
Res pub li ka mız da ki tab sə nə ti nin, 
nəş riy yat-po liq ra fi ya sə na ye si nin in-
ki şa fı və son il lər bu sa hə də gö rü lən 
iş lə rin, real la şan ar dı cıl la yi hə lə rin 

nə ti cə si dir ki, bu gün ki tab la bağ lı hər 
han sı təd bir ar tıq ic ti mai ma raq kəsb 
edən ha di sə lər sı ra sın da dır. Öl kə miz-
də nəş riy yat işi nin sə viy yə si də il dən-ilə 
yax şı laş maq da dır. Bu sa hə də ənə nə 
ha lı nı alan Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si 
xü su si rol oy na yır. 

İlk də fə 2009-cu il də ke çi ri lən sər gi müəl-
lif, na şir və oxu cu la rı bir ara ya gə ti rə rək ötən 
müd dət də əha tə dairə si ni və iş ti rak çı coğ ra-
fi  ya sı nı ge niş lən di rib. 2021-ci ilə dək iki il dən 
bir təş kil olu nan bey nəl xalq sər gi nin ötən il-
dən eti ba rən for mat və döv ri li yi da ha da tək-
mil lə şib. Ar tıq hər il ke çi ri lən Ba kı Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi si nin mə ka nı da ge niş, miq yas və 
hə dəfl  ə ri nə uy ğun dur... 

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
5-9 okt yabr ta ri xin də VIII Ba kı Bey nəl xalq 
Ki tab Sər gi si (“Ba ku In ter na tional Book Fair 
– 2022”) ke çi ri lə cək. Ba kı Eks po Mər kə zin-
də real la şa caq sər gi “Şu şa İli”nə həsr olu-
nub. Xa tır la daq ki, ötən sər gi Ni za mi Gən-
cə vi nin 880 il lik yu bi le yi nə həsr edil miş di. 

Bəs buil ki bey nəl xalq ki tab bay ra mı da ha 
nə lər lə əla mət dar ola caq?

Okt yab rın 4-də ke çi ri lən mət buat konf ran-
sın da bu ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve ril di.

Mət buat konf ran sı nı açan Mə də niy yət Na-
zir li yi Ki tab sə na ye si şö bə si nin mü di ri Akif 
Ma rifl  i qeyd et di ki, buil ki sər gi nin ön cə ki lər-
dən bir fər qi onun miq ya sı nın da ha ge niş ol-
ma sı dır: “8-ci sər gi “Şu şa İli”nə həsr olu nub. 

Ona gö rə də çap məh sul la rı nın ək sə riy yə ti 
mə də niy yət pay tax tı mı zın sim vol la rı ilə bə zə-
di lib. “Cas pian Event Or ga ni sers” şir kə ti nin 
təş ki la ti dəs tə yi ilə ke çi ri lə cək sər gi də 10-
dan çox öl kə (Tür ki yə, Ru si ya, İran, Öz bə-
kis tan, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan və s.), 100-
dən ar tıq yer li və xa ri ci nəş riy ya tın iş ti ra kı 
göz lə ni lir.
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Afrika ölkələrinin UNESCO üzrə
milli komissiyalarının nümayəndələri
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“Qəhrəmanlar 
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növbəti sərgi

səh. 2

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

Kitabla görüş yeri yenə Bakıdır...
Müəllif, naşir və oxucuları bir araya gətirən VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi

“INTERACT Film Lab” layihəsinə
yekun vurulub

Okt yab rın 3-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də Mə də niy yət Na zir li-
yi nin si fa ri şi ilə “Azər bay can film” Ki nos tu di ya sı nın “IN TE RACT 
Film Lab” tə lim la yi hə si nin fi nal təq di ma tı ke çi ri lib.

səh. 3

Prezident və birinci xanım
Ağdam rayonuna səfər ediblər  

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və bi rin ci 
xa nım Meh ri ban Əli ye va okt yab rın 4-də Ağ dam ra yo nu na 
sə fər edib lər.

Döv lə ti mi zin baş çı sı əv vəl cə ye ni çə ki lən Bər də-Ağ dam av to-
mo bil yo lun da apa rı lan iş lər lə ta nış olub. Mə lu mat ve ri lib ki, uzun-
lu ğu 44,5 ki lo metr olan yol da ümu mi iş həc mi nin 75 faizi ic ra olu-
nub.

Son ra Ağ dam ra yo nu nun Ey vaz xan bəy li kən din də At çı lıq Nə sil-
ar tır ma Mər kə zi nin tə məl qoy ma mə ra si mi ke çi ri lib. Qeyd olu nub 
ki, mər kə zin kon sep si ya sı “Refl  ect Arc hi techts” şir kə ti tə rə fi n dən 
ha zır la nıb. Po ten sial bö yü mə hə də fi  30 hek tar olan əra zi nin 7 
hek ta rın da yer lə şən mər kə zin tər ki bin də 120 baş at üçün xü su si 
di zayn edil miş töv lə lər, nə si lar tır ma la bo ra to ri ya la rı, di gər ob yekt-
lər ya ra dı la caq. Mər kəz də meh man xa na, mu zey, ka fe, res to ran 
və tri bu na lar nə zər də tu tu lub, pe şə kar və hə vəs kar ça par lar üçün 
xü su si məşq zo na la rı, qa çış zo laq la rı və çöv kən ya rış la rı üçün 
mey dan ça la yi hə lən di ri lib.

Pre zi dent və bi rin ci xa nım Ağ dam ra yo nu nun Xı dır lı və Kən gər li 
kənd lə ri nin tə məl qoy ma mə ra sim lə rin də də iş ti rak edib lər. 

Bil di ri lib ki, Ağ dam şə hə ri nin mər kə zin dən 3 ki lo metr mə sa fə-
də yer lə şən Xı dır lı kən din də 1500 ailə nin məs kun laş ma sı, bi rin ci 
mər hə lə də 719 fər di evin ti kin ti si plan laş dı rı lır. Ağ dam şə hə rin dən 
6 ki lo metr mə sa fə də yer lə şən Kən gər li kən din də isə 639 ailə nin 
məs kun laş ma sı, bi rin ci mər hə lə də 290 fər di evin in şa edil mə si 
nə zər də tu tu lur. Hər iki kənd də ti kin ti iş lə ri 2024-cü il də ta mam-
lan ma lı dır.

Döv lət baş çı sı və bi rin ci xa nım da ha son ra Ağ dam şə hə ri nin 
da xi li yol və kom mu ni ka si ya şə bə kə si nin, “City Ho tel Ag dam” 
meh man xa na sı nın tə məl qoy ma mə ra sim lə rin də iş ti rak edib, Pə-
na hə li xa nın sa ra yı və İma rət komp lek sin də gö rü lə cək iş lər lə 
ta nış olub, Xur şid ba nu Na tə va nın qə bi rüs tü abi də si nin açı lı şı nı 
edib lər. Həm çi nin Ağ dam şə hə rin də in şa olu na caq 470 mən zil-
dən iba rət ya şa yış mə həl lə si nin, şə hə rin də mir yo lu və av to vağ zal 
komp lek si nin, ra yo nun Sa rı ca lı kən di nin tə məl qoy ma mə ra sim lə ri 
də ke çi ri lib.

Pre zi den tin Ağ dam ra yo nu na sə fə ri ba rə də da ha ət rafl  ı qə ze tin 
növ bə ti sa yın da.

Mil li Azər bay can Ta ri xi 
Mu ze yin də bu ilin 
iyun ayın dan nü ma-
yiş olu nan “Si la hın 

mis tik gö zəl li yi (XVI-XIX əsr lər 
Azər bay can si la hı)” sər gi si nin 
ka ta lo qu çap dan çı xıb. Okt-
yab rın 3-də mu zey də ka ta lo-
qun təq di ma tı ke çi ril di. 

Mil li Azər bay can Ta ri xi Mu-
ze yi nin baş di rek to ru, aka de-
mik Nailə Və li xan lı təd bi ri aça-
raq bil dir di ki, mü tə ma di ola raq 
müəs si sə də Azər bay ca nın hərb 
ta ri xi nə həsr olun muş təd bir lər 
ke çi ri lir. Hə min təd bir lər dən bi-
ri də ha zır da mu zey də nü ma yiş 
olu nan si lah sər gi si dir. Azər bay-

can da si lah is teh sa lı nın öl kə nin 
hərb ta ri xi nin mü hüm sə hi fə lə-
rin dən, ey ni za man da sə nət kar-
lı ğın va cib sa hə lə rin dən bi ri ni 
təş kil et di yi ni de yən aka de mik 
diq qə tə çat dır dı ki, yük sək pe şə-
kar lı ğı ilə se çi lən us ta-sə nət kar 
kadr la ra ma lik olan Azər bay can-
da hə lə qə dim dövr lər dən si lah 
is teh sa lı hər tə rəfl  i in ki şaf edib.

Mə ra sim də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov bil-
dir di ki, Pre zi dent, mü zəff  ər Ali 
Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin 

rəh bər li yi ilə Azər bay can Or-
du su nun 44 gün lük Və tən mü-
ha ri bə sin də qa zan dı ğı par laq 
Qə lə bə nə ti cə sin də öl kə mi zin 
hərb ta ri xi nə də ic ti mai ma raq 
ar tıb. Döv lət baş çı sı nın tap şı-
rı ğı na uy ğun ola raq, öl kə miz də 
gənc nəs lin hər bi-və tən pər vər-
lik tər bi yə si diq qət mər kə zin də 
sax la nı lır. Bu ba xım dan prak ti ki 
ad dım lar la bə ra bər, el mi əsas-
lar la ya zıl mış ki tab la ra da bö yük 
eh ti yac var.

davamı səh. 2-də

“Ənənələrdən gələcəyə birlikdəyik!” 

Xə bər ve ril di yi ki mi, 29 
sent yabr – 2 okt yabr 
ta rix lə rin də Tür ki yə-
nin Bur sa vi la yə ti nin 

İz nik ra yo nun da ke çi ri lən IV 
Dün ya Kö çə ri Oyun la rın da 
Azər bay can da ge niş he yət-
lə təm sil olu nub. “Ənə nə lər-
dən gə lə cə yə bir lik də yik!” 
şüarı al tın da təş kil olu nan 
və ənə nə vi mil li oyun la rın və 
mə də ni ir sin bir ara ya gəl-
di yi ya rış-fes ti val da öl kə miz-
dən həm id man çı lar, həm 
də sə nət çi lər iş ti rak edib lər.

Azər bay can Mə də niy yət Na-
zir li yi və Bey nəl xalq Türk Mə də-

niy yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un 
dəs tə yi ilə Fik rət Əmi rov adı na 
Azər bay can Döv lət Mah nı və 
Rəqs An samb lı nın qru pu, “Cən-
gi” est ra da və folk lor an samb lı, 
so list lər rən ga rəng proq ram la 
öl kə mi zin zən gin mə də niy yə ti-
ni fes ti val iş ti rak çı la rı na təq dim 
edib lər.

IV Dün ya Kö çə ri Oyun la rı nın 
açı lış mə ra si min də çı xış edən 
Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib 
Ər do ğan təd bi rin əhə miy yə ti ni  
vur ğu la yıb və be lə fes ti val la rın 
xalq la rın adət-ənə nə lə ri nə bağ-
lı lı ğı və ta ri xi ni gənc nə sil lə rə 
ötür mə sin də mü hüm ha di sə ol-
du ğu nu de yib. 

Rəs mi his sə dən son ra açı lış 
mə ra si mi nin bə dii his sə sin də 
Azər bay can dan olan kol lek tiv lər 

və so list lə rin çı xı şı al qış lar la qar-
şı la nıb.

davamı səh. 8-də

Vətən müharibəsinin ilk qazi şəhəri
Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi böyük Zəfərin başlanğıcı idi
Okt yab rın 4-də Azər bay ca nın ən ye ni 
ta ri xin də təq vi mə dü şən şan lı gün lər dən 
bi ri nin – xal qı mı zın şə rəf və lə ya qət sal na-
mə si olan Və tən mü ha ri bə sin də ilk bö yük 
qa li biy yə tin ikin ci il dö nü mü ta mam ol du.  

İki il ön cə hə min gün mü zəff  ər Ali Baş Ko-
man dan İl ham Əli yev Qə lə bə tvit lə rin dən bi-
ri ni at dı: “Bu gün Azər bay can Or du su Cəb-
ra yıl şə hə ri ni və ra yo nu nun bir ne çə kən di ni 
iş ğal dan azad et miş dir. Eşq ol sun Azər bay-
can Or du su na! Qa ra bağ Azər bay can dır!”.

Cəb ra yıl Və tən mü ha ri bə si nin ilk qa zi şə-
hə ri ol du. 27 il lik iş ğal dan son ra rə şa dət li 
əs gər və za bit lə ri mi zin ca nı-qa nı ba ha sı na 
azad lı ğa qo vuş du. İrə li də ye ni Zə fər so raq lı 
gün lər var dı.

Ali Baş Ko man dan 2020-ci ilin 4 okt yab rın da 
xal qa mü ra ciətin də bu ta ri xi ha di sə nin xü su-
si əhə miy yə ti ni vur ğu la dı: “Uzun il lər dən son ra 
Cəb ra yıl şə hə ri azad edil di. Cəb ra yıl bi zim dir! 

Bu gün cəb ra yıl lı lar, əl bət tə ki, se vinc için də dir-
lər, ne cə ki, bü tün Azər bay can xal qı. Bu, se vinc 
göz yaş la rı dır. 1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də də 
Azər bay can göz yaş la rı nı tö küb. An caq o, məğ-
lu biy yət göz yaş la rı idi, o, fa ciə göz yaş la rı idi. 
Bu gün Azər bay can xal qı se vinc için də dir...”.

2020-ci il sent yab rın 27-də Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri nin cəb hə bo yu tö rət di yi ge-
niş miq yas lı təx ri bat la ra ca vab ola raq Azər-
bay can Or du su nun baş la dı ğı əks-hü cum 
əmə liy ya tı nın bir həf tə si ge ri də qal mış dı. Və-
tən tor pa ğı uğ run da mü qəd dəs sa vaş da hər 
gün qəh rə man lıq das ta nı nın sə hi fə lə ri ya zı-
lır dı: “Bir həf tə dir ki, Azər bay can öz əra zi bü-
töv lü yü nün bər pa sı uğ run da mü ba ri zə apa rır. 
Dö yüş mey da nın da əs gər və za bit lə ri miz qəh-
rə man lıq gös tə rir, düş mə nə sar sı dı cı zər bə lər 
en di rir, düş mə ni ye ri nə otur dur, düş mə ni tor-
paq la rı mız dan qo vur, ca nı-qa nı ba ha sı na...”.

Döv lə ti mi zin baş çı sı bil dir di ki, biz bu gün-
lər xal qı mı zın və döv lə ti mi zin ye ni ta ri xi ni 

ya zı rıq, şan lı ta ri xi ni ya zı rıq, ta ri xi əda lə ti 
bər pa edi rik: “Çün ki Qa ra bağ tor pa ğı bi zim 
əzə li ta ri xi tor pa ğı mız dır. Azər bay can xal qı 
əsr lər bo yu bu tor paq lar da ya şa yıb, ya ra dıb, 
qu rub, ti kib. An caq uzun il lər ər zin də - 30 ilə 
ya xın dır ki, er mə ni cəl lad la rı tor pa ğı mı zı iş-
ğal edib, bi zim bü tün ta ri xi, di ni, mə də ni abi-
də lə ri mi zi dar ma da ğın edib da ğı dıb lar... Biz 
bü tün şə hər lə ri bər pa edə cə yik. Bu böl gə lə-
rə hə yat qa yı da caq...”.

Ya ğı tap da ğın dan qur tu lu şun ikin ci il dö nü-
mü nü ya şa yan Və tən tor paq la rı na ar tıq hə-
yat, qu ru cu luq, abad lıq, ən üm də si isə, doğ-
ma in san nə fə si qa yıt maq da dır...

“Silahın mistik gözəlliyi” sərgisinin 
kataloqu təqdim edildi

Ömər Faiq Nemanzadənin
150 illik yubileyi qeyd olunacaq

2022-ci ilin de  kabr ayın  da Azər  bay  can mil  li mət  buatı  nın bö -
yük nü  ma  yən  də  si, gör  kəm  li pub  li  sist, ta  nın  mış maarif  çi və ic  ti -
mai xa  dim Ömər Faiq Ne  man  za  də  nin ana  dan ol  ma  sı  nın 150 
ili ta  mam olur. Pre zi dent İl ham Əli yev okt yab rın 3-də gör kəm li 
maarif çi  və və tən pər vər zi ya lı nın 150 il li yi nin qeyd edil mə si 
haq qın da sə rən cam im za la yıb. 

Sə rən cam da Mə də niy yət Na zir li yi nə Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı ilə bir lik də Ömər Faiq Ne man za də nin 150 il lik yu-
bi le yi nə dair təd bir lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir mək tap şı rı lıb.
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əvvəli səh. 1-də
Anar Kə ri mov qeyd et di ki, ta

ri xən Azər bay can us ta la rı nın  
ha zır la dıq la rı si lah lar həm çi nin 
yük sək sə nət kar lıq nü mu nə si, de
ko ra tivtət bi qi sə nə tin şe devr lə ri 
olub: “Bu si lah la rın bir çox nü mu
nə lə ri bu gün dün ya mu zey lə rin də 
qo ru nur. Ye ni nəşr olu nan ka ta loq 
sü but edir ki, ta ri xən Azər bay can 
de ko ra tivtət bi qi sə nə ti nin əsas 
is ti qa mət lə rin dən bi ri də si lah saz
lıq və me ta liş lə mə olub”.

Ka ta lo qun müəl li fi, mu ze yin El
mi eks po zi si ya və sər gi lə rin təş
ki li şö bə si nin mü di ri, ta rix üz rə 
fəl sə fə dok to ru, do sent Sə bu hi 
Əh mə dov nəş rin st ruk tu ru və əks 
olu nan ma te rial lar haq qın da mə
lu mat ver di. Müəl lif 300dən ar tıq 
fo to şə kil lə zən gin ləş di ril miş, nə fis 
tər ti bat lı ka ta loq da XVIXIX əsr 

Azər bay can si lah la rı nın növ lə
ri, tə yi na tı və xü su siy yət lə rin dən 
da nış dı. Bil dir di ki, ka ta loq da sö
zü ge dən sər gi də nü ma yiş olu nan 

eks po nat la rın fo to şə kil lə ri va si
tə si lə si lah la rın ümu mi gö rü nü şü 
ilə ya na şı, on la rın de ko ra tiv tər
ti ba tı na da diq qət ye ti ri lib: “Ka ta
loq da yer alan, mu ze yin Si lah lar 
və bay raq lar fon dun da qo ru nan 
so yuq və od lu si lah lar Azər bay
can xal qı nın şan lı hərb ta ri xi ilə 
bə ra bər, sə nət kar lı ğın si lah saz

lıq sa hə si nin də yük sək in ki şa fı nı 
nü ma yiş et di rir. Bu si lah lar ey ni 
za man da yük sək zövq lə ha zır
lan mış in cə sə nət əsər lə ri dir”.

S.Əh mə dov Azər bay ca nın 
ənə nə vi si lah la rı nın sə nət kar
lıq ir si mi zin tər kib his sə si ki mi 
araş dı rıl ma sı nın va cib li yin dən 
də bəhs edə rək bu is ti qa mət də 
prak tik fəaliy yə tin əhə miy yə ti ni 
diq qə tə çat dır dı. 

Son ra ka ta lo qun ha zır lan ma sın
da əmə yi olan şəxs lə rə Mil li Azər

bay can Ta ri xi Mu ze yi adın dan tə
şək kür na mə lər təq dim edil di.

Son da Mü da fiə Na zir li yi Hə zi 
As la nov adı na Or du İdeolo ji və 

Mə də niy yət Mər kə zi nin mah nı 
və rəqs an samb lı hər bivə tən
pər vər lik ru hun da mu si qi nöm rə
lə ri təq dim et di. Çı xış lar al qış lar
la qar şı lan dı.

Təd bir iş ti rak çı la rı na “Si la hın 
mis tik gö zəl li yi” ka ta lo qu təq dim 
olun du.

Savalan Fərəcov

Kitabla görüş yeri yenə Bakıdır...
Müəllif, naşir və oxucuları bir araya gətirən VIII Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi

əvvəli səh. 1-də
Ki tab bay ra mın da həm çi nin 

Azər bay ca nın ta nın mış ya zı çı və 
şair lə ri, gənc ya zar lar, elə cə də 
məş hur xa ri ci müəl lif ər, sə nət
çi lər iş ti rak edə cək lər. Sər gi də 
ki tab ma ğa za la rı, uni ver si tet lər, 
mə də niy yət mər kəz lə ri, mu zey
lər və s. qu rum la rın da iş ti ra kı 
nə zər də tu tu lur.

Sər gi çər çi və sin də uşaq lar və 
bö yük lər üçün us tad dərs lə ri, 
ink lü ziv lik və di gər ak tual möv
zu lar üz rə ki tab təq di mat la rı, im
za gün lə ri, konf rans lar, qi raət və 
mu si qi saat la rı, ki tab sə na ye si 
sek to ru nun sub yekt lə ri ara sın da 
əmək daş lıq plat for ma la rı təş kil 
edi lə cək. Buil ki sər gi də ilk də
fə ola raq az yaş lı oxu cu lar üçün 
spe si fik for ma da “Uşaq dün ya sı” 
ad lı stend qu raş dı rı la caq. Sər gi 
müd də tin də müx tə lif for mat da 
ümu mi lik də 200dən çox təd bi rin 
təş ki li nə zər də tu tu lur.

Xalq şairi Ra miz Röv şən və ta
nın mış şair Aq şin Ye ni sey VIII Ba kı 
Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nin “fəx ri 
ya zar lar”ı ola caq lar. Hər iki müəl li
fin iş ti ra kı ilə müx tə lif səp ki li təd bir
lər ke çi ri lə cək. Buil ki sər gi nin “fəx ri 
qo naq öl kə”si isə Tür ki yə dir.

Akif Ma rif i bil dir di ki, sər gi 
müd də tin də 2021ci il dən Mə
də niy yət Na zir li yi ilə Mil li Ki tab
xa na nın bir gə hə ya ta ke çir di yi 
“Qa ra ba ğa ki tab la ge dək!” ak si
ya sı da da vam edə cək. Ha zır da 
bu ak si ya çər çi və sin də iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lər də ya ra dı
la caq ki tab xa na lar üçün 94 min 
nüs xə yə ya xın ki tab top la nıb. 
Sər gi nin son gü nü isə təş ki lat 
ko mi tə si tə rə fin dən “Ən yax şı 
nəş riy yat” və “Ən yax şı ki tab” 
no mi na si ya la rı üz rə qa lib lər se
çi lə cək. Şu şa ya həsr olun muş 

məz mun və po liq ra fik ba xım dan 
ən yax şı ki ta bı çap et miş na şir 
isə mə də niy yət pay tax tı mı zın 
270 il li yi mü na si bə ti lə tə sis olu
nan xa ti rə ni şa nı ilə təl tif edi lə
cək.

“Cas pian Event Or ga ni sers” 
şir kə ti nin baş di rek to ru Fə rid 
Məm mə dov vur ğu la dı ki, ötən 
il ki sər gi nin 30 min dən çox zi ya
rət çi si olub. Sər gi nin ke çi ri lə cə yi 
Ba kı Eks po Mər kə zin də qu ru lan 
inf rast ruk tur onu de mə yə im kan 
ve rir ki, buil ki sər gi də da ha da 
çox ki tab se vər iş ti rak edə cək.

Son da me dia nü ma yən də lə ri
nin sual la rı ca vab lan dı rıl dı.

Qeyd edək ki, sər gi nin əsas 
məq sə di Azər bay can döv lə ti
nin ki tab nəş ri, ki ta bın təb li ği və 
ya yıl ma sı, dərs lik lə rin, lü ğət lə
rin, tər cü mə və el mi ədə biy ya
tın işıq üzü gör mə si nə yö nəl miş 
qə rar və gös tə riş lə ri nin mü hüm 
ro lu nu vur ğu la maq, öl kə miz də 
ki tab sə na ye si sek to ru nun, ədə
bi pro ses lə rin və mü ta liə mə də
niy yə ti nin in ki şa fı nı dəs tək lə
mək dir.

Sər gi zi ya rət çi lə ri nin met ro nun 
“Elm lər Aka de mi ya sı”, “28 May” 
və “Ko roğ lu” stan si ya la rın dan 
Ba kı Eks po Mər kə zi nə xü su si 
av to bus lar va si tə si lə ge dişgə li şi 
tə min edi lə cək.

Ba kı Eks po Mər kə zin də saat 
10:00dan 20:00dək açıq ola
caq sər gi yə gi riş ödə niş siz dir.

Zi ya rət çi lər https://ba ku book
fair.az/azre gis ter/ lin ki va si
tə si lə qey diy yat dan keç mək lə 
bu ra xı lış və rə qə lə ri ni əl də edə 
bi lər lər. Sayt da həm çi nin VIII 
Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si 
haq qın da əla və mə lu mat al maq 
olar.

Nurəddin

Ömər Faiq Nemanzadənin 150 illik yubileyinin 
qeyd edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2022-ci ilin de kabr ayın da Azər bay can mil li mət buatı nın bö-
yük nü ma yən də si, gör kəm li pub li sist, ta nın mış maarif çi və 
ic ti mai xa dim Ömər Faiq Ne man za də nin ana dan ol ma sı nın 
150 ili ta mam olur.

Ömər Faiq Ne man za də XX əs rin əv vəl lə rin də Azər bay can mət
buatı ta ri xi nə par laq sə hi fə lər yaz mış və son də rə cə mü rək kəb 
şə rait də onun in ki şa fı na is ti qa mət ve rə rək key fiy yət cə ye ni mər
hə lə yə yük səl mə sin də müs təs na rol oy na mış maarif pər vər zi ya
lı lar dan dır. Ədə bimə də ni hə yat da mü hüm ha di sə yə çev ril miş 
“Qey rət” mət bəəsi nin və Ya xın Şərq öl kə lə ri ədə biy ya tın da de
mok ra tik me yil lə rin güc lən mə si nə qüv vət li tə sir gös tər miş məş hur 
“Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın ya ra dıl ma sı ədi bin gər gin və sə mə
rə li fəaliy yə ti nin ay rıl maz tər kib his sə lə ri dir. Ana di li nə sev gi ni və
tə nə mə həb bə tin ən va cib şər ti sa yan ge niş eru di si ya lı, fə da kar 
qə ləm sa hi bi doğ ma xal qı nın mə də ni dir çə li şi, is tiq la lı və xoş bəxt 
gə lə cə yi na mi nə bi lik və ba ca rı ğı nı əsir gə mə dən əzm lə mü ba ri zə 
apar mış dır. Ümum xalq əhə miy yə ti da şı yan bü tün ta le yük lü mə
sə lə lə rin za ma nın qa baq cıl ide ya la rı fo nun da daim azər bay can
çı lıq məf ku rə si cəb hə sin dən işıq lan dı rıl ma sı Ömər Faiq Ne man
za də nin mil li ide ya lar la zən gin və də rin si ya siic ti mai məz mu na 
ma lik pub li sis tik ir si nin baş lı ca leyt mo ti vi ni təş kil et miş dir.

Döv rün və tən pər vər ruh lu bir çox şəx siy yət lə ri ki mi Ömər Faiq 
Ne man za də də to ta li tar so vet re ji mi nin 1930cu il lər rep res si ya sı
nın qur ban la rın dan ol muş dur.

Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 109cu mad də si nin 
32ci bən di ni rəh bər tu ta raq, Azər bay can mil li mət buatı nın in ki
şa fı na də yər li töh fə lər ver miş gör kəm li maarif çizi ya lı Ömər Faiq 
Ne man za də nin ana dan ol ma sı nın 150ci il dö nü mü nün qeyd olun
ma sı nı tə min et mək məq sə di lə qə ra ra alı ram:

1. Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət Na zir li yi Azər bay can 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı ilə bir lik də Ömər Faiq Ne man za də nin 150 
il lik yu bi le yi nə dair təd bir lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir sin.

2. Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti bu Sə rən cam
dan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll et sin.

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 oktyabr 2022-ci il

AMEA-nın yeni strukturunda 
22 elmi müəssisə fəaliyyət göstərəcək

Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın ye ni st ruk tu ru və iş çi-
lə ri nin say həd di təs diq edi lib. Bu nun la bağ lı Na zir lər Ka bi ne-
ti nin mü va fiq qə ra rı  im za la nıb.

Baş na zir Əli Əsə do vun sent yab rın 30da im za la dı ğı qə ra ra 
əsa sən, AMEAnın ye ni st ruk tu run da 22 el mi müəs si sə fəaliy yət 
gös tə rə cək.

Xa tır la daq ki, Pre zi dent İl ham Əli ye vin iyu lun 28də im za la dı ğı 
sə rən cam la AMEAnın Fi zi kaRi ya ziy yat və Tex ni ka Elm lə ri, Kim
ya Elm lə ri, Yer Elm lə ri, Biolo gi ya və Tibb Elm lə ri böl mə lə ri, ha be lə 
Nax çı van və Gən cə böl mə lə ri üz rə ümu mi lik də 37 müəs si sə ye ni 
ya ra dı lan Elm və Təh sil Na zir li yi nin ta be li yi nə ve ri lib.

Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə AMEAnın iş çi lə ri nin ümu mi say 
həd di 3510 nə fər müəy yən ləş di ri lib. AMEAnın 2015ci il də təs diq 
edi lən əv vəl ki st ruk tur da ümu mi iş çi sa yı 11 200 ştat va hi di müəy
yən edil miş di.

“Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq 
üçün” layihəsində növbəti tədbir-sərgi

Azər bay can İs tiq lal Mu ze yi nin 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si 
şə hid lə ri nin xa ti rə si ni yad et mək və və tən pər vər li yin təb li ği 
məq sə di lə ötən il dən hə ya ta ke çir di yi “Qəh rə man lar can ve rir 
yur du ya şat maq üçün” la yi hə si da vam edir. 

Okt yab rın 4də la yi hə çər çi və sin də “Ar zu lar...” ad lı təd birsər gi 
ger çək lə şib. Təd bir də şə hid ailə lə ri, Mil li Aviasi ya Aka de mi ya sı
nın tə lə bə lə ri, ic ti mai bir lik lə rin nü ma yən də lə ri və di gər qo naq lar 
iş ti rak edib lər.

Sər gi də əş ya la rı nü ma yiş olu nan şə hid lə rin ailə üzv lə ri çı
xış edə rək öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü uğ run da ta rix ya zan, gənc 
ömür lə ri nə bö yük qəh rə man lıq lar sığ dı ran cə sur Və tən oğul la rın
dan bəhs edib lər. Bil di ri lib ki, 30 ilə ya xın düş mən iş ğa lın da olan 
tor paq la rın azad olun ma sın da ca nın dan ke çən qəh rə man şə hid
lə ri miz heç vaxt unu dul ma ya caq, on la rın əziz xa ti rə si xal qı mı zın 
qəl bin də əbə di ya şa ya caq.  

Son da təd bir iş ti rak çı la rı mu zey də qo ru nan, Və tən mü ha ri bə si 
şə hid lə ri – pol kov nikley te nant Əf qan Ab du rah ma nov, ma yor To
fiq Kə ri mov, tibb xid mə ti ley te nant la rı Tur qut Xə lil bəy li, Adil Əfən
di yev, gi zir lər Ni cat Sə mə dov, Təb riz Qa sı mov, əs gər Sər xan Hə
sə nov, Mus ta fa Ba ba yev və Sey mur Meh di ye və məx sus 120yə 
ya xın şəx si əş ya nın nü ma yiş olun du ğu sər gi ilə ta nış olub lar.

Milli Kitabxananın silsilə təqdimatları olacaq
VIII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi sin də M.F.Axund za də adı na 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı tə rə fin dən bir ne çə ki tab və la yi-
hə nin  təq di ma tı ke çi ri lə cək.

Okt yab rın 5də Mil li Ki tab xa na nın sten di qar şı sın da “Şu şa ta ri xi 
sə nəd lər də (Mil li Ki tab xa na nın fon dun dan)” və “Xur şid ba nu Na tə
van – 190” möv zu sun da na dir ki tab la rın və “Biz sə ni dir çəl də cə yik, 
əziz Şu şa!” ad lı elekt ron mə lu mat ba za sı nın, həm çi nin “Şu şa ta ri xi 
mən bə lər də” ad lı bib lioq ra fi ya ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lə cək.

Okt yab rın 6da Ba kı Eks po Mər kə zi nin təq di mat zo na sın da 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na sı ilə Al ba ni ya Mil li Ki tab xa na sı ara
sın da əmək daş lıq me mo ran du mu im za la na caq. Hə min gün “Xur
şid ba nu Na tə van” bib lioq ra fi ya ki ta bı, elə cə də “Xur şid ba nu Na tə
van” ad lı elekt ron mə lu mat ba za sı təq dim olu na caq.

Okt yab rın 8də Ba kı Eks po Mər kə zi nin təq di mat zo na sın da Mə
də niy yət Na zir li yi və Mil li Ki tab xa na nın bir gə la yi hə si olan “Qa ra ba
ğa ki tab la ge dək!” ki tab top la ma kam pa ni ya sı na dəs tək məq sə di lə 
nəş riy yat lar tə rə fin dən ki tab hə diy yə et mə mə ra si mi ke çi ri lə cək.

“Xur şid ba nu Na tə va nın 190 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da” öl kə 
baş çı sı nın mü va fiq sə rən ca mı nın ic ra sı ilə bağ lı Təd bir lər pla nı na 
əsa sən, Mə də niy yət Na zir li yi və Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın təş ki lat çı lı ğı ilə gör kəm li bəs tə kar, Xalq 
ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Va sif Adı gö zə lo vun “Na tə van” 
ope ra sı ye ni dən səh nə yə qa yı dıb. 

Ta ma şa okt yab rın 2də, Xur
şid ba nu Na tə va nın (18321897) 
anım gü nün də Aka de mik Ope ra 

və Ba let Teat rın da nü ma yiş olu
nub. Na tə van par ti ya sı nı Bö yük 
Bri ta ni ya Kral Mu si qi Aka de

mi ya sı nın mə zu nu, vo kal çı la
rın bey nəl xalq mü sa bi qə lə ri nin 
laureatı Sel can Nə sib li ifa edib. 
Ta ma şa da teat rın təc rü bə li so
list lə ri (Azər Zey na lov – Xa say 
bəy, Ca han gir Qur ba nov – Xa
say bə yin əmi si, Tu ral Ağa sı yev 
– Qa ra pal tar lı, Təy yar Bay ra mov 
– Xa nən də) ilə ya na şı, gənc vo
kal çı lar da yer alıb lar. Ta leh Yah
ya yev Qa sım bəy Za kir, Ma hir 
Ta ğı za də Alek sandr Dü ma, Fəh
min Əh məd li Ha cı Ab bas Agah, 
Rə va nə Əmi ras lan lı Xa nən də 
qız par ti ya la rın da çı xış edib lər.

Ope ra ta ma şa sı ilk də fə 2003
cü il də Azər bay can və Öz bə kis
ta nın Xalq ar tis ti, re jis sor Fi ru din 
Sə fə rov tə rə fin dən səh nə yə qo

yu lub. Ta ma şa nın mu si qi rəh bə ri 
və di ri jo ru Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Yal çın Adı gö zə lov, səh nə tər ti
bat çı sı Xalq rəs sa mı, Döv lət mü
ka fa tı laureatı Ra fiz İs ma yı lov, 
rəqs lə rin qu ru luş çu su Xalq ar tis
ti Ta mil la Şi rə li ye va, xor meys ter 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Se vil 
Ha cı ye va dır. Bir ne çə il ər zin də 
səh nə də ol ma yan ope ra nı bu 
də fə Əmək dar in cə sə nət xa di
mi, re jis sor Ha fiz Qu li yev təq dim 
edib.

Səh nə əsə rin də Xan qı zı nın 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı ilə bə ra bər, 
o dövr də Qa ra bağ da baş ve rən 
ic ti maisi ya si ha di sə lə rə də yer 
ve ri lib və bu gü nü müz lə səs lə
şən möv zu ya to xu nu lub.

“Silahın mistik gözəlliyi” sərgisinin 
kataloqu təqdim edildi

Anar Kərimov: “Vətən müharibəsində Qələbəmizdən sonra 
hərb tariximizə ictimai maraq artıb”

Afrika ölkələrinin UNESCO üzrə milli komissiyalarının nümayəndələri Xalça Muzeyində
ADA Uni ver si te ti, UNES CO üz rə Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li 
Ko mis si ya sı, İn ki şaf və Dip lo ma ti ya İns ti tu tu nun (ADA Uni ver si te-
ti) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Af ri ka nın 14 öl kə si nin UNES CO üz rə mil li 
ko mis si ya la rı nın baş ka tib lə ri və nü ma yən də lə ri üçün ke çi ri lən tə-
lim proq ra mı çər çi və sin də növ bə ti təd bir Azər bay can Mil li Xal ça 
Mu ze yin də təş kil edi lib.

Mu zey dən bil di ri lib ki, təd
bir də mu ze yin di rek to ru Şi rin 
Mə li ko va “Mə də niy yət lə ra ra sı 
dialoq: rən ga rəng Azər bay can” 
möv zu sun da çı xış edib. O, 
Qa ra ba ğın, o cüm lə dən Şu şa 
şə hə ri nin ta rix və mə də niy yət 
abi də lə ri, on la rın otuz ilə ya
xın iş ğal döv rün də er mə ni van
dal la rı tə rə fin dən da ğı dıl ma sı, 
min lər lə eks po na tın ta lan edil
mə si haq qın da mə lu mat ve rib. 

Mu ze yin di rek to ru ha zır da iş
ğal dan azad edil miş əra zi lər də 
ta ri ximə də ni abi də lə rin bər pa
sı is ti qa mə tin də gö rü lən iş lə ri 
diq qə tə çat dı rıb.

Təd bir dən son ra qo naq lar mu
ze yin eks po zi si ya sı ilə ya xın dan 
ta nış olub lar. Ş.Mə li ko va on la ra 
Azər bay can xal ça sə nə ti, mu ze
yin ta ri xi, fəaliy yə ti, zən gin kol
lek si ya la rı ba rə də ət raf ı mə lu
mat ve rib.

Son da proq ram iş ti rak çı la rı na 
Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi
nin ka ta lo qu hə diy yə olu nub.

Qeyd edək ki, sent yab rın 24
dən baş la yan tə lim proq ra mı 
okt yab rın 8dək da vam edə cək.

“Natəvan” yenidən səhnədə
Vasif Adıgözəlovun operası Xan qızının 
190 illiyi münasibətilə nümayiş olunub
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Firəngiz Əlizadənin əsərləri ifaçılarımız və 
musiqi elmimiz üçün dəyərli mənbədir

AzərbaycanMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyindəBəstəkarlar
İttifaqınınsədri,Xalqartisti,professor,UNESCO-nun“Sülhartisti”
FirəngizƏlizadəiləyaradıcılıqgörüşükeçirilib.

Əvvəlcə muzeyin direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi Alla
Bayramovaçıxışedərəkbəstəkarınmusiqimədəniyyətimizinin
kişafındaxidmətlərindəndanışıb.
Bildirilibki,daimyaradıcılıqaxtarışındaolanFirəngizƏlizadə

nin əsərlərinin sədası dünyanın ənməşhur konsert salonların
dan gəlir. Firəngiz xanımın hər bir uğuruAzərbaycanmusiqisi
ningenişmiqyasdanüfuzununartmasınaxidmətedir.Bəstəkarın
yaradıcılığımusiqişünaslar üçünəsl tədqiqatmənbəyidir.Onun
yaradıcılığınadairbirsıraelmitədqiqatişləriyazılıb,əsərləridis
sertasiya səviyyəsində araşdırılıb. Firəngiz xanımın yaradıcılığı
yalnızifaçılarımızüçündeyil,musiqielmimizüçündədəyərlibir
mənbədir.
Tədbirdə“FirəngizƏlizadəninyaradıcılıqsəhifələri”sənədlifil

minintəqdimatıdakeçirilib.
Nümayişdən sonra mədəniyyət nazirinin birinci müavini El

nurƏliyev,MilliMəclisindeputatıAydınMirzəzadə,Xalqartisti,
tarzənRamizQuliyev,BakıMusiqiAkademiyasınınprorektoru,
Əməkdar incəsənət xadimi Gülnaz Abdullazadə çıxış edərək
filmhaqqındatəəssüratlarınıbölüşüb,FirəngizƏlizadəninAzər
baycanmusiqimədəniyyətinininkişafındavətəbliğindəmüstəs
naxidmətlərindəndanışıblar.
ƏməkdarartistRənaRzayevabəstəkarınfortepianoüçünəsə

riniifaedib.
SondaFirəngizƏlizadəgələcəkyaradıcılıqplanlarındandanışıb.

Eldar Mansurovun 
yubileyi münasibətilə konsert

Oktyabrın2-dəHeydərƏliyevSarayındaXalqartisti,Prezident
təqaüdçüsü,“Şöhrət”ordenlibəstəkarEldarMansurovun70
illikyubileyimünasibətiləkonsertkeçirilib.

Mədəniyyət Nazirliyi,Azərbaycan DövlətAkademik Filarmo
niyasıvəHeydərƏliyevSarayınıntəşkilatçılığı iləgerçəkləşən
tədbirdəAzərbaycanDövlətSimfonikOrkestri(dirijor–Xalqar
tistiCavanşirCəfərov),AzərbaycanDövlətRəqsAnsamblı(bə
diirəhbər–XalqartistiRüfətXəlilzadə),XalqartistləriMübariz
Tağıyev,FloraKərimova,CavanZeynallı,BrilliantDadaşovavə
digərsolistləriniştirakıiləbəstəkarınbirbirindənmaraqlımusiqi
nömrələritəqdimolunub.
Sonda çıxış edən yubilyar gecənin təşkilində dəstəyinə görə

MədəniyyətNazirliyinətəşəkkürünübildirib.

“INTERACT Film Lab” layihəsinə yekun vurulub
32 iştirakçıya sertifikat verilib

Oktyabrın3-dəNizamiKinoMərkəzindəMədəniyyətNazirliyinin
sifarişiilə“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasının“INTERACTFilmLab”
təlimlayihəsininfinaltəqdimatıkeçirilib.

Tədbirdə mədəniyyət naziri
Anar Kərimov, “Azərbaycan
film” Kinostudiyasının direkto
ru Nazim Hüseynov, müstəqil
kino təşkilatlarının təmsilçilə
ri, kino mütəxəssisləri iştirak
ediblər.
Layihə meneceri Mələk Bay

ramlıçıxışedərəkbildiribki, tə
lim kursunun məqsədi peşəkar
mütəxəssislər yetişdirərək ölkə
nin kino sənayesinin inkişafına
təkanverməkdir.Qeydedilibki,
150dənçoxgəncinqatıldığı la
yihə may ayında start götürüb.

Keçirilənmərhələlimüsahibələr
dənsonra60gənc “INTERACT
FilmLab”iştirakçısıolmaqimka
nınıqazanıb.
“INTERACTFilmLab”ınkom

munikasiya meneceri Nəzrin
Ağarzayeva bildirib ki, 6 ay
davam edən layihə çərçivəsin
də xaricdən dəvət olunan kino
mütəxəssisləri yerli tələbələrlə
nəzərivəpraktikidərslərkeçib
lər.Kinosənayesinin5əsassa
həsi – rejissorluq üzrə Natalya
Merkulova, ssenari yaradıcılığı
üzrə Aleksey Çupov, təsvir re

jissorluğu üzrə Yevgeni Rodin,
quruluşçu rəssamlıq üzrə Qu
ram Navrozaşvili və prodüser
ixtisası üzrə Valeriya Lebid öz
bilik və bacarıqlarını iştirakçı
larla bölüşüb. Layihə boyunca
bir sıra tanınmış xarici və yerli
kino mütəxəssisləri dərslərdən
əlavə, tələbələrlə bir araya gə
lərək yaradıcılıq istiqamətində
söhbətləraparıb.
Tədbirdə həmçinin xarici mü

təxəssislər intensivşəkildəreal
laşdırılan dərslər və bu proq
ramdaiştirakedəngənckadrlar
haqqında fikirlərini bölüşüblər.
Eyni zamanda layihənin başla
dığıtarixdənetibarəniştirakçıvə

mentorəlaqələrini,onlarınnəzə
rivəpraktikidərslərzamanıgö
rüntüləriniəksetdirənvideoçarx
nümayişolunub.
Sonra layihə iştirakçılarının

komanda halında ərsəyə gətir
diyifinalyaradıcılıqişləritəqdim
olunub. Kino sahəsi mütəxəs
sislərindən ibarət münsifər he
yəti təqdim olunan yaradıcılıq
işlərindənseçimedərəknövbəti
mərhələ üçün Mədəniyyət Na
zirliyinə bununla bağlı məlumat
verəcək.
Təqdimatınsonundabuproq

ramıuğurlatamamlamış32işti
rakçıya sertifikatlar təqdim olu
nub.

Xəbərverdiyimizkimi,28-30sentyabrtarixindəMeksikanınpaytaxtı
MexikodaUNESCO-yaüzvölkələrinmədəniyyətnazirlərininMədəni
StrategiyavəDayanıqlıİnkişafadairDünyaKonfransı(“Mondiacult
–2022”)keçirilib.160ölkənintəmsilolunduğukonfransdaAzərbay-
canmədəniyyətnaziriAnarKərimovdaiştirakedib.

Konfransda “İrs və mədəni
müxtəlifik böhran dövründə”,
“Yenilənmiş və gücləndirilmiş
mədəniyyət siyasəti”, “Mədəniy
yətdayanıqlı inkişafüçün”,“Ya
radıcı iqtisadiyyatın gələcəyi”
mövzularında müzakirələr apa
rılıb.
Sentyabrın29daAnarKərimov

“İrsvəmədənimüxtəlifikböhran
dövründə”mövzusunahəsrolun
muşsessiyadaçıxışedib.
Nazir çıxışında tədbir iştirak

çılarının diqqətini Azərbaycanın
otuz ilə yaxınErmənistanın  iş
ğalı altında olmuş ərazilərində
törədilmiş etnikmədəni soyqırı
mına yönəldib. Bildirib ki, işğal

dövründəAzərbaycanınmədəni
irsinə qarşı misli görünməmiş,
sistemli və məqsədyönlü əməl
lər nəticəsində çox saydaməs
cidlər, tarixi abidələr, müxtəlif
mədəniyyət müəssisələri tama
milə dağıdılıb.Təəssüf ki, ölkə
mizin tariximədəni irsinə qarşı
busoyqırımıəməlləribeynəlxalq
təşkilatlartərəfindənsükutlaqar
şılanıb.
Diqqətə çatdırılıb ki, 2020ci

ildəAzərbaycan öz torpaqlarını
işğaldan azad etdikdən sonra
buərazilərdəgenişmiqyaslıbər
paquruculuq  işləribaşlanıbvə
bukontekstdəmədəni irsinbər
pasıxüsusiəhəmiyyətkəsbedir.

Vurğulanıb ki, bu proses mən
şəyindən asılı olmayaraq bütün
mədəni və dini abidələri əhatə
edir.AnarKərimovçıxışında iş
ğaldan azad edilmiş ərazilərə
texniki missiya göndərilməsi ilə
bağlı UNESCOya növbəti dəfə
çağırışdaünvanlayıb.
Anar Kərimov ölkəmizin yeni

təşəbbüsüolan“Mədəniyyətna
minə sülh” qlobal çağırışı haq
qındadakonfransiştirakçılarına
məlumat verib. Bildirilib ki, bu
təşəbbüs2008ciildənAzərbay
can tərəfindən irəli sürülmüş,
mədəniyyətlərarası dialoqu təş
viqedən“BakıProsesi”üçünbir
müstəvidir. Sözügedən qlobal

çağırış dayanıqlı sülhün mədə
niyyətətöhfəsinəvurğuetməklə,
dünyanın müxtəlif bölgələrində
mövcudpostmünaqişəvəziyyət
lərindəsülhün təşviqimodeliki
mitətbiqediləbilər.
Sessiya zamanı mədəniyyət

naziri ölkəmizin Qoşulmama
Hərəkatının (QH) sədri qismin
dəQHölkələriadındanbəyanat
da səsləndirib. Bəyanatda QH
ölkələri irqçilik, irqi ayrıseçki
lik, ksenofobiya və dözümsüz
lüyünbütünformalarınıpisləyir,
mədəni mülkiyyətin qorunması
üçün milli, regional və beynəl
xalqtəşəbbüslərinəhəmiyyətini
qeydedir.

İrs və mədəni müxtəliflik böhran dövründə
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov “Mondiacult – 2022” Dünya Konfransında çıxış edib

Beynəlxalq konfrans çərçivəsində görüşlər

MədəniyyətnaziriAnar
KərimovMeksika
paytaxtındakı“Mon-
diacult–2022”Dün-

yaKonfransıçərçivəsindəbir
sıragörüşlərdəkeçirib.

Albaniyada Azərbaycan 
mədəniyyət həftəsi 

keçirilə bilər
Albaniyanınmədəniyyət nazi

ri Elva Marqariti ilə görüşdə iki
ölkə arasında mədəniyyət sa
həsində əməkdaşlıq üçün ge
niş imkanların olduğu, bu kon
tekstdə qarşılıqlı mədəniyyət
günlərinin keçirilməsinin xalqlar
arasında mədəni bağların güc
ləndirilməsinətöhfəverəbiləcəyi
qeydedilib.
2023cüildəAzərbaycanlaAl

baniya arasında diplomatik əla
qələrin qurulmasının 30 illiyinin
tamam olacağını deyən E.Mar
qaritiAlbaniyatərəfiningələnilin
ilkyarısındaAzərbaycanmədə
niyyət həftəsinə ev sahibliyi et
məyəhazırolduğunubildirib.
Görüşdə iki ölkə arasında

UNESCO çərçivəsində əmək
daşlığın mədəniyyətin müxtəlif
sahələrində ikitərəfi əlaqələrə
dəzəminolabiləcəyivurğulanıb.

Andorra ölkəmizlə 
əməkdaşlıqda maraqlıdır
Anar Kərimov Andorranın

mədəniyyətvə idmannaziriSil
via Riva Qonzalezlə də görü
şüb. Görüş zamanı Andorranın
“Youth ArtCamp Shusha and
Baku”layihəsinəverdiyidəstəyə
görə təşəkkür bildirilib, bu layi
həninölkələrarasındamədəniy
yətsahəsindəəməkdaşlıqüçün
əlverişli platforma olduğu qeyd
edilib. Andorralı nazir ölkəsinin
bu əməkdaşlıqda maraqlı oldu
ğunubildirib.
Bununla yanaşı, UNESCO

çərçivəsindəəməkdaşlıqvəbir
gə fəaliyyətlər üçün imkanlara
diqqət çəkilib. Həmçinin Azər
baycantərəfindənirəlisürülmüş
“Bakı Prosesi” və onun vacib
yeni ölçüsü olan “Mədəniyyət
naminə sülh” qlobal çağırışına
dəstək və bu çərçivədə birgə
layihələrin reallaşdırılmasının
önəminəvurğuedilib.

UNESCO-ya 
daha bir çağırış

Nazir Anar Kərimovun
UNESCO Baş direktorunun
mədəniyyət məsələləri üzrə
müavini Ernesto Ottone ilə də
görüşündə ölkəmizin təşkilatla
münasibətlərinə nəzər salınıb.
Azərbaycanın təşkilatla əmək
daşlıqdamaraqlıolduğu,birsıra
mühüm istiqamətlərdə, xüsusilə
dəmədəniyyətlərarasıdialoqvə
UNESCOnun tərəfdaşı olduğu
“Bakı Prosesi” çərçivəsində da
vamlıfəaliyyətintəminedilməsi
ninvacibliyivurğulanıb.

Bununlayanaşı,AnarKərimov
tərəfindən UNESCOnun öz
mandatınauyğun fəaliyyət gös
tərməsininvacibliyiqeydolunub.
İndiyədəkedilənçağırışlararəğ
mən UNESCOnun işğaldan
azad edilmiş ərazilərə missiya
göndərməməsinin Azərbaycan
cəmiyyətində haqlı anlaşılmaz
lıq və suallar doğurduğu nəzə
rə çatdırılıb.NazirUNESCOnu
bu texniki səfəri tezliklə real
laşdırmağa çağırıb. UNESCO
rəsmisinə həmçinin ölkəmizin
təşəbbüsüolan“Mədəniyyətna
minəsülh”qlobalçağırışınadair
məlumat verilib, dünyanınmüx
təlif bölgələrində sülh quruculu
ğu fəaliyyətlərinə töhfə vermək
niyyətini bəyan etmiş bir təşki
latkimiUNESCOnunölkəmizin
sözügedən təşəbbüsünə soyuq
münasibətnümayişetdirməsinin
məyusluqdoğurduğubildirilib.
E.Ottone öz növbəsində təm

silçisi olduğu təşkilatın qeyd
olunan məsələlərlə bağlı Azər

baycanla təmaslarının davam
etdirilməsinə, eyni zamanda
yaradıcı iqtisadiyyat kimi yeni
sahələrdə əməkdaşlıq imkanla
rının və mümkün fəaliyyətlərin
yaxından araşdırılmasına hazır
olduqlarınıdeyib.

Serbiya və Meksika ilə 
mədəni işbirliyi üçün 

imkanlar
Anar Kərimovun Serbiya mə

dəniyyətvəinformasiyanazirinin
müaviniStankoBlaqoyeviçləgö
rüşündəikiölkəarasındamədə
niyyət sahəsində əməkdaşlığın
dagenişləndirilməsininvacibliyi
nətoxunulub.Bukontekstdəhər
iki ölkədə qarşılıqlı mədəniyyət
günlərinin təşkilinin bu prosesə
töhfəverəcəyiqeydedilib.Həm
çininUNESCO çərçivəsində öl
kələr arasında əməkdaşlığın
uğurla inkişaf etdiyi və bu plat
formada qarşılıqlı dəstək kimi
məsələlərin mühüm əhəmiyyəti
vurğulanıb.

***

Səfər çərçivəsində daha bir
görüş Meksika mədəniyyət na
zirinin müavini Marina Nunyez
Bespalovailəkeçirilib.AnarKə
rimov Meksika rəsmisinə Azər
baycanərazilərininerməniişğalı
zamanımədəni irsinə vurulmuş
ziyan, işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə görülən bərpa işləri,
ölkəmizin mədəniyyət siyasə
ti iləbağlıətrafıməlumatverib.
Mədəni mübadilələrin iki ölkə
arasında bu sahədə əməkdaş
lığa töhfə verəcəyi vurğulanıb.
Meksikalı həmsöhbət mədəni
irsin qorunması və mədəniyyət

obyektlərinin qeyriqanuni alve
rinə qarşı mübarizə sahəsində
ölkəsinin geniş təcrübəyəmalik
olduğunu və Azərbaycana bu
sahələrdə təlim və ekspert yar
dımıgöstərəbiləcəklərinideyib.
Azərbaycanın Meksikada tanı
dılmasıüçünbuölkədəAzərbay
canmədəniyyətgünlərinintəşki
lininmühümroloynayabiləcəyi
qeydolunub.

***
Mədəniyyət naziri Anar Kəri

movsentyabrın30daMeksikada
fəaliyyət göstərənaparıcımedia
təşkilatlarıvəbeyinmərkəzlərinin
nümayəndələriiləgörüşüb.
Görüşzamanınazirerməniiş

ğalı nəticəsində Azərbaycanın
mədəni irsinə vurulmuş ziyan,
işğaldanazadedilmişərazilərdə
mədəniirsinbərpasıistiqamətin
dəgörülənişlərvənəzərdətutu
lantədbirlərədairməlumatverib.
Ümumilikdə işğaldan azad

edilmiş ərazilərdə 2600dən ar
tıq tariximədəni abidənin möv
cudluğu, bunlardan 706 abidə
nindövlətqeydiyyatındaolduğu
və onların da böyük əksəriy
yətinin dağıdıldığı vurğulanıb.
Məscidlərindağıdıldığıvə İslam
dininə qarşı həqarət olaraq bu
məkanlarda heyvanların saxla
nıldığı diqqətə çatdırılıb. Eyni
zamandakilsələrindəvandaliz
məməruz qaldığı qeyd olunub.
Azərbaycan hökumətinin bu
ərazilərdə mədəni irsin bərpası
istiqamətində davamlı işlər gör
düyü, dağıntılara məruz qalmış
mənşəyindən asılı olmayaraq
bütün tariximədəni abidələrin
bərpasında qətiyyətli olduğuna
diqqətçəkilib.

Görüş zamanı həmçinin əsr
lər boyu Azərbaycanda forma
laşmış tolerantlıq ənənələrinə
dairməlumatverilib,busahədə
ölkəmizin müxtəlif təşəbbüsləri
nin olduğu qeyd olunub,mədə
niyyətlərarasıdialoqadair “Bakı
Prosesi”və“Mədəniyyətnaminə
sülh” qlobal çağırışı çərçivəsin
dənəzərdə tutulan fəaliyyətlərə
dairməlumattəqdimedilib.
Anar Kərimovun konfransda

çıxışı, habelə bir sıra ikitərəfi
görüşləri və eksklüziv müsahi
bələri Meksika mediasında ge
nişyayılıb.
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Xəbərverdiyimizkimi,BBCtelekanalında“Dünyaxəzinələ
ri”sənədlifilmlərsilsiləsininmüəllifiBettaniHyuzuntəq
dimatındaAzərbaycanahəsrolunmuşfilmyayımlanıb.
HeydərƏliyevFonduvəBritaniyanınbpşirkətininbirgə

tərəfdaşlığıiləhazırlananfilmdəpaytaxtBakıiləyanaşıUNES
COnunDünyaİrsiSiyahısınadaxilolanQobustanqoruğuvə
Şəkidən,eləcədəAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtıŞuşadan
bəhsolunur.

 “Dün ya xə zi nə lə ri – Azər bay
can” (“Treasu res of the World 
– Azer baijan”) fil mi sent yab rın 
29da Hey dər Əli yev Mər kə zin
də nü ma yiş olu nub.

Təq di mat da çı xış edən bpnin 
Azər bay can, Gür cüs tan və Tür
ki yə üz rə re gional pre zi den ti Qə ri 
Counz öl kə miz də ki fəaliy yət lə ri
nin 30cu il dö nü mün də Azər bay
ca nın bey nəl xalq miq yas da təb
li ği nə be lə bir töh fə ve r mək dən 
qü rur və şə rəf duy du ğu nu de yib. 
Vur ğu la yıb ki, bu film bp üçün 
Azər bay ca nın qo naq pər vər li yi ni 
dün ya ya nü ma yiş et dir mək ba xı
mın dan gö zəl für sət dir. La yi hə də 
əmə yi olan hər kə sə, tə rəf daş lı
ğa gö rə Hey dər Əli yev Fon du na 
min nət dar lı ğı nı bil di rən Q.Counz 

“Ümid edi rik ki, Azər bay ca nı dün
ya nın mə də niy yət xə zi nə si nin bir 
in ci si ki mi təq dim edən film dən 
mil yon lar la in san bö yük zövq ala
caq”, – de yə əla və edib. O, həm
çi nin fil min ər sə yə gəl mə sin də 
yük sək tex ni ki dəs tə yə gö rə Ba kı 
Me dia Mər kə zi nin pre zi den ti Ar zu 
Əli ye va ya tə şək kür edib.

Prem ye ra dan ön cə “Dün ya 
xə zi nə lə ri” sə nəd li film lər la yi
hə si nin sse na ri müəl li fi və təq di
mat çı sı, ta rix çiya zar, pro fes sor 
Bet ta ni Hyuz da çı xış edib.

İlk də fə Azər bay ca na ta rix çi ki
mi gəl di yi ni de yən Bet ta ni Hyuz 
dün ya da ən qə dim rə va yət lə rin 
ha mı sı nın Cə nu bi Qaf qa za gə
ti rib çı xar dı ğı nı söy lə yib. “Azər
bay can xal qı qo naq pər vər dir. 

Azər bay can qo naq pər vər li yin 
əsl di ya rı dır. Azər bay ca nın tə
biəti və mə də niy yə ti çox zən gin
dir. Bu dur in san və tə biət dün ya
sı nın mö cü zə lə ri: gö zəl lik, sülh 
və qo naq pər vər lik”, – de yə o 
bil di rib.

Qeyd edək ki, pro fes sor Bet ta ni 
Hyuz Azər bay ca nın ta rix və mə də
niy yə ti ni araş dır maq və ge niş ma
ra ğa sə bəb olan film lə rin dən bi ri ni 
öl kə mi zə həsr et mək üçün 2022ci 
ilin iyun ayın da Azər bay ca na sə fər 
et miş və çə ki liş lər apar mış dı.

Son ra ek ran əsə ri nü ma yiş et
di ri lib.

Film bo yun ca Bet ta ni Hyuz 
Azər bay ca nın möh tə şəm tə
biəti ni, mə də niy yə ti ni hey ran
lıq la təq dim edir: ye rin al tın dan 
çı xan qa zın alov la rın dan tut muş 
on min il lər lə ya şı olan qə dim 
qa yaüs tü rəsm lə rə dək. Onun 
fik rin cə, Qaf qa zın uni kal mə də
ni ir si ni bu di yar da kəşf et mək 
müm kün dür.

Ta ma şa çı lar film də Şu şa nın 
gö zəl li yi nin əks olun du ğu kadr la
rı al qış lar la qar şı la yıb lar. Müəl lif 
bir tə rəf dən Xur şid ba nu Na tə va
nın hu ma nist mo tiv li poezi ya sı na 
diq qət çə kir, di gər tə rəf dən Va qi
fin mu zeyməq bə rə komp lek si
nin gö zəl li yin dən, onun in şa edil
mə si ta ri xin dən söz açır, elə cə 
də şairin poezi ya sı na to xu nur. 
Cı dır dü zü nü əks et di rən kadr lar 

isə Qa ra bağ at la rı, çöv kən oyu
nu haq qın da ma raq lı mə lu mat
lar la mü şa yiət olu nur.

Öl kə miz dən hey ran lıq la da nı
şan müəl lif fil min so nun da “Azər
bay ca nın dün ya da mis libə ra bə
ri yox dur” qə naəti nə gə lir.

Qeyd edək ki, film BBC te le
ka na lı va si tə si lə iki bö lüm də nü
ma yiş olu nub. “İpək Yo lu” ad lı 
bö lü mün çə ki liş lə ri Qo bus tan və 
Şə ki ni, “Od lar Yur du”nun çə ki liş lə
ri isə Ba kı və Şu şa nı əha tə edib.

Film Bö yük Bri ta ni ya nın 
“Sands to ne Glo bal Pro duc
tions” şir kə ti tə rə fin dən Ba kı 
Me dia Mər kə zi nin dəs tə yi ilə ər
sə yə gə lib.

Hey dər Əli yev Fon du və bp 
Azər bay can audi to ri ya sı üçün 
fil min Azər bay can və in gi lis dil lə
rin də 60 də qi qə lik tam ver si ya sı
nı da ha zır la yıb.

“İpək Yolu” ilə “Odlar Yurdu”nu gəzərkən
“Dünya xəzinələri – Azərbaycan” filminin təqdimatı keçirilib

Qəhrəmanlıq salnaməsi yazanların xatirəsi əziz tutulur

Ölkəmizinərazibütövlüyününbərpa
olunduğu,düşmənüzərindətarixiZəfər
çaldığımız2020ciilin44günlükVətən
müharibəsininikinciildönümünüyaşa
yırıq.XalqımızaəbədiQələbəruhubəxş
edənqəhrəmanşəhidlərimizinxatirəsi
daimyadolunur,adlarıəbədiləşdirilir.

Qu ba nın Da vu do ba kən din də şə hid gi zir 
Or xan Cab ba ro vun xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək 
məq sə di lə in şa olu nan abi dəbu laq komp lek si 
is ti fa də yə ve ri lib. Or xan Cab ba rov Və tən mü
ha ri bə sin də Cəb ra yıl və Fü zu li cəb hə lə rin də 
qəh rə man lıq la dö yü şüb. Gös tər di yi şü caətə 
gö rə 3cü də rə cə li “Rə şa dət” or de ni, Cəb ra
yıl, Xo ca vənd və Fü zu li nin azad olun ma sı
na gö rə me dal la rı ilə təl tif edi lib. Qəh rə man 
dö yüş çü 2021ci il no yab rın 16da Kəl bə cər 
ra yo nu is ti qa mə tin də er mə ni təx ri ba tı nın qar
şı sı nı alar kən şə hid lik zir və si nə uca lıb.

***

Şə ki RMİ Oğuz ra yon Hey dər Əli yev Mər
kə zi nin əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si şə hi di 
Mə həb bət Pa şa ye vin şə ha də ti nin il dö nü mü 
mü na si bə ti lə ailə si nə baş çə kib lər. Ra yon Ta rix
Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin kol lek ti vi də Mə həb bət 
Pa şa ye vin mə za rı nı zi ya rət edib, üzə ri nə tər çi
çək lər dü züb lər.

***

Kür də mi rin Qa ra bu caq kən din də I Qa ra bağ 
mü ha ri bə si şə hi di Qa lib Al şan oğ lu Əli ye vin 
xa ti rə si nə ti ki lən bu la ğın açı lı şı olub. Təd bir də 
ra yon rəh bər li yi, şə hid ailə lə ri, kənd sa kin lə ri, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri və mək təb li lər iş ti
rak edib lər. Qa lib Əli yev 1970ci il okt yab rın 
1də Qa ra bu caq kən din də dün ya ya göz açıb. 
Ru si ya da SS Rİ or du su sı ra la rın da xid mə ti ni 
ba şa vur duq dan son ra Kür də mir də 5 nöm rə li 
də mir yo lu sa hə sin də fəh lə iş lə yib. I Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin də Xo ca lı is ti qa mə tin də, Fər rux 
da ğın da dö yüş də şə hid lik zir və si nə uca lıb.

***

Tər tər ra yon Umud lu kənd tam or ta mək tə
bin də şə hid lə rin xa ti rə si nə in şa edil miş bu la
ğın açı lı şı olub. Təd bir də çı xış edən ra yo nun 
ic ra baş çı sı Müs tə qim Məm mə dov bil di rib ki, 
Umud lu kən di Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin
də 5, Və tən mü ha ri bə sin də isə 3 şə hid ve rib. 

***
Sum qa yıt RMİ Sum qa yıt şə hər Qa ra Qa

ra yev adı na 1 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bi
nin kol lek ti vi Və tən mü ha ri bə si şə hi di Şir ba la 
Hü sey no vun ailə si ni zi ya rət edib.

***
Şa ma xı da Və tən mü ha ri bə si şə hi di, Qo

bus tan şə hər Rə şid Beh bu dov adı na Uşaq 
in cə sə nət mək tə bi nin müəl li mi ol muş Rauf 
Əli ye vin anım gü nü ke çi ri lib. Təd bir də Şa
ma xı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Ta
hir Məm mə dov, İs ma yıl lı RMİnin Şa ma xı ra
yo nu üz rə baş məs lə hət çi si Rə fail Ta ğı za də 
və di gər lə ri iş ti rak edib lər. 

Şa ma xı nın Ov çu lu kən din də Və tən mü ha ri
bə si nin şə hid ka pi ta nı Ni yət Şi rə li ye vin xa ti rə
si nə in şa olu nan bu laq komp lek si açı lıb. Açı lış 
mə ra si min də ra yon rəh bər li yi, Mil li Məc li sin 
de pu ta tı Ta mam Cə fə ro va, şə hi din ya xın la rı, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

***

Göy çay da Və tən mü ha ri bə si şə hi di İn ti
qam Bəx ti yar oğ lu Şi rə li ye vin vax ti lə təh sil 
al dı ğı Po tu kənd tam or ta mək tə bi nin gi ri şin
də qu raş dı rı lan ba rel ye fi açı lıb. İn ti qam Şi rə
li yev 1997ci il okt yab rın 8də Po tu kən din də 
ana dan olub. Əs gər li yi ni ba şa vur duq dan 
son ra 2019cu il dən müd dət dən ar tıq hər bi 
qul luq çu ki mi xid mə tə baş la yıb. Və tən mü
ha ri bə si nin üçün cü gü nü, sent yab rın 29da 
Kəl bə cər is ti qa mə tin də ge dən dö yüş lər də 
qəh rə man ca sı na şə hid olub. Ölü mün dən 
son ra “Və tən uğ run da”, “İgid li yə gö rə” və 
“Kəl bə cə rin azad olun ma sı na gö rə” me dal
la rı ilə təl tif edi lib.

***

Cə li la bad şə hər 2 nöm rə li tam or ta mək tə
bin hə yə tin də Və tən Mü ha ri bə si Qəh rə ma nı 
şə hid ka pi tan Rə şad Ab dul la ye vin büs tü nün 
açı lı şı olub. Mə ra sim də ra yo nun ic ra baş çı sı 
Ra fiq Cə li lov, şə hi din va li deyn lə ri Arif Ab dul
la yev və Se vil Ab dul la ye va, di gər çı xış edən
lər ta rix ya zan igid oğul la rın gə lə cək nə sil lə
rə ör nək ol du ğu nu bil di rib.

Rə şad Ab dul la yev 1988ci il də Cə li la bad 
ra yo nu nun Göy tə pə şə hə rin də ana dan olub. 
O, Və tən mü ha ri bə si za ma nı sent yab rın 29
da Mu rov dağ uğ run da dö yüş lər də qəh rə
man ca sı na şə hid olub.

“Ahıllara hörmət mənəvi borcumuzdur” 
AğstafaRMİAğstafarayonMədəniyyətMərkəzinintəşkilatçılığıilə
1oktyabr–BeynəlxalqAhıllarGünümünasibətilətədbirkeçirilib.
Tədbirdəəlamətdargünbarədəməlumatverilib.Bildirilibki,1990
cıildəBMTninBaşAssambleyası1oktyabrtarixininBeynəlxalq
AhıllarGünükimiqeydolunmasıbarədəqətnaməqəbuledib.

To vuz ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi və ra yon MKSnin Mər kə zi 
Ki tab xa na sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Ahıl la ra hör mət mə nə vi bor
cu muz dur” möv zu sun da təd bir ke çi ri lib.

Qa zax Döv lət Rəsm Qa le re ya sın da isə “Ağ saq qal sö zü haqq sö
zü dür” baş lı ğı al tın da təd bir təş kil edi lib. Qa le re ya nın di rek to ru Mü
nəv vər Xə li lo va öl kə miz də ahıl in san la rın so sial mü da fiəsi nin güc lən
di ril mə si və hü quq la rı nın tə min edil mə si sa hə sin də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər ba rə də qo naq la ra mə lu mat ve rib.

Mədəni irsi qorumaq uğrunda...
Elmi Bərpa Mərkəzi 65 yaşını qeyd edir
MasallıRMİMasallıTarixDiyarşünaslıqMuzeyindəMuzeySər
vətlərivəXatirəƏşyalarınınElmiBərpaMərkəzinin(MSXƏEBM)
yaranmasının65illiyinəhəsrolunmuş“Mədəniirsiqorumaq
naminə–65”mövzusundaseminarsərgikeçirilib.Tədbirdəmər
kəzinəməkdaşlarıvəMasallınınmədəniyyətişçiləriiştirakediblər.

Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin di rek to ru Ən ti qə Ta ğı ye va təd bir 
iş ti rak çı la rı nı sa lam la ya raq El mi Bər pa Mər kə zi nin kol lek ti vi ni 65 
il lik yu bi ley lə ri mü na si bə ti lə təb rik edib.

MS XƏEBMin baş mü ha fi zi Pa ki zə Al ma zo va mər kə zin ya ran
ma ta ri xi haq qın da mə ru zə edib. Mər kə zin el mi iş lər üz rə di rek tor 
müavi ni İra nə İb ra hi mo va isə Ma sal lı Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi
nin fon dun da olan eks po nat la rın bər pa sı və on la rın bir gə əmək
daş lı ğın dan söz açıb. 

El mi Bər pa Mər kə zi nin di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Zə ri fə Mə li ko va qu ru mun fəaliy yə ti haq qın da ge niş mə lu mat ve rib. 
Bil di rib ki, Azər bay can da mu zey sər vət lə ri nin bər pa sı işi nin tə mə li 
1957ci il də ilk pe şə kar bər pa çırəs sam Fər had Ha cı yev tə rə fin
dən qo yu lub. İlk il lər də mər kəz də yal nız rəng kar lıq və qra fi ka əsər
lə ri bər pa olu nur du. Bu gün isə mər kə zin və zi fə si bər pa ya eh ti ya cı 
olan mu zey əş ya la rı nın qey diy ya ta alın ma sı, kon ser va si ya iş lə ri
nin hə ya ta ke çi ril mə si, mu zey lər də əş ya la rın mü ha fi zə və ziy yə ti
nin yox la nıl ma sı və la zı mi məs lə hət lə rin ve ril mə sin dən iba rət dir.

Son da təd bir iş ti rak çı la rı “Ta rix ya şa dan eks po nat lar” ad lı sər gi 
ilə ta nış olub lar.

Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi 
ərazisində qanunsuz tikintinin qarşısı alınıb
Xəbərverildiyikimi,MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsin
Qorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətitərəfindən
QubaSoyqırımıMemorialKompleksininərazisindəqanunsuz
tikintiişlərininqarşısıalınıb.

Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad Cə fər li okt yab rın 3də Qu ba Soy qı rı mı 
Me mo rial Komp lek sin də olub, əra zi yə ba xış ke çi rib. Mə lu mat ve ri lib 
ki, Döv lət Xid mə ti, ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və di gər aidiy yə ti döv lət qu
rum la rı nın ope ra tiv mü da xi lə si nə ti cə sin də ti kin ti iş lə ri da yan dı rı lıb.

Azad Cə fər li diq qə tə çat dı rıb ki, komp lek sin əra zi sin də hə ya ta 
ke çi ri lə cək hər han sı bir fəaliy yət an caq qa nun ve ri ci li yin tə ləb lə
ri çər çi və sin də ic ra olu na bi lər. Mü ha fi zə zo na sın da komp lek sin 
fəaliy yət is ti qa mə tin dən kə nar  hər han sı bir hə rə kət yol ve ril məz dir.

Xid mət rəisi bil di rib ki, mə sə lə nin həl li ilə bağ lı mü va fiq məh kə
mə ins tan si ya la rı na da mü ra ciət edil mə si is tis na de yil.

Azad Cə fər li Soy qı rı mı Me mo rial Komp lek si nin fəaliy yə ti, ya ra
na caq bu cür hal la rın ope ra tiv şə kil də ara dan qal dı rıl ma sı üçün 
tap şı rıq və töv si yə lə ri ni ve rib.

Bölgələrdə müxtəlif səpkili tədbirlər

AğdaşRMİZərdabrayonHeydər
ƏliyevMərkəzində“UluöndərHey
dərƏliyevinAzərbaycandövlətçi
liyinintəməlindəduransiyasiirsi”

mövzusundatədbirkeçirilib.Tədbirdə
çıxışedənlər2023cüilinAzərbaycanda
“HeydərƏliyevİli”elanedilməsiniulu
öndərinAzərbaycanınənyenitarixinin
35iləyaxındövründəAzərbaycanxalqı,
dövlətçiliyimiz,müstəqilliyimizinqorun
masıvəmöhkəmləndirilməsiuğrunda
yorulmazfəaliyyətinəvəmisilsizxidmət
lərinəverilənyüksəkdəyərolduğunu
qeydediblər.

***
Sa bi ra bad RMİnin rəisi Fə rid Qur ban za

də Mə də niy yət Na zir li yi və Döv lət İm ta han 
Mər kə zi nin bir gə təş kil et di yi müəl lim lə rin işə 
qə bu lu mü sa bi qə si nin hər iki mər hə lə sin də 
uğur qa za na raq Ha cı qa bul şə hər Uşaq mu
si qi mək tə bi nə xa nən də müəl li mi tə yin olu
nan Xə qa ni Nif tə li yev lə gö rü şüb. İda rə rəisi 
müəl li mi təb rik edib, gə lə cək fəaliy yə tin də 
uğur lar ar zu la yıb.

***
Şəm kir RMİnin rəis və zi fə si üz rə əmək 

funk si ya la rı nı ic ra edən Nu rəd din Meh di yev 
Daş kə sən ra yo nun da fəaliy yət gös tə rən mə
də niy yət müəs si sə lə ri nə ba xış ke çi rib.

***
Bi lə su var RMİ Neft ça la ra yon Hey dər Əli

yev Mər kə zi nin əmək daş la rı Neft ça la pe şə 
mək tə bin də gö rüş ke çi rib lər. Mək təb də təh sil 
alan la ra “Hey dər Əli yev ide ya la rı Azər bay
ca nı müasir li yə apa rır” möv zu sun da mü ha
zi rə söy lə ni lib.

***

Kür də mir RMİnin rəisi Faiq Xu dan lı re
gional ida rə nin ta be li yin də fəaliy yət gös tə
rən uşaq mu si qi və in cə sə nət mək təb lə rin də 
əmək fəaliy yə ti nə baş la yan gənc müəl lim lər
lə gö rü şüb, on la ra ye ni təd ris ilin də uğur lar 
ar zu la yıb. İda rə rəisi müəl lim lə rin fi kir lə ri ni 
din lə yib, on la rı ma raq lan dı ran sual la rı ca
vab lan dı rıb.

***

Gən cə RMİnin təş ki lat çı lı ğı ilə gör kəm
li ya zı çı, bö yük alim və pe da qoq Mir Cə lal 
Pa şa ye vin (19081978) anım gü nü ke çi ri lib. 
Təd bir də çı xış edən Gən cə RMİnin rəisi 
Va sif Cən nə tov və di gər qo naq lar ədi bin hə
yat və fəaliy yə tin dən, ya ra dı cı lı ğın dan da nı
şıb lar. Yaş lı nəs lin nü ma yən də lə ri Mir Cə
lal Pa şa yev lə bağ lı xa ti rə lə ri ni bö lü şüb lər. 
Bə dii his sə də Gən cə şə hər 2 və 4 nöm rə li 
uşaq mu si qi mək təb lə ri nin müəl lim lə ri Tür
kan As la no va, El məd din Qu la mov və Sa diq 
Əli za də nin ifa sın da xalq mah nı la rı səs lən
di ri lib.

***
Sum qa yıt RMİnin rəisi Rə şad Əli yev re

gional ida rə nin ta be li yin də olan mə də niy yət 
müəs si sə lə ri nin rəh bər lə ri ilə mü şa vi rə ke çi
rib. Sum qa yıt şə hər Poezi ya evin də ke çi ri lən 
mü şa vi rə də gün də lik də du ran bir sı ra mə sə
lə lər, ca ri prob lem lər və gə lə cək pers pek tiv
lər mü za ki rə olu nub.

Hazırladı: N.Məmmədli



www.medeniyyet.az

№73 (1946)
5 oktyabr 2022 sənət 5

“Şəhidlər ölməzdir” adlı 
rəsm sərgi-müsabiqəsinə yekun vuruldu

Sentyabrın30-daXətaiSə-
nətMərkəzində“Sənət-
şünaslığıntəbliği”İctimai
Birliyinintəşəbbüsüilə

keçirilən“Şəhidlərölməzdir”
adlırəsmsərgi-müsabiqə-
sininqaliblərimükafatlan-
dırıldı.

Tədbirdə əvvəlcə şəhidlərin
əzizxatirəsibirdəqiqəliksükut
layadedildi,sonraAzərbayca
nınDövlətHimnisəsləndirildi.
İctimaibirliyinrəhbəri,Əmək

dar incəsənət xadimi Ziyad
xanƏliyevtədbirigirişsözüilə
açaraqqeydetdiki, rəssamlar
tarixinaynasıdır.Onlarınyarat
dıqlarıəsərlərisətarixinşahidi
dir. I və IIQarabağmüharibə
lərində Azərbaycanın minlərlə
övladı Vətən uğrunda canını
qurban verib. Rəssamlarımız
onlarınbirçoxununqəhrəman
lıqlarını tablolara köçürərək

əbədiyaşarlıq qazandırıb. Bu
günkü sərgidə rəsm əsərləri
nin hamısı şəhidlərimizə həsr
edilib.Müsabiqədəiştirakedən
rəssamlar şəhidlərimizin əziz
xatirəsiniəsərlərindəyaşatma
ğı özləri üçün fəxarət hesab
edirlər.

ZiyadxanƏliyevçıxışındaonu
daqeydetdiki,qiymətləndirmə
zamanıpeşəkarlıq, əsərin təsir
gücü və süjet tamlığı əsas gö
türülüb.
Tədbirdə daha sonra Xalq

rəssamları Ağaəli İbrahimov,
Arif Hüseynov, ilahiyyatçıpsi

xoloq Fazil Əhmədli və baş
qaları çıxış edərək sərgidə
nümayişolunanəsərlərləbağlı
fikirlərinibölüşdülər.Bildirdilər
ki, gənc rəssamlar mövzuya
çox yaradıcı yanaşıb,  Azər
baycan əsgər və zabitlərinin
vətənsevərliyinivəqəhrəman
lığınıçoxrealcizgilərləəkset
dirəbiliblər.
Çıxışlardan sonra Vətən tor

paqlarının azadlığı uğrunda
canından keçən şəhidlərimizin
xatirəsinə həsr olunmuş rəsm
müsabiqəsindəiştirakedənrəs
samlartəltifolundu.Bildirildiki,
müsabiqədə Xuday İbrahimov
1ci,FirudinQuliyev2ci,Füzuli
Şəfiyev3cüyerəlayiqgörülüb
lər.1,2,3cüyerlərinqalibləri
nəmüvafiqolaraq3000,2000,
1000 manat və diplom, digər
iştirakçılara təşəkkürnamə təq
dimedildi.

S.Fərəcov

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyi“Şuşaİli”müna-
sibətiləmartayından“Şuşasöhbətləri”(Shushatalks)layi-
həsinihəyatakeçirir.Sentyabrın30-daBeynəlxalqMuğam
Mərkəzindəlayihəüzrə“TarixiZəfərimizəvəmədəniyyət

paytaxtımızŞuşayahəsrolunmuşekranəsərləri”mövzusunda
üçüncügörüştəşkilolundu.Görüşdətanınmışkinoxadimləri,
ictimaiyyətnümayəndələriiştirakedirdi.

TədbiriaçıqelanedənMədə
niyyət Nazirliyi Media və kom
munikasiya şöbəsinin müdiri
MəryəmQafarzadə layihəhaq
qındaməlumatverdi.Bildirdiki,
Prezident İlham Əliyev tərəfin
dən Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtı Şuşa şəhərinin 270 il
liyimünasibətiləölkəmizdə“Şu
şa İli” elan edilib: “Mədəniyyət
NazirliyiolaraqməqsədimizŞu
şamədəniyyətinindirçəlişiüçün
bir sıra istiqamətlərdə layihələr
həyata keçirməkdir. Layihənin
əsasməqsədiQarabağın,onun
tacı Şuşanın dirçəlişi ilə bağlı
mədəniyyət sahəsində tanın
mış şəxslərin fikirlərini öyrən
məkdən ibarətdir. İlk görüşdə
bir neçə təşəbbüs irəli sürülüb
vəuğurla reallaşdırılıb.Bugün
kügörüşdəbuideyayaxidmət
edir. Layihə çərçivəsində icti
maiyyət nümayəndələri, mədə
niyyət və incəsənət xadimləri,
blogerlərvəyaradıcısənayenin
nümayəndələrinin “Şuşa İli” ilə
bağlı nazirliklə əməkdaşlığını
genişləndirmək məqsədilə gö
rüşlər keçiriləcək, fikir mübadi
ləsiaparılacaq”.
Məryəm Qafarzadə dedi ki,

nazirliyin bütün layihələrində
Şuşanın tariximədəni zəngin
likləri həmAzərbaycanda,həm
də beynəlxalq aləmdə təbliğ
olunacaq.
Sonra Mədəniyyət Nazirliyi

Audiovizual və interaktiv media
şöbəsinin sektor müdiri Rüfət
Əliyev çıxış edərək son iki ildə
nazirlik tərəfindən Qarabağ və
Vətən müharibəsi mövzusunda
lentə alınan ekran əsərləri haq
qındaməlumat verdi. Bildirdi ki,
bu müddətdə 70dən artıq film
istehsalata buraxılıb. Bunlardan
30 ekran əsərinin istehsalı ba
şaçatıb.Bufilmlərsırasında ic
timaiyyətə təqdim olunan “Biz”,
“Fulya”, “Böyük qırmızı ev” və
digərlərinin adlarını çəkə bilərik.

Həmçinin“Həyat,deyəsən,gö
zəldir”(“Fəryad2”)bədiifilminin
çəkilişləri də yekunlaşıb. Bun
dan əlavə, İctimai Televiziya
ilə birlikdə “Görünməyən qəh
rəmanlar” silsiləsindən 10 film
lentəalınaraqtamaşaçılarınix
tiyarınaverilib.2021ciildəelan
edilən“BöyükQayıdış”ssenari
müsabiqəsinin qalib işlərinin
də çəkilişlərinin yekunlaşdığını
diqqətə çatdıran sektor müdiri
qeydetdiki,“Salnaməfilm”Stu
diyası və Bakı Media Mərkəzi
ötənilinnoyabrında“Şuşa,sən
azadsan!” filmini ictimaiyyə
tə təqdimetdi,ekran işiböyük
maraqla qarşılandı. Hazırda
Qarabağ və Şuşanın tanınmış
şəxsiyyətlərinəhəsredilənfilm
lər lentə alınmaqdadır. “Şuşa”
qəzetinin redaktoru Vasif Quli
yevinkitabıəsasında lentəalı
nan “Mehmandarovlar” (rejis
sor – Yavər Rzayev), ANAMA
əməkdaşlarınahəsrolunan“Mi
naaxtaranlar”, “Salnaməfilm”
Studiyasında “Qarabağ” futbol
klubuhaqqındavəAzərbaycanın
böyükbəstəkarıFikrətƏmirovun
100 illik yubileyinə həsr edilən
sənədli filmlərin çəkilişləriŞuşa
davəBakıdadavametdirilir.
Qeyd olundu ki, Dövlət Film

Fondunda ümumilikdə Qara
bağ və Şuşaya aid kadrların
əksolunduğu7filmbərpaedi
lib. 2021ci ilin  noyabrında
Azərbaycan filmləri İstanbulda
keçirilən I “Qorqud Ata” Türk
Dünyası Beynəlxalq Film Fes
tivalındatəqdimolunub.Həmin
festivalın gələcəkdə Türk dün
yasınınəsaskinotədbirinəçev
rilməsi,buprosesçərçivəsində
TürkDünyasıKinoBirliyininya
radılması, həmçininTürkiyə və
Azərbaycan tərəfinin təklifinə
əsasən, növbəti “Qorqud Ata”
Türk Dünyası Beynəlxalq Film
festivallarının türkdilli ölkələrin
müxtəlif şəhərlərində,o cümlə

dən2023cü ildəAzərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı Şuşa şə
hərindəkeçirilməsi nəzərdə tu
tulur.HəmçininTürkiyənin“Boz
dağFilm”kinoşirkətiiləbirlikdə
şərtiadı“QarabağVətənmüha
ribəsi”olançoxseriyalıfilminla
yihəsiüzərindəişgedir.
Çıxışlardansonra“Şuşasöh

bətləri”nin qonaqları səhnəyə
dəvət olundu. Mədəniyyət Na
zirliyiMediavəkommunikasiya
şöbəsinin əməkdaşı Leyla Sa
rabininmoderatorluğuiləkeçən
paneldə Əməkdar incəsənət
xadimi, professor, Dövlət Film
Fondunun direktoru Cəmil Qu
liyev, Xalq artisti, kinorejissor
Vaqif Mustafayev, Dövlət Film
Fondunun şöbə müdiri Rəşad
Qasımov, “Şuşa, sən azad
san!” filminin rejissoruCavidan
ŞərifovQarabağvəŞuşamöv
zusunda kino sahəsində lentə
alınanekranəsərləribarədədü
şüncələrinibölüşdülər.

Vaqif Mustafayev Qarabağ
mövzusunda lentə aldığı filmlər
haqqındadanışarkənkadrarxası
məqamlardan söz açdı. “Həyat,
deyəsən, gözəldir” (“Fəryad2”)
filminin çəkiliş prosesindən da
nışaraq ekran əsərinin noyabr
da beynəlxalq festivalda təqdim
ediləcəyini dedi. Rejissor Fikrət
Əmirovahəsredilmişsənədlifil
minçəkilişlərizamanıŞuşadaya
şadığıtəəssüratlarıdabölüşdü.
RəşadQasımov“Şuşaİli”çər

çivəsində Dövlət Film Fondun
da qorunan Qarabağ və Şuşa
haqqında filmlərin bərpasından
danışdı. Bildirdi ki, bu məsələ
“Şuşa İli” ilə əlaqədar Nazirlər
Kabineti tərəfindən təsdiq olun
muş Tədbirlər planında əksini
tapıb. Bu xronikalarda ulu ön
dərHeydərƏliyevin1982ciildə
Şuşada Vaqif poeziya günündə
çıxışı, Natəvanın büstünün açı
lışında iştirakı ilə bağlı kadrlar
yeralıb.Tədbirləplanınauyğun
olaraq,filmlərbu ilŞuşada təş
kiledilənmədənitədbirlərdənü
mayişolunub.Eynizamandabu
xronikalardan F.Əmirov haqqın
da və “Mehmandarovlar” filmlə
rindəistifadəedilib.
CavidanŞərifovçıxışızamanı

dediki,Vətənmüharibəsibaşla
yanzamanBakıMediaMərkəzi
və “Salnaməfilm” Studiyasının
rəhbərliyitərəfindənbirqrupya
radıldı: “Biz ön cəbhəyə ezam

olunduqvəməqsədimizmaksi
mumdərəcədədöyüşzonasına
yaxın olmaq, əsgər və zabitlə
rimizin igidliyi, şücaəti ilə bağlı
arxiv kadrları çəkmək idi. Son
getdiyimiz yer Şuşa oldu. Və
tənmüharibəsi bitdikdənsonra
həminkadrlarəsasındabirfilm
ərsəyə gətirilməsi ideyası ya
randı. Müasir hərb tarixinin ən
parlaq səhifələrindən biri olan
Şuşaəməliyyatınındiqqətçəkən
məqamları izləyicilərə ilk dəfə
bufilmdətəqdimolunub.“Şuşa,
sənazadsan!”filmiartıqbeynəl
xalqfilmfestivallarındanümayiş
olunurvəbununladaAzərbay
canınhaqqsavaşındakısəsibir
dahadünyayabəyanedilir”.
Dövlət Film Fondunun direk

toru Cəmil Quliyev Azərbayca
nınkinosalnaməsindəQarabağ
mövzusundalentəalınanfilmlər
və onların rejissorları haqqında
söz açdı. Bildirdi ki, Qarabağ
haqqında ilk ekran əsərini gör
kəmlirejissorSəmədMərdanov
lentə alıb. O, ilk dəfə 1933cü
ildə “Köçərilər” filmini çəkib.Əf
sus ki, bu filmin lenti qalmayıb.
Daha sonra isə “Kəndlilər” fil
mindəki (1939) bir neçə kadr
Qarabağdalentəalınır.Mərhum
rejissor Əbdül Həsənov Qara
bağ mövzusunda vaxtilə silsilə
filmlər çəkib. Rejissor 1937ci
ildəlentəaldığı“Qarabağdaşı”,
“Şuşa – kurort şəhəri” filmlərin

də Qarabağın mədəniyyəti, tə
biətihaqqındadəyərlimateriallar
əks olunub. Görkəmli rejissor
Hüseyn Seyidzadə “Koroğlu”
filmininkadrlarınıƏsgəranqala
sındalentəalıb.Bugünkinota
rixində adı unudulmuş peşəkar
operator, sonradan rejissorluqla
daməşğulolanƏlibalaƏsgərov
1967ciildə“Qarabağasəyahət”
adlısənədlifilmekranlaşdırıbki,
həminfilmdəozamanlarkinos
tudiyanındirektoru işləyənXalq
artisti Adil İsgəndərovun danıl
mazəməyiniqeydetməliyik.Bu
filmdə Qarabağın bütün bölgə
lərini,eləcədəŞuşayasəyahəti
əksetdirəngörüntülərvar.Fond
tərəfindən bərpa edilərək rə
qəmsallaşdırılan filmlərin əksə
riyyəti19701980ciillərdəlentə
alınanekranəsərləridir.
Panelçıxışlardansonratəd

bir sualcavabla davam etdi,
təklifərdinlənildi.
“Mədəniyyət” qəzetinin baş

redaktoru Vüqar Əliyev çıxışı
zamanı Azərbaycan kino sal
naməsində 1976cı ildə lentə
alınan “Dərviş Parisi partladır”
filmininxüsusiyeriolduğunude
di. Bildirdi ki, Qarabağmotivlə
rindən – Qarabağın əsrarəngiz
təbiətindən,Qarabağatlarından
sözaçılanbufilmin təbliğatba
xımındanböyükəhəmiyyətivar.
M.F.Axundzadəninməşhurəsəri
əsasındalentəalınanvəfransa
lıaliminQarabağasəyahətindən
bəhs edən filmin fransız dilinə
dublyaj edilərək Fransada ya
yımlanmasıQarabağınAzərbay
canın əzəli torpağı kimi tanıdıl
masıişinətöhfəolabilər.
Cəmil Quliyev bu təklifi dəs

təkləyərək bildirdi ki, rejissorlar
Kamil Rüstəmbəyov və Şamil
Mahmudbəyovunquruluşverdi
yi,məşhursənətkarlarınçəkildiyi
film Azərbaycan kinosunun ən
dəyərli nümunələrindən biridir
vəonunxaricidillərədublyajıvə
yayımıtəqdirəlayiqaddımolardı.

Lalə

Emin Sabitoğlunun xatirəsi 
musiqiləri ilə anılacaq

Oktyabrın15-dəHey-
dərƏliyevSarayında
unudulmazmahnıların
müəllifi,onlarlafilmibir
çoxteleviziyavəteatr
tamaşalarınıözmusiqi-
ləriiləinsanlaradahada
sevdirəngörkəmlibəstə-
kar,XalqartistiEminSa-
bitoğlunun(1937-2000)
85illiyinəhəsrolunmuş
konsertproqramıtəqdim
ediləcək.

Saraydan bildirilib ki, bəstəkarın populyar mahnılarının səs
lənəcəyi gecədə Xalq artistləri Flora Kərimova,Azər Zeynalov,
BrilliantDadaşova,AygünBayramova,ƏnvərSadıqov,Nəzakət
Teymurova,İlqarMuradov,GülyazvəGülyanaqMəmmədovalar,
Əməkdar artistlərSevdaƏləkbərzadə,EltonHüseynəliyev, La
ləMəmmədova,NuriyyəHüseynova,müğənnilərZabitəAlıyeva,
RəvanəQurbanova,DövlətSərhədXidmətininnümunəviorkest
rininsolistiFəxriKazımNicatvəbaşqalarıiştirakedəcəklər.

“Ortaq mədəniyyət, ortaq miras” 
AzərbaycanDövlətRəssamlıqAkademiyasının(ADRA)muzey-
sərgikompleksindəprofessorMinarəQuliyeva-Cəmşidinin
“Ortaqmədəniyyət,ortaqmiras”adlıfərdisərgisiaçılıb.

SərgidəAzərbaycanvəTürkiyəninortaqmədəniyyətvəmira
sınıəksetdirənortaqmövzularseçilərək30ədədkeçəsənəti
nümunəsinümayişolunur.
TədbirdəXalqrəssamı,ADRAnınprorektoru,professorFuad

Salayev, akademiyanın Geyim və dizayn kafedrasının müdiri
Nazim Yunusov, Azərbaycan Milli Kulinariya Assosiasiyasının
rəhbəriTahirƏmiraslanovçıxışedərəkmüəllifinyaradıcılığı,təq
dimolunanəsərlərvəkeçəsənətihaqqındafikirlərinibölüşüblər.
MinarəQuliyevaCəmşidi bildirib ki, keçə sənətinəmüraciət

edərkənistifadəetdiyisimvollarqədimGöytürkyazılarıdır.O,bu
sərgidəAzərbaycanın“Pazırıq”xalçasını,“Koroğlu”dastanının
motivlərini,aşıqsənətinikeçəüzərindəəksetdirməyəçalışıb.
Müəllifsərgiyətoplaşanlaravəonunbirrəssamkimiyetişmə

sindəəməyikeçənmüəllimlərinətəşəkkürünübildirib.

“Şuşa söhbətləri”ndə daha bir görüş
Şanlı Zəfərimizə və mədəniyyət paytaxtımıza həsr olunan ekran əsərlərindən söz açıldı

“Ahıllar evi”nin sakinləri 
Akademik Musiqili Teatrın qonağı olublar

1oktyabr–BeynəlxalqAhıllarGünün-
dəMədəniyyətNazirliyinindəstəyi
iləAkademikMusiqiliTeatrınadəvət
olunanƏməkvəƏhalininSosialMü-
dafiəsiNazirliyinintabeliyindəSosial
XidmətlərAgentliyininahılşəxslər
üçünsosialxidmətmüəssisəsinin
sakinləri“Ərvəarvad”tamaşasına
baxıblar.

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin
məşhurəsəri,Şərqinilkoperettasıahıl
lartərəfindənrəğbətləizlənilib.

Qeyd edək ki, Akademik Musiqi
li Teatrın səhnəsində 85ci dəfə oy
nanılan bu tamaşada rolları Əmək
dar artistlər Ələkbər Əliyev, Nahidə
Orucova, aktyorlar Möylə Mirzəliyev,
Rəsmiyyə Nurməmmədova, Telnaz
Hüseynova,Elxan İsmayılov,Hüseyn
Əlili, FəridRzayev,RuslanMürsəlov,
Cəbrayıl Cəbrayılov və başqaları ifa
ediblər.
Tamaşadan sonra ahıllara yaradıcı

heyətləsəhnəarxasıgörüşüçünşərait
yaradılıb.

Xalq teatrlarının fəaliyyəti müzakirə edilib
MədəniyyətüzrəElmi-Metodikivə
İxtisasartırmaMərkəzivəBakıŞəhər
MədəniyyətBaşİdarəsininbirgə
təşkilatçılığıiləxalqteatrlarınınyeni
əsasnaməsininişlənməsimövzusun-
damüşavirəkeçirilib.

Sentyabrın 30da paytaxtdakı İbra
himƏbilov adınaMədəniyyətMərkə
zində (Yasamal rayonu) təşkil olunan
müşavirədə Mədəniyyət üzrə Elmi

Metodikivə İxtisasartırmaMərkəzinin
əməkdaşlarıvəbaşidarəninrəisiİbra
himƏliyevmövzuiləbağlıçıxışedib
lər.
Müşavirədə xalq teatrlarının fəaliy

yətindəki problemlərdən ətrafı söz
açılıb. Xalq teatrlarının quruluş hissə
müdirləri, rejissorlar, xalq kollektivləri
vəansambllarınrəhbərlərifikirlərinibö
lüşüblər.Fikirvətəklifərətrafındamü
zakirələraparılıb.

“Yuğ”da “Şəbədə” var
DövlətYuğTeatrıyenimövsüməpremyerailə
başlayıb.Oktyabrın2-də“Şəbədə”tamaşasının
ilknümayişiolub.

MirzəFətəliAxundzadənin “Mürafiəvəkillərinin
hekayəti”pyesiəsasındahazırlanansəhnəəsəri
ninquruluşçurejissoruGümrahÖmər,quruluşçu
rəssamıUmayHəsənova,rejissorassistentiMər
yəmQələndərlidir.
Janr baxımından “mərhəmətsizlik aktı” kimi tə

yinedilən“Şəbədə”dəXalqartistiVidadiHəsənov,
aktyorlarOqtayMehdiyev,ElgünHəmidov,Vüqar
Hacıyev,AmidQasımov,ZiyaAğa,ElçinƏmirov,
MətanətAbbas,LəmanMərrihvəGünəşMehdi
zadəçıxışedirlər.
“Mənəviyyatın çözə bilmədiyini heç bir ədalət

məhkəməsiçözəbilməz!”ideyalısəhnəişixurafat
vəgeriliyinbütünzamanvəməkanlardaistənilən
dəyərəzərbəolduğunadaişarəedir.
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Bəs tə kar Xəy yam Mir zə za də yə te le fon açan hər kə sin eşit di yi 
ilk söz “...Mir zə za də” idi. Hə min jest də bir rəs miy yət lik du yul sa 
da, onu ya xın dan ta nı yan lar be lə ün siy yət üs lu bu nun bəs tə ka ra 
xas duz lu yu mor ciz gi li ol du ğu nu  yax şı bi lir di lər. Bu na da ha bir 
sə bəb Xəy yam müəl li min “gü lüş pay tax tı” Şə ki ilə bağ lı lıq dan 
do ğan ge ne tik yad da şın  tə za hü rü dür.

Ötənlərin yaddaşı
Xəy yam müəl li min in cə zöv qə 

ma lik qəl bi var dı. Bu nu tə bii ola-
raq, bəs tə ka rın mu si qi si nə xas 
həs sas ça lar lı li ri ka sın dan sez-
mək olar. Mə sə lən, Oq tay Ağa-
ye vin bən zər siz ifa sın da “Ya dın-
da mı” mah nı sı nın nos tal ji li ri ka sı 
in di də ret ro mu si qi hə vəs kar la-
rı nı la qeyd qoy mur. 

Mah nı nın ya ran ma sı Xəy yam 
müəl li min bu janr da ilk təc rü bə-
lə rin dən bi ri dir. Bəs tə ka rın ata sı, 
gör kəm li dil çi alim Ha dı Mir zə-
za də bir gün oğ lu na poetik ad-
dım la rı nı atan gənc şair Bəx ti yar 
Va hab za də nin “Çey ran” ad lı ilk 
ki ta bı nı ve rir. Məhz hə min şeir-
lər dən bi rin dən “Ya dın da mı” ad lı 
mah nı ya ra nır. 

Həs sas din lə yi ci lər sö zü ge-
dən mah nı nın Bet ho ve nin “Ay lı 
so na ta”sı nın I his sə si nin mü şa-
yiəti ara sın da ox şar lıq çiz gi lə-
ri ol du ğu nu yə qin hiss edib lər. 
Çox gü man ki, Xəy yam müəl-
lim Vya na klas si ki nin dün ya ca 
məş hur bəs tə sin də hökm sü rən 
kə dər li mo ti vin şeirin fəl sə fi  yü-
kün də ki fi  kir lə ümu mi cə hət lə ri ni 
duy du ğu üçün mü va fi q ifa də va-
si tə si ni se çib. 

Bəs tə ka rın mah nı ya ra dı cı lı-
ğın da kı mətn lər də san ki in sa nın 
hə yat an la rı na tə biətin şa hid li yi 
ilə bağ lı lıq əsas möv qe tu tub. 
Haq qın da da nış dı ğı mız “Ya dın-
da mı” mah nı sın da kı mis ra la ra 
diq qət ye ti rək:

Ya dın da mı ötən gün lər,
Ağac al tı… bu laq sə si,
Gün lər ke çir… bi zə qa lır,
O gün lə rin xa ti rə si...

Ya xud  Nə ri man Hə sən za də-
nin söz lə ri nə yaz dı ğı “Ya şıl sö-
yüd”ün nos tal ji əh val lı: 

O bur dan ge də li
Mən bu ra gəl mi rəm, gəl mi rəm…
So ruş ma, ni yə bəs.
Bil mi rəm, bil mi rəm, bil mi rəm…
Ay, ya şıl sö yüd…

mis ra la rı nın mə na yü kün də, elə-
cə də bəs tə ka rın hə zin mu si qi lər 
yaz dı ğı  Ana rın “Qa ya lar”, Nə bi 
Xəz ri nin “Bir sə hər” şeir lə rin də 
qeyd elə di yim fi  kir lər se zi lir. 

Nə ri man müəl lim xa tır la yır: 
“Xəy yam Mir zə za də ki mi mü-
rək kəb dra ma tur ji sim fo nik ya-
ra dı cı lı ğa üs tün lük ve rən sə nət-

kar lar mah nı jan rı na ara-sı ra 
mü ra ciət edir lər. Est ra da mu-
si qi si ki mi küt lə vi jan rın da hər 
müəl li fi n ya rat dı ğı mah nı nın 
hə ya ta və si qə si uzun ömür lü 
ol mur. La kin X.Mir zə za də nin 
düz gün ya ra dı cı möv qe yi ya-
rat dı ğı bu səp ki li nəğ mə lə rin 
in di də gün dəm də ol ma sı nı 
şərt lən di rir.

Şa dam ki, be lə qüd rət li sə nət-
kar la ya ra dı cı ün siy yət mə nə də 
nə sib olub. 70-ci il lə rin or ta la rın-
da Xəy yam müəl lim ye ni mah nı 
üçün şeir lə ri mi xa hiş elə di. Mən 
tə zə lik cə çap dan çı xan ki ta bı mı 
ona hə diy yə gön dər dim. “Ya şıl 
sö yüd” mah nı sı nın ya ra nı şı be lə 
ol du...”.

60-cılar çağırışçısı...
Xəy yam müəl lim Qa ra Qa-

ra ye vin tə lə bə si ol du ğu üçün 
hə mi şə fəxr edər di. Hər iki şəx-
siy yət ara sın da ün siy yət pe da-
qoq-tə lə bə çər çi və sin dən çı xa-
raq əqi də həm rəy li yi, həm kar 
bir li yi nə çev ril miş di. Mil li mu si qi 
ta ri xi mi zin müasir lik sər kər də-
si he sab edi lən Qa ra Qa ra ye-
vin ən çağ daş es te tik də yər lə rin 
car çı la rın dan bi ri də Xəy yam 
Mir zə za də idi. Onun “Oçerk-
lər-63” sim fo nik poema sı nın ilk 
ifa sı Bəs tə kar lar İt ti fa qın da mü-
za ki rə yə çı xa rı lar kən iki li möv qe 
ilə qar şı lan mış dı. Hə min əsə rin 
da xi lin də ki çox lay lı məz mu nun 
əsas qa yə sin də ye ni es te tik ten-
den si ya la ra bir ça ğı rış ni da sı 
var dı. Bəs tə kar Fə rəc Qa ra yev 
çı xış la rı nın bi rin də müəl li fi n ya-
rat dı ğı bəs tə nin tu tar lı, dol ğun 
fakt la ra əsas la nan inam lı mü da-
fi əsi ni xü su si vur ğu la yır. 

Kino musiqisi dramaturqu
Ha mı ya bəl li dir ki, bə dii fi l min 

bir çox mə na ça lar la rı nı duy maq 
və mu si qi va si tə si lə ümu mi dra-
ma tur ji xət tin tam lı ğı na nail ol maq 
bəs tə kar dan çe vik ya ra dı cı tə fək-
kür tə ləb edir. Bu ba xım dan Qa ra 
Qa ra yev ki no mu si qi si ni bəs tə kar 
üçün gö zəl tre ninq ad lan dı rır dı.

Xəy yam Mir zə za də nin bu sa-
hə yə ilk gə li şi 1961-ci il də re jis sor 
Əli sət tar Ata ki şi ye vin “Bi zim kü-
çə” fi l mi ilə bağ lı dır. Hə min il lər də 
bəs tə kar lıq ka fed ra sı nın bu ra xı lış 
im ta han la rı fi  lar mo ni ya da, Ü.Ha-
cı bəy li adı na Azər bay can Döv-
lət Sim fo nik Or kest ri nin ifa sın da 
ke çi ri lir di. Hə min təd bi rə mu si qi 
ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri ilə 
ya na şı, teatr la rın, ki nos tu di ya nın 
re jis sor la rı, mu si qi re dak tor la rı də-
vət olu nar dı. Baş qa söz lə, müs tə-
qil ya ra dı cı hə ya ta baş la maq is tə-
yən bəs tə kar la rın ic ti maiy yət lə ilk 
ta nış lı ğı baş ve rir di. 

Xəy yam müəl lim lə söh bət lə ri-
mi zin bi rin də bu ba rə də de miş di: 
“Mil li ki no mu zun az man re jis sor-
la rın dan bi ri Əli sət tar müəl li min 
mə nə – gənc, möv cud sa hə də 
təc rü bə si ol ma yan bəs tə ka ra –  
əmək daş lıq tək li fi  göz lə nil məz ol-
du. Adə tən be lə qi sim sə nət kar lar 
bər kə-bo şa dü şə rək püx tə ləş miş 
mü tə xəs sis lər lə iş lə mə yi xoş la-

yır lar. Am ma Əli sət tar müəl lim 
mə nim dip lom işi min səs lən mə-
sin də iş ti rak elə di yi ni, haq qım da 
müs bət təəs sü rat la yad da qal-
dı ğı mı bil di rən də gös tə ri lən eti-
mad dan  məm nun ol dum...”.

Xəy yam müəl li min bəs tə ka-
rı ol du ğu fi lm lə rə ba xar kən ilk 
an da mu si qi və kadr la rın xro-
no met raj sinx ron lu ğu, də qiq li yi 
diq qə ti cəlb edir. 

Re jis sor To fi q Ta ğı za də nin 
“Yed di oğul is tə rəm” fi l min də 
Cə la lın “qan ça na ğı”nda ölüm 
səh nə si fi l min ən dra ma tik an la-
rın dan bi ri dir. Ta ma şa çı lar kadr-
lar da hökm sü rən əh val-ru hiy-

yə ni aşıq Əda lə tin ifa sın da “Ya nıq 
Kə rə mi” ha va sı fo nun da ope ra-
to run si ma la ra yö nə lən ka me-
ra sın da həkk olan ifa də dən hiss 
edir lər. Ən son da Gə ray bəy tə rə-
fi n dən Cə la lın öl dü rül mə si anın da 
bəs tə kar or kest rin dis so nans qa-
tı şıq lı mü da xi lə si ni da xil et mək lə 
fa ciənin bü tün dra ma tik çə ki si nin 
kul mi na si ya sı nı qa bar dır. 

Epiloq əvəzi
Okt yab rın 5-i Xəy yam müəl li-

min ad gü nü dür. “Əvə zo lun maz 
in san yox dur” ki mi bir ifa də var. 
Bu fi k rin kim tə rə fi n dən səs lən-
di yi ni bil mə səm də, ki çik bir dü-
zə liş et mək is tər dim: “Əvə zo lun-
maz in san çox dur”. Son il lər də 
mil li mə də niy yə ti miz də baş ve-
rən it ki lər sı ra sı nın ge niş lən mə si 
ilə ya ra nan boş lu ğun də rin ləş-
mə si bu nu de mə yə əsas ve rir. 

Hər in sa nın, xü su si lə ya ra dı cı 
fər din ya şa mı za ma nı ət ra fın da 
bir ki çik dün ya ya ra nır. Hə ya-
tı bo yu tə sa düf və zə ru rət dən 
do ğan ye ni ün siy yə tin sə bə bi lə 
hə min dün ya nın sər həd lə ri ge-
niş lə nir, onun la tə mas da ol maq 
şə rə fi  nə nail olan la rı öz hə ra rə ti 
ilə isin di rir. Əbə diy yə tə qo vu şan-
dan son ra hə min şəx siy yət lər lə  
ke çi ri lən gün lər dən qa lan xa ti rə-
lər onu se vən lə rin qəl bi nə kö çür. 
Bö yük şair Mə həm məd hü seyn 
Şəh ri ya rın  be lə mis ra la rı var:

...Bir  in san kö çür sə
 dün ya dan əgər, 
 Sən elə bil mə ki,  tək bir can ge dir. 
 Hər sö nən ba xış da say sız di lək lər, 
 Hər ki çik ta but da bir ca han ge dir. 

 O ge dir... Qa lı rıq biz ya na-ya na, 
 Bu dər di ürək də da şı maq çə tin. 
 Hər gün yer üs tün dən ye rin al tı na 
 Kö çür bir par ça sı bə şə riy yə tin...

Nu ra qərq olan ye ni dün yan da 
ad gü nün mü ba rək, əziz Us tad!

Yavər Neymətli
sənətşünaslıq üzrə

fəlsəfə doktoru

Qala-şəhərin mədəni 
həyatının Xarratı

Şu şa nın mu si qi, sə nət 
be şi yi ki mi for ma laş-
ma sı və ta nın ma sı tək-
cə onun gö zəl ha va sı, 

şə fa lı su yu, bir söz lə, fü sun-
kar tə biəti ilə bağ lı ol ma yıb. 
Bu eh ti şa mın şöh rət ta cın da 
ay rı-ay rı şəxs lə rin də pa yı 
var. Mə də niy yət pay tax tı mı-
zın sə nət mü hi tin dən söz dü-
şən də ilk ya da dü şən lər dən 
bi ri də Xar rat Qu lu dur. O, 
bəs tə kar, tə biət gö zəl lik lə rin-
dən il ham ala raq şeir ya zan 
şair, bəs tə lə di yi mah nı nı özü-
nə məx sus şə kil də oxu yan 
mü ğən ni, zə rif bar maq la rı 
ilə ağac lar üzə rin də na xış lar 
açan xar rat ki mi ta nı nıb. 

Xar rat Qu lu Mə həm məd oğ lu 1823-cü il də Şu şa şə hə rin də 
dün ya ya göz açıb. Ata sı Mə həm mə din ay dın və güc lü sə si olub, 
həm də Qa ra bağ da xan sa ra yın da na ğa ra ifa çı sı ola raq fəaliy yət 
gös tə rib. Rəs mi məc lis lər də və el şən lik lə rin də na ğa ra ça lıb. O, 
şə hər də bir ha di sə baş ver miş ol say dı, dər hal ba za ra gə lər və 
uca dan car çə kib ça ğı rış edər miş. Mir Möh sün Nəv vab təz ki rə-
sin də ya zır: “...Kər bə la yı Qu lu xoş gö rü nüş lü bir ki şi idi. Fars ca 
sa va dı var idi... Məş ğu liy yə ti dül gər lik idi. Axır vaxt lar şə bih gər-
dan lıq edir di (di ni dram lar da re jis sor luq)”.

Araş dır ma lar dan mə lum olur ki, Kər bə la yı Qu lu da ha çox xar rat lıq 
sə nə ti ilə məş ğul olub. Çox meh ri ban və sö zü nə sa diq li yi ilə ta nı nıb. 
Şə hər əh li onu bir sə nət kar ki mi se vib, hör mə ti ni sax la yıb. Sə nə tin-
də mə ha rə ti ol du ğu ki mi, mu si qi el min dən də xə bər dar imiş. “Yu sif” 
tə xəl lü sü ilə di ni, həm də li rik, aşi qa nə möv zu da şeir, həcv, mər si yə 
və qə zəl lər ya zıb. Müasir lə ri ilə şeir ləş mə si də mə lum dur.

Mu si qi şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Fi ru din Şu şins ki araş-
dır ma sın da ya zır ki, Xar rat Qu lu XIX əs rin axır la rın da Şu şa da ilk 
də fə mu si qi mək tə bi açır. Hə min  mək təb də 70-ə qə dər sa zən də 
fəaliy yət gös tə rib. O, is te dad lı gənc lə ri mək tə bə cəlb edib, on-
la ra mu ğam la rı mı zı oxu ma ğın qay da la rı nı öy rə dib. Hə min dövr-
də mək təb di nə xid mət məq sə di lə ya ra dıl sa da, Azər bay can da 
vo kal və çal ğı mu si qi si nin in ki şa fı na bö yük tə sir gös tə rib. Xar rat 
Qu lu nun mu si qi mək tə bi bir sı ra us tad sə nət kar la rın ye tiş mə si nə 
də tə sir gös tə rib. Azər bay ca nın gör kəm li xa nən də lə ri Ha cı Hü sü, 
Mə şə di İsi, Şah naz Ab bas, Də li İs ma yıl, Bül bül can, Ke çə çi oğ lu 
Mə həm məd, Cab bar Qar yağ dıoğ lu və məş hur tar zən Sa dıq can 
Xar rat Qu lu nun ye tir mə lə ri he sab edi lir. 

Xa nən də lik sə nə ti ilə bə ra bər XIX əsr də Şu şa da ümuilik də 
səh nə sə nə ti də in ki şaf edib. Mən bə lər də de yi lir ki, o dövr də Şu-
şa da mə hər rəm lik mə ra si mi xü su si ha zır lıq la qeyd edi lib. Bü tün 
sə nət kar lar, ta cir lər öz ema lat xa na və dü kan la rı nı bağ la ya raq bu 
işə cəlb olu nub. Di ni ta ma şa la rın ha zır lan ma sın da Xar rat Qu lu-
nun özü və ye tir mə lə ri də ya xın dan iş ti rak edib. Za ma nın çə tin 
sı naq la rı na bax ma ya raq, bu tə zi yə ilə əla qə dar bir çox ma raq lı 
ha di sə və rə va yət lər də bu gü nü mü zə qə dər gə lib ça tıb. Onu da 
diq qə tə çat dı raq ki, əs lin də, şə bih gər dan lıq xa nən də li yin in ki şa-
fı na müəy yən tə si ri gös tə rib. O səh nə lə ri həm də ilk teatr ta ma-
şa la rı da ad lan dır maq olar. 

Xar rat Qu lu həm də ma raq lı şeir lər qə lə mə alıb. Mir Möh sün 
Nəv va bın təz ki rə lə rin də onun rü bailə ri, qə zəl lə ri gü nü mü zə qə-
dər gə lib çı xıb. Rü bailə ri nin bi rin də de yi lir:

Hər na kə sə ve rib di Xu da pu lun ağı nı,
An caq rə va gö rüb dü bi zə qəm qa la ğı nı.
Küfr ol ma sa, bu qis mə tə mən bəhs ey lə rəm,
Çün bil mə yib di xəl qə qis mət sə ya ğı nı. 

Şu  şa  nın mə  də  ni hə  ya  tın  da ak  tiv rol oy  na  mış Xar  rat Qu  lu 
1883-cü il  də, 60 ya  şın  da və  fat edib, şə  hər qə  bi  ris  tan  lı  ğın  da dəfn 
olu  nub. 

Savalan Fərəcov

Bu il gör kəm li şairə və ic ti mai 
xa dim Xur şid ba nu Na tə va nın 
(1832-1897) ana dan ol ma sı nın 
190 il li yi dir. Şairə nin yu bi le yi ilə 

bağ lı öl kə miz də bir sı ra la yi hə lər 
hə ya ta ke çi ri lir, ye ni ki tab lar işıq üzü 
gö rür. Folk lor şü nas alim, fi lo lo gi ya 
üz rə fəl sə fə dok to ru Fə ri də Hic ran 
da Na tə van ya ra dı cı lı ğı na işıq tu tan 
qə ləm sa hib lə rin dən dir. 

Fə ri də Hic ran (Fə ri də Ta lıb qı zı Və-
li ye va) 1960-cı il də Ağ dam ra yo nu nun 
Se yid li kən din də ana dan olub. “Qa ra-
bağ da ta lan var” (1992) ki ta bı nın müəl-
li fi  olan ya zı çı və ədə biy yat şü na sın 
30-dan çox əsə ri, 200-dən çox el mi mə-
qa lə si işıq üzü gö rüb. Azər bay can Ya zı-
çı lar Bir li yi nin üz vü dür. Ha zır da AMEA 
Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti-
tu tu nun Türk xalq la rı ədə biy ya tı şö bə si-
nin bö yük el mi iş çi si və zi fə sin də ça lı şır. 

Onun la mü sa hi bə ni təq dim edi rik.

– Bu il adı Qa ra bağ la, Şu şa ilə qo-
şa çə ki lən Na tə va nın 190 il li yi dir. Öl-
kə baş çı sı bu mü na si bət lə sə rən cam 
im za la yıb...
– Bə li, 2022-ci il Xan qı zı və onun 

doğ ma yur du Şu şa ilə bağ lı əla mət dar-
dır. Ça lı şı ram ki, mə nim də bu əla mət-
dar ilə bir töh fəm ol sun. Döv lət baş çı-
sı nın sə rən ca mın dan son ra gör kəm li 
şairə haq qın da yaz dı ğım “Xan qı zı Na-
tə van” poema sı nı in gi lis di li nə tər cü mə 
et dir dim. Bu poema nı mən Na tə va nın 
170 il li yi mü na si bə ti lə yaz mış dım. Poe-
ma ar tıq Al ba ni ya nın “Ga lak ti ka Poeti-
ke Atu nis” por ta lın da in gi lis di lin də ya-
yım la nıb. Əsə ri in gi lis di li nə Məs mə 
İs ma yı lo va tər cü mə edib.

Bun dan baş qa, şairə nin 190 il li yi ilə 
bağ lı “Xan qı zı Na tə van” pye si ni qə lə-
mə al dım. Bu ilin mar tın da Bey nəl xalq 
Qa dın lar Gü nü mü na si bə ti lə Ni der land 
Kral lı ğı nın Haaqa şə hə rin də Av ra si ya 
Fon du nun dəs tə yi lə “Na tə va nın izi ilə” 
la yi hə si real laş dı rıl dı. La yi hə çər çi və-
sin də şə hə rin “An Hat Spui” teat rın da 
mə nim bu pye si min Ni der land di lin də 
ta ma şa sı nü ma yiş olun du. Qu ru lu şu 
Fat ma Ak ta şa məx sus olan ta ma şa nın 

səh nə ləş di rə ni Hi na Merc ken dir. Poetik 
mətn lə ri isə Er na van Den Berq tər cü-
mə edib.

– Bir qə dər də poema haq qın da da-
nır şar dı nız.
– “Xan qı zı Na tə van” poema sın da 

şairə haq qın da, de mək olar ki, ək sər 
mə qam la ra to xu nu lub. Poema da Na tə-
va nın Alek sandr Dü ma (ata) ilə gö rü şü-
nü də təs vir et mi şəm:

Bir top lu bə zər miş onun rə fi  ni,
Cil din də müx tə lif ça lar lı sap la,
Ya ra da bil miş dir öz hə də fi  ni.
İn cə bir sə nət tək bu gö zəl əsər,
Sax la nır mu zey də, get mə miş hə dər.
Hət ta məş hur Dü ma sə fər za ma nı,
Qaf qaz da gö rər kən gənc Na tə va nı,
Onun əl işi nə hey ran qa la raq,
Bir ne çə nü mu nə on dan ala raq
Giz lə də bil mə miş təəc cü bü nü...

Poema nın əsas özəl lik lə rin dən bi ri 
odur ki, əsər də Na tə va nın bü tün nəs-
li haq qın da mə lu mat ver mi şəm. Hət-
ta poema da Na tə van haq qın da el mə 
mə lum ol ma yan bə zi mə lu mat lar da 
yer alıb. Bu mə lu mat la rın bir his sə si 
Ağ dam ra yo nu nun Se yid li kən din də-
ki qo ca man ba ba, nə nə lə ri miz dən, bir 

qis mi isə ar xiv dən gö tü rü lüb. Qeyd 
edim ki, ar xiv də ma te rial lar ol duq ca az-
dır, bə zi lə ri isə yan lış dır. Mə nim özüm 
də Na tə va nın nəs lin dən ol du ğum üçün 
Xan qı zı haq qın da ma raq lı mə lu mat la-
rım var. Bu poema nı və ey niad lı pye si 
yaz maq da əsas məq sə dim Na tə va nın 
qa ra bağ lı, şu şa lı, Azər bay ca nın əzə li 
yurd yer lə rin dən ol du ğu nu bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tin diq qə ti nə çat dır maq dır. 

Tə səv vür edin, Hol lan di ya da Na tə va-
nı çox az adam ta nı yır. Biz onun haq-
qın da da nı şan da ət ra fı mı za xey li in san 
yı ğıl dı. Hət ta ora da ya şa yan türk lə rin 
də Na tə van haq qın da mə lu mat la rı az 
idi. Mən bu ba rə də mə lu mat ve rən dən 
son ra hər kəs onun haq qın da ma raq-
lan ma ğa baş la dı. Onu da de yim ki, po-
ema Al ma ni ya da al man di lin də də nəşr 
olu na caq.

– Na tə van ya ra dı cı lı ğı na ma raq ne cə 
ya ran dı?
– Na tə va nı uşaq yaş la rım dan nə nəm, 

ba bam mə nə sev dir miş di. Hət ta bi zim 
evi miz də Na tə va nın bir ne çə əş ya sı 
da var idi... Biz Meh di qu lu xan Və fa nın 
kö tü cə si olan Çər kəz bəy Şə ri fo vun nə-
və lə ri yik. Nəs lin ən gənc nü ma yən də si 
isə Meh di qu lu xan Və fa qo lun dan olan 
Ay xan Ca van şir li dir.

– Bu əş ya la rın son ra kı aqi bə ti ne cə 
ol du?
– Xur şid ba nu Na tə van ana mın nə-

nə si Mən zər xa nı ma vax ti lə bir çı raq 
və qı zı lı sap lar la öz əl işi olan ca na-
maz (na maz qıl maq üçün ye rə sə ri-
lən par ça) ba ğış la mış dı. Hə min əş ya-
lar Ağ da mın iş ğa lın dan əv vəl İma rət 
komp lek sin də Na tə va na həsr olu nan 
gu şə yə qo yul muş du. Ağ dam azad 
edil dik dən son ra ora nı zi ya rət et dim. 
Çox təəs süf ki, 30 ilə ya xın sü rən iş-
ğal döv rün də er mə ni lər bu komp lek si 
də ta lan edib lər.

– Na tə va nın poezi ya sı klas sik Azər-
bay can ədə biy ya tın da han sı möv qe-
yə ma lik dir?

– Mən cə, Na tə van poezi ya sı ədə biy-
ya tı mız da hə lə öz ye ri ni tut ma yıb. Onun 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da de yi lə cək çox söz 
var. Çün ki şairə nin ya zıb-ya rat dı ğı vaxt 
Qa ra bağ da, Şu şa da poezi ya nın çi çək-
lə nən döv rü idi. Ona gö rə də dü şü nü-
rəm ki, Na tə van poezi ya sı döv rü nün ən 
bö yük poezi ya sı he sab olun ma lı dır.

– “Na tə van” sö zü nün mə na sı zəif, 
güc süz de mək dir. Əs lin də, güc lü qa-
dın olan, çox la rı na ça rə edən Xan 
qı zı nın bu tə xəl lü sü gö tür mə yi nin sə-
bə bi nə idi?
– İlk ola raq qeyd edim ki, Na tə van 

öz müd rik li yi, şair tə biəti, da ha çox isə 
xey riy yə çi li yi ilə se çi lir. Onu xey riy yə çi 
və və tən pər vər ol du ğu üçün da ha çox 
se vir lər. Bir yur dun qəd ri ni yal nız onu 
qu rub-ya ra dan lar da ha yax şı bi lər. Bu-
nu bir fakt ola raq ar tıq er mə ni tə ca vüz-
kar la rı da or ta ya qoy du. On la rın 30 ilə 
ya xın əsa rət də sax la dıq la rı yur du ne cə 
vi ran et dik lə ri nin şa hi di ol duq. İn san öz 
Və tə ni nə ne cə qı yıb yer lə yek san edə 
bi lər?! De mə li, er mə ni lər öz lə ri bi lir di lər 
ki, Qa ra bağ Azər bay ca na məx sus dur.

O ki qal dı tə xəl lüs mə sə lə si nə. Bu 
ba rə də mən öz poemam da mə lu mat 
ver mi şəm. İs tə yir si niz elə sualı nı za da 
poema dan bir par ça ilə ca vab ve rim:

Na tə van ya ra dıb qur duq ca hər an, 
Ona lə kə vur maq is tər di na dan.
Odur ki, qaç maq çün bu söz-söh bət dən,
Ni ka hın bağ la dı bir rəiy yət lə,
Ar zu la dı tə miz, sa də bir ailə.
Ağa mi rov Se yid Hü seyn oğ lu,
Onun la baş la dı bir ömür yo lu.
İki qız, üç oğul ana sı ol du...
Ye nə də bu hə yat ona gül mə di,
Za ma nın nəb zi ni tu ta bil mə di.
Ənə nə ni poz maq əza bı ol du,
Ha kim si nifl  ə rin qə zə bi dol du.
Ar xa da fə la kət göz lə di onu,
Bir oğul ölü mü iz lə di onu.
On al tı ya şın da Mir Ab ba sı nı,
Dəfn edib itir di gen dün ya sı nı.
O, qə mə kök lə di öz rü ba bı nı,
Ya şa dı döv rü nün son əza bı nı...

– Na tə van ir si nin xa ri ci öl kə lər də ta-
nı dıl ma sı üçün nə lər et mək la zım dır?
– Na tə va nın hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı 

şeir lər də, poema lar da, ko me di ya lar da 
əks et di rib ta nıt maq la zım dır. Mir zə Fə-
tə li Axund za də nin be lə fi k ri var: “İn san-
lar o qə dər avam idi lər ki, əgər adi bir 
dram yaz say dım, heç kim ona bax maz-
dı. Mən ona gö rə də al tı bö yük ko me-
di ya yaz dım ki, in san lar gə lib bax sın”. 
Doğ ru dur, in di ki za man da in san la rın in-
tel lek tual sə viy yə si çox in ki şaf edib. An-
caq ye nə də in san la rı cəlb et mək üçün 
ma raq lı ta ma şa lar, qı sa söz lər lə bö yük 
fi  kir lə ri ifa də edə bi lən əsər lər ya zıl ma-
lı dır.

– Yu bi ley ilin də han sı sa baş qa la yi-
hə lə ri niz ola caq mı?
– Ha zır da Na tə van haq qın da sə nəd-

li fi lm çə ki lir. Fil min ye kun laş dı rıl ma sı 
üçün cə mi iki çə ki li şi miz qa lıb. Çə ki liş-
lər Şu şa da, Ağ dam da apa rı lıb. Fil min 
son çə ki liş lə rin dən bi ri ye ni dən Şu şa da 
ola caq. Sə nəd li fi lm də Na tə van ro lu nu 
Xan qı zı nın nəs lin dən olan ta nın mış 
mo del yer Fəx riy yə Xə lə fo va can lan-
dı rır. Fəx riy yə xa nı ma Şah bu laq qa la-
sı nın ma ke ti hə diy yə edil miş di. O da 
hə min ma ke ti tu rist lə rin gör mə si üçün 
qa la ya gə tir miş di. Ağ da mın iş ğa lın dan 
qa baq Şah bu laq qa la sı nın üzə rin də İs-
lam di ni nin sim vo lu olan gün bəz var idi. 
Qa la da olar kən Fəx riy yə xa nım söy lə di 
ki, ma ket də təs vir olu nan gün bəz qa la-
da yox dur. Ay dın ol du ki, er mə ni lər hə-
min gün bə zi də gö tü rüb lər.

Bun dan baş qa, bu il iki ki tab üzə rin-
də iş lə yi rəm. Bu ki tab lar dan bi ri nin adı 
“Dün ya beş dən bö yük dür” ad la nır. İkin-
ci ki ta bım isə Xan qı zı na həsr olu nub. 
Ki tab da Na tə van la bağ lı təd qi qat la ra 
da ha çox yer ve ri lib. Əs lin də, ki tab ha-
zır idi. La kin 44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə sin də qa za nı lan Qə lə bə dən son ra 
bə zi mü hüm fakt la rı əla və et mə yi özü-
mə borc bil dim. 

Söhbətləşdi:
Nurəddin Məmmədli

Şuşanın simaları

“Natəvanı mənə nənəm, babam sevdirmişdi...”

Yaddaşımıza köçən Xəyyam müəllim

Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında Qara Qarayevin sinfi , 1977.
X.Mirzəzadə, N.Şəfi yeva, R.Bədəlov, L.Vaynşteyn, P.Bülbüloğlu



asudə
www.medeniyyet.az

№73 (1946)
5 oktyabr 2022 7 Azərbaycan

5 okt yabr 1918 – Xalq ar tis ti Qa li na Bo ri sov na Kol tu no va 
(1918-1994) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat-
rı nın akt ri sa sı (1943-cü il dən) olub.

5 okt yabr 1928 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, ya zı çı Mə sud 
Əlioğ lu (Və li yev; 1928-1973) Qu bad lı ra yo nu nun Mah mud lu kən-
din də ana dan olub. 

5 okt yabr 1928 – Azər bay can SSR Xalq Maarif Ko mis sar lı ğı nın 
qə ra rı na əsa sən, Ba kı Fəh lə Uşaq Teat rı nın rus böl mə si ya ra dı lıb. 
Teat rın Azər bay can böl mə si 1930-cu il də (ilk ta ma şa – 30 yan var) 
fəaliy yə tə baş la yıb.

5 okt yabr 1935 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Xəy yam Ha dı oğ lu Mir zə za də (1935 – 30.7.2018) Ba kı da ana dan 
olub. “Ağ lar və qa ra lar” ba le ti nin, sim fo ni ya la rın, mah nı la rın müəl-
li fi  dir. 30-dan çox fi l mə (“Bi zim kü çə”, “Yed di oğul is tə rəm”, “Ar xa-
dan vu ru lan zər bə” və s.), teatr ta ma şa la rı na mu si qi ya zıb.

5 okt yabr 1935 – Əmək dar ar tist Məc nun Sa lam oğ lu Ha cı bə-
yov (1935 – 16.11.2021) Qu ba ra yo nu nun İkin ci Nü gə di kən din də 
do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma-
şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

5 okt yabr 1955 – Əmək dar ar tist Si mu zər Məm məd qu lu qı zı 
Na ma zo va (1955 – 1.7.1996) Ağ dam ra yo nu nun Mu ğan lı kən din-
də do ğu lub. Ağ dam və Gən cə teatr la rın da ça lı şıb. 

5 okt yabr 1961 – Əmək dar ar tist Əli hü seyn Əb dül rə him oğ lu 
Qa far lı (15.3.1911 – 1961) və fat edib. Gən cə teat rın da, Mu si qi li 
Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

5 okt yabr 2002 – Əmək dar ar tist, ta nın mış ka man ça ifa çı sı 
Əda lət Sə fə rə li oğ lu Və zi rov (27.4.1951 – 2002) və fat edib. 

5 okt yabr 2021 – Xalq ar tis ti Va qif Ab dul la oğ lu Şə ri fov 
(12.8.1943 – 2021) və fat edib. 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.

6 okt yabr 1930 – Döv lət xa di mi, pub li sist Sə məd ağa Ağa ma-
lıoğ lu (1867–1930) və fat edib. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
Par la men ti nin üz vü, so vet ləş mə dən son ra Azər bay can SSR MİK 
(res pub li ka hö ku mə ti) səd ri, Ümu mit ti faq Ye ni Türk Əlif ba sı Ko mi-
tə si nin səd ri olub. Azər bay can da və Or ta Asi ya res pub li ka la rın da 
la tın əlif ba sı na ke çil mə si nə rəh bər lik edib.

6 okt yabr 1975 – Ba kı da Sə məd Vur ğu nun Ev-Mu ze yi nin açı lı-
şı ke çi ri lib. Res pub li ka nın rəh bə ri – Azər bay can KP MK-nın Bi rin ci 
ka ti bi Hey dər Əli yev mə ra sim də iş ti rak edib.

7 okt yabr 1921 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no təş ki lat çı sı 
Gi ta Alek sand rov na Bes san ti na (1921-2000) ana dan olub. 

7 okt yabr 2021 – Əmək dar rəs sam, hey kəl tə raş Na miq Əb dül-
xa liq oğ lu Da da şov (27.11.1945 – 2021) və fat edib. Üze yir Ha cı-
bəy li və Bül bü lün Şu şa şə hə rin də ki büst lə ri nin, Ba kı da Fik rət Əmi-
ro vun hey kə li nin müəl li fi  dir.

Dün ya
5 okt yabr Bey nəl xalq Müəl lim lər Gü nü dür. 1966-cı il okt yab rın 

5-də UNES CO-nun qə ra rı ilə tə sis edi lib. 

5 okt yabr 1713 – Fran sız mü tə fək ki ri, maarif çi, dra ma turq De-
ni Did ro (De nis Di de rot; 1713-1784) ana dan olub. Fran sız “En-
sik lo pe di ya”sı nın (“İzah lı elm, sə nət və pe şə lü ğə ti”) re dak to ru və 
müəl lifl  ə rin dən bi ri olub.

5 okt yabr 1936 – Çex ya zı çı-dra ma tur qu, döv lət xa di mi Vats lav 
Ha vel (Vac lav Ha vel; 1936-2011) ana dan olub. Pyes lə ri: “Hə yat 
irə li də dir”, “Bağ da bay ram”, “Sui-qəsd çi lər” və s. Çex Res pub li ka-
sı nın ilk Pre zi den ti (1993-2003) olub.

6 okt yabr 1914 – Nor veç səy ya hı, et noq raf və ant ro po loq Tur 
He yer dal (Thor He yer dahl; 1914 - 18.4.2002) ana dan olub. He-
yer dal də fə lər lə Azər bay can da olub, Qo bus ta na eks pe di si ya lar 
təş kil edib. 

6 okt yabr 1923 – Tür ki yə ya zı çı sı, şair Ya şar Ka mal (Ka mal 
Sa dık Gök çe li; 1923 – 28.2.2015) ana dan olub. “Tə nə kə”, “Yağ-
mur cuq qu şu”, “Qa nın sə si” ro man la rı nın müəl li fi  dir. Ki tab la rı bir 
çox dil lə rə tər cü mə olu nub.   

7 okt yabr 1915 – Rus şairə si Mar qa ri ta Ali ger (1915-1992) ana-
dan olub. Poema la rı: “İgid lə rin xa ti rə si nə”, “Zo ya” və s.

Hazırladı: Vüqar Orxan
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Kitabxanalar biznes-inkubatorlara
çevrilə bilər

Rə qəm sal im kan la rın sü rət lə art dı ğı müasir dün ya da ki tab-
xa na lar öz fəaliy yə ti ni gü nün tə ləb lə ri sə viy yə sin də qur maq 
üçün cə miy yət də ki rol la rı na ye ni dən bax ma lı dır.  Bu xü sus-
da ki tab xa na la rın star tap-in ku ba tor la ra çev ril mə si, biz nes 
la yi hə lə rin də iş ti rak et mə si, elə cə də mar ke tinq təh qi qat la rı 
apar maq la, müx tə lif əha li qrup la rı, təş ki lat lar la sıx əla qə lər 
qur ma sı gü nün va cib tə ləb lə rin dən bi ri dir. 

Biz nes-ki tab xa na əmək daş lı ğı nın qu rul ma sın da  “ya ra dı cı sa-
hib kar lıq” ide ya sı nın təb li ği sa hə sin də bir sı ra təd bir lə rin plan laş dı-
rıl ma sı, o cüm lə dən sa hib kar lar üçün ki tab xa na la ra tur la rın təş ki li, 
ki çik və or ta sa hib kar lıq sub yekt lə ri üçün “va hid mə lu mat gü nü”, 
“mü tə xəs sis gü nü” ki mi təd bir lə rin, ki çik və or ta biz nes nü ma yən-
də lə ri ilə  gö rüş lə rin ke çi ril mə si əhə miy yət kəsb edir. Bu ra ya elekt-
ron növ bə  və dis tan si ya dan (in ter net va si tə si lə) gös tə ri lən xid-
mət lə rin sa yı nın ar tı rıl ma sı, va hid in for ma si ya xid mə ti sis te mi nin 
ya ra dıl ma sı, ki tab xa na-nəş riy yat, ki tab xa na-mu zey, ki tab xa na-ki-
tab ma ğa za la rı, ki tab xa na-müəl lif əla qə lə ri nin ge niş lən di ril mə si və 
s. də da xil dir.

Ki tab xa na la rın kom mer si ya laş dı rıl ma sı nın əsas ide ya sı on la rı 
xü su si lə şə hər mə də ni hə ya tı nın mər kəz lə rin dən bi ri ki mi ic ti mai 
mə kan la ra çe vir mək dir. Bu mə sə lə nin həl lin də özəl  ki tab xa na la rın 
ya ra dıl ma sı mü hüm rol oy na ya bi lər. Be lə ki tab xa na lar ki tab ve ri li-
şi ilə ya na şı, oxu cu la ra in ter net dən is ti fa də et mək, ma raq la rı üz rə 
on lar üçün müx tə lif gö rüş lər ke çir mək im ka nı ya ra dır. Bu ra ya ki no-
teatr lar, kom pü ter oyun la rı və mu si qi sek si ya la rı cəlb olu na bi lər. 
Şəx si ki tab xa na la rın ica rə yə ve ril mə si də ye ri nə dü şər di. Bun dan 
əla və, özəl ki tab xa na adi ki tab xa na lar dan fərq li ola raq, ki tab la rı 
oxu cu la rın evi nə və ya ofi  si nə ödə niş li şə kil də çat dı ra bi lər.

Ki tab klu bu sta tu su na ma lik olan ki tab xa na-klub la rın, o cüm-
lə dən ki tab xa na-ki tab ma ğa za la rı nın sa yı nın ar tı rıl ma sı nı ti ca rət 
ki tab xa na la rı nın ya ra dıl ma sın da mü hüm ad dım ki mi qə bul et mək 
olar. Bu ra da ki tab la rı, CD-lə ri pul la ica rə yə gö tür mək olar. 

Ba ca rıq lı mar ke to loq la rın ki tab xa na la ra cəlb edil mə si nin də 
əhə miy yə ti bö yük dür. Çün ki ki tab xa na mar ke tin qi ki tab xa na xid-
mət lə ri və məh sul la rı nın real və po ten sial is ti fa də çi lə ri nin eh ti yac 
və tə ləb lə ri nin mak si mum şə kil də ödə nil mə si nə yö nəl miş ida rəet-
mə tex no lo gi ya sı dır. Ki tab xa na nın mar ke to lo qu hə dəf ki mi gö tü-
rü lən oxu cu audi to ri ya sı nı, on lar üçün nə zər də tu tu lan əm təə və 
xid mət lər ba za rı nı, rə qib lə ri asan lıq la təh lil edə cək və bu nun əsa-
sın da xid mət və məh sul la rın in ki şaf st ra te gi ya sı nı ha zır la ya caq. 

Be lə lik lə, ki tab xa na la rı biz nes-in ku ba tor ki mi təş kil edən za man 
hə min sa hə də möv cud ən yax şı təc rü bə yə mü ra ciət edil mə li və 
əsas ma liy yə ləş dir mə mən bə lə ri ta pıl ma lı dır. Bu işin da vam lı in ki-
şa fı və miq ya sı isə həm də pro se sin əsa sı nın ne cə qo yul ma sın-
dan ası lı dır.

Cəmilə Səmədova
Səbail rayon MKS-nin əməkdaşı

Gö rü lən işi heç vaxt göz dən sal ma ram. Ək si nə, bə zək li-dü-
zək li edib, yax şı ənə nə nin ya ran ma sı üçün se vi nə rəm. 
Xü su si lə bu əməl küt lə vi maarif lən mə, bi lik və in tel lek tin, 
zövq və dün ya gö rü şü nün art ma sı na he sab la nıb sa...

Bu oxu cu-iz lə yi ci təq di ri mi 
qa za nan və hər də fə zi ya rət 
et di yim təd bir lər dən bi ri – Mil li 
Ki tab Sər gi si nin dör dün cü sü bu 
gün lər də, 27 sent yabr – 1 okt-
yabr ta rix lə rin də ger çək ləş di.

“Qa nun” Nəşr lər Evi nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə Ba kı İd man Sa ra-
yın da ke çi ri lən sər gi yə iki də fə 
(29 sent yabr, 1 okt yabr) baş 
çək dim. İlk ge di şim də iz lə yi ci-
alı cı dan çox sa tı cı nın ol ma sı 
mə ni xey li bəd gü man et sə də, 
sər gi nin son gü nü mə kan da qə-
lə bə lik idi, hət ta bə zi stend lər 
önün də sıx lıq var dı. Hər çənd ilk 
ge di şim də “Müasir Azər bay can 
he ka yə si” ki mi ma raq lı möv zu 
ət ra fın da mü za ki rə nin din lə yi ci-
lə ri də  elə haq la rın da da nı şı lan 
ya zar lar idi. 

Bü tün hal lar da ki tab ənə nə-
si ni ya rat maq və küt lə vi oxu cu 
ilə ki ta bın sıx tə ma sı nı tə mi nat 
üçün dü şü nü lən təd bir baş tut-
du. Ya zı baş lı ğı na çı xar dı ğım 
nəs nə lər ara sın da ki tab ağır 
gəl mə sə be lə, ən azı alı cı, zi ya-
rət çi, ki tab çı, hət ta kol lek si ya çı-
lar hər vəch lə ki ta bı xi las et mə-
yə ça lış dı lar.

Təd bi rin təş ki lat çı sı – “Qa nun” 
Nəşr lər Evi nin di rek to ru Şah baz 
Xu duoğ lu ilə aya qüs tü söh bət-
də də bu  mə qam la rı so ruş dum.  
Mə sə lən, sər gi yə nə qə dər nəş-
riy yat müəs si sə si, ki tab sa tı şı və 
ya yı mı ilə məş ğul olan ma ğa za 
qo şu lub.

Həm söh bə tim bil dir di ki, təq ri-
bən 30 nəş riy yat və ki tab çı var, 
həm çi nin 60-dan çox iş ti rak çı müx-
tə lif əl iş lə ri, su ve nir lər və s. təq dim 
edir. “Yə ni ki min sat ma ğa ki ta bı var 
– gə ti rib lər” ca va bın da il kin təəs sü-
ra tım da ya nıl ma dı ğı ma əmin ol-
dum. Ki tab sər gi si nə 60 iş ti rak çı nın 
qey ri-sa hə dən məh sul çı xar ma sı, 
sa də cə, sat maq hə və si dir... 

Sər gi təş ki lat çı sı na bir mü şa-
hi də-qə naəti mi də de dim: sər-
gi də bə dii əsər lər lə dərs və sait-
lə ri san ki ya rış da dır. Şah baz 
Xu duoğ lu bu nu təs diq et di və bil-
dir di ki, hər nəş riy yat öz is teh sa lı 
ilə təm sil olu nur və on la ra me yar 
tə yin olun ma yıb. Bə li, stend lər-
də müx tə lif ya yın ev lə ri və təd ris 
müəs si sə lə ri nin test blok la rı xü-
su si lə nə zə rə çar pır dı.

Bir söz lə, hər nəş riy yat öz 
audi to ri ya sı na gö rə ki tab lar çı-
xar mış dı və on la rın sa tı şı na can 

atır dı lar. Bu nun üçün müəy yən 
en di rim lər də edir di lər. Uşaq 
ədə biy ya tı və ya yın ev lə ri nin xa-
ric dən gə tir dik lə ri əsa sən rus di-
lin də olan il lüst ra si ya lı nəşr lə ri 
çıx maq şər ti lə, or ta alı cı lıq qa bi-
liy yə ti nə ca vab ve rən nü mu nə lər 
ki fa yət qə dər idi.

Bir qi sim nəş riy yat lar yal nız 
son iki ilin ki tab la rı na üs tün lük 
ver dik lə rin dən qiy mət lə ri də ki-
fa yət qə dər “əl yan dı ran” idi. Bu 
stend lər qar şı sın da sey rək lik idi. 

Di gər bir ne çə nəş riy yat isə ba-
za rı nı en di rim ak si ya sı na (da ha 
çox 1 ma na ta və bi ri ni ala na bi ri 
hə diy yə) ümid li tə yin et miş di. 

Şah baz Xu duoğ lu təd bi rin 
ümu mi for ma tı na da diq qət çək-
di: “Bu ra da yal nız ki tab sər gi si 
de yil. Biz az qa la hər saat dan 
bir müx tə lif pa nel lər də mü za ki rə-
lər, gö rüş lər edi rik.  Gənc şair lər, 
ya zar lar, ifa çı lar təd bi rə rəng qat-
ma ğa, öz lə ri ni ifa də et mə yə ça lı-
şır lar. Əsas odur ki, bü tün möv-
zu la rın or ta sın da ki tab var...”.

Təş ki lat çı nın tə bi rin cə de sək, 
bə li,  bü tün möv zu la rın or ta sın da 
ki tab var. Am ma bə zi mə qam lar-
da ki ta ba çat maq üçün ma neə 
də. Mə sə lən, sər gi əra zi si nin 
əsas nə zə rə çar pa caq his sə lə ri nə 
ha kim ki tab dan çox bə zək-dü zək 
əş ya la rı, əl iş lə ri, müx tə lif ya ra dı-
cı lıq is ti qa mət lə ri üz rə nü mu nə lər 
idi. Sı ra lan mış əl iş lə ri ara sın da 

– stend dən sten də mun cuq dan 
çan ta la rın, ağac dan oy ma la rın, 
ba lıq qu la ğın dan bo yun ba ğı la rın, 
şü şə dən şə kil lə rin,  çi ni dən gül və 
kül qab la rı nın, növ bə növ şir niy-
yat la rın, üs tü ya zı-po zu lu köy nək-
lə rin, çan ta la rın, fərq li tex ni ka lar-
da şə kil lə rin və s. fo nun da ki tab 
bir az mis kin gö rü nür dü.

Təş ki lat çı dan sər gi yə ma raq-
la bağ lı fi  kir lə ri ni də öy rən dim. 
Onun mü şa hi də si nə gö rə, ma raq 
ar tır: “Baş qa sər gi lər də var və 

ha mı mı zın ümu mi is tə yi ki ta ba 
ma ra ğı ar tır maq dır. Tə bii ki, ti-
ca rət on dan son ra gə lir. İn sa nın 
bir nəs nə yə ma ra ğı var sa, müt-
ləq o tə lə bi ni tə min et mə yə ça-
lı şa caq. Bu mə na da ki tab gə rək 
daim gün dəm də, göz önün də 
ol sun. O za man ma raq ar tır. Bu 
mə na da se vi ni rəm ki, ten den-
si ya nı ar tan xətt üz rə gö rü rəm. 
Alı cı lıq qa bi liy yə ti nə gə lin cə, 
na ra zı de yi lik...”.

Se vin di ri ci hal dır ki, alı cı lar 
nə sil eti ba ri lə da ha çox gənc-
lər idi. Özü də o gənc lər ix ti-

sas sa hə lə rin dən da ha çox bə dii 
əsər lə rə, fəl sə fə və psi xo lo gi ya 
ilə bağ lı ki tab la ra üs tün lük ve rir-
di lər. Ara la rın da məş hur “Zən gin 
ol ma ğın qı zıl qay da la rı” ilə bağ lı 
po pul yar nəşr lə rə ümid lə nən lər 
də az de yil di.

Bü tün hal lar da ki tab üzə rin-
də əla və gə lir ver gi si nin ara dan 
qal dı rıl ma sı və di gər müəy yən 
gü zəşt lə rin tət bi qi nə rəğ mən ki-
tab la rın qiy mə ti or ta alı cı lıq qa bi-
liy yə ti nə mü na sib de yil di. Dü şü-
nü rəm ki, ki tab is teh sa lı və onun 
ti ca rə ti ilə məş ğul olan lar alı cı ba-
za rı nı öy rən mək lə ya na şı, onun 
döv riy yə si ni də mü şa hi də edib 
iş lək me xa niz mi təq dim et mə li-
dir lər. Əks hal da bu gün çap dan 
çı xıb, ba za ra nis bə tən ba ha qiy-
mə tə təq dim edi lən ki tab çox yox, 
elə növ bə ti sər gi də en di rim sə bə-
tin də 1 ma na ta tək lif olu na caq...

Həmidə Nizamiqızı

1970-ci il lə rin pam bıq yı ğı mı möv süm lə ri nin 
bi rin də Üze yir Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Sim fo nik Or kest ri nin bə dii rəh bə ri və 
baş di ri jo ru maest ro Ni ya zi rəh bər lik et di yi 
kol lek tiv lə bir lik də res pub li ka mı zın ra yon-
la rı na sə fə ri za ma nı ma gist ral av to mo bil 
yo lu nun kə na rın da kı pam bıq sa hə sin də 
pam bıq yı ğan gənc qız la rı gö rür. Da hi mu si-
qi çi yol bo yu bu mən zə rə ni çox ma raq la seyr 
edə rək ma şı nı sax la dır. Maest ro gü nəş li, 
tən dir ki mi is ti qız mar ha va da “ağ qı zıl” top la-
yan la rın zəh mə ti nə bö yük qiy mət ki mi mu si qi 
kol lek ti vi nin üzv lə ri nə məhz bu ra da, açıq sə-
ma al tın da kon sert ver mə yi məs lə hət gö rür. 
Or kest rin ifa sın da Azər bay can bəs tə kar la rı na 
məx sus əsər lə rin bu ra da səs lən mə si bö yük 
di ri jo run zəh mət keş in san la ra olan həd siz 
mə həb bə ti və hör mə ti nin ba riz nü mu nə si idi. 

Əl bət tə, bu elə bir vax ta tə sa düf edir di ki, 
hə min il lər də res pub li ka mı zın ic ti mai- si ya si, 
mə də ni-iq ti sa di hə ya tın da bö yük in ki şaf mər-
hə lə si baş la mış dı. Azər bay can Kom mu nist 
Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə si nin Bi rin ci ka ti bi 
Hey dər Əli ye vin rəh bər li yi ilə res pub li ka da 
di gər is teh sal sa hə lə ri ilə ya na şı, aq rar sa hə-
nin, o cüm lə dən pam bıq çı lı ğın in ki şa fı il dən-
ilə ge niş lə nir di. Haq qın da söh bət aça ca ğı mız 
qəh rə ma nı mız da əmək cəb hə si nə məhz hə-
min vaxt lar da qə dəm qoy muş du... 

Mə ta nət Sə fər qı zı Məm mə do va 1951-ci il 
okt yab rın 20-də Əli Bay ram lı ra yo nu nun (in di ki 
Şir van şə hə ri) Da daş bəy li kən din də fəh lə ailə-
sin də dün ya ya göz açıb. 1966-cı il də kənd də 8 
il lik mək tə bi ba şa vur duq dan son ra Sa bi ra bad 
ra yo nu nun “Kom mu nizm” kol xo zun da əmək 
fəaliy yə ti nə baş la yıb. Tez lik lə ça lış qan lı ğı sa yə-
sin də sı ra vi pam bıq çı dan kol xoz da kı 7 nöm rə li 
pam bıq çı lıq bri qa da sı nın bri qa di ri və zi fə si nə dək 
yük sə lir. 1970-ci il də SS Rİ Ali So ve ti nin Rə ya-
sət He yə ti tə rə fi n dən kənd tə sər rü fa tı sa hə sin-
də yük sək nailiy yət lə rə və V.İ.Le ni nin 100 il li yi 
mü na si bə ti lə ona yu bi ley me da lı təq dim olu nur. 

1973-cü il de kab rın 21-də SS Rİ Ali So ve ti 
Rə ya sət He yə ti nin qə ra rı ilə Mə ta nət Məm-
mə do va “Şə rəf ni şa nı” or de ni ilə, 1973-cü il 
iyu lun 23-də SS Rİ Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy yət-
lə ri Sər gi si nin bü rünc me da lı na la yiq gö rü lür. 

1974-cü il də Sa bi ra bad seç ki dairə sin dən 
9-cu ça ğı rış SS Rİ Ali So ve ti nə de pu tat se çi lir. 
1975-ci il də res pub li ka üz rə “So sializm ya rı-
şı nın qa li bi” döş ni şa nı, 1976-cı il də Ümu mit-
ti faq Le nin Kom mu nist Gənc lər İt ti fa qı tə rə-
fi n dən “Ən yax şı gənc pam bıq çı” döş ni şa nı, 
1978-ci il də SS Rİ Xalq Tə sər rü fa tı Nailiy-
yət lə ri Sər gi si nin qı zıl me da lı ilə təl tif edi lir. 
1979-cu il də pam bıq çı lıq sa hə sin də yük sək 
əmək nailiy yət lə ri əl də et di yi nə gö rə SS Rİ 
Kənd Tə sər rü fa tı Na zir li yi, SS Rİ Kənd Tə sər-
rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi si nin Baş Ko mi tə si və 
Ümu mit ti faq Le nin Kom mu nist Gənc lər İt ti fa-
qı tə rə fi n dən “Le nin kom so mo lu mü ka fa tı”na, 
1980-ci il də ye ni dən “So sializm ya rı şı nın qa-
li bi” döş ni şa nı na la yiq gö rü lür.   

Gənc pam bıq çı ey ni za man da təh si li ni də 
ar tı rır. 1981-ci il də Gən cə şə hə rin də ki S.Ağa-
ma lıoğ lu  adı na Azər bay can Kənd Tə sər rü fa-
tı İns ti tu tu nu (Azər bay can Döv lət Aq rar Uni-
ver si te ti in di ki Aq rar Uni ver si tet) aq ro nom luq 
ix ti sa sı üz rə ba şa vu rur.

Bü tün hə ya tı bo yu zəh mət lə ya şa mış Mə-
ta nət Məm mə do va müs tə qil lik il lə rin də də 
ra yon rəh bər li yi nin diq qə tin dən kə nar da qal-
ma yıb. “Kənd tə sər rü fa tı iş çi lə ri gü nü” mü-
na si bə ti lə Sa bi ra bad Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fi n dən fəx ri fər ma na la yiq gö rü lüb. Ha zır-
da tə qaüd çü olan təc rü bə li kənd tə sər rü fa tı 
mü tə xəs si si ulu ön dər Hey dər Əli ye vin vax-
ti lə Sa bi ra bad ra yo nun da zəh mət keş lər lə et-
di yi söh bət lə ri hər za man  hə vəs lə xa tır la yır. 
Keç di yi hə yat və zəh mət yo lu isə nə sil lə rə 
ör nək dir...

M.Əbilov
Sabirabad rayon Mədəniyyət Mərkəzi 

Güdəcühür kənd Folklor evinin direktoru

Kitab, kökə,
kəhrəba arasında...
Milli Kitab Sərgisindən təəssürat

Zəhmətlə ucalanlar...

İçərişəhərdə Qala divarlarında çəkilən 
qraffi tilər silinib

İçə ri şə hər də Qa la di var la rın da qa nun suz ola raq  
çə ki lən qraf fi ti lər ta ma mi lə si li nib. 

“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə sin-
dən bil di ri lib ki, mo ni to rinq nə ti cə sin də qo ruq əra zi sin də 
70-dən çox “ya zı” və qraffi    ti aş kar la nıb. 

Son bir il ər zin də “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq 
Qo ru ğu İda rə si də fə lər lə van da lizm akt la rı ilə qar şı la şıb. 
Bir müd dət əv vəl ic ti maiy yə tə dün ya əhə miy yət li abi də 
olan Qa la di var la rı na qar şı van da lizm ak tı ba rə də mə lu-
mat ve ril miş di. Ta ri xi ti ki li ni zə də lə yən şəxs lər vax tın da 
müəy yən edi lib və ba rə lə rin də qa nu ni təd bir lər gö rü lüb.

Qa la di va rın da van da lizm iz lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də apa rı lan bər pa iş lə ri ötən həf tə ba şa çat-
dı rı lıb. İş bey nəl xalq təc rü bə yə ma lik mü tə xəs sis lə rin 
nə za rə ti al tın da yer li he yət tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lib.

SSRİ Ali Sovetinin Azərbaycandan olan deputatları (1974).
Mətanət Məmmədova ikinci sırada soldan 7-ci

“Su və rəng ahəngi – 2022” akvarel sərgisi keçiriləcək
“IWS Azer baijan” və Xə tai Sə nət 
Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Su və 
rəng ahən gi – 2022” ad lı növ bə ti 
il lik ak va rel sər gi si təş kil olu na caq.

Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay can 
Rəs sam lar İt ti fa qı və Azər bay can Döv-
lət Rəsm Qa le re ya sı nın dəs tə yi ilə 
real la şa caq sər gi yə 18 yaş dan yu xa rı 
hər rəs sam 1-2 əsər gön də rə bi lər.

Əsər lər öl kə mi zin mə də niy yə ti, ənə-
nə lə ri, ta ri xi abi də lə ri və mən zə rə lə ri ni 
əha tə edən möv zu lar da ol ma lı dır. Pla-
kat və kol laj lar qə bul edil mir.

Ak va rel iş lə rin fo to la rı iw sa zer-
baijan@gmail.com elekt ron ün va nı na 
gön də ril mə li dir.

Son mü ra ciət ta ri xi 10 no yabr dır. Jü ri 

he yə ti tə rə fi n dən se çil miş iş ti rak çı la rın 
si ya hı sı no yab rın 14-də elan edi lə cək.

Sər gi Xə tai Sə nət Mər kə zin də təş kil 
olu na caq.
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MƏDƏNİYYƏT

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

440 il əv vəl...
4 okt yabr 1582-ci il də Ro ma Pa pa sı XIII Qri qo ri nin qə ra rı ilə Av

ro pa da ye ni təq vi mə ke çid baş la nıb. Qri qo rian təq vi mi adı nı alan 
ye ni təq vim köh nə dən 10 gün irə li (4 okt yabr dan son ra təq vim də 
növ bə ti gün 15 okt yabr ol du) idi. Azər bay ca nın da da xil ol du ğu keç
miş Ru si ya im pe ri ya sı nın əra zi sin də ye ni təq vi mə ke çid 1918ci ilin 
əv və lin də baş ver di.

121 il əv vəl...
5 okt yabr 1901-

ci il də Ba kı da 
mü səl man qız lar 
üçün ilk təh sil oca
ğı – Qız lar Mək tə
bi açı lıb. Mək təb 
maarif pər vər zi ya lı 
Hə sən bəy Zər da
bi nin tə şəb bü sü ilə 
Ba kı mil yon çu su 
Ha cı Zey na lab din 
Ta ğı yev tə rə fin dən 
in şa et dir miş di. Mək tə bin di rek to ru H.Zər da bi nin hə yat yol da şı Hə ni fə 
Mə li ko vaZər da bi idi.

104 il əv vəl...
5 okt yabr 1918-ci il də Xalq Cüm hu riy yə ti nin Na zir lər Şu ra sı 

(“Ba kı So ve ti”) bol şe vik lə rin neft sə na ye si nin mil li ləş di ril mə si ba rə
də bir ne çə ay ön cə qə bul et dik lə ri qə ra rı ləğv edib. Hö ku mə tin qə
ra rı na əsa sən, neft mə dən lə ri, za vod lar, neft da şı yan gə mi lər əv vəl ki 
sa hib lə ri nə qay ta rı lıb. İki il son ra Azər bay ca nın so vet ləş mə si ilə neft 
sə na ye si də ta ma mi lə döv lə tin nə za rə ti nə keç di.

65 il əv vəl...
4 okt yabr 1957-

ci il də SS Rİdə 
dün ya nın ilk sü ni 
pey ki – “Sput nik1” 
kos mo sa çı xa rı lıb. 
Bu ha di sə tək cə 
so vet kos mo nav
ti ka sı üçün uğur 
de yil di. Mə sə lə nin 
mü hüm si ya si tə rə
fi on da idi ki, atom 
bom ba sı nın ha zır
lan ma sın da ABŞdan ge ri qa lan SS Rİ kos mo sun fət hin də bi rin ci lik 
əl də et miş di.

41 il əv vəl...
6 okt yabr 1981-ci il də Mi sir Pre zi den ti Ən vər Sə dat Qa hi rə də 

ke çi ri lən hər bi pa rad za ma nı suiqəsd nə ti cə sin də öl dü rü lüb. Ter
ror ak tı nın Mi sir rəh bə ri nin İs rail lə sülh bağ la ma sı na ca vab ad dı mı 
ol du ğu bil di ril di. 1978ci il də ABŞın va si tə çi li yi ilə Mi sirİs rail sülh 
sa zi şi im za lan mış, İs rail iş ğal et di yi Si nay ya rı ma da sı nı Mi si rə qay
tar mış, Mi sir isə İs rail döv lə ti ni ta nı mış dı. Bir sı ra mü səl man döv
lət lə ri Ən vər Sə da tın ad dı mı nı Fə ləs ti nin ta le yi nə xə ya nət ki mi qiy
mət lən dir di.

31 il əv vəl...
4 okt yabr 1991-ci il də er mə ni si lah lı dəs tə lə ri Dağ lıq Qa ra bağ 

Mux tar Vi la yə ti nin Mar tu ni və Had rut ra yon la rın da (in di ki Xo ca vənd 
ra yo nu nun əra zi si) azər bay can lı əha li yə qar şı küt lə vi hü cum la ra 
baş la yıb lar. Er mə ni lə rin iki aya ya xın sü rən si lah lı bas qın la rı nə ti cə
sin də 30dan çox ya şa yış mən tə qə sin də azər bay can lı əha li nin et nik 
tə miz lən mə si hə ya ta ke çi ril di. Re gion da kı SS Rİ Da xi li Qo şun la rı nın 
böl mə lə ri baş ve rən lə rə seyr çi idi. Xo ca vənd ra yo nu nun er mə ni iş
ğa lı al tın da olan kənd lə ri 2020ci il də 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin
də azad edil di.

29 il əv vəl...
4 okt yabr 1993-cü il də Mosk va da iki həf tə yə ya xın sü rən pre zi

dentpar la ment qar şı dur ma sı güc tət bi qi ilə ba şa ça tıb. Pre zi dent 
Yelt sin tə rə fin dən bu ra xıl mış Ali So ve tin tə rəf dar la rı nın si la ha əl 
at ma sı na ca vab ola raq şə hə rə hər bi qüv və lər ye ri di lib, par la ment 
bi na sı to pa tu tu lub. Ali So ve tin səd ri R.Xas bu la tov, qi ya ma dəs tək 
ve rən vit sepre zi dent A.Ruts koy və baş qa la rı həbs edi lib. Toq quş
ma lar da 100dən çox ölən və ya ra la nan ol muş du. Bu ha di sə dən 
son ra Ru si ya da so vet lə rin möv cud lu ğu na rəs mən son qo yul du. 
1993cü il de kab rın 12də ye ni Kons ti tu si ya qə bul olun du və qa nun
ve ri ci or qan ki mi Döv lət Du ma sı tə sis edil di.

28 il əv vəl...
4-5 okt yabr 1994-cü il də Ba kı da və Gən cə də döv lət çev ri li şi nə 

cəh din qar şı sı alı nıb. Çev ri li şə ha zır lıq okt yab rın 3də DİNin Xü
su si Tə yi nat lı Po lis Dəs tə si nin rəh bə ri Röv şən Ca va dov və qar
da şı, Xə tai ra yo nu nun pro ku ro ru Ma hir Ca va do vun Res pub li ka 
Pro ku ror lu ğu na bas qı nı ilə baş la mış dı. Okt yab rın 4də pro ses lə
rin ida rə çi si olan baş na zir Su rət Hü sey no vun gös tə ri şi ilə si lah
lı dəs tə lər Gən cə də ha ki miy yə ti de vir mə yə cəhd et di. Pre zi dent 
Hey dər Əli ye vin təd bir li si ya sə ti və qə tiy yə ti sa yə sin də bu nun qar
şı sı alın dı, çev ri liş et mək is tə yən qüv və lər zə rər siz ləş di ril di. Okt
yab rın 4ü ge cə Hey dər Əli ye vin ça ğı rı şı ilə Pre zi dent Apa ra tı nın 
bi na sı önü nə top la nan on min lər lə in san döv lət baş çı sı na dəs tək 
ver di. 5 okt yabr da “Azad lıq” mey da nın da ümum xalq mi tin qin də 
çı xış edən Hey dər Əli yev döv lət çi li yin mü da fiəsi nə qalx dı ğı na gö
rə Azər bay can xal qı na tə şək kür et di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Stokholmdakı sərgidə Azərbaycan guşəsi

StokholmBələdiyyəsitərəfindən
keçirilən“Mədəniyyətvəmüx
təlifliksərgisi”ndəİsveçpaytax
tındafəaliyyətgöstərəndiaspor

təşkilatlarıiştirakediblər.

İs veçAzər bay can Dər nə yi (SAF) də 
sər gi nin ke çi ril di yi mə kan da öz gu şə si 
ilə təm sil olu nub. 

Gu şə də SAF dər nə yi nin fəaliy yət is ti
qa mət lə ri, o cüm lə dən təş ki lat nəz din də 
“Qa ra bağ” həf tə so nu mək tə bi və “Qa ra
bağ” rəqs qru pu haq qın da mə lu mat ve
ri lib.

Da ha son ra Azər bay ca nın ta ri xi, xal qı
mı zın zən gin mə də niy yə ti və adət ənə
nə lə ri, mil li ge yim lə ri haq qın da mə lu mat 
diq qə tə çat dı rı lıb. SAF dər nə yi nin mil li 
ge yim li üzv lə ri yer li ic ti maiy yət nü ma
yən də lə ri nə öl kə miz lə bağ lı ta nı tım bro
şür lə ri pay la ya raq, on la rın sual la rı nı ca
vab lan dı rıb.

Həm çi nin Azər bay ca nın otuz ilə ya xın 
iş ğal və ta la na mə ruz qal mış əra zi lə ri, 
Qa ra bağ hə qi qət lə ri haq qın da da söz 
açı lıb.

Avropada internet şəbəkəsindən istifadə kəskin artıb

AvropaStatistikaİdarəsi–“Av
rostat”Avropaİttifaqına(Aİ)üzv
ölkələrdərəqəmsaltəminetmə
sahəsindəbuyaxınlardaaparı

lantədqiqatınnəticələrinidərcedib.

Təd qi qa tın nə ti cə lə ri ko ro na vi rus pan
de mi ya sı baş lan ma sı ilə Aİyə üzv öl kə lər
də in ter net şə bə kə sin dən və mo bil ci haz
lar dan is ti fa də nin kəs kin art dı ğı nı gös tə rir.

Ötən il or ta sə viy yə li Av ro pa ailə si nin 
91 faizi nin ge niş zo laq lı in ter ne tə çı xı şı 

olub ki, bu da ABŞda kı or ta gös tə ri ci
dən cə mi 1 faiz bən di aşa ğı dır.

He sa ba ta əsa sən, Av ro pa ailə lə rin
də in ter ne tə əl ça tan lıq son 10 il ər zin də 
daim ar ta raq ümu mi lik də 17 faiz yük sə
lib. Hal bu ki dün ya üz rə ar tım or ta he
sab la 6 faiz bən di təş kil edib.

Ha zır da ge niş zo laq lı in ter ne tin ümu
mi həc mi Aİnin bö yük şə hər lə rin də 95,6 
faiz təş kil edib. Bu nun la be lə, nis bə tən 
in ki şaf dan ge ri qa lan re gion lar da da bu 
gös tə ri ci 86 faiz dən aşa ğı de yil.

“Ənənələrdən gələcəyə birlikdəyik!”
Ölkəmiz Bursada IV Dünya Köçəri Oyunlarında təmsil olunub

əvvəli səh. 1-də

Qeyd edək ki, ümu mi lik də 102 
öl kə nin təm sil olun du ğu IV Dün ya 
Kö çə ri Oyun la rın da 14ü ənə nə vi 
oyun və 30dək per for mansgös tə
ri ol maq la 40dan çox ka te qo ri ya
da çı xış lar olub. Öl kə miz ya rış lar
da kə mər gü lə şi, pəh lə van gü lə şi, 
yağ lı gü ləş, mil li oxat ma – ümu mi
lik də 12 növ də təm sil olu nub.

İz nik də ya rış la rın ke çi ril di
yi id man kən din də mə də niy yət 
ça dır la rı da fəaliy yət gös tə rib, 
iş ti rak çı öl kə lə rin əl sə nət kar
lı ğı, mət bəx mə də niy yə ti və s. 
nü ma yiş olu nub. TÜRK SOYun 
ça dı rın da Azər bay can dan xal
ça çı Na zi lə Əbi lo va və də ri üz rə 
rəng kar Pər va nə Ey yu bo va da 
nə fis əl iş lə ri ni təq dim edib lər. 

Bun dan əla və, Azər bay ca
nın Tür ki yə də ki Sə fir li yi tə rə
fin dən qu ru lan ça dır da ta ri xi irs 
və  mə də niy yət nü mu nə lə ri miz 
təb liğ edi lib. Ça dır da qu ru lan fo
to sər gi də Azər bay ca nın Və tən 
mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı şan
lı Qə lə bə, Azər bay canTür ki yə 

qar daş lıq mü na si bət lə ri, həm çi
nin Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh
bər li yi ilə iş ğal dan azad olu nan 
tor paq la rı mız da hə ya ta ke çi ri lən 
qu ru cu luq iş lə ri əks olu nub.

Şi ma li Kipr Türk Cüm hu riy
yə ti nin Pre zi den ti Er sin Ta tar, 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay 
Əfən di ye va, Azər bay can tə rə fin
dən Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı Ağ
saq qal lar Şu ra sı nın üz vü Hə sən 
Hə sə nov və di gər rəs mi şəxs
lər Azər bay can ça dı rı nı zi ya rət 
edib. Azər bay ca nın Tür ki yə də ki 
sə fi ri Rə şad Məm mə dov qo naq
la ra bu ra da kı sər gi ba rə də mə lu
mat ve rib.

Okt yab rın 2də IV Dün ya Kö
çə ri Oyun la rı nın tən tə nə li bağ
la nış mə ra si mi də rəng li gö rün
tü lər lə yad da qa lıb. Azər bay can 
təm sil çi lə ri də öz per for mans la
rı nı gös tə rib lər.

Bağ la nış mə ra si min də F.Əmi
rov adı na Azər bay can Döv lət 
Mah nı və Rəqs An samb lı,  “Cən
gi” est ra da və folk lor an samb lı 

TÜRK SOYun tə şək kür dip lo mu, 
kol lek tiv lə rin ba let meys ter lə
ri təş ki la tın “Aşıq Vey səl” xa ti rə 
me da lı ilə təl tif olu nub lar.

Qeyd edək ki, türk xalq la rı nın 
mil li oyun la rı nı can lan dır maq, in
ki şaf et dir mək və qo ru maq məq
sə di lə Dün ya Kö çə ri Oyun la rı nın 
ke çi ril mə si tə şəb bü sü 2012ci 
il də Biş kek də Türk Şu ra sı nın 
(2021ci il dən Türk Döv lət lə ri 
Təş ki la tı) sam mi tin də qal dı rı lıb. 
Tə şəb büs Türk Şu ra sı na üzv öl
kə lə rin döv lət baş çı la rı tə rə fin dən 
dəs tək lə nib və oyun lar ilk də fə 

2014cü il də Qır ğı zıs tan da, İs sık
Kul gö lü nün sa hi lin də ki Çol pon
Ata şə hə rin də ger çək lə şib. Son
ra kı iki Oyun la ra da (2016, 2018) 
Qır ğı zıs tan ev sa hib li yi edib. 

Türk Şu ra sı na üzv öl kə lə rin 
döv lət baş çı la rı nın 2018ci il də 
Çol ponAta şə hə rin də ke çi ri lən 
zir və gö rü şün də növ bə ti – IV 
Dün ya Kö çə ri Oyun la rı nın 2020
ci il də Tür ki yə də təş kil olun ma sı
na dair qə rar qə bul olun muş, ev 
sa hib li yi Bur sa ya ve ril miş di.

La kin 2020ci il də baş la nan 
pan de mi ya sə bə bin dən Oyun
lar əv vəl cə 2021ci, son ra 
isə 2022ci ilə er tə lən di. Bu il 
Bur sa nın həm çi nin “Türk Dün
ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” 
ol ma sı bu bey nəl xalq təd bi rin 
əhə miy yə ti ni da ha da ar tı rıb. IV 
Dün ya Kö çə ri Oyun la rı na  re
kord say da öl kə və id man çı nın 
qa tıl ma sı da bu nun gös tə ri ci si
dir. Xa tır la daq ki, bun dan ön cə
ki III Dün ya Kö çə ri Oyun la rın da 
62 öl kə dən 2 mi nə ya xın iş ti
rak çı ol muş du.

IV Dün ya Kö çə ri Oyun la rı
nın bağ la nış mə ra si min də çı xış 
edən Tür ki yə nin gənc lik və id
man na zi ri Meh met Mu har rem 
Ka sa poğ lu “Oyun la rın qa za na nı 
qar daş lıq, sev gi, say ğı, bir lik və 
bə ra bər lik dir” de yib. 

Təd bi rin təş ki lat çı la rın dan 
olan Dün ya Et nos por Kon fe de
ra si ya sı baş qa nı Bi lal Ər do ğan 
növ bə ti,  V Dün ya Kö çə ri Oyun
la rı nın 2024cü il də Qa za xıs tan
da ke çi ri lə cə yi ni bil di rib.

Bütün kənd blogerliyə girişib...
Asan pul qazanmaq istəyirlər

HindistandakıTulsikəndisakinlərinsosialşəbə
kələrdəfəallığısayəsindəməşhurlaşıb.Kəndin,
deməkolarki,bütünəhalisivideoblogerliyəgirişib.

Sa kin lə rin hər bi ri öz lə ri nin və qon şu la rı nın hə ya
tı nı, kənd də ki ya şa yı şı, ət raf da baş ve rən lə ri və s. 
ba rə də vi deolar çə kə rək ak tiv şə kil də so sial şə bə
kə lər də pay la şır lar.

Bu ba rə də “Od dity Cent ral” por ta lın da yer alan mə
lu ma ta gö rə, kən din 3 min nə fər sa ki ni var. Son il lə rə 
qə də rə on la rın ək sə riy yə ti fer mer lik lə məş ğul olur du. 
La kin blo ger lə rin so sial şə bə kə pay la şım la rı ilə asan 
pul qa zan dıq la rı nı öy rə nən dən son ra bir ne çə sa kin 
bu fəaliy yə tə baş la mış dı. Be lə cə, təd ri cən bü tün sa
kin lər işi nipe şə si ni atıb blo ger ol maq qə ra rı na gə lib. 

İn di hər kəs sə hər əlin də vi deoka me ra və ya 
smart te le fon ev dən çı xır, kən di, elə cə də ət raf yer
lə ri do la şır, son ra da çək dik lə ri vi deola rı so sial şə
bə kə he sab la rın da ya ya raq mak si mum “bə yən mə” 
(və ona mü va fiq pul) qa zan ma ğa ça lı şır lar.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, Tul si kən din də vi deokon
tent sa hi bi olan sa kin lər dən ən gən ci  15, ən qo ca sı 
85 ya şın da dır.

V.Kamal

Fəxriyyə Xələfova “Annual Awards for Top Influencers” 
mükafatına layiq görülüb

FransanınpaytaxtıParisdəkeçirilənBey
nəlxalqİnvestisiyaKonqresində(Interna
tionalInvestmentCongress)iştirakedən
tanınmışmodelyerdizayner,Əməkdar
incəsənətxadimiFəxriyyəXələfovabu
qurumun2022ciilüzrə“AnnualAwards
forTopInfluencers2022”nominasiyasın
damükafatalayiqgörülüb.

Bey nəl xalq təd bi rin mü ka fat çı la rı, o cüm lə
dən Fəx riy yə Xə lə fo va nın iş ti ra kı ilə mət buat 
konf ran sı ke çi ri lib. O, mət buat konf ran sın da 
Azər bay can mo da alə mi, özü nün ya rat dı ğı 
di zayn lar və par fü me ri ya haq qın da mə lu mat 
ve rib. Fəx riy yə Xə lə fo va  Bey nəl xalq İn ves ti
si ya Konq re si nin növ bə ti təd bi ri ni Ba kı da ke
çir mə yi tək lif edib.

İ
stanbulşəhəri2023cüildə
“TürkDünyasınınGənclik
Paytaxtı”olacaq.Bubarədə
TürkDövlətləriTəşkilatının
(TDT)gənclərvəidmanna
zirlərininBursadakeçirilən
VItoplantısındaqərarqəbul
olunub.

Tür ki yə nin gənc lik və id man 
na zi ri Meh met Mu har rem Ka
sa poğ lu İs tan bu lun “Gənc lik 
Pay tax tı” adı nı qü rur la da şı
ya ca ğı na, Türk dün ya sı gənc
lə ri ara sın da həm rəy li yin da
ha da güc lən mə si nə, elə cə də 
əmək daş lıq əla qə lə ri nin da ha 
da in ki şa fı na və si lə ola ca ğı
na əmin li yi ni ifa də edib. Qeyd 
edək ki, bun dan əv vəl “Türk 

Dün ya sı nın Gənc lik Pay tax tı” 
adı nı Öz bə kis ta nın Bu xa ra şə
hə ri da şı yıb.

TDTnin gənc lər və id man 
na zir lə ri nin 6cı top lan tı sın da 
Azər bay ca nın gənc lər və id man 
na zi ri Fə rid Qa yı bov, elə cə də 
Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Qa
za xıs tan, Türk mə nis tan, Ma ca
rıs ta nın aidiy yə ti na zir lə ri, Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın Baş ka ti bi 
Bağ dat Am re yev iş ti rak edib lər.

MehparəSultanova 
Ankara

İstanbul 2023-cü ildə “Türk Dünyasının 
Gənclik Paytaxtı” olacaq
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