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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

İyulun2-dəGürcüstanpay-
taxtında–VanoSaracişvili
adınaTbilisiDövlətKonser-
vatoriyasınınböyükzalında
azərbaycanlıdirijor,Əmək-
darartistFuadİbrahimovun
iştirakıiləkonsertkeçirilib.

Musiqi gecəsində Fuad İb
rahimovun dirijorluğu ilə Gia
Kançeli adına Tbilisi Gənclər
Orkestrivəsolistlərçıxışedib
lər.
Proqramda Azərbaycanın

dünyaşöhrətlibəstəkarıFikrət
Əmirovun1947ci ildəyazdığı
simli orkestr üçün “Nizaminin
xatirəsinə”simfoniyası ifaolu
nub.
Konsertdə həmçinin Tbilisi

Gənclər Orkestrinin direkto
ru Mixeil Mdinaradzenin “145/
Xristos” əsərinin premyerası
olub, bəstəkar Otar Qordelinin
fleyta üçün konsertinosu (solist
yunanıstanlıfleytaçıStatisKara
panos)səslənib.

Tədbirdə Azərbaycanın Gür
cüstandakıSəfirliyininəməkdaş
ları, azərbaycanlı iş adamları,
ictimaiyyətnümayəndələriiştirak
ediblər.

Azərbaycan musiqiçilərinin
Tbilisidə çıxış etməsi, eləcə də
gürcü incəsənət ustalarının Ba
kıyadəvətolunmasımədəniəla
qələrimizin inkişafında mühüm

rol oynayır. Bu sözləri Tbilisi
Gənclər Orkestrinin direktoru,
bəstəkar Mixeil Mdinaradze
söyləyib.
Fuad İbrahimovun dirijor

luğu ilə keçən konsertin həm
gürcü sənətsevərlər, həm də
Tbilisidə yaşayan azərbay
canlılar tərəfindən maraq
la qarşılandığını vurğulayan
M.Mdinaradzekonsertdədahi
bəstəkarFikrətƏmirovunbö
yük mütəfəkkir Nizami Gən
cəviyə həsr etdiyi simfonik
musiqinin səslənməsinin də
əlamətdar hadisə olduğunu
bildirib: “Arzu edirəm ki, bu

cür konsert tədbirləri, musiqili
gecələr teztez təşkil olunsun.
Azərbaycan musiqisini dinlə
məkhərzamanxoşdur”.

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

607 il əv vəl...    
6 iyul 1415-ci il dəAvropanınməşhurmütəfəkkiri,ÇexiyaReforma

siyasının ideoloquYanQus (13771415) tonqaldayandırılıb.Katolik
kilsəsindəislahatlarıntərəfdarıkimiçıxışedənvəxalqkütlələrininse
vimlisinəçevrilənY.QusVatikanınqəzəbinətuşgəlmişdi.O,əvvəlcə
zindanaatıldı,katolikdinrəhbərlərininbaxışlarınıdəyişməkbarədətə
ləbindənboyunqaçırdıqdansonraisəbarəsindəölümqərarıçıxarıldı.

211 il əv vəl...    
5 iyul 1811-ci il də 

Venesuela Latın Ame
rikasındakı İspaniya
müstəmləkələri içə
risində birinci olaraq
müstəqilliyinielanedib.
Paytaxt Karakasda Si
mon Bolivar və Fran
sisk de Marandanın
təşəbbüsü iləçağırılan
konqresdəölkəninkonstitusiyasıhazırlanıb.Lakinölkəgerçəkmüs
təqilliyiniəldəetməküçün15ilİspaniyahökmranlığınaqarşımüha
ribəaparmalıoldu,1830cuildəVenesuelaRespublikasıelanedildi.

123 il əv vəl...    
7 iyul 1899-cu il dəABŞHavayadalarınıişğaledib.Sakitokean

dakıarxipelaqəvvəlcəİspaniyanın,sonraisəBritaniyanınnəzarə
tindəolmuşdu.HavayadalarıştatstatusuiləABŞabirləşdirildi.

101 il əv vəl...    
5 iyul 1921-ci il dəRusiyaKommunist(bolşevik)PartiyasıQafqaz

Bürosunun iclasındaDağlıqQarabağınAzərbaycanSSRin tərki
bindəsaxlanılmasıbarədəqərarqəbuledilib.Birgünöncəbüroda
ermənitərəfiOrconikidzevəKirovundəstəyiiləDağlıqQarabağın
Ermənistanaverilməsinəçalışsalarda,N.Nərimanovbaşdaolmaq
laAzərbaycanınkommunistrəhbərliyininetirazıvəRK(b)PMKnın
işəqarışması nəticəsindəbununqarşısı alınmışdı.Bununlabelə,
QafqazBürosununqərarındaDağlıqQarabağaAzərbaycanıntərki
bindəvilayətmuxtariyyətiverilməsiqeydolunmuşdu.

99 il əv vəl...    
7 iyul 1923-cü il dəAzərbaycanSSRMərkəziİcraiyyəKomitəsires

publikaərazisindəDağlıqQarabağMuxtarVilayətinin (DQMV) təşkil
olunmasıbarədədekretverib.Sənəddəbuaddımınazərbaycanlıvə
ermənixalqlarıarasında“beynəlmiləlhəmrəyliyinmöhkəmlənməsinə”
xidmətedəcəyivurğulanırdı.DekretRusiyaK(b)PninQafqazBürosu
nunikiiləvvəlqəbuletdiyitövsiyəqərarınaəsasənverilmişdi.Həmin
qərardamuxtariyyətinmərkəziŞuşagöstərilsədə,AzərbaycanMİK
nin dekretində vilayətinmərkəzi kimi Xankəndi qəsəbəsi seçilmişdi.
DQMVbölgədəerməniseparatçılığınınvəErmənistanınAzərbaycana
qarşıəsassızəraziiddialarınınhərbimünaqişəyəkeçməsindənsonra,
1991ciilin26noyabrındaAzərbaycanAliSovetitərəfindənləğvedildi.

85 il əv vəl...    
7 iyul 1937-ci il dəYaponiyaÇinləmüharibəyəbaşlayıb.1936cıildə

Mancuriyanı(ŞimaliÇin)işğaledənYaponiyanınməqsədiÇinibütünlük
ləözünətabeetdirməkidi.Sayı3milyonaçatan,lakinpissilahlanmış
Çinqoşunları400minlikYaponiyaordusunaməğluboldu.Yalnız1945ci
ilinyayındaSSRİqoşunlarıYaponiyanınÇinərazisindəkiKvantunordu
sunuməğlubetdivəölkəyaponhökmranlığındanxilasoldu.

79 il əv vəl...    
5 iyul 1943-cü il də II 

Dünya müharibəsində
həlledici mərhələlər
dənolanKurskdöyüşü
başlayıb.Hitler tərəfin
dən təsdiqlənən “Qa
la”adlıhücumplanının
icrasına faşistlərin elit
qüvvələri, o cümlədən
böyük tank qoşunları
cəlbolunmuşdu.Avqustun23dəksürəndöyüşalmanlarınməğlubiy
yətiilənəticələndi.Faşistlər500minnəfərədəkcanlıqüvvəitirmişdi.

47 il əv vəl...    
6 iyul 1975-ci il dəHindokeanındakı(Afrikanınşərqində)Qəmər

adaları Federativ İslam Respublikası kimi müstəqilliyini elan edib.
2002ciildənQəmərAdalarıİttifaqıadlanır.QəməradalarıXIXəsrin
sonundanFransanınnəzarətinəkeçmişdi.Ərazisi2,2minkvadratki
lometr,900minnəfərəçatan(2010)əhalisininəksəriyyəti(antaloatra
xalqı)müsəlmandır.

44 il əv vəl...    
7 iyul 1978-ci il dəBritaniyanınOkeaniyadakımüstəmləkəsiolan

Solomonadalarımüstəqillikəldəedib.

20 il əv vəl...    
5 iyul 2002-ci il dəPrezidentHeydərƏliyevinfərmanıiləAzərbaycan

dövlətininxaricdəkisoydaşlarlaəlaqələrinitənzimləyəcəkqurum–Xarici
ÖlkələrdəYaşayanAzərbaycanlılarlaİşüzrəDövlətKomitəsiyaradılıb.
Prezident İlhamƏliyevin19noyabr2008ci il tarixli fərmanı iləqurum
DiasporlaİşüzrəDövlətKomitəsinəçevrilib.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

İtalyan kinosunun 95 yaşlı gözəli

İ
taliyanındünyaşöhrətliaktrisası,ötən
əsrin50-ciillərindəitalyankinosunun
simasıolmuşCinaLollobricidaiyulun
4-də95yaşınıqeydedib.

ƏsladıLuicinaolanaktrisaSubiakoşə
hərində mebel ustası ailəsində doğulub.
Ailədə ondan savayı daha üç qız uşağı
vardı.Uşaqlığıdağlarınarasındayerləşən
ucqarbirkənddəkeçib.1945ciildəailəsi
RomaətrafınaköçübvəCinaküçərəssa
mıkimiilkpulunukarikaturaçəkməkləqa
zanıb.Həmçininoperavokaldərslərialır
vəteatrməktəbindəoxuyurdu.
1946cı ildəkinodaepizodikrolları ilə

debütedib.1947ciildə“Missİtaliya”gö
zəllikmüsabiqəsindəüçüncüyeritutub.
19501951ciillərdəaktrisaartıqCinaLol

lobricidaadıiləitalyanfilmlərindəbaşrolla
ra dəvət alıb. Ona dünya şöhrətini fransız
kinorejissorKristian Jakın “Fanfan zanbaq”

filmindəkigözəlAdelineobrazıgətirib,tərəf
müqabil Jerar Filip olub. 1952ci ildə onlar
yenidənçəkilişmeydançasında–“Gecəgö
zəlləri”filmindəgörüşüblər.
CinaLollobricidakinokaryerasını1973cü

ildədayandırsada,90cıillərədəkrejissorla

rınisrarlıdəvətləriüzərinəarasırayenə
kinokamera önünə keçib. Ümumilikdə
60dan çox filmdə çəkilib, onların yarı
dançoxu1950ciillərdəlentəalınıb.Akt
risanınəndiqqətçəkənrollarındanbiridə
JanDelannuanınrejissoruolduğu“Paris
NotrDamkilsəsi”ndə(1956)Esmeralda
obrazıdır.
70ci illərdə çəkiliş meydançasından

ayrıldıqdan sonra Lollobricida peşə
kar fotoqraf olub, bir neçə albombura
xıb.PolNyuman,SalvadorDalivəFidel
Kastroonunüçünpozveriblərvəsonra
larCinaonlarhaqqındafilmçəkib.Akt
risa kinodan getdikdən sonra rəsm və

heykəltəraşlıqla da məşğul olub. Həmçinin
birçoxfilmfestivallarındajüriüzvüvəfəxri
qonaqolub.Həmişədə zahiri görünüşü ilə
diqqətləri özünə çəkib.Yaşının bu çağında
da onu gözəllik və dəb üslubunun ikonası
adlandırırlar.

TürkMədəniy-
yətiTəşkilatı–TÜRKSOY-
unAnkaradakıkatibliyin-
dətanınmışqazaxşairi

Tədbirdə TÜRKSOYun Baş
katibiSultanRaev,TürkDilQu
rumunun prezidenti Gürer Gül
sevin,TürkiyəPrezidentininbaş
müşaviriYalçınTopçu,

Türkiyədəki səfirləri Yerkebulan
Sapiyev, Rəşad Məmmədov,
KubaniçbekÖmuraliyevvədigər
qonaqlariştirakediblər.
Baş katib Sultan Raev tədbiri

açaraqMuxtarŞahanovuntəkcə
müasirqazaxədəbiyyatınındeyil,
Türkdünyasınıntanınmışşairiol
duğunuvurğulayıb:“Ohəmdə11
il Qazaxıstanın Qırğızıstandakı
səfirikimifəaliyyətgöstərib,“Ma
nas” dastanının bütün dünyada
tanınmasınamisilsiz töhfələrve
rib,Türkdünyasıxalqlarıilədaim
yaxın əlaqələr saxlayıb. Mux
tar Şahanovun 80 illik yubileyin
TÜRKSOYda qeyd etməkdən
çoxməmnunuq...”.
Sonra çıxış edənMuxtar Şa

hanov “Həyatım boyu həmi
şə doğru bildiyimi söyləmişəm.
Ədəbiyyat sahəsində çoxlu

barədə danışmağı sevmirəm.
Otuzdan çox dilə tərcümə olu
nan əsərlərim hər gün mənim
adımdandanışır”deyib.
Yubilyar şair tədbirin təşkilinə

görəTÜRKSOYunrəhbərliyinə,
eləcə də bütün iştirakçılara tə
şəkkürünübildirib.
Azərbaycan, Qazaxıstan və

QırğızıstanınTürkiyədəkisəfirlə
ridəçıxışedərəkyubilyaratəb
rikləriniçatdırıblar.
SonraSultanRaevTÜRKSOY

un ali təltifi olan “Qızıl medal”ı
MuxtarŞahanovatəqdimedib.
Tədbir Muxtar Şahanovun

ədəbi irsinəhəsrolunmuşkonf
ransladavamedib.SonraKağan
etnofolkloransamblıvə“Türküs
tanulduzları”qrupuqısakonsert
proqramıiləçıxışedib.

Mehparə

UNESCO “Borş kimindir” sualına nöqtə qoyub

Ukraynaborşumillimətbəxvə
qeyri-maddimədəniirsnümunəsi
kimiUNESCO-nunqorumasıaltına
alınıb.

Bu barədə qərar iyulun 1də UNESCO
nun Qeyrimaddi mədəni irsin qorunması
üzrə Hökumətlərarası Komitəsinin növbə
dənkənar iclasında qəbul olunub. İclasda

“Ukrayna borşunun hazırlanması mədəniy
yəti” elementi UNESCOnun Qeyrimaddi
mədəniirssiyahısınadaxiledilib.
Bu,eynizamandaRusiyailəUkraynaara

sındauzun illərdənbəridavamedən “Borş
kimindir?” mübahisəsinə UNESCO tərəfin
dənnöqtəqoyulmasıdeməkdir.
UNESCOnun bu qərarı RusiyaUkrayna

müharibəsininqızğınçağındaverməsionun
həmdəsiyasimahiyyətliolduğunugöstərir.
“Borş üçün mübarizə hələ müharibədən

əvvəl başlamışdı. Rusiya rəsmiləri üçün
“ekstremizmin və nasizmin təzahürü” olan
borşumuz indi rəsmi olaraq Ukraynanındır
vəUNESCOnunhimayəsialtındadır”,–de
yə Ukraynanın mədəniyyət və informasiya
naziriOleksandrTıkaçenkobildirib.
Ukraynanaziriqeydedibki,bundanson

radünyadaheçbirrestoranözmenyusunda
“borş,rusşorbası”kimiyeməkadıqeydedə

bilməz.“Ammabizborşuvəonunreseptlə
rinibütünsivilölkələrləbölüşməkdənməm
nunolacağıq”,–deyəoəlavəedib.
BuaradaRusiyaXİNin rəsmi nümayən

dəsi Mariya Zaxarova da borşun Ukrayna
milli yeməyi kimi UNESCOnun siyahısına
salınmasınamünasibətbildirib.Oxatırladıb
ki, borşhaqqında ilk yazılı qeydXVIəsrdə
Dansiq (indikiQdansk) şəhərindənolanal
man əsilli tacirMartin Qruneveqəməxsus
dur.M.Qruneveq1584–1585ciillərdəqələ
məaldığıyolqeydlərindəborşu“Kiyevinrus
əhalisininyeməyi”kimitəqdimedib.
“Borş bişirən bütün Ukrayna ailələri ar

tıqdünyamədəni irsiniyeyirlər.Arzuedən
hər kəsi qonaq edə bilərik.Amma vermə
rik...”–bunu isəUkraynaxarici işlərnazi
rininmüaviniEmineCabarova(Krımtatarı)
deyib.

V.Kamal

Azərbaycanlı ifaçıların Latviyada çıxışları
Əməkdarartist,tanınmışte-
norAzərRzazadəLatviyanın
RiqavəYelqavaşəhərlərində
keçirilənoperafestivalında
çıxışedib.

Vokalçı festival konsertlərin
də italyan bəstəkarları Cüzep
pe Verdinin “Aida”, Cakomo
Puççininin “Toska” və fransız
bəstəkarı Jorj Bizenin “Kar
men” operasından ariyaları
məharətləifaedib.Onunçıxışı
dinləyicilərtərəfindənalqışlarla
qarşılanıb.

***
İstedadlı orqan ifaçısı Na

təvan Quliyeva Azərbaycanın
Latviyadakı Səfirliyinin dəstəyi
ilə Liepayadakı “Müqəddəs Üç

lük” kafedralında konsert verib.
Azərbaycanlı musiqiçinin çıxı
şı Liepaya şəhərində keçirilən
ənənəvi“YayOrqanKonsertləri”

çərçivəsindəbaştutub.
Natəvan Quliyeva görkəmli

Azərbaycan bəstəkarları Qara
Qarayev, Nazim Əliverdibəyov,

həmçinin tanınmış latviyalıbəs
təkarAyvars Kaleys və bir sıra
dünyaklassiklərininorqanmusi
qiəsərləriniifaedib.

Ayten
Машинописный текст
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