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büstünü hazırlayan heykəltəraş
 “Nizami Gəncəvi İli”ndə “Dostluq” 

ordeni ilə təltif olunmağım böyük şərəfdir” 
Xəbərverildiyikimi,PrezidentİlhamƏliyevfevralın5-dəAzər-
baycaniləÇinarasındamədəniəlaqələrininkişafındaxid-
mətlərinəgörəYüenSikunun“Dostluq”ordeniilətəltifedilməsi
haqqındasərəncamimzalayıb.

Çinliheykəltəraş-rəssamYüenSikunAzərbaycanındahişair
vəmütəfəkkiriNizamiGəncəvininPekininÇaoyanparkındaqo-
yulmuşbüstününmüəllifidir.
Dövlətimizinbaşçısınındahişairindünyanınən irişəhərlərin-

dənolanPekindəkibüstünühazırlayanheykəltəraşıməhz“Niza-
miGəncəviİli”ndətəltifetməsixüsusiləəlamətdardır.
CintayİncəsənətMərkəzinindirektoru,ÇinKreativSənayeAl-

yansınınprezidenti,professorYüenSikunmüxtəlifxalqlarında-
hilərininbüstlərinihazırlaması iləməşhurdur.Konfutsi,Mahat-
maQandi,Aristotel kimi onlarla şəxsiyyətin abidəsinin olduğu
Çaoyanparkınınərazisində2012-ciildədahiNizamiGəncəvinin
tuncdantökülmüşbüstüqoyulub.
DahiNizamininbüstünühazırlayanheykəltəraşkimiməhz“Ni-

zamiGəncəvi İli”ndəAzərbaycanPrezidenti İlhamƏliyevtərə-
findən“Dostluq”ordeniilətəltifolunmağımmənimüçünböyük
şərəfdir.
BusözləriprofessorYüenSikunAZƏRTAC-ınxüsusimüx-

biri iləsöhbətindədeyib.HeykəltəraşAzərbaycaniləÇinara-
sındamədəni əlaqələrin inkişafındakı xidmətlərinə görə təltif
olunması barədə xəbəri eşidəndə xeyli sevindiyini söyləyib:
“Bu mükafata layiq görülməyim mənim üçün qürurvericidir.
Təəssüfedirəmki, indiyədəkPrezident İlhamƏliyevləgörüş-
məkimkanımolmayıb.Ümidedirəmki,nəvaxtsaAzərbaycana
səfər edəndə, bu cür yüksək ordenə layiq görüldüyüm üçün
PrezidentƏliyevəşəxsəntəşəkküredəcəyəm.MənhəttaÇin
kalliqrafiya sənəti janrındaAzərbaycan Prezidentinin rəsmini
də çəkmişəm. ƏgərAzərbaycana səfər edə bilsəm, ölkənizi
daha yaxından tanımaq, ən əsası isə dahi Nizaminin şəhəri
olanGəncənigörməkistərdim”.
YüenSikunNizamininbüstünü8ayahazırlayıb.O,büstüzə-

rində işləyərkən şairin daxili aləmini təqdimetməküçünonun
əsərlərinidəmütaliəedib.“NizamiGəncəviAzərbaycanxalqının
bəşəriyyətəbəxşetdiyidahidir.Onunpoeziyasımənəvikamilli-
yi,insanpərvərliyiiləfərqlənir.ÇaoyanparkındayerləşənCintay
İncəsənətMərkəzinin ərazisində dünyanınmüxtəlif xalqlarının
tanınmışşəxslərininbüstüvar.OnlarıniçərisindəNizamidövrü-
nəgörəənuzaqkeçmişdəyaşamışşəxsiyyətdir.Əsərləriniona
görəmütaliəetməkqərarınagəldim,çünkibu,mənədahiNiza-
mininobrazını yaratmaqdaənyaxşıbələdçiolacaqdı.Burada
abidələriolandigərgörkəmlişəxsiyyətlərləmüqayisədəNizami
Gəncəvinin tərənnüm etdiyi ideyalar təkcə öz xalqına ünvan-
lanmayıb.Nizamiözəsərləriiləbütündünyaxalqlarınıədalətə,
humanizmə,safsevgiyəçağırıb.Məhzeləonagörədirki,Şərq
poeziyasınıngörkəmlinümayəndəsiolanNizaminibütündünya-
datanıyırlar,oxuyurlar,onunirsiniaraşdırırlar.Buparkıziyarət
edənlərdünyaədəbiirsindəNizamiGəncəvikimibirdahininol-
masıbarədəməlumatəldəedəbilərlər.Buişdəmənimdəəmə-
yimolduğuüçünçoxqürurluyam”,–deyəheykəltəraşbildirib.

Tahir Əliyevin filmi Kazan festivalında 
nümayiş olunacaq

RejissorTahirƏliyevin“Qırmızı”qısametrajlıbədiifilmiRusiya-
nınKazanşəhərindəkeçirilənZİLANTBeynəlxalqFilmFesti-
valınınfinalmərhələsinəseçilib.Festivalınfinalı20-21fevral
tarixlərindəgerçəkləşəcək.

ZİLANTkinofestivalı2017-ciildənetibarənildəikidəfətəşkil
olunur.Həmhəvəskar,həmdəpeşəkarlarüçünseçimvəiştirak
imkanıyaradılanfestivaldayaş,janrvənominasiyaməhdudiy-
yətiyoxdur.Festivaltələbəfilmlərivəvideobloqlardanpeşəkar
kinematoqrafçılarınqısavətammetrajlıfilmlərinədəknominasi-
yalarıəhatəedir.
“Qırmızı”filmivalideynləriayrıldığıüçünucqarkənddətəkya-

şayanməktəbli qız haqqındadır.Onun yeganə arzusu kəndin
palçıqlıdolanbaclarındatəzəqırmızıayaqqabıdagəzməkdir.
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MƏDƏNİYYƏT

2021-ciildəÖzbəkistanınvətürkdünyasınınböyükşairiƏlişir
Nəvainin(1441–1501)anadanolmasının580illiyitamamolur.Bu
münasibətləÖzbəkistandasilsilətədbirlərnəzərdətutulub.Pre-
zidentŞavkatMirziyoyevinyubileyləbağlıimzaladığıfərmanda
ƏlişirNəvaiadınaBeynəlxalqİctimaiFondunyaradılması,“Əlişir
Nəvai”ordeninintəsisedilməsi,şairinəsərlərininxariciölkələr-
dəkiəlyazmalarınınfaksimilenəşri,elmikonfransların,festivalvə
müsabiqələrinhəyatakeçirilməsiəksinitapıb.

İlin sonunadək davam edə-
cək yubiley tədbirlərinə Əlişir
Nəvainin doğum günü (9 fev-
ral) ərəfəsində start verilib. Bu
günlərÖzbəkistandaşairəhəsr
olunmuşbeynəlxalqkonfranslar
keçirilir və bu tədbirlərdə ölkə-
mizdətəmsilolunur.

***
Əlişir Nəvai adına Daşkənd

DövlətÖzbəkDilivəƏdəbiyyatı
Universitetində keçirilən “Əlişir
Nəvai və XXI əsr” adlı beynəl-
xalqkonfransaonlaynformatda
birsıraölkələrdənalimvətəd-
qiqatçılarqatılıb.

Tədbirdə iştirak edən Özbə-
kistandakıHeydərƏliyevadına
Azərbaycan Mədəniyyət Mər-
kəzinin direktoru Samir Abba-
sovbildiribki,konfransölkəmiz
üçündəçoxəlamətdarhadisə-
dir.Azərbaycanvəözbəkədəbi
əlaqələrinin tarixindən danışan
S.Abbasov qeyd edib ki, Əlişir
Nəvai bu əlaqələrin fövqündə
duran şəxsiyyətlərdən biridir.
Özbək ədəbi dilinin yaradıcısı
olan Əlişir Nəvai xalqın ehtira-
mınıqazanmışdı.
AMEA-nın vitse-prezidenti,

akademik İsaHəbibbəylininon-
laynformatdatəqdimetdiyiƏlişir

Nəvai yaradıcılığının Azərbay-
canda öyrənilməsi, əsərlərinin
nəşri ilə bağlıməruzəsimaraq-
laqarşılanıb.Akademikdiqqətə
çatdırıb ki, Əlişir Nəvai dünya
ədəbiyyatı tarixinə türk dilində
“Xəmsə”yazanşairkimidüşüb.
Konfransda məlumat verilib

ki, Daşkənd Dövlət Özbək Dili
vəƏdəbiyyatı Universiteti Elmi
şurasının qərarı ilə AMEA-nın
NizamiGəncəvi adınaƏdəbiy-
yat İnstitutunun direktoru İsa
Həbibbəyli və institutun şöbə
müdiri,filologiyaelmləridoktoru
AlmazÜlviBinnətovaAzərbay-
can-Özbəkistan ədəbi əlaqələ-

ri sahəsində xidmətlərinə görə
universitetin fəxri professoru
adına layiq görülüblər. Univer-
sitetin rektoru Şuxrat Sira-
cəddinov fəxri professor dip-
lomlarınıçatdırmaqüçünSamir
Abbasovatəqdimedib.

***

DaşkəndDövlətŞərqşünaslıq
Universitetində keçirilən “Əlişir
Nəvai dünya şərqşünaslarının
gözü ilə” mövzusunda beynəl-
xalq konfransda Azərbaycanın
Özbəkistandakı səfiri Hüseyn
Quliyev çıxış edib. Səfir ölkə-
mizdəƏlişirNəvai irsinəböyük
maraq olduğunu, onun kitabla-
rının nəşr edildiyini, haqqında
dissertasiyalar yazıldığını bildi-
rib.Vurğulayıb ki,Nəvai böyük
Azərbaycan şairi Nizami Gən-
cəvinin “Xəmsə”sindən sonra
tarixdətürkdilində“Xəmsə”ya-
zanilkşairkimiqalıb.
Konfransa videobağlantı ilə

qoşulan TÜRKSOY-un Baş ka-
tibininmüaviniBilalÇakıcı,Tür-
kiyəninMərmərə Universitetinin
rektoruErolOzvarvəbaşqaları
ƏlişirNəvainindünyaədəbiyya-
tı və mədəniyyətində yerindən
söhbətaçıblar.BakıDövlətUni-
versitetinin professoru Nisbət

Mehdiyeva onlayn formatda
“Nəvai vəAzərbaycan”mövzu-
sundaməruzəiləçıxışedib.

***
Əlişir Nəvainin 580 illik yubi-

leyinə həsr olunmuş daha bir
beynəlxalqkonfransÖzbəkistan
ElmlərAkademiyasınınDil,Ədə-
biyyatvəFolklorİnstitutu,buöl-
kənin Yazıçılar İttifaqı və Əlişir
Nəvai adına Dövlət Ədəbiyyat
Muzeyitərəfindəntəşkiledilib.
Akademiyanın vitse-prezi-

dentiBaxromAbduxalimovƏli-
şirNəvaini dünya şöhrətli  söz
ustadı kimi xarakterizə edib.
KonfransaonlaynqatılanAMEA
Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə
müdiri,filologiyaelmləridoktoru
AlmazÜlviBinnətovaNəvaivə

-

Marsda həyat varmı?
“Qırmızı planet”in fotoları tədqiq ediləcək
MarsıntədqiqiüzrəÇinzondu“qırmızıplanet”in
2,2milyonkilometrməsafədənçəkilmişilkşəklini
göndərib.ÇinDövlətKosmikİdarəsinin(CNSA)
yaydığıməlumatagörə,kosmikaparatorbitin
dördüncükorreksiyasınıuğurlayerinəyetirib.

“Tyanven-1” iyulun 23-də kosmosa buraxılıb və
197gündüruçuşdadır.O,hazırdaYerdəntəxminən
184milyonkilometrməsafədəyerləşir.Marsaolan
məsafəisə1,1milyonkilometrdir.
Zondun missiyasına Mars orbitində fırlanmaq,

“qırmızıplanet”insəthinəenməkdaxildir.Missiyanın
uğurluolacağıtəqdirdəalimlərplanetinatmosferini,
relyefini,geolojixarakteristikasını,maqnitsahəsini
öyrənəbiləcəklər.Bununlayanaşı,missiyanınəsas
məqsədiMarsdamümkünhəyatəlamətləriniaşka-
raçıxarmaq,həmçiningələcəkdəbuplanetininsan
yaşayışıüçünyararlıolabiləcəyibarədəsualaca-
vabtapmaqdaalimlərəköməketməkdir.

CAVİD

Koronavirusa qarşı peyvənd
İsrail dünyada birinci yerdədir

2020-ciilindekabrındanbaşlaya-
raqmüxtəlifölkələrdəkoronavirusa
(COVİD-19)qarşıvaksinasiyaaparılır.
Birçoxkasıbölkələrvaksinlərəldə
etməkdəçətinlikçəkirvəbuprosesə
hələbaşlamayıblar.Eynizamanda
vaksinasiyaprosesindəliderlərdə
məlumdur.

İsrail dünyada əhalisinin yarıdan ço-
xununkoronavirusaqarşıpeyvəndolun-
duğuilkölkədir.Fevralayınınilkhəftəsi
üzrəməlumatlaragörə,8,9milyonəhali-
siolanİsraildə5,54milyonnəfər,yaxud
əhalinin62,4faizipeyvəndedilib.
BugöstəriciüzrəikinciyeriBirləşmiş

Ərəb Əmirlikləri (44,79 faiz), üçüncü
yeri SeyşelAdaları (40,49 faiz) tutur.
BöyükBritaniyadaəhalinin18,95faizi,
ABŞ-da12,84faizipeyvəndolunub.

Vaksinasiya edilənlərin ümumi sa-
yınagəlincə,hazırdaliderlikBirləşmiş
Ştatlara məxsusdur – 42 milyon nə-
fər. İkinci yerdə Çin (31,2milyon nə-
fər),üçüncüyerdəisəBöyükBritaniya
(12,6milyonnəfər)gedir.
Ümumilikdə fevral ayının ilk həftəsi

üzrə məlumata görə, dünyada 131,9
milyonnəfərvəyaplanetəhalisinin1,7
faizipeyvəndlənib.

Minskdə “Azərbaycanla tanışlıq” 
“Müsəlmanxalqlarının
mədəniyyətgünləri”
layihəsiçərçivəsində
MinskCüməməsci-
dində“Azərbaycanla
tanışlıq”adlıtədbirke-
çirilib.Tədbir“Azərbay-
canİcmalarıKonqresi”
BeynəlxalqİctimaiBirli-
yivəBelarusRespubli-
kasınınMüsəlmanDini
Birliyitərəfindənbirgə
təşkilolunub.

AzərbaycanınBelarusdakısəfiriLə-
tifQəndilovtədbirin fəxriqonağıolub.
Görüşdə Türkiyə və Rusiyanın Bela-
rusdakı səfirliklərinin nümayəndələri,
diaspor və ictimaiyyət təmsilçiləri də
iştirakediblər.
Belarus Respublikasının Müsəlman

DiniBirliyininmüftisiƏbu-BəkirŞaba-
noviç iştirakçıları salamlayıb. “Azər-
baycanİcmalarıKonqresi”Beynəlxalq
İctimai Birliyinin sədri Natiq Bağırov
ölkəmiz haqqında, 30 il işğal altında
olmuşAzərbaycan torpaqlarının azad
edilməsibarədədanışıb.
Tədbirin aparıcısı –Azərbaycan İc-

malarıKonqresiningənclərtəşkilatının

sədriOlesyaKosoykinagörüşüntəşki-
linəvə tədbirdə fəal iştiraketdiklərinə
görəazərbaycanlıgənclərəminnətdar-
lığınıbildirib.
Gənclər SüzannaAğayeva, Səlimə

Kamilova, Aysel-Anastasiya Ağalaro-
va,MariyaİsmayılzadəvəTatyanaPil-
yutik SəmədVurğunun“Azərbaycan”
şeirini söyləyiblər.ŞandaAğayevavə
HümbətSüleymanovAzərbaycanmilli
geyimlərinitəqdimediblər.Azərbaycan
haqqında videofilm nümayiş olunub.
Sonra məsciddəki muzeyə ekskursi-
yakeçirilib.Tədbirinsonundaqonaqlar
Azərbaycanınmillimətbəxinintəamla-
rındandadıblar.

Nizamidən üç yüz il sonra...
Əlişir Nəvainin 580 illiyi Özbəkistan-Azərbaycan 

mədəni-ədəbi əlaqələrinə də yeni zəmin olacaq

Özbək alimi Azərbaycan mövzusunda dissertasiya müdafiə edib
ÖzbəkalimiRüstəmCabbarovƏlişirNəvai
adınaSəmərqəndDövlətUniversitetində“Əli-
şirNəvainin“Ağqoyunludivanı”vəodövrün
ədəbimühitindəyeri”mövzusundadisser-
tasiyamüdafiəedərəkfilologiyaüzrəfəlsəfə
doktoruelmidərəcəsialıb.

RüstəmCabbarovbildiribki,divanAğqoyun-
lu hökmdarıUzunHəsənin oğluSultanXəlilə
həsrolunub.Buəlyazmanıözbəkalimi,filologi-
yaelmləridoktoruAftandilErkinov2012-ciildə

Misir kitabxanasından tapıb. Kitabda 223 qə-
zəl,3müxəmməs,1müstəzadvə1tərcibənd
yeralıb.
Alim qeyd edib ki, Nəvainin divanının üzü

1471-ci ildəTəbrizdəazərbaycanlıxəttatlar tə-
rəfindənköçürülüb.Diqqətçəkənodurki,divan-
dabəzi kəlmələrəskiözbək türkcəsindədeyil,
məhzAzərbaycantürkcəsindəyazılıb.
RüstəmCabbarovhəmdətanınmıştərcümə-


Şimal-qərb zonasına səfər edəcək 
ingilisdilli turistlər üçün

DövlətTurizmAgentliyivəAzərbaycanTurizm
BürosutərəfindənŞimal-qərbturizmdəhliziüzrə
regionalbroşürhazırlanıb.

BroşürdəŞəkiDes-
tinasiyaMenecmenti
Təşkilatınınəhatəetdiyi
Şəki,Qax,Zaqatala,
Balakənrayonlarıüzrə
mədəni-tarixiabidə-
lər,təbiətgözəllikləri,
piknikvəgəzintiyerləri,
mətbəxnümunələri,
sənətkarlıqemalatxa-
naları,səyahətedərkən
istifadəedilənnəqliyyat
növlərihaqdaətrafı
məlumatlarəksinitapıb.

İngilisdilindəhazırlanmışbroşürdə,həmçininre-
giondakımuzeylərinünvanları,əlaqəvasitələrivə
digərfaydalıməlumatlaryeralıb.
Çap materialını https://www.tourismboard.az/

publicationskeçidinədaxilolaraqonlaynformatda
əldəetməkmümkündür.
Qeyd edək ki, bundan öncə Lənkəran vəQuba

Destinasiya Menecmenti təşkilatları tərəfindən də
bucürbroşürlərnəşredilib.

Ayten
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