iki si ay rı lıq da 

çə tin iş dir, am ma ba ca rır san sa, Al lah 
da qis mət edir sə, öh də sin dən gəl mək 
müm kün dür…

– Axı, siz tək cə bu teatr da ça lış mır
sı nız… Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın da 
rəh bə ri si niz. Yə ni teatr prob lem lə ri 
hər za man si zin lə dir…
– İt ti faq da teatr la rın yox, it ti faq üzv

lə ri nin prob lem lə ri ilə məş ğul olu ruq. 
Təd bir lər, fes ti val lar ke çir mək, gənc lər 
üçün sə nət mey da nı aç maq bi zim işi
miz dir. On lar üçün ya ra dı cı lıq la bo ra to
ri ya la rı təş kil et mi şik. On la rın iş lə mək 
hə və si ni, ba ca rı ğı nı gö rən də fi kir lə şir
sən ki, nə yax şı bu işi et dik. Gənc lər 
dra ma tur gi ya dan tut muş akt yor lu ğa
dək gör kəm li sə nət kar la rın us tad dərs
lə rin də iş ti rak edir lər, bi lik lə ri ni ar tı rır lar, 
bə zi lə ri isə özü nü ye ni dən kəşf edir.

– Gənc lər de miş kən, siz gə rək ki, 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te
tin də də dərs de yir si niz…
– De yir dim. Ke çən il dən uni ver si tet

dən ay rıl mı şam. Teatr da və it ti faq da öy
rən mək is tə yən gənc lər lə iş lə mək ki fa
yət edir. Mə nim ar dı cıl la rım elə on lar dır. 

– Ar tıq yed di il dir ki, Aka de mik Mil
li Dram Teat rı na rəh bər lik edir si niz. 
Bəl kə bu il lər də teatr da si zin gə li
şi niz lə baş la yan ye ni lik lər dən da nı
şaq…
– Yox, özü mü tə rif ə mək is tə mi rəm 

(gü lür). 

– Mən cə də… Əs lin də, gö rü nən 
da ğa nə bə ləd çi?... Yu bi ley elə bir 
mə qam dır ki, in san özü üçün is tə
dik lə ri ni uca dan di li nə gə ti rən də, ar
zu la rın dan da nı şan da nor mal qar şı
la nır…
– Ən bi rin ci is tə yim can sağ lı ğı dır. İs

tə yi rəm ener jim, hə və sim öm rüm bo yu 
tü kən mə sin ki, iş lə yim, teat ra xid mət 
edə bi lim. Bir də ki… Ən bö yük ar zu
la rım dan bi ri nə çat mı şam. İl lər dir, dua 
edir dim ki, ay Al lah, bir cə Qa ra ba ğın 
azad olun du ğu nu gö rüm, o tor paq la
ra sə fər et mək mə nə qis mət ol sun! Ali 
Baş Ko man da nı mı zın si ya sə ti, mü zəf
fər Or du mu zun hü nə ri sa yə sin də bu 
ar zum da çin ol du! Şu şa ya ilk ayaq ba
san lar dan bi ri də mən ol dum. 

– Adə tən, yay möv sü mün də yu bi ley 
ke çir mir lər. Yə qin ki, pa yız da Azər 
Pa şa Ne mə to vu yu bil yar kür sü sün də 
gö rüb al qış la ya bi lə cə yik…
– Yox, şəx sən mə nim heç bir tən tə nə

li yu bi ley, ad gü nü ke çir mək fik rim yox
dur. Ömür dür, ya şa yı ram, ya ra dı ram. 
Ömür möh lət ver dik cə də be lə ola caq.

***
Bu ya zı mız da biz qəs dən Azər Pa şa 

Ne mə to vun səh nə ləş dir di yi əsər lə rin 
nə adı nı çək dik, nə ya ra dı cı lıq bioq ra fi
ya sı nı fakt lar la və rəq lə dik. Sa də cə, yu
bi ley ön cə si bir teatr fə daisi ilə söh bət 
et dik ki, bu söh bət də ta le yin gər di şin
dən yu bil ya rın ad gü nün dən son ra işıq 
üzü gö rür. Həm də gör kəm li re jis so ru
muz 75 ya şı na ala bi lə cə yi ən bö yük 
hə diy yə yə la yiq gö rü lən dən son ra. Bu 
gü nə dək Azər bay can teat rı qar şı sın da
kı xid mət lə ri “Şöh rət”, II də rə cə li “Və tə
nə xid mə tə gö rə” or den lə ri ilə qiy mət
lən di ril miş sə nət kar yu bi le yi ərə fə sin də 
Pre zi dent İlham Əli ye vin sə rən ca mı ilə 
“Şə rəf” or de ni ilə də təl tif edi lib. 

Elə bu mə qam da Azər Pa şa müəl li
min özü üçün “gö zət çi yəm elə bil, hər 
gün teatr da yam” de yi mi ni sö zün üst 
qa tın da gö rün mə yən tə rəf dən açıq la
maq da mə na var: əs lin də, Azər Pa şa 
müəl lim teatr ənə nə lə ri ni qo ru yan, ye
ni lik lə ri teatr da gör mək is tə yən və gör
mək is tə dik lə ri ni bu mə bə də gə ti rən, 
bu mə bə din üs tün də yar paq ki mi əsən 
teatr ada mı dır. 

Ötən teatr möv sü mün də müəl li fi ol
du ğu, 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si nə 
həsr edil miş “Zə fər yo lu” ta ma şa sı da 
gös tər di ki, ide ya ya ra nır sa, onu hə ya
ta ke çir mə yə ener ji, hə vəs, sə bir var
sa, de mə li, do ğum şə ha dət na mə sin də 
gös tə ri lən  ta ri xin bu gü nü müz dən nə 
qə dər uzaq ol ma sı, sa də cə, qu ru fakt
dır… Və av qus tun 13də Azər Pa şa 
müəl li min 75 yox, elə üç 25 ya şı ta
mam olub.

Bu na gö rə də yu bi ley sa ya ğı söh bə ti
mi zin so nun da de yi rik: Us tad, öm rü nə 
elə “Zə fər yo lu” ilə da vam et!...

Gülcahan  Mirməmməd

Teatrdakı xoşbəxt adamla 
yubileysayağı söhbət

“Teatrı sevməsən, öz sənətinə bağlı olmasan, orada necə davam gətirmək, 
işləmək, belə mürəkkəb canlı orqanizmi necə idarə etmək olar?...”

ADMİU-da doktorantura səviyyəsində 
kadrlar hazırlanacaq

Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti 
(AD MİU) pub lik hü qu qi şəx sə çev ri lib və Ni zam na mə si təs diq 
edi lib. 

Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti nin mü va fiq qə ra rı 
av qus tun 12də Baş na zir Əli Əsə dov tə rə fin dən im za la nıb.

AD MİUnun Ni zam na mə sin də ba ka lav riat sə viy yə si üz rə ge
nişp ro fil li ali təh sil li mü tə xəs sis lə rin ha zır lan ma sı, ma gist ra tu ra 
təh sil sə viy yə sin də ix ti sas laş ma lar üz rə hər han sı ix ti sas sa hə si
nin el mi təd qi qat və ya pe şə kar məq səd lər üçün da ha də rin dən 
öy rə nil mə si, elə cə də dok to ran tu ra təh sil sə viy yə sin də yük səkix
ti sas lı el mi kadr la rın ha zır lan ma sı, ix ti sas və el mi də rə cə lə rin 
yük səl dil mə si, or ta ix ti sas və əla və təh sil proq ram la rı nın hə ya ta 
ke çi ril mə si ki mi fəaliy yət is ti qa mət lə ri nə zər də tu tu lub.

“Kilimarası”nın kukla tamaşası 
nümayiş etdirilib

Ba kı Şə hər Mə
də niy yət Baş 
İda rə si nin təş ki
lat çı lı ğı ilə Kür
də xa nı qə sə bə 
Mə də niy yət 
evin də (Sa
bun çu ra yo nu) 
az yaş lı uşaq lar 
üçün “Çö rək” 
ad lı kuk la ta ma
şa sı nü ma yiş 
et di ri lib.

Ha cıağa Ab ba sov adı na Mə də niy yət Mər kə zi (Sa bun çu ra yo
nu Maş ta ğa qə sə bə si) “Ki li ma ra sı” kuk la teat rı nın təq dim et di yi 
ta ma şa uşaq lar tə rə fin dən ma raq la qar şı la nıb.

Baş ida rə dən bil di ri lib ki, ta ma şa nın nü ma yiş olun ma sın da 
əsas məq səd yay tə ti li ilə əla qə dar uşaq la rın asu də vaxt la rı nın 
sə mə rə li keç mə si ni tə min et mək, həm çi nin uşaq la ra xe yir xah lıq, 
və tən pər vər lik, mə də niy yə tə, in cə sə nə tə mə həb bət aşı la maq dır.

Qadınlar haqqında və qadınların müəllifliyi ilə
“Sevil” sənədli filmlər festivalı keçirilir

Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa qı, 
USAİD, ANİ MA FİLM, Azər bay can da Fran sız 
İns ti tu tu və di gər qu rum la rın dəs tə yi ilə 13
20 av qust ta ri xin də “Se vil” Bey nəl xalq Qa dın 
Sə nəd li Film Fes ti va lı (Se vil BQSFF) ke çi ri lir. 
Üçün cü də fə təş kil olu nan fes ti va lın adı Cə
fər Cab bar lı nın “Se vil” pye sin dən gö tü rü lüb.

Fes ti val çər çi və sin də nü ma yiş olu nan 
film lər də əsa sən gen der mə sə lə lə ri nə to xu
nu lur. Fes ti va lın məq sə di sə nəd li film lər və 
mü za ki rə lər va si tə si lə gen der mə sə lə lə ri ni 
diq qət mər kə zin də sax la maq dır.

“Siz dən bi zə kim dü şə?” de vi zi ilə ke çi ri
lən fes ti va lın film lə ri Ba kı, Şə ki və Lən kə ran 
şə hər lə rin də nü ma yiş olu nur. 

Film lər “Ən yax şı uzun met raj lı film”, “Ən 
yax şı qı sa met raj lı sə nəd li film” və “Ən yax
şı yer li sə nəd li film” ka te qo ri ya sı üz rə ya rı
şır. Müx tə lif öl kə lər dən ki ne ma toq raf çı la rın 
film lə ri ori ji nal dil də, azər bay can ca alt ya zı 
ilə təq dim edi lir.

“Se vil” BQSFF Al ma ni ya nın “goEast” film 

fes ti va lı ilə əmək daş lı ğa da baş la yıb. Fes
ti va lın qa lib re jis so ru “goEast” tə rə fin dən 
təş kil edi lən “EastWest Ta lent Lab” ya rış
ma sın da iş ti rak haq qı qa za na caq.

Av qus tun 15də Ba kı da kı “Land mark” ho
tel də re jis sor Han na Po la kın sə nəd li film 
dün ya sı na səssə da sa lan “Sin ca rın mə
lək lə ri” fil mi nü ma yiş olu nub. Film İra qın 
şi ma lın da İŞİDin hü cu mun dan mö cü zə vi 
şə kil də sağ qa lan Hə ni fə və beş ba cı sı nın 
hə ya tın dan bəhs edir. Han na Po lak “Le
ninq rad uşaq la rı” fil mi ilə Os kar və Em mi 
mü ka fat la rı laureatı dır. Onun film lə ri “HBO 
Ame ri ca”, “HBO Euro pe”, “Ca nal+”, NHK və 
baş qa plat for ma lar da nü ma yiş olu nub.

Fes ti val proq ra mın da film nü ma yiş lə ri ilə 
ya na şı, us tad dərs lə ri, mü za ki rə və di gər 
təd bir lər də yer alıb. 

Lalə Azəri

Xə tai Sə nət Mər kə zin də uşaq, 
ye ni yet mə və gənc lər ara sın
da “Tə biəti ya şı la bo ya yaq” 
ad lı rəsm sər gi si ke çi ri lib. 
Sər gi Xə tai Ra yon Gənc lər və 
İd man İda rə si nin tə şəb bü
sü,  YAP Xə tai ra yon təş ki la tı 
və ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
dəs tə yi ilə ger çək lə şib. 

Gənc lər və İd man İda rə si nin 
rəis müavi ni və zi fə si ni mü vəq
qə ti ic ra edən El vin Oru cov təd
bir iş ti rak çı la rı na sər gi haq qın da 
ət raf ı mə lu mat ve rib.

YAP Xə tai ra yon təş ki la tı nın 

səd ri Vü qar Rə him za də, Xə
tai Sə nət Mər kə zi nin di rek to ru 
Za hid Əvə zov bu cür sər gi lə rin 
ke çi ril mə si nin gənc lə rin eko lo
gi ya və ət raf mü hit lə bağ lı ma
rif ən di ril mə si, is te dad lı və ya

ra dı cı gənc lə rin aş kar edil mə si 
və dəs tək lən mə si ba xı mın dan 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb lar.

Son ra sər gi yə ba xış ke çi ri lib. 
Sər gi iş ti rak çı la rı na dip lom lar 
təq dim edi lib.

“Təbiəti yaşıla boyayaq”
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Mu si qi mə də niy yə ti mi zin in ki şa-
fın da əmə yi olan sə nət kar lar-
dan bi ri də Əmək dar in cə sə-
nət xa di mi, pro fes sor Eduard 

Nov ru zov dur. Onun adı Azər bay can 
Döv lət Xor Ka pel la sı nın ya ra dı cı sı ki mi 
mu si qi ta ri xi mi zə dü şüb. Vax ti lə bu 
mu si qi kol lek ti vi SS Rİ-nin ən yax şı xor 
kol lek tiv lə ri sı ra sın da yer alıb. Sə nət ka rı 
ana dan ol ma sı nın 95 il li yi mü na si bə ti lə 
ya da sal dıq.

Eduard Bey lər oğ lu Nov ru zov 1927-ci il-
də Ba kı şə hə rin də dün ya ya göz açır. Er kən 
çağ lar dan təs vi ri sə nə tə, mu si qi yə ma raq 
gös tə rir. Onun da ta le yi nə gənc li yin də İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si nin od-alo vun dan keç mək 
ya zı lır. SS Rİ or du su sı ra la rın da Al ma ni ya-
ya qə dər ge dib çı xır. Ora da kir xa da uşaq la rın 
oxu ma sı na, or qan alə ti nin sə si nə qu laq asır və 
bərk tə sir lə nir. Mü ha ri bə ba şa çat dıq dan son ra 
və tə nə dö nür. 

Eduard Nov ru zov A.Zey nal lı adı na Ba kı Mu si qi 
Tex ni ku mu na da xil olur. Təh si li ni ba şa vur duq-
dan son ra Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sın da oxu yur. L.Fro lo va nın di ri jor-
luq sin fi n də bu sə nə tin sir lə ri nə yi yə lə nir. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, o za man kon-
ser va to ri ya nın Xor di ri jor lu ğu ka fed ra sı nın mü-
di ri A.Yur lov olub. O, Azər bay can da cə mi iki il 
(1954-1956) fəaliy yət gös tər sə də, res pub li ka-
mız da xor sə nə ti nin in ki şa fın da, müx tə lif təh-
sil ocaq la rın da və müəs si sə lər də öz fəaliy yət 
xor kol lek tiv lə ri nin ya ran ma sı üçün bö yük səy 
gös tə rib. Onun tə si ri al tın da tə lə bə lər bə dii öz-
fəaliy yət kol lek tiv lə ri ilə iş lə mə yə baş la yıb. 

Eduard Nov ru zov tə lə bə lik il lə rin də Ley te-
nant Şmidt adı na Za vod da fəh lə gənc lər dən 
iba rət öz fəaliy yət xo ru təş kil edir. Onun rəh bər-
li yi al tın da qı sa za man da bu xor Azər bay can, 
rus və Av ro pa bəs tə kar la rı nın əsər lə ri ni öy rə nir. 

Son ra SS Rİ-də ke çi ri lən gənc lər fes ti val la rın da 
çı xış edir və mü ka fat lar qa za nır. 1957-ci il də 
E.Nov ru zov “26 Ba kı ko mis sa rı klu bu”nun nəz-
din də ope ra stu di ya sı ya ra dır. O za man ope ra 
ta ma şa la rı nın ifa çı la rı əsa sən kon ser va to ri-
ya nın tə lə bə lə rin dən iba rət idi. De ko ra si ya lar 
ifa çı la rın öz lə ri tə rə fi n dən ha zır la nır dı. Hət ta 
kost yum la rı da hər ifa çı özü üçün tik di rir di. Stu-
di ya ya Döv lət Ope ra və Ba let Teat rı nın da ən 
yax şı mu si qi çi lə ri də vət olu nur du. Bu stu di ya-
nın səh nə sin də C.Ver di nin “Tra viata”, J.Bi ze nin 
“Kar men”, Ş.Hu no nun “Faust” ope ra la rı nü ma-
yiş olu na raq ta ma şa çı la rın diq qə ti ni cəlb edə bi-
lir. Son ra lar bu stu di ya Xalq ope ra teat rı ad lan-
dı rı lır. 60-cı il lə rin so nun da bu ra da Döv lət Ope ra 
və Ba let Teat rın da heç vaxt səh nə ləş di ril mə yən 
M.Qlin ka nın “Rus lan və Lyud mi la”, J.Bi ze nin 
“Mir va ri ax ta ran lar” və s. əsər lər nü ma yiş olu-
nub. Anş laq la ke çən bü tün ta ma şa la rın di ri jo ru 
hər za man E.Nov ru zov olub. O, nəin ki xor meys-
ter və di ri jor olub, ey ni za man da ta ma şa la rın re-
jis so ru və rəs sa mı ki mi də fəaliy yət gös tə rib.  

E.Nov ru zov Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sı nı bi tir dik dən son ra Ba kı Mu si qi Tex ni-
ku mu nun Xor di ri jor lu ğu şö bə sin də pe da qo ji 
fəaliy yət gös tə rir. İx ti sas fən ni di ri jor luq dan 
baş qa o, blo ka da xil olan bir sı ra fən lə ri – xor-

şü nas lıq, xor par ti tu ra la rı nın oxu nu şu, 
xor la işin me to di ka sı və s. təd ris edir. 

1962-ci il də E.Nov ru zov Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın Xor di ri jor lu-
ğu ka fed ra sın da iş lə mə yə də vət olu nur. 
Onun dərs lə ri emo sional və ma raq lı ke-
çir. Tə lə bə lər bö yük ma raq la onun apar-
dı ğı ope ra ta ma şa la rın da iş ti rak edir, ey ni 
za man da ça lış dı ğı xor kol lek tiv lə rin də xor 
ifa çı lı ğı təc rü bə si ke çir lər.  

Araş dır ma lar da o da qeyd edi lir ki, Azər-
bay can da xor ka pel la sı nın ya ra dıl ma sı-
na tə şəb büs gös tə rən lər çox olub. An caq 
müx tə lif sə bəb lər dən bu kol lek tiv öz fəaliy-
yə ti ni da vam et di rə bil mə yib. 1960-cı il lə-
rin or ta sın da Azər bay can da ar tıq ki fa yət 
qə dər pro fes sional vo kal çı və ilk xor meys-

ter lər ye ti şir. 1966-cı il də E.Nov ru zov hə min 
pro fes sional ifa çı la rı bir ara ya gə ti rib Azər bay-
can Döv lət Xor Ka pel la sı nı ya rat ma ğa mü vəf-
fəq olub. 

E.Nov ru zov bu kol lek ti və 1966-80 və 1985-
93-cü il lər də rəh bər lik edib. Qeyd edək ki, ilk 
gün lər dən ka pel la res pub li ka nın apa rı cı xor 
kol lek tiv lə rin dən bi ri olub. Onun gər gin və dol-
ğun fəaliy yə ti sa yə sin də Azər bay can Döv lət 
Xor Ka pel la sı keç miş it ti faq mə ka nın da şöh rət 
qa za nıb. Ka pel la nın re per tuarın da Azər bay-
can və dün ya bəs tə kar la rı nın əsər lə ri yer alıb. 
Kol lek ti vin yük sək pro fes sional lı ğı sa yə sin də 
C.Ca han gi ro vun, R.Mus ta fa ye vin, Q.Qa ra ye-
vin, A.Əli za də nin, V.Adı gö zə lov və baş qa bəs-
tə kar la rı mı zın mo nu men tal əsər lə ri ifa olu nub. 

Sə nət ka rın Azər bay can mu si qi si nin in ki şa-
fın da kı əmə yi yük sək qiy mət lən di ri lir. Ona res-
pub li ka nın “Əmək dar in cə sə nət xa di mi” fəx ri 
adı ve ri lir. 

Mu si qi xa di mi di ri jor luq sə nə ti nə dair ki tab da 
ya zıb. 1989-cu il də müəl li fi n “Di ri jor luq və es te-
ti ka” ki ta bı işıq üzü gö rüb. 

Pro fes sor Eduard Nov ru zov 1993-cü il də Ba-
kı da və fat edib.

Savalan Fərəcov

Rus şairi Alek sandr Ser ge ye viç Puş kin Qaf qa za iki də fə sə-
ya hət et miş di: bi rin ci də fə ha ki miy yə ti və hö ku mət mə mur-
la rı nı həcv et di yi nə gö rə 1820-ci il də xid mə ti tə yi nat adı ilə 
Ru si ya nın cə nu bu na sür gün edi lən za man, ikin ci də fə 

1829-cu il də. İlk sə fə rin də yal nız Şi ma li Qaf qa zın Mi ne ral 
Su la rın da ol muş, ikin ci sə ya hə tin də isə da ha cə nu ba – 
Qaf qa zın içə ri lə ri nə doğ ru gəl miş di... 

Təd qi qat çı-jur na list Va sif Qu-
li ye vin “Puş kin və Şu şa” mə qa-
lə sin də bu ba rə də söh bət açı lır. 
AZƏR TAC mə qa lə ni ix ti sar la 
təq dim edib.

İki həf tə – ma yın 26-dan iyu nun 
10-na qə dər Tifl  is də qa lan Alek-
sandr Puş kin rus or du his sə lə ri 
ilə Tür ki yə nin Ər zu rum şə hə ri nə 
qə dər ge dib çıx mış dı. 1829-cu 
il də ki Qaf qaz sə fə ri şairin ya ra dı-
cı lı ğın da müs təs na rol oy na mış-
dır. O həm bi rin ci, həm də ikin ci 
sə ya hə tin də Fa zil xan Şey da, Ab-
bas qu lu ağa Ba kı xa nov və baş qa 
azər bay can lı zi ya lı lar la ta nış olub 
dost laş mış, yol qeyd lə rin də tə zə 
ta nış lar haq qın da xey li mə lu mat 
ver miş di. Şair, həm çi nin rus or du-
su nun tər ki bin də dö yü şən kö nül-
lü lər dən iba rət  Qa ra bağ mü səl-
man pol ku nun bi rin ci yüz lü yü nə 
baş çı lıq edən və son ra lar pol kov-
nik rüt bə si nə qə dər yük səl miş, bir 
sı ra dö yüş or den və me dal la rı ilə 
təl tif olun muş Fə rə cul la bəy Uğur-
bə yov la və məş hur Ca van şir nəs-
li nin hərb çi nü ma yən də si, yük sək 
qəh rə man lıq nü mu nə si gös tə rə-
rək ya ra lı rus za bi ti ni dö yüş mey-
da nın dan çı xa rıb təh lü kə siz ye rə 
apa ran iyir mi yaş lı po ru çik Fər had 
bəy lə də ya xın dan ta nış ol muş du. 
On la rın dö yüş mey da nın da kı gös-
tər dik lə ri cə sur luq şairi vəc də gə-
tir miş və on la rın hər iki si ni ge ne ral 
Ra yevs ki nin ça dır-qə rar ga hın da 
al qış la mış dı. Şair bu ba rə də “Ər-
zu ru ma sə ya hət” əsə rin də də 
bəhs et miş di...

Pe ter bur qa qa yı dan dan 
son ra Puş ki nin şə rə fi  nə 
ve ri lən zi ya fət lə rin bi rin-
də o, dost la rı na özü nün 
Ər zu ru ma sə ya hə tin dən 
da nı şır, Qaf qaz da gör-
dük lə rin dən, azər bay can-
lı lar la ta nış lı ğın dan, hərb 
mey dan la rın da şa hi di ol-
du ğu şu şa lı la rın igid li yin-
dən hey rət lə və məf tun-
luq la söh bət açır, on la rın 
dö yüş səh nə lə ri ni təs vir 
edir. Məc lis də iş ti rak edən No-
vi kov so yad lı bir rəs sam dos tu 
şairin ob raz lı təs vi rin dən is ti fa də 
edə rək dər hal Fər had bəy lə Fə-
rə cul la bə yin port ret lə ri ni çə kib, 
ona ve rir. Bu sə nət əsər lə ri nin 
çox uğur lu alın dı ğı nı gö rən şair 
rəsm lə ri nin qəh rə man la rı na çox 
bən zə di yi ni eti raf edə rək şə kil lə-
rin al tın da öz xət ti ilə hə min azər-
bay can lı dost la rı nın adı nı ya zıb.

...1899-cu ilin may ayın da 
Ru si ya, o cüm lə dən də, bü tün 
Qaf qaz Alek sandr Ser ge ye viç 
Puş ki nin ana dan ol ma sı nın 100 
il lik yu bi le yi ni bay ram edir di. Öl-
kə də elə bir qə za şə hə ri, ya da 
bir mə də ni mər kəz yox idi ki, or-
da şair anıl ma sın, onun şə rə fi  nə 
yı ğın caq lar ke çi ril mə sin.

Hə min ta ri xi yu bi ley may ayı-
nın 26-da Şu şa Real nı Mək tə-
bin də də xü su si tən tə nə ilə qeyd 
edil di. Bu ra yer li zi ya lı lar, mül ki 
və hər bi ida rə lə rin qul luq çu la rı, 
şa gird lə rin va li deyn lə ri, şə hə rin 
qo naq la rı da də vət olun muş du lar. 

Təd bir məz mun ca çox zən gin idi 
və ol duq ca ma raq lı ke çir di. Şu-
şa nın de mək olar ki, bü tün təh-
sil müəs si sə lə ri nin müəl lim lə ri 
və şa gird lə ri sə hər saat la rın dan 
baş la ya raq dəs tə-dəs tə Real nı 
Mək tə bin bi na sı na doğ ru tə lə sir-
di lər.

Saat 10-da təd bir baş lan dı. 
Mər hum şairin ru hu nu şad et mək 
üçün əv vəl cə ma təm mi tin qi ke-
çi ril di, dualar oxun du. Mək tə bin 
di rek to ru bu tən tə nə nin məq səd, 
rol və gənc lər üçün əhə miy yə tin-
dən da nış dı. Al tın ci si nif şa gird-
lə rin dən bi ri A.S.Puş kin ba rə də 
mə lu mat ver di. Rus di li müəl li mi 
Si birt sev sü rək li al qış la ra sə-
bəb olan “Da hi nin xa ti rə si” ad lı 
par laq və ge niş bir nitq söy lə di. 
Təd bir iş ti rak çı la rın dan mək tə-
bin şə riət müəl li mi axund Mir zə 
Sa diq Lə ti fov, hə kim Əb dül kə rim 
bəy Meh man da rov, müəl lim Yu-
sif bəy Mə lik haq nə zə rov, jur na-
list Ha şım bəy Və zi rov və baş-
qa la rı bö yük şair ba rə də ürək 
söz lə ri ni de di lər, yu xa rı si nif şa-

gird lə ri Puş ki nin “Qaf qaz”, 
“Pe ter bur qun bü növ rə si”, 
“Gə lə cək dən xə bər ve-
rən Ol qa”, “Xa ti rə”, “Su da 
bo ğul muş adam”, “At”, 
“Mosk va”, “Kör fəz də ya şıl 
pa lıd” şeir lə ri ni və poema-
la rın dan par ça la rı ifa də li 
şə kil də oxu du lar. Mək təb 
or kest ri nin və xo ru nun 
ifa sın da şairin mu si qi li 
əsər lə ri nin ifa sı baş lan dı. 
Mu si qi müəl li mi Res le rin 
bəs tə lə di yi “Qaf qaz al-
tım da dır” tən tə nə li mar şı 
ta ma şa çı la rın xü su si diq-
qə ti nə və hey rə ti nə sə bəb 

ol du. Son ra dərs lə ri ni əla oxu-
yan və mək tə bin ic ti mai iş lə rin də 
uğur qa za nan şa gird lə rə mü ka-
fat lar ve ril di, tə rif na mə lər təq dim 
edil di. Bö yük uğur la ba şa ça tan 
tən tə nə dən son ra əla çı şa gird-
lə rə yu bi ley hə diy yə lə ri – şairin 
port ret lə ri, xa ti rə üçün bü tün 
mək təb li lə rə onun haq qın da çap 
olun muş ki tab ça lar pay lan dı.

Şu şa da Puş kin gün lə ri da-
vam edir di. Şairə həsr olun muş 
təd bir lər dən bi ri də şə hər mək-
tə bin də çox bö yük tən tə nə ilə 
ke çi ril di. Yer li əha li nin tə şəb bü-
sü və şə hər du ma sı nın və saiti 
ilə şa gird lər üçün hə min vaxt dan 
Puş kin adı na tə qaüd tə sis olun-
du. 20 ma nat məb lə ğin də olan 
hə min tə qaüdün çox yük sək əx-
la qi və dərs mü vəff  ə qiy yə ti ilə 
fərq lə nən ka sıb şa gird lər dən bi-
ri nə ve ril mə si nə zər də tu tu lur du.

Qeyd et mək ye ri nə dü şər ki, 
hə min vaxt Qo ri Se mi na ri ya sın-
da şairin xa ti rə si nə həsr olun muş 
ədə bi-mu si qi li ge cə nin ke çi ril mə-

sin də tə lə bə, son ra lar Azər bay ca-
nın gör kəm li ic ti mai-si ya si xa di mi 
ki mi ta nın mış məş hur pe da qoq, 
dil çi-alim və jur na list, şu şa lı Fər-
had Ağa za də də fəal iş ti rak et-
miş di. O, “Rus ədə biy ya tı nın və 
Puş ki nin Azər bay can ta tar la rı nın 
ədə biy ya tı na tə si ri” möv zu sun da 
mə ru zə et miş di. Ol duq ca şövq lə 
tər tib edi lən iri həcm li Puş kin al bo-
mu nun ha zır lan ma sın da da gənc 
tə lə bə nin xü su si ro lu ol muş du. 
Fər had Ağa za də nin al bo mu na 
da xil edil miş bu iş iş ti rak çı la rın 
diq qə ti ni xü su si ola raq cəlb et-
miş di. O həm də şairin “Tunc at lı” 
poema sın da “Tən ha dal ğa la rın 
sa hi lin də” par ça sı nı xor la bir lik də 
oxu muş du.

…1937-ci ilin fev ral ayın da 
Alek sandr Ser ge ye viç Puş ki nin 
və fa tın dan 100 il ötür dü. Öl kə-
nin hər ye rin də, o cüm lə dən, 
res pub li ka mı zın bü tün ra yon və 
şə hər lə rin də də şairin və fa tı nın 
bir əsr lik yu bi le yi nin ke çi ril mə-
si nə ha zır lıq iş lə ri gö rü lür dü. 
Şu şa Ra yon Par ti ya Ko mi tə si 
Puş kin gün lə ri ke çir mək üçün 
ko mis si ya təş kil et miş di. Ey ni 
za man da, şə hər mək tə bin də 
yu bi le yə aid ka bi nə də dü zəl-
dil miş di. Bu ra da “Ka pi tan qı zı”, 
“Bel ki nin he ka yə lə ri”, Sə məd 
Vur ğu nun tər cü mə sin də “Yev-
ge ni One gin” əsər lə ri nü ma yiş 
et di ri lir və di var la rı şairin port-
ret lə ri bə zə yir di. Mək təb də bö-
yük ədə bi-bə dii ge cə ke çir mək 
nə zər də tu tul muş du.

Şə hər or ta mək tə bi nin şa gird-
lə ri Sa bir adı na Ki tab xa na da və 
Pe da qo ji Tex ni kum da Puş kin 
sər gi si dü zəlt miş di lər. Yer li şair-

lər dən Mir zə Xos rov Axun dov 
(Şaiq), Nov ruz Hey ra ni, Ka mal 
Qəh rə ma nov və baş qa la rı yu bi-
le yə ye ni şeir lə ri ilə gəl miş di lər.

Nə ha yət, fev ra lın 10-da puş-
kin se vər lər şə hər klu bun da “rus 
poezi ya sı nın gü nə şi”nin xa ti rə 
ge cə si nə top laş dı lar. Ra yo nun 
rəh bər təş ki lat la rı nın nü ma yən-
də lə ri nin və beş yüz dən çox ta-
ma şa çı nın iş ti rak et di yi tən tə nə li 
fəx ri və əmə li he yət se çil di. Şu-
şa Ra yon İc raiy yə Ko mi tə si nin 
sədr əvə zi Ağa yev gi riş sö zü 
söy lə yə rək ic la sı açıq elan et di. 
Da hi şairin ya ra dı cı lı ğı haq qın-
da Pe da qo ji mək tə bin ədə biy-
yat müəl li mi İsaq Məm mə do vun 
mə ru zə sin dən son ra Şu şa şə-
hər or ta mək tə bi nin ədə biy yat 
müəl li mi Əy yub Mu sa yev və İd-
ris Ha cı ye vin çı xış la rı din lə nil di.

Ol duq ca ma raq lı ke çən ge-
cə də Alek sandr Ser ge ye viç 
Puş ki nin əsər lə rin də ki ob raz la rı 
gös tə rən ədə biy yat nü mu nə lə-
rin dən sər gi təş kil olun muş du. 
Bə dii his sə də uşaq evi nin, pe-
da qo ji və mu si qi tex ni kum la rı-
nın tə lə bə lə ri kon sert proq ra mı 
ilə çı xış et di lər. Azər bay can, rus 
və baş qa dil lər də şairin əsər lə-
rin dən par ça lar söy lə di lər.

Puş ki nin yu bi ley təd bir lə rin də 
fəal iş ti rak edən yer li şair Mirib-
ra him Ağa mir za də şairə olan 
mə həb bə ti ni “Mir na tiq” tə xəl-
lü sü ilə yaz dı ğı “Ya şa, Puş kin, 
dün ya dur duq ca ya şa!” şeirin də 
qə lə mə al mış dı.

...Şeirə, sə nə tə hə mi şə yük-
sək qiy mət və də yər ve rən 
şu şa lı ədə biy yat və poezi ya 
hə vəs kar la rı da hi şairin həm 
ana dan ol ma sı nın, həm də və-
fa tı nın 100 il li yi ni xü su si tən tə nə 
ilə, bö yük sev gi və mə həb bət lə 
qeyd et miş lər.

Xor sənətinin inkişafına töhfələr verən sənətkar

Tanınmış kino rəssamı
Arif Məhərrəmov dünyasını dəyişib

Azər bay can təs vi ri sə nə ti nin ta nın mış nü ma yən də si, 
Əmək dar rəs sam Arif Mə hər rə mov av qus tun 9-da, 
74 ya şın da və fat edib.

Arif Əli oğ lu Mə-
hər rə mov 5 av qust 
1948-ci il də Göy çə 
ma ha lın da dün ya ya 
göz açıb. 1972-ci il-
də Əzim Əzim za də 
adı na Rəs sam lıq 
Mək tə bi ni, 1981-
ci il də Mosk va da 
Ümu mit ti faq Döv-
lət Ki ne ma toq ra fi  ya 
İns ti tu tu nun Rəs-
sam lıq fa kül tə si ni 
bi ti rib.

Təh si li ni ba şa vur duq dan son ra “Azər bay can fi lm”də 
ça lı şıb. Ki nos tu di ya da bir sı ra bə dii fi lm lə rin və ciz gi 
fi lm lə ri nin rəs sa mı olub. “İş gü zar sə fər” (1982, bə dii 
fi lm) , “Qo ca lar, qo ca lar (1982, bə dii fi lm) , “Mü nəc ci min 
şa gir di” (1983, ani ma si ya fi l mi),  “Ki ta bi-Də də Qor qud. 
Sək rə yin das ta nı” (1990, ani ma si ya fi l mi), “O dün ya-
dan sa lam” (1991, bə dii fi lm), “Mol la Nəs rəd din lə ti fə-
lə ri” (1993, ani ma si ya fi l mi), “Biz qa yı da ca ğıq” (2007, 
bə dii fi lm), “Qa la” (2008, bə dii fi lm),  “Mə nim ba la ca 
şah za dəm” (2018, ani ma si ya fi l mi) və s. ek ran əsər lə-
ri nin bə dii tər ti ba tın da rəs sam özü nə məx sus dəst-xət ti 
ilə se çi lib. 

Arif  Mə hər rə mov bir müd dət Lat vi ya nın pay tax tı Ri-
qa da ya şa yıb və ya ra dı cı lı ğı nı ora da da vam et di rib, 
sil si lə qra fi  ka və rəng kar lıq tab lo la rı ya ra dıb, sər gi lər-
də iş ti rak edib. Azər bay can la əla qə si ni də kəs mə yib. 
Əsər lə rin də doğ ma tor pa ğı nın ta ri xi, qaç qın lıq hə ya tı 
ya şa yan xal qı nın və iş ğa la mə ruz qal mış və tə ni nin ağ-
rı-acı sı nı əks et di rib.

2000-ci il lə rin əv vəl lə rin də rəs sam İs tan bul da ya şa-
yıb-ya ra dıb. 2005-ci il də Azər bay ca na qa yı dıb, həm ki-
no-mul tip li ka si ya sa hə sin də, həm də dəz gah rəng kar lı-
ğı sa hə sin də ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti ni da vam et di rib.

Arif Mə hər rə mov 1982-ci il də Azər bay can Rəs sam-
lar İt ti fa qı na üzv qə bul edi lib, 2000-ci il də res pub li ka nın 
“Əmək dar rəs sa m”ı adı na la yiq gö rü lüb.

Al lah rəh mət elə sin.

Eduard Novruzov – 95

Anadolunun ruhani memarının xatirəsinə
Nevşehirdə Bektaş Əfəndi türbəsi təmirdən sonra ziyarət üçün açılıb

Ana do lu nun ru ha ni me ma rı Ha cı Bek taş Və li nin (1209-1271) 
dün ya dan köç mə si nin 751-ci il dö nü mü ilə bağ lı xa ti rə 
mə ra si mi ke çi ri lib. Av qus tun 13-də Tür ki yə nin Nev şe hir 
şə hə ri nin Ha cı bek taş ra yo nun da ke çi ri lən mə ra sim də Pre-

zi dent Rə cəb Tay yib Ər do ğan da iş ti rak edib. 

Mə ra sim də ta ri xi Bek taş 
Əfən di tür bə si də əsas lı tə mir-
bər pa dan son ra ye ni dən zi ya-
rət üçün açı lıb.  Tür bə nin bər pa 
la yi hə si Tür ki yə Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi tə rə fi n dən hə-
ya ta ke çi ri lib.

Pre zi dent Rə cəb Tay yib Ər-
do ğan çı xı şı za ma nı de yib: “85 
mil yon in sa nı mı zın hər bi ri öl-
kə mi zin bə ra bər hü quq lu və tən-
daş la rı dır. Bə zi Av ro pa öl kə lə ri 
ələ vi-Bek ta şi ca maatı və qrup-
la rı üzə rin də çir kin oyun lar oy-

na yır, xal qı mı zın in san la rı nı bir-
bi ri nə qar şı qoy maq is tə yir. Biz 
bir lik də hər cür məkr li və iy rənc 
oyu nu po za ca ğıq. An ka ra da bir 
sı ra cəm ev lə rin də - ələ vi lə rin 
zi ya rət gah la rın da ol dum. 8740 
mü ra ciət qə bul et dik ki, bun la rın 
5600-ü tez bir za man da ye ri nə 
ye ti ril di. Di gər tə ləb lər lə bağ lı 
isə Da xi li İş lər, Mə də niy yət və 
Tu rizm, Əd liy yə na zir lik lə ri miz 
bir gə iş lə yir. Bun dan əla və, ya-
xın vaxt lar da müx tə lif vi la yət lə ri-
miz də tə mə li qo yu lan və ti kin ti si 
ba şa ça tan 8 ələ vi məs ci di nin 
də bir gə açı lış mə ra si mi ni ke çi-
rə cə yik. Ana do lu tor paq la rın da 
mə nə vi ir si mi zə nə qə dər çox 
bağ lı ol saq, gə lə cə yi mi zə də bir 
o qə dər inam lı ba xa bi lə rik...”.

Son il lər gö rü lən tə mir-bər pa 
iş lə ri haq qın da mə lu mat ve-
rən mə də niy yət və tu rizm na-
zi ri Meh met Er soy isə bil di rib 

ki, ke çən il “Ka dın cık Ana Evi” 
bər pa və tə mir dən son ra zi ya-
rət çi lə rin ix ti ya rı na ve ri lib. Bu il 
isə Bek taş Əfən di tür bə si nin tə-
mir və bər pa iş lə ri ye kun laş dı-
ra raq zi ya rə tə açı rıq. Na zir diq-
qə tə çat dı rıb ki, ta ri xi abi də nin 
kök lü prob lem lə ri, o cüm lə dən 
rü tu bət prob le mi ara dan qal-
dı rı lıb, dre naj lar ye ni lə nib: “Bu 
gün dən eti ba rən abi də ori ji nal 
və ziy yə ti nə uy ğun ola raq zi ya-

rət çi lə rin üzü nə açı lır. Gə lən il 
isə Ata türk Evi nin tə mir iş lə ri nə 
bağ la ya ca ğıq...”.

Qeyd edək ki, Səl cuq lu me-
mar lıq üs lu bun da yon ma daş-
dan ti kil miş Bek taş Əfən di 
tür bə sin də tə mir-bər pa iş lə ri 
2021-ci ilin iyul ayın da baş lan-
mış dı. Bər pa iş lə ri çər çi və sin də 
tür bə nin çöl his sə si nin zə də-
lən miş bir ləş mə lə ri tə mir edi lib, 
bü tün çöl his sə si qum la ma tex-

ni ka sı ilə tə miz lə nib. Tür bə nin 
da xi li di var la rı na vu rul muş su-
vaq lar ta ma mi lə sö kü lə rək di-
var lar il kin teks tu ra sı na qay ta rı-
lıb, qu ru muş su vaq lar üzə rin də 
qə ləm-naxış iş lə ri gö rü lüb. Tür-
bə dən kə nar da yer lə şən dər viş 
tür bə si nin daş la rı da ye ni lə nib 
və tür bə daş sə ki ilə əha tə olu-
nub.

Mehparə Sultanova
Ankara

Puşkin  və  Şuşa

“Dədə Qorqud” eposu haqqında yeni tədqiqat
AMEA Folk lor İns ti tu tu Mi fo lo gi ya şö bə si nin 
mü di ri, fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Sey fəd din Rza so yun “Də də Qor qud” epo su. 
Qəh rə ma nın ölüb-di ril mə si” mo noq ra fi ya sı nın 
bi rin ci his sə si çap dan çı xıb. 

Ki tab da Oğuz eli nin “Tan rı al qış-qar ğı şı” mo-
de li əsa sın da “toy” təs ni fat//ya ra dı lış ri tualın dan 
ke çi ril mə si, Oğuz ye ni yet mə lə ri nin ər gən lik həd-

di nin yox la nıl ma sı, ad ver mə, bəy lik sta tu su nun 
is tə nil mə si, mi fi k ha mi lə rin öl müş Bu ğa cı ye ni-
dən dün ya ya gə tir mə lə ri, Dir sə xa nın ölüb-di ril-
mə si və di gər mə sə lə lər təd qiq olu nub.    

“Elm və təh sil” nəş riy ya tın da işıq üzü gö rən 
ki ta bın re dak to ru fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro-
fes sor Ra ma zan Qa far lı, rəy çi lə ri fi  lo lo gi ya üz-
rə fəl sə fə dok to ru, do sent lər Hik mət Qu li yev və 
Sə fa Qa ra yev dir.

Eduard Nov ru zov (sağda) bəstəkar Oqtay Zülfüqarovla
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11 av qust 1910 – Xalq ar tis ti Kons tan tin Mi xay lo viç Mya ki şev 
(1910-1990) Ba kı da do ğu lub. 1930-1960-cı il lər də (fa si lə lər lə) Döv-
lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lər də çə ki lib.

11 av qust 1973 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Zey nal Rza oğ lu Xə lil (1914-1973) və fat edib. “Dü şün cə lər”, “Sev di-
yim rəng” və s. şeir ki tab la rı, “Ul duz lar” mən zum ro ma nı, “İn ti qam”, 
“Ata yo lu” pyes lə ri nin müəl li fi  dir. 

12 av qust 1921 – Ya zı çı, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Ələ viy yə Hə ni fə qı zı Ba ba ye va (1921 – 23.9.2014) ana dan olub. 
“Ha ra da san dost, ha ra da”, “Adam lar və ta le lər”, “Sön müş ul duz la-
rın işı ğı” və s. ro man la rın müəl li fi  dir. 

12 av qust 1923 – Tər cü mə çi Ka mil Hə sən oğ lu Məm mə dov 
(1923-1989) Ba kı da ana dan olub. SS Rİ xalq la rı ədə biy ya tın dan 
tər cü mə et di yi pyes lər teatr lar da ta ma şa ya qo yu lub.

12 av qust 1926 – Xalq şairi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Qa bil (Qa-
bil Al lah ver di oğ lu İmam ver di yev; 1926 – 3.4. 2007) Ba kı da ana dan 
olub. Ki tab la rı: “Mə nim ma vi Xə zə rim”, “Öm rüm bo yu”, “Nə si mi”, 
“Öm rün həb lə ri”, “İla hi qis mə ti” və s. 

12 av qust 1943 – Xalq ar tis ti Va qif Ab dul la oğ lu Şə ri fov (1943 
– 5.10.2021) ana dan olub. Sum qa yıt, Ağ dam teatr la rın da baş re-
jis sor, Gən cə Döv lət Dram Teat rın da baş re jis sor və bə dii rəh bər 
iş lə yib, fi lm lə rə çə ki lib.

13 av qust 1944 – Əmək dar ar tist Man sur Əb dül oğ lu Man su rov 
(1944 – 22.4.2020) Ba kı da do ğu lub. 1970-ci il dən öm rü nün so nu na 
qə dər A.Şaiq adı na Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rı nın akt yo ru olub.

13 av qust 2021 – Xalq ar tis ti Va qif Mə za hir oğ lu Əli yev (31.7.1940 
– 2021) və fat edib. Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın, Ba kı Bə lə diy-
yə Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.

14 av qust 1923 – Ədə biy yat şü nas, aka de mik, Döv lət mü ka fa-
tı laureatı Ka mal Ab dul la Şaiq oğ lu Ta lıb za də (1923 – 20.1.2006) 
ana dan olub. “Ədə bi irs və va ris lər”, “Azər bay can ədə bi tən qi di nin 
ta ri xi” və s. mo noq ra fi  ya və ki tab la rın müəl li fi  dir. 

14 av qust 1933 – Şair, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ra miz Hey-
dər (Məm mə dov; 1933-2010) Ba kı da ana dan olub. 30-dək ki ta bın 
müəl li fi  dir. Söz lə ri nə po pul yar mah nı lar bəs tə lə nib.

14 av qust 1940 – Ya zı çı-tər cü mə çi, ki no təş ki lat çı sı Asif Akif oğ lu 
Əli yev (1940-2001) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də dubl yaj şö bə-
si nin baş re dak to ru iş lə yib.

14 av qust 1961 – Əmək dar ar tist Əzi zə Əb dül ba ği qı zı Məm-
mə do va (1892, Tifl  is – 1961) və fat edib. Aka de mik Dram, Türk İş çi 
teatr la rın da ça lı şıb, “Gö rüş”, “Sə hər” və s. fi lm lər də çə ki lib.

15 av qust 1902 – Əmək dar ar tist Qə mər To pu ri ya (Ta ma ra Vis-
sa rionov na To pu ri ya; 1902-1947) Tifl  is də do ğu lub. Tifl  is Azər bay-
can Dram Teat rı nın, Azər bay can Döv lət Aka de mik Dram Teat rı nın 
akt ri sa sı olub.

15 av qust 1922 – Xalq ar tis ti, res pub li ka nın Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Kons tan tin Ada mov (1922-1990) Ba kı da do ğu lub. Azər bay-
can Döv lət Rus Dram Teat rı nın akt yo ru olub, fi lm lə rə çə ki lib.

15 av qust 1952 – Əmək dar müəl lim Yu sif Bo ran oğ lu Və li yev 
(1952 – 25.5.2021) Ağ dam şə hə rin də ana dan olub. Ba kı şə hə ri 
G.Şa ro yev adı na 35 nöm rə li Mu si qi mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib.

16 av qust 1924 – Məş hur tar zən, Əmək dar ar tist Əh sən Əliab-
bas oğ lu Da da şov (1924 –29.5.1976) Ba kı da olub. 1960-cı il də 
Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu nun “Xa ti rə” xalq çal ğı alət lə ri 
an samb lı nı ya ra dıb. Ha zır da kol lek tiv onun adı nı da şı yır. 

16 av qust 1925 – Xalq şairi, dra ma turq, ədə biy yat şü nas, aka-
de mik, Döv lət mü ka fat la rı laureatı Bəx ti yar Mah mud oğ lu Va hab-
za də (1925 – 13.2.2009) Şə ki də ana dan olub. 20-dək poema, 10 
dram əsə ri (“Vic dan”, “Yol la ra iz dü şür”, “Özü mü zü kə sən qı lınc”, 
“Dar ağa cı” və s.) ya zıb. Azər bay can Ali So ve ti nin (1980-1995), Mil li 
Məc li sin (1995-2000) de pu ta tı olub. 

16 av qust 1925 – Ya zı çı-dra ma turq, ədə biy yat şü nas, döv lət xa-
di mi Şı xə li Qur ban oğ lu Qur ba nov (1925 – 24.5.1967) Ba kı da do-
ğu lub. “Əcəb işə düş dük”, “Mil yon çu nun di lən çi oğ lu” və s. pyes lə rin 
müəl li fi  dir. Azər bay can EA-nın Dil və Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek-
to ru, Azər bay can KP MK-nın ka ti bi olub. 

16 av qust 1936 – Ta nın mış fi  lo sof, AMEA-nın müx bir üz vü Za kir 
Cab bar oğ lu Məm mə dov (Ba har lı; 1936 – 2.3.2003) Ağ dam da do-
ğu lub. “Azər bay can da XI-XIII əsr lər də fəl sə fi  fi  kir”, “Or ta əsr Azər-
bay can fi  lo sofl  a rı və mü tə fək kir lə ri” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. 

17 av qust 1942 – Dün ya şöh rət li Azər bay can mü ğən ni si, bəs tə-
kar, SS Rİ Xalq ar tis ti Müs lüm Mə həm məd oğ lu Ma qo ma yev (1942 
– 25.10.2008) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri-
ya sı nı bi ti rib. Bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin qa li bi, Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın so lis ti, Azər bay can Döv lət Est ra da-Sim fo nik Or kest-
ri nin bə dii rəh bə ri olub. “Ni za mi” fi l min də (1982) baş ro la çə ki lib. 

17 av qust 1943 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni İl ha mə Mə za hir qı zı Qu-
li ye va (1943 – 25.2.2016) ana dan olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və 
Ra diosu est ra da or kest ri nin, Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. 

17 av qust 1958 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Ay tə kin 
To fi q qı zı Hə sə no va (1958-2012) Ba kı da do ğu lub. Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin ka fed ra mü di ri olub.

17 av qust 1998 – Xalq ya zı çı sı Yu sif Sə mə doğ lu (Yu sif Sə məd 
oğ lu Və ki lov; 25.12.1935 – 1998) və fat edib. “Ul duz”, “Azər bay can» 
jur nal la rı nın baş re dak to ru, Mil li Məc li sin de pu ta tı olub. 

Dünya
11 av qust 1748 – Al man bəs tə ka rı Yo zef Şus ter (Jo seph Sc hus-

ter; 1748-1812) ana dan olub.
11 av qust 1921 – Ame ri ka ya zı çı sı Aleks Hey li (Ale xan der Mur-

ray Pal mer Ha ley; 1921-1992) ana dan olub. Av to bioq ra fi k “Kök lər” 
ro ma nı ilə dün ya şöh rə ti qa za nıb.

12 av qust 1866 – İs pan dra ma tur qu, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı (1922) laureatı Xa sin to Be na ven te-i-Mar ti nes (Ja cin to Be na ven te 
Mar ti nez; 1866-1954) ana dan olub. “Qu ber na to run xa nı mı”, “Şən bə 
ge cə si”, “Yax şı mə həb bə tin dərs lə ri” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir.

13 av qust 1899 – Ame ri ka re jis so ru, “Os kar” mü ka fat la rı laureatı 
Alf red Hiç kok (Alf red Jo seph Hitch cock; 1899-1980) ana dan olub. 
Film lə ri: “Quş lar”, “Na mə lum in san lar qa tar da”, “39 pil lə” və s.

14 av qust 1867 – İn gi lis ya zı çı sı, dra ma turq və şair, ədə biy yat 
üz rə No bel mü ka fa tı (1932) laureatı Con Qol suor si (John Gals-
worthy; 1867-1933) ana dan olub. “For sayt lar haq qın da sa qa” tri lo-
gi ya sı, “Gü müş qu tu” pye si və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

15 av qust 1771 – Şot land ya zı çı sı, şa ir Val ter Skott (Wal ter 
Scott; 1771–1832) ana dan olub. Ta ri xi ro man jan rı nın ba ni si sa yı-
lır. Əsər lə ri: “Edin burq həbs xa na sı”, “Ay ven qo”, “Kven tin Dor vard”, 
“Mar mion” (mən zum ro man) və s.

15 av qust 1890 – Fran sız bəs tə ka rı Jak İber (Jac ques Fran çois 
An toine İbert; 1890-1962) ana dan olub. Əsər lə ri: “An je li ka”, “Kral 
İve to” (ope ra), “Səy yah cən ga vər” (ba let) və s.

16 av qust 1645 – Fran sız ya zı çı sı Jan de Labr yuer (Jean de 
La Bru ye re; 1645-1696) ana dan olub. Əx laq və fəl sə fi  də yər lər dən 
bəhs edən “Xa rak ter lər” əsə ri nin müəl li fi  dir.

17 av qust 1932 – Hind əsil li ya zı çı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı (2001)  Vi diad xar Su racp ro sad Nay pol (1932–2018) 
Tri ni dad və To ba qo da ana dan olub. Öm rü nün bö yük his sə si ni İn gil-
tə rə də ya şa yıb.

17 av qust 1935 – Rus teatr və ki no akt yo ru, re jis sor, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Oleq Ta ba kov (1935 – 12.3.2018) ana dan olub. Çe-
xov adı na Mosk va Bə da ye Teat rı na rəh bər lik edib. 100-dən çox 
fi lm də çə ki lib.

Hazırladı: Vüqar Orxan

11–17 avqustXatirə təqvimi

Müəllimlərin işə qəbulu üzrə
test imtahanının nəticələri açıqlanıb

Döv lət İm ta han Mər kə zi və Mə də niy-
yət Na zir li yi tə rə fin dən uşaq mu si qi, 
in cə sə nət, rəs sam lıq, mu ğam, aşıq 
mək təb və mər kəz lə ri nə müəl-

lim lə rin işə qə bu lu üz rə av qus tun 7-də 
ke çi ril miş test im ta ha nı nın nə ti cə lə ri 
açıq la nıb.

Test im ta ha nın da iş ti rak üçün qey diy yat-
dan keç miş 1992 nə fər dən 283 nə fər im ta-
ha na gəl mə yib.

İm ta han da iş ti rak et miş na mi zəd lə rin im-
ta han nə ti cə lə ri və ca vab kart la rı nın qra fi k 
təs vi ri Döv lət İm ta han Mər kə zi nin rəs mi in-
ter net say tın da yer ləş di ri lib.

Mə də niy yət Na zir li yi nin 2022-ci il 20 ap-
rel ta rix li əm ri ilə təs diq edil miş “Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi 
tə rə fi n dən uşaq mu si qi, in cə sə nət, rəs sam-
lıq, mu ğam, aşıq mək təb və mər kəz lə ri nə 
müəl lim lə rin işə qə bu lu Qay da la rı”nın tə-
ləb lə ri nə uy ğun ola raq təş kil edil miş test 
im ta ha nın da na mi zəd lə rə 70 test tap şı rı ğı 
təq dim olu nub. 40 tap şı rıq se çi lən mü va fi q 
sa hə üz rə ix ti sas bi lik lə ri ni, 10 tap şı rıq pe-
da qo ji ba ca rıq la rı, 10 tap şı rıq mən ti qi tə fək-
kü rü, 10 tap şı rıq isə ümu mi dün ya gö rü şü nü 
yox la yan qa pa lı tip li test tap şı rıq la rı dır. Hər 
düz gün ca vab 1 bal la qiy mət lən di ri lib. Səhv 
ca vab lar ümu mi nə ti cə yə tə sir gös tər mir.

İm ta han da təq dim edil miş test tap şı rıq-
la rın dan 50 faizi ni düz gün ca vab lan dı ra raq 
35 bal top la mış na mi zəd lər (Ba kı, Sum qa yıt 
və Gən cə şə hər lə rin də, Ab şe ron ra yo nun da 
yer lə şən mək təb lər də işə qə bul olun maq is-
tə yən na mi zəd lər is tis na ol maq la) uğur qa-
zan mış he sab edi lir lər.

Ba kı şə hə rin də yer lə şən mək təb lər üz rə 
işə qə bul üçün test tap şı rıq la rın dan 70 faizi-
ni düz gün ca vab lan dı ra raq 49 bal top la mış 
na mi zəd lər, Sum qa yıt və Gən cə şə hər lə rin-
də, Ab şe ron ra yo nun da yer lə şən mək təb lər 
üz rə isə test tap şı rıq la rın dan 60 faizi ni düz-
gün ca vab lan dı ra raq 42 bal top la mış na mi-
zəd lər uğur qa zan mış he sab edi lir lər.

Tə ləb olu nan ke çid ba lı nı top la yan na mi-
zəd lər mü sa hi bə mər hə lə si nə bu ra xı lır lar. 
Mü sa hi bə lə rin vax tı və ye ri ba rə də na zir lik 
tə rə fi n dən əla və mə lu mat ve ri lə cək.

Muzeyşünaslığın tədrisi 
problemləri 

Res pub li ka el mi konf ran sı ke çi ri lə cək

Azər bay can Döv-
lət Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver-
si te tin də (AD MİU) 

“Mu zey şü nas lı ğın təd ri si 
prob lem lə ri” möv zu sun da 
ke çi ri lə cək IV res pub li ka 
el mi konf ran sı na mə ru zə 
qə bu lu apa rı lır.

AD MİU-nun 100, mu zey-
şü nas lıq ix ti sa sı üz rə mü tə-
xəs sis lə rin bu ra xı lı şı nın 25 
il li yi nə həsr olu nan konf rans 
de kab rın 16-da ke çi ri lə cək. 

Mu zey təh si li – nə zə riy yə və təc rü bə, 
Azər bay can da mu zey işi nin öy rə dil mə si-
nin ye ni is ti qa mət lə ri və di gər mə sə lə lə-
rə həsr olu nan konf rans da iş ti rak et mək 
is tə yən lər mə ru zə lə ri ni no yab rın 7-dən 
gec ol ma ya raq Azər bay can, in gi lis və rus 
dil lə rin dən bi rin də su rə ti elekt ron da şı yı-
cı da və ya mu zeys hu nas liq@bk.ru elekt-

ron poç tu va si tə si lə təş ki lat ko mi tə si nə 
təq dim edə bi lər lər.

Qə bul edil miş mə qa lə lə rin nəş ri ödə-
niş li dir. Konf rans ma te rial la rı top lu ha lın-
da təd bi rin so nun da iş ti rak çı la ra təq dim 
olu na caq.

Konf rans da iş ti rak və mə ru zə nin tər ti bi 
qay da la rı ilə AD MİU-nun say tın da ət rafl  ı 
ta nış ol maq müm kün dür.

Süni intellekt və data elmi

Təh sil İns ti tu tu nun təş ki lat çı lı ğı ilə “Sü ni in-
tel lekt və da ta el mi” la yi hə si çər çi və sin də 
tə lim iş ti rak çı la rı nın əmək ba za rı na da ha 
ra hat adap ta si ya sı məq sə di lə bu sa hə-

də pers pek tiv li və rə qa bə tə da vam lı mü hit 
for ma laş dır mış təş ki lat la rın əmək daş la rı 
və şir kət lə rin nü ma yən də lə ri ilə gö rüş lər 
ke çi ri lir. Bu ba rə də Təh sil İns ti tu tun dan mə-
lu mat ve ri lib. 

İns ti tu tun Təh sil Tex no lo gi ya la rı Mər kə zin-
də baş tu tan növ bə ti gö rüş də spi ker qis min də 
“Me tafl  uen ce” şir kə ti nin həm tə sis çi si və ida rə 
he yə ti nin üz vü El şad Yu sifl  i və “Ten sorfl  ow” iş-
çi qru pu nun tə sis çi si Mu rad Əli li çı xış edib lər. 

El şad Yu sifl  i “Sü ni in tel lekt və da ta el mi” la-
yi hə si çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən tə lim lə rin 
əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb. Mu rad Əli li isə vir tual 
dün ya, mə lu mat mər kə zi nin ix ti ra olun ma sı, 
rə qəm sal pul ki sə lə ri, elekt rik li nəq liy yat va si-
tə lə ri, av to mat laş dır ma, çat dı rıl ma dron la rı, or-
bi tal aero kos mik, 3D çap, hü cey rə və gen te ra-
pi ya sı ki mi möv zu lar ba rə də da nı şıb.

Gö rüş də Təh sil İns ti tu tu nun əmək daş la rı və 
mü va fi q sa hə üz rə təh sil alan tə lə bə lər iş ti rak 
edib lər. Son da iş ti rak çı la rın sual la rı ca vab lan-
dı rı lıb.

Reklamda kreativlik 
Mütəxəssislər YARAT-da bir araya gəliblər

YA RAT Müasir İn cə sə nət Mər kə zin də 
dün ya nın məş hur ya ra dı cı lıq fes ti val-
la rın dan sa yı lan “Can nes Lions” və 
“En dorp hin” rek lam agent li yi nin bir gə 
əmək daş lı ğı ilə ya ra dı cı və mar ke tinq 
sek to run da fəaliy yət gös tə rən mü tə-
xəs sis lər üçün ha zır la nan “Rek lam da 
kreativ lik” ad lı təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də “Can nes Lions 2022” fes ti va-
lın dan ye ni cə qa yıt mış Azər bay can təm sil-
çi lə ri – “Young Lions” mü sa bi qə si nin gənc 
iş ti rak çı la rı və fes ti va lın əsas bö lü mün də 
iş ti rak et miş rek lam agent lik lə ri nin, həm çi-
nin müx tə lif yer li brend lə rin nü ma yən də lə-
ri fi  kir mü ba di lə si apa rıb, bi lik və təc rü bə-
lə ri ni bö lü şüb lər.

Damcılı mağara düşərgəsində
arxeoloji tədqiqatlar

Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı 
və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən 
“Avey” Döv lət Ta rix-Mə də niy yət Qo ru ğu nun (Qa zax ra yo nu Daş-
sa lah lı kən di) əra zi sin də yer lə şən dün ya əhə miy yət li Dam cı lı 
ma ğa ra dü şər gə sində el mi təd qi qat iş lə ri da vam edir.

Ar xeolo ji təd qi qat lar 2015-ci il də “Avey” Döv lət Ta rix-Mə də-
niy yət Qo ru ğu, AMEA-nın Ar xeolo gi ya və Et noq ra fi  ya İns ti tu tu, 
Ya po ni ya nın To kio Uni ver si te ti nin Mu ze yi ara sın da im za la nan 
me mo ran dum çər çi və sin də apa rı lır.

2020-2021-ci il lər də pan de mi ya sə bə bin dən qa zın tı iş lə ri nə 
fa si lə ve ril sə də, Mə də ni İr sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı 
üz rə Döv lət Xid mə ti nin dəs tə yi ilə bu il qa zın tı iş lə ri bər pa edi lib.

Ha zır da əra zi də yer li və ya po ni ya lı ar xeoloq lar bir gə el mi təd-
qi qat iş lə ri apa rır lar. Eks pe di si ya nın məq sə di Qaf qaz da Neolit-
dən əv vəl ki dövr lə rə aid mad di sü but lar əl də et mək və əra zi nin 
qə dim in san məs kə ni ol du ğu nu bir da ha təs diq lə mək dir.

Lənkəranda Orta əsrlərə aid
maddi mədəniyyət nümunələri aşkarlanıb

Lən kə ran ra yo-
nu nun Ve lə di 
kən di əra zi-
sin də apa rı lan 
ti kin ti iş lə ri 
za ma nı mad di 
mə də niy yət 
nü mu nə lə ri 
aş kar la nıb.

AMEA-dan bil-
di ri lib ki, bu ba-
rə də Lən kə ran 
Re gional El mi 
Mər kə zi nə mü-
ra ciət olu nub. 
Mər kə zin Folk lor, 
et noq ra fi  ya və ar-
xeolo gi ya şö bə si nin apa rı cı el mi iş çi lə ri, ta rix üz rə fəl sə fə dok tor la rı 
Sa mir Kə ri mov və Mais Cə fə rov tə rə fi n dən əra zi yə ba xış ke çi ri lib.

Mə lum olub ki, Lən kə ran ça yın sağ sa hi lin də – Ve lə di və Gər mə-
tük kənd lə ri nin ara sın da yer lə şən ye ni mə həl lə də ha sar ti kin ti si ilə 
əla qə dar qa zı lan xən dək də 40 sm də rin lik dən Or ta əsr lə rə aid şir-
siz və şir li sax sı mə mu lat la rı aş kar la nıb. Ta pı lan mə mu lat lar bu ra da 
mə də ni tə bə qə nin qa lın lı ğı 1 metr dən çox, təq ri bən 2 ha sa hə yə 
ma lik olan və IX-XI əsr lə rə aid ya şa yış ye ri nin möv cud lu ğu nu de-
mə yə əsas ve rir. Abi də üzə rin də Ve lə di kən di nin ye ni mə həl lə si sa-
lın dı ğın dan mə də ni tə bə qə cid di da ğın tı la ra mə ruz qa lıb və onun 
mik ro rey le fi  po zu lub. Hə min əra zi dən təq ri bən 1 km şərq də isə hə-
yət lə rin bi rin də qu yu qa zı lar kən təq ri bən 3-4 m də rin lik dən Er kən 
Or ta əsr lə rə aid bu xur dan və sax sı qa zan ta pı lıb.

Alim lə rin fi k rin cə, abi də lər də mə də ni tə bə qə nin xa rak te ri ni də qiq 
müəy yən et mək üçün gə lə cək də ar xeolo ji qa zın tı la rın apa rıl ma sı 
zə ru ri dir.

Növbəti “DokuBaku” festivalı keçiriləcək
VI “Do ku Ba ku” Bey nəl xalq 
Sə nəd li Film Fes ti va lı (BSFF) 
bu il 21-25 sent yabr ta ri xin də 
ke çi ri lə cək. Fes ti va lın buil ki 
möv zu su “Tə ka mü lə qar şı 
in qi lab”dır.

Film lə rin se çi mi ar tıq ye kun-
la şıb. Bu də fə 32 öl kə dən ümu-
mi lik də 68 sə nəd li fi lm se çi lib və 
7 ka te qo ri ya üz rə təq dim olu-
na caq. O cüm lə dən “Ən yax şı 
sə nəd li fi lm” no mi na si ya sın da 
13, “No-Main” mü sa bi qə sin də 
18,  ən yax şı xa ri ci və yer li qı sa 
sə nəd li fi lm lər üz rə 19 ek ran işi 

mün sifl  ər he yə ti tə rə fi n dən də-
yər lən di ri lə cək.

Qa lib lər fes ti va lın so nun cu 
gü nü elan olu na caq.

Həm çi nin mü sa bi qə dən kə-
nar 5, “Do ku Kids”də 4 və “Do-
kuUA”da 5 fi lm nü ma yiş et di ri-
lə cək.

Hər il fes ti val dün ya ca məş hur 
bir re jis so run fi lm lə rin dən iba rət 
sil si lə nü ma yiş təş kil edir. Bu il 
qa za xıs tan lı re jis sor, 2009-cu 
il də  “Os kar” mü ka fa tı nın no mi-
nan tı (“Zan baq” fi l mi)  ol muş Ser-
gey Dvort se vo yun dörd fi l min dən 
iba rət ret ros pek tiv ha zır la nıb.

6-cı fes ti va lın proq ra mı na ilk 
də fə uşaq lar üçün sə nəd li fi lm-

lər da xil edi lib. Bun dan baş qa, 
fes ti val Uk ray na dan sə nəd li 
fi lm lər nü ma yiş et dir mək lə bu 
öl kə nin re jis sor la rı na dəs tək 
ola caq.

Nü ma yiş lə rin mə kan, gün və  
saat la rı ya xın bir za man da açıq-
la na caq.

2017-ci il də tə sis olu nan 
“Do ku Ba ku” fes ti va lı (tə sis çi-
lər İmam Hə sə nov və Ve ro ni ka 
Ya nat ko va) müx tə lif öl kə lər dən 
sə nəd li fi lm lə rin nü ma yi şi ilə ya-
na şı, yer li fi lm mey ker lə rə dəs tək 
ver mək məq sə di da şı yır.

Lalə Azəri
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MƏDƏNİYYƏT

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

116 il əv vəl...
16 av qust 1906-cı il də Nij ni-Nov qo rod şə hə rin də Ümum ru si-

ya mü səl man la rı nın III qu rul ta yı işə baş la yıb. Av qus tun 20-dək 
da vam edən qu rul tay da Ümum ru si ya Mü səl man la rı İt ti fa qı nın 
proq ram sə nəd lə ri, rəh bər st ruk tur la rı təs diq lə nib. Əli mər dan bəy 
Top çu ba şov Ümum ru si ya Mü səl man la rı İt ti fa qı nın rəh bə ri se çi lib.

75 il əv vəl...
14 av qust 1947-ci il də Bri ta ni ya nın müs təm lə kə si olan “Bri-

ta ni ya Hin dis ta nı” əra zi sin də iki döv lət – Hin dis tan və Pa kis tan 
döv lət lə ri ya ra nıb. Pa kis ta nın tər ki bi nə “Bri ta ni ya Hin dis ta nı”nın 
şi mal-şərq və şi mal-qərb böl gə lə ri da xil olub. Bu nun la be lə, iki 
öl kə ara sın da əra zi mü ba hi sə si (Kəş mir) bu gün də qal maq da dır. 
“Hin dis tan İt ti fa qı” adı al tın da üç il möv cud olan döv lət isə 1950-ci 
il də (26 yan var) Hin dis tan Res pub li ka sı elan edil di. Pa kis tan dan 
fərq li ola raq, Hin dis tan döv lət bay ra mı nı 26 yan var da qeyd edir. 
1971-ci il də Şər qi Pa kis tan da mü səl man Banq la deş döv lə ti ya-
ran dı və İs la ma ba dın ra zı lı ğı ilə o da müs tə qil li yi ni elan et di.

62 il əv vəl...
16 av qust 1960-cı il də Bri ta ni ya nın pro tek to ra tı olan Kipr döv-

lə ti müs tə qil li yi ni elan edib. Ara lıq də ni zin də ki Kipr ada sı (əra zi si 
9,3 min kv km) 1571-1878-ci il lər də Os man lı nın tər ki bin də ol muş, 
da ha son ra Bri ta ni ya nın nə za rə ti nə keç miş di. Kipr kon fe de ra si ya 
əsa sın da döv lət elan edil sə də, tez lik lə türk və yu nan ic ma la rı nın 
mü na qi şə si baş lan dı. 1964-cü il də ada ya BMT-nin ayı rı cı kon tin-
gen ti nin ye ri dil mə si də nə ti cə ver mə di. 1974-cü il də Tür ki yə Kip rin 
şi ma lın da kı türk ic ma sı nı mü da fiə et mək üçün ora ya qo şun ye rit di. 
1983-cü il də Şi ma li Kipr Türk Res pub li ka sı elan edil di.

61 il əv vəl...
13 av qust 1961-ci 

il də “Ber lin di va rı”nın 
ti kin ti si baş la nıb. II 
Dün ya mü ha ri bə sin-
dən son ra Al ma ni ya-
nın iki yə bö lün mə si ilə 
Ber lin şə hə ri də sek-
tor la ra ay rıl mış dı. Şər-
qi Ber lin (so vet sek-
to ru) ADR-in pay tax tı 
ol muş, Qər bi Ber lin isə 
AFR-in əra zi sin də qal-
mış dı.. 1945-1961-ci 
il lər ər zin də Şər qi Al ma ni ya dan təx mi nən 2,3 mil yon al man Qər bi 
Al ma ni ya ya qaç mış dı. Uzun lu ğu 45 ki lo metr olan “Ber lin di va rı” bu 
pro se sin qar şı sı nı al ma ğa im kan ver di. Ber lin di va rı 1989-cu il də, 
Al ma ni ya nın bir ləş mə sin dən bir il ön cə sö kül dü.

30 il əv vəl...
15 av qust 1992-ci il də Azər bay can da mil li val yu ta – ma nat 

döv riy yə yə bu ra xı lıb. Azər bay can müs tə qil li yi ni 1991-ci il də elan 
et sə də, keç miş so vet rub lu döv riy yə də idi. Mil li val yu ta nın döv riy-
yə yə bu ra xıl ma sı ba rə də fər man 1992-ci il iyu lun 15-də Pre zi dent 
Əbül fəz El çi bəy tə rə fin dən im za lan mış dı. 1992-ci il də 1, 5, 10, 
250 ma nat lıq, 1993-cü il də 50, 100, 500, 1000 ma nat lıq pul va hid-
lə ri tə da vü lə bu ra xı lıb. 1994-cü ilə qə dər ma nat döv riy yə də köh nə 
so vet rub lu ilə pa ra lel iş lə yib.

23 il əv vəl...
17 av qust 1999-cu 

il də Tür ki yə də dəh şət li 
zəl zə lə baş ve rib. Ge-
cə saat 3 ra də lə rin də 
mey da na gə lən və epi-
sentr də 7 bal gü cün də 
hiss edi lən fə la kət İs-
tan bul, Bur sa, Sa kar-
ya, Bo lu, İz mit, Göl cük, 
Ya lo va və s. şə hər lər-
də bö yük da ğın tı və 
in san tə lə fa tı na sə bəb 
ol du. Rəs mi sta tis ti ka 
üz rə zəl zə lə qur ban la rı nın sa yı 17-18 min nə fər gös tə ril miş di.

20 il əv vəl...
17 av qust 2002-ci il də Pre zi dent Hey dər Əli ye vin fər ma nı ilə 

Azər bay can Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və lə ri nə Yar dım Fon du ya ra dı-
lıb. Azər bay can Bey nəl xalq Ban kın da Fon dun bank he sab la rı açı lıb. 
İlk də fə ola raq öl kə əha li si Azər bay can Or du su na bi la va si tə yar dım 
gös tər mək im ka nı əl də edib. 2020-ci ilin 8 de kab rın da Pre zi dent 
İlham Əli ye vin mü va fiq fər ma nı ilə Azər bay can Or du su na Yar dım 
Fon du ad lan dı rı lıb.

18 il əv vəl...
13 av qust 2004-cü il də Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər 

Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va şi fa hi xalq ədə biy-
ya tı nın və mu si qi ir si nin qo ru nub sax la nıl ma sı, in ki şaf et di ril mə si 
və təb li ği sa hə sin də fəaliy yə ti nə gö rə UNES CO-nun Xoş mə ram lı 
sə fi ri adı na la yiq gö rü lüb. Meh ri ban Əli ye va türk dil li öl kə lə rin bu 
ada la yiq gö rü lən ilk qa dın təm sil çi si dir.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“Coker-2”də baş rola görə 
150 milyon dollar alacaq

Re jis sor Todd Fil lip sin “Co
ker-2” fil mi 2024-cü il də 
ek ran la ra çı xa caq. Mə lu mat-
la ra gö rə, film də baş ro lu 
oy na yan Hol li vud akt yo ru  
Xoakin Fe niks (Joaquin Ra-
fael Phoenix) bu də fə re kord 
məb ləğ də – 150 mil yon dol-
lar qo no rar ala caq.

Ek ran əsə rin də məş hur mü-
ğən ni Le di Qa qa nın da rol ala-
ca ğı təs diq lə nib. Har li Kvin ob-
ra zı nı can lan dı ra caq ifa çı nın 
qo no ra rı nın 10 mil yon dol lar 
ola ca ğı bil di ri lir.

Qeyd edək ki, “Co ker-1” psi xo lo ji tril le ri nin (sse na ri müəl lif ə ri Todd 
Fil lips və Skott Sil ver) prem ye ra sı 31 av qust 2019-cu il də Ve ne si ya 
Bey nəl xalq Film Fes ti va lın da ke çi ri lib. Film fes ti va lın baş mü ka fa tı na 
– “Qı zıl şir”ə la yiq gö rül sə də, tən qid çi lər ara sın da ge niş mü za ki rə-
lə rə sə bəb olub. Ek ran əsə ri nin sü je ti nin ger çək hə yat da zo ra kı lı ğı 
təş viq edə bil mə si eh ti ma lı ic ti maiy yət də na ra hat lıq do ğu rub.

V.Kamal

12-14 av qust ta ri xin də Ma ca rıs ta nın Bu ğac böl gə sin də, Kiş kun-
şaq mil li par kı nın əra zi sin də VII Hun-Türk Qu rul ta yı ke çi ri lib. Av-
ro pa da ən bö yük ənə nə vi təd bir lər dən sa yı lan, Türk dün ya sı nın 
bir li yi ni tə cəs süm et di rən qu rul tay da 20-dən çox türk soy lu xalq 
təm sil olu nub. Qu rul tay təd bir lə ri Ma ca rıs ta nın pay tax tı Bu da-
peşt də, həm çi nin Keç ke ment, Şiofok şə hər lə rin də də ger çək lə şib.

Təd bi rə Tür ki yə, Azər bay can, 
Qır ğı zıs tan və Qa za xıs tan dan 
nü ma yən də he yət lə ri də qa tı lıb.

Açı lış mə ra si min də Ma ca rıs-
tan Par la men ti nin səd ri Las lo 
Kö ver, Tür ki yə nin sa biq Baş na-
zi ri və TBMM-in keç miş spi ke ri, 
Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı Ağ saq-
qal lar Şu ra sı nın səd ri Bi nə li Yıl-
dı rım, Azər bay can Mil li Məc li si 
səd ri nin bi rin ci müavi ni Əli Hü-
seyn li, Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı-
nın Baş ka ti bi Bağ dad Am re yev, 
Qır ğı zıs ta nın mə də niy yət, in for-
ma si ya, id man və gənc lər si ya-
sə ti na zi ri Əzə mət Ja man ku lov 
və di gər qo naq lar çı xış edib lər.

Ma car-Tu ran Fon du nun təş ki-
lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən təd bi rə Bey-
nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du da dəs tək ve rib. Fon dun 
pre zi den ti Gü nay Əfən di ye va 
qu rul tay iş ti rak çı la rı na təb rik 
mək tu bu ün van la yıb. Mək tub da 
vur ğu la nır ki, qu rul ta yın hər bir 
iş ti rak çı sı mi nil lik lə rə söy kə nən 
mə də niy yə tin da vam çı sı və par-
ça sı ol du ğu üçün bö yük fə xa rət 
du yur. Qu rul tay da türk xalq la rı-
nın mil li mə də niy yət nü mu nə lə-
ri nin nü ma yiş et di ril mə si Av ro pa 
mə ka nın da mad di-mə nə vi də-
yər lə ri mi zin ta nı dıl ma sı ba xı mın-
dan da önəm li rol oy na yır.

Fon dun pre zi den ti türk xalq-
la rı ara sın da bir lik və bə ra bər li-
yin möh kəm lən di ril mə sin də son 
də rə cə əhə miy yət li olan növ bə ti 
Hun-Türk Qu rul ta yı nın təş ki li mü-
na si bə ti lə Ma car-Tu ran Fon du-
nun pre zi den ti And raş Bi ro nu və 
əmə yi ke çən hər kə si təb rik edib: 
“Bu cür ma raq və əks-sə da do-
ğu ran təd bir lə rin, qü rur lu an la rın 
Türk dün ya sı nın dörd bir ya nın da, 
o cüm lə dən Bur sa da və Şu şa da, 
Tür küs tan da və Oş da, Sə mər-
qənd də və Mərv də də təş kil olun-
ma sı mü hüm önəm da şı maq-
da dır. Be lə lik lə, türk lər ola raq öz 
şan lı keç mi şi mi zi bir da ha xa tır la-
ya caq, bu gü nü mü zə nə zər sa la-
caq və güc ala raq, əl-ələ par laq 
gə lə cə yə doğ ru irə li lə yə cə yik”.

Qeyd edək ki, Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti və İr si Fon du nun 
və Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Ma ca rıs tan da kı Sə fir li yi nin 

bir gə əmək daş lı ğı çər çi və sin də 
öl kə mi zin sə nət çi lər qru pu – xa-
nən də lər Nu riy yə Hü sey no va, 
Qo çaq Əs gə rov, tar zən Ars lan 
Növ rəs li, na ğa ra ifa çı sı Kam ran 
Kə ri mov, ka man ça ifa çı sı El nur 
Mi ka yı lov və “Od lar Yur du” rəqs 
qru pu təd bir də iş ti rak edib. Sə-
nət çi lə rin Türk dün ya sı nın zən-
gin mu si qi si ni əks et di rən ifa la rı 
ma raq la qar şı la nıb və al qış lar la 
mü şa yiət olu nub.

İki il də bir də fə ke çi ri lən Hun-
Türk Qu rul ta yı na Av ro pa nın bir 
çox yer lə rin dən tu rist lər gə lir. 
Təd bi rin məq sə di Türk dün ya sı 
mə də niy yət nü mu nə lə ri nin nü-
ma yiş et di ril mə si dir. Ötən il lər də 
ol du ğu ki mi, bu il də 100-dən çox 
ala çıq dan iba rət nə həng, kö çə ri 
dü şər gə sa lı nıb. Teatr laş dı rıl mış 
şou-proq ram lar, mu si qi li ta ma-
şa lar, ar xeolo ji-ant ro po lo ji sər-
gi lər, sə nət kar la rın əl iş lə ri nin 
yar mar ka sı təş kil edi lib. Ma car 
çö lü nü qı lınc səs lə ri, ox vı yıl tı sı 

bü rü yüb. Keç miş də ol du ğu ki mi, 
qə dim mu si qi alə ti – şan-qo pu-
zun və şa man dəf ə ri nin sə si ət-
ra fa ya yı lıb.

Macar çölündə türk tarixinə səyahət
VII Hun-Türk Qurultayında ölkəmiz də təmsil olunub

“Betmen”in davamı olacaqmı?

Ro bert 
Pat tin-
so nun 
baş 

ro lu oy na dı-
ğı “Bet men” 
(“Bat man”) 
fil mi nin ikin ci 
his sə si nin 
çə ki liş lə ri 
hə lə “War ner 
Bros.” tə rə fin-
dən təs diq-
lən mə yib. 

Ki no şir kə ti nin özü sik vel ba rə də ap re lin so nun da elan et sə 
də, is teh sa la hə lə rəs mən ra zı lıq ve ril mə yib. Prob lem “War ner 
Bros.”un ye ni rəh bər li yi (Da vid Zas lav) ilə əla qə dar dır.

Qeyd edək ki, 2022-ci ilin mar tın da ek ran la ra çı xan və dün ya 
pro ka tın da təx mi nən 770 mil yon dol lar top la yan fil min ilk bö lü mü 
ta ma şa çı lar və mət buat tə rə fin dən bə yə ni lib.

Bu nun la be lə, “War ner Bros.” Kor po ra si ya sı “Bet men 2”nin çə-
ki liş lə ri nə tez lik lə baş la maq is tə mir. Eks pert lər ye ni fil min prem ye-
ra sı nın 2024-cü il dən tez ol ma ya ca ğı nı bil di rir lər.

Xə bər ver di yi miz ki mi, 3-13 av qust 
ta rix lə rin də ke çi ri lən 75-ci Lo kar no 
Film Fes ti va lı nın (İta li ya) əsas mü sa-
bi qə proq ra mın da azər bay can lı re-

jis sor Hi lal Bay da ro vun “Ba lıq la ra xüt bə” 
(“Ser mon to the Fish”) fil mi də nü ma yiş 
olu nub.

Av qus tun 10-da nü ma yiş olu nan ek ran 
əsə ri mün sif ər və ki no se vər lər tə rə fin dən 
ma raq la qar şı la nıb.

“Ba lıq la ra xüt bə” fil mi fes ti val da jü ri nin “xü-
su si diq qət” (“Spe cial Men tion Par do Ver de 
WWF”) və gənc mün sif ər he yə ti nin mü ka fat-
la rı na la yiq gö rü lüb.

 “Ba lıq la ra xüt bə” fil mi Azər bay can, Mek-
si ka, İs veç rə və Tür ki yə ki ne ma toq raf çı la-
rı nın bir gə işi dir. Fil min sse na ri müəl lif ə-
ri Hi lal Bay da rov və Aisu Ak can dır. Ek ran 
əsə ri mü ha ri bə lər də, sa va şın ağ rı la rı için-
də it miş, unu dul muş ruh lar haq qın da fəl sə-
fi na ğıl dır.

Fes ti va la re jis sor Hi lal Bay da rov la ya na-
şı, pro dü ser lər El şən Ab ba sov, Den Veks ler, 
akt yor lar Or xan İs gən dər li, Rə na Əs gə ro va, 
Hü seyn Nə si rov da qa tı lıb lar. Fil min nü ma yi-
şin dən əv vəl ke çi ri lən mət buat konf ran sın da 
re jis sor fil min sü je ti və ya ra dı cı he yə tin işin-
dən da nı şıb. 

Xa tır la daq ki, Hi lal Bay da ro vun “Sə pə-
lən miş ölüm lər ara sın da” fil mi 2020-ci il də 
İta li ya da, 77-ci Ve ne si ya Film Fes ti va lın da 
nü ma yiş olu nub. Film müs tə qil Azər bay can 
ki no ta ri xin də ilk də fə A ka te qo ri ya lı fes ti va-
lın əsas mü sa bi qə sin də yer alıb. Ek ran əsə ri 
2021-ci il də To kioda bey nəl xalq ki no fes ti va-
lın, həm çi nin İs tan bul da “Də də Qor qud” Türk 
Dün ya sı Bey nəl xalq Film Fes ti va lı nın mü ka-
fat la rı na la yiq gö rü lüb.

“Balıqlara xütbə” Lokarnoda 
iki mükafat qazanıb

Filmlərimiz Kazan festivalında 
nümayiş olunacaq

Sent yab rın 7-dən 11-dək Ta ta rıs ta nın 
pay tax tı Ka zan da XVIII Ka zan Bey nəl xalq 
Mü səl man Film lə ri Fes ti va lı ke çi ri lə cək. 
Fes ti val da Azər bay can film lə ri də nü ma yiş 
olu na caq.

“Ru si ya – İs lam dün ya sı” proq ra mın da Əli-
Sət tar Qu li ye vin “Olim pi ya” tam met raj lı bə dii 
fil mi, “Türk dün ya sı” proq ra mın da El vin Mir-
zə ye vin “Qul” fil mi, “Qı sa film lər” proq ra mın-
da Qu lu Əli ye vin “Ha sar”, “Qı sa met raj lı sə-
nəd li film lər” proq ra mın da isə El vin Aşi ro vun 
“Evi niz ha ra da dır?” film lə ri təq dim edi lə cək.

XVIII Ka zan Bey nəl xalq Mü səl man Film lə-
ri Fes ti va lı nın mün sif ər he yə ti nə Ru si ya nın 
Xalq ar tis ti Vla di mir Xo ti nen ko sədr lik edə-
cək. Mün sif ər he yə ti nə müx tə lif öl kə lər dən 
ki no tən qid çi lə ri, re jis sor və akt yor lar da xil dir.

Buil ki fes ti val da iş ti rak üçün dün ya nın 44 
öl kə sin dən 625 mü ra ciət qey də alı nıb.

“Anadolu bəbiri” Pekinə gedib

Tür ki yə li re jis sor Əm-
rə Ka yı şın 2021-ci il də 
çək di yi “Ana do lu bə bi ri” 
fil mi 12-ci Pe kin Bey-

nəl xalq Film Fes ti va lı nın 
mü sa bi qə proq ra mın da 
iş ti rak edir.

Av qus tun 14-də baş la yan 
fes ti val da 14 öl kə dən 16 film 
“Tien tan” (“Göy mə bə di”) mü-
ka fat la rı uğ run da mü ba ri zə 
apa ra caq. 

“Ana do lu bə bi ri” fes ti val müd də tin də 
şə hə rin üç fərq li ki no teat rın da (14, 16, 20 
av qust) nü ma yiş olu na caq.  Uğur Po lat 
və İpek Türk ta nın baş rol lar da çə kil di yi 
film An ka ra zoopar kı nın mü di ri nin, nəs li 
kə sil mək də ol du ğu üçün qo ru ma al tın-
da sax la nı lan Ana do lu bə bi ri nin ölü mü-
nü giz lə də rək, zoopar kın bağ lan ma sı nın 
qar şı sı nı al maq üçün gös tər di yi səy dən 
bəhs edir.

Çin li akt yor Li Şuecienin sədr lik et di yi 
7 nə fər lik mün sif ər he yə ti “Ən yax şı film”, 
“Ən yax şı re jis sor”, “İn cə sə nə tə töh fə”, “Ən 
yax şı akt yor”, “Ən yax şı akt ri sa”, “Ən yax şı 
sse na ri”, “Ən yax şı ope ra tor işi” və “Ən yax-
şı mu si qi” və s. ka te qo ri ya lar üz rə se çim lər 
edə cək lər. Mü ka fat lar av qus tun 20-də ke çi-
ri lə cək mə ra sim də sa hib lə ri ni ta pa caq. 

“Ana do lu bə bi ri” 2021-ci il də To ron to 
Bey nəl xalq Film Fes ti va lın da və An tal ya 
Film Fes ti va lın da mü ka fat lar qa za nıb.
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