
Hey dər Əli yev Fon du, Mə də niy yət Na-
zir li yi və Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin (AYB) təş ki lat çı lı ğı ilə iyu lun 14-də 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı 

Şu şa da Va qif Poezi ya Gün lə ri baş la yıb.

Qırx il lik ta ri xi olan Va qif Poezi ya Gün lə ri 
Şu şa iş ğal dan azad edil dik dən son ra ar tıq 
ikin ci də fə əzə li mə ka nın da ke çi ri lir.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi (AYB) üzv lə-
ri nin, gənc ya zar la rın, qa zi lə rin, mə də niy yət 
və in cə sə nət xa dim lə ri nin iş ti rak et dik lə ri 
poezi ya bay ra mı çər çi və sin də ilk təd bir “Qa-
ra bağ” meh man xa na sı nın qar şı sın da təş kil 
edi lən ki tab sər gi si olub.

Sər gi ni Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin üz-
vü İl qar Fəh mi açıb. 

AYB-nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Anar qo naq-
la rı sa lam la yıb.

AYB -nin sədr müavi ni Rə şad Mə cid bil di-
rib ki, sər gi də 100-dən çox şair və ya zı çı nın 
ki tab la rı nü ma yiş et di ri lir. Sər gi də ay rı-ay rı 
ya zı çı la rın ki tab la rı nın təq di ma tı ke çi ri lib.

Əv vəl cə Ya zı çı lar Bir li yi nin tə şəb bü sü ilə 
ha zır la nan “Qa ra bağ das ta nı, otuz ilin həs-
rə ti – 44 gü nün Zə fə ri” və 2021-ci il də Şu şa-
da ke çi ril miş Va qif Poezi ya Gün lə ri ba rə də 
“Bü tün yol lar Şu şa ya apa rır...” ki tab la rı nın 
təq di ma tı olub.

“Qa ra bağ das ta nı, otuz ilin həs rə ti – 44 
gü nün Zə fə ri” ki ta bı Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi nin səd ri, Xalq ya zı çı sı Ana rın tə şəb-
bü sü ilə Qə lə bə mi zin ilk gün lə rin dən ha zır-
lan ma ğa baş la nıb. Ki tab da azad olun muş 
Qa ra bağ dan olan ədib lə rin öz ra yon la rı haq-
qın da xa ti rə lə ri top la nıb. El çin Şu şa dan, Ra-
miz Röv şən Qu bad lı dan, Sey ran Sə xa vət 

Fü zu li dən, El çin Hü seyn bəy li Cəb ra yıl dan, 
Aqil Ab bas Ağ dam dan ya zıb. Ki tab da şair lə-
rin Qa ra ba ğa həsr olun muş şeir lə ri nə, ötən 
il “Xa rı bül bül” mu si qi fes ti va lın dan son ra ya-
zıl mış pub li sis tik mə qa lə lə rə də yer ve ri lib. 
Nəş rin ön sö zü nün müəl li fi  və re dak to ru Rə-
şad Mə cid dir.
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Bakı Uşaq 
və Gənclər 
Teatrının 
“Cənnətə 
bilet”i

səh. 3

“Azərbaycan – mədəni müxtəlifliyin məkanı”

Mədəniyyət Nazirliyi videolayihə
həyata keçirir

səh. 4

“Sevil” 
operası “İpək 
Yolu”nda 
nümayiş 
olunub

səh. 5

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

Qırx il sonra eyni məkanda
Azad Şuşa Vaqif Poeziya Günlərinə ev sahibliyi edir

Milli Qurama Festivalı davam edir
“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si, Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti, Mə də niy yət Na zir li yi və Təh sil Na zir li yi nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə öl kə miz də ilk də fə ke çi ri lən Mil li Qu ra ma Fes ti va lı 
da vam edir.

Fes ti val iyu lun 7-də qə dim tik mə nö vü olan qu ra ma nın İçə ri şə-
hər əra zi sin də nü ma yiş et di ril mə si ilə baş la yıb. Təc rü bə li qu ra-
ma çı la rın mü şa hi də si ilə İçə ri şə hər və Qa la qo ruq la rı nın bir ne çə 
mə ka nın da ki çik par ça his sə lə rin dən ti ki lən qu ra ma nın ha zır lan-
ma sın da pay taxt sa kin lə ri, tu rist lər iş ti rak edib lər.

davamı səh. 3-də

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 
140 illiyi qeyd olunacaq

Pre zi dent İl ham Əli yev iyu lun 14-də İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rı nın 140 il li yi nin qeyd edil mə si haq qın da sə rən cam 
im za la yıb.

Sə rən cam da İrə van teat rı nın xal qı mı zın mə də ni-ic ti mai hə ya-
tın da özü nə məx sus ro lu qeyd olu nub və Mə də niy yət Na zir li yi nə 
İrə van Döv lət Azər bay can Dram Teat rı nın 140 il li yi nə dair təd bir-
lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir mək tap şı rı lıb.

səh. 2

“Nə vaxt, nəyi, necə etmək
lazımdır – bunu biz bilirik...”

İki il əvvəl bu gün deyilən söz
44 gündə təsdiqini tapdı

Er mə nis tan heç vaxt bi zim lə açıq dö yüş də qə lə bə qa za na 
bil mə yib və bil məz. Son gün lər ər zin də Azər bay can Or du su 
bir da ha öz üs tün lü yü nü gös tər di. Biz la zım olan vaxt da – bu 
gün lər də ya ra dıl mış əla və im kan lar dan, o cüm lə dən dö yüş 
mən tə qə lə ri nin ye ni yer ləş mə sin dən is ti fa də edib öz sö zü mü-
zü de yə cə yik.  

Pre zi dent, Ali Baş Ko man dan İl ham Əli yev bu söz lə ri iki il əv-
vəl, 2020-ci il iyu lun 15-də Na zir lər Ka bi ne ti nin ic la sın da çı xı şı 
za ma nı Er mə nis tan-Azər bay can sər hə di nin To vuz ra yo nu is ti qa-
mə tin də düş mə nin tö rət di yi hər bi təx ri ba tın qar şı sı nın alın ma sın-
dan bəhs edər kən de miş di.

Pre zi dent diq qə tə çat dır mış dı ki, 2016-cı ilin Ap rel dö yüş lə rin-
də, 2018-ci il də uğur lu Nax çı van (Gün nüt) əmə liy ya tın da ol du ğu 
ki mi, To vuz dö yüş lə ri də Azər bay can Or du su nun qa li biy yət sə hi-
fə si dir. 

davamı səh. 2-də

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi 
və dəs tə yi, öl kə mi zin UNES CO 
ya nın da Daimi Nü ma yən də li yi 
və Azər bay can Ya ra dı cı Sə na-
ye lər Fe de ra si ya sı nın (AYSF) tə-
rəf daş lı ğı ilə “Qlo bal Kom mu-
ni ka si ya lar və İn no va si ya lar” 
şir kə ti tə rə fin dən iyu lun 14-də 
“İr sin ida rəedil mə si ba ca rıq-
la rı nın in ki şa fı” tə lim proq ra mı 
çər çi və sin də növ bə ti, üçün cü 
tre nin qə start ve ril di.

Tə lim kur su nun möv zu su 
UNES CO-nun “Mə də ni özü-
nüifa də müx tə lifl  i yi nin qo run ma-
sı və təş vi qi haq qın da” 2005-ci 
il Kon ven si ya sı na həsr olu nub.  

AYSF İda rə he yə ti nin səd ri, 
tə lim proq ra mı nın rəh bə ri Va sif 
Ey vaz za də çı xış edə rək “İr sin 
ida rəedil mə si ba ca rıq la rı nın in ki-

şa fı” tə lim proq ra mı çər çi və sin də 
əv vəl ki iki tə lim kur su haq qın da 
mə lu mat ver di. O, la yi hə də dörd 
ay rı tə lim mo du lu üz rə fərq li tə-
lim çi lər və qo naq çı xış çı la rın iş-
ti ra kı ilə ma raq lı möv zu la ra to xu-
nu la ca ğı nı bil dir di.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
UNES CO ya nın da daimi nü ma-
yən də si, sə fi r El man Ab dul la yev 
çı xış edə rək UNES CO-Azər-
bay can mü na si bət lə ri nin ta ri-
xi, bir gə əmək daş lıq pro se sin-
də qu ru mun kon ven si ya la rı nın 
əhə miy yə ti ba rə də da nış dı.

davamı səh. 2-də

Mə də niy yət Na zir li yi nin “Sal na mə film” stu di ya sın da “Azər bay ca-
nın Mil li Qəh rə man la rı” sil si lə sin dən sə nəd li film lə rin çə ki li şi da-
vam et di ri lir. Sil si lə nin növ bə ti ek ran əsə ri şə hid Mil li Qəh rə man, 
pol kov nik İl qar Mir zə ye və (1973-2020) həsr olu nan “Ar til le ri ya nın 
ata sı” sə nəd li fil mi dir.

İyu lun 14-də Ni za mi Ki no 
Mər kə zin də fi l min təq di mat mə-
ra si mi ke çi ril di. Təd bir də iş ti rak 
edən lər ara sın da mə də niy yət və 
in cə sə nət nü ma yən də lə ri, Və-
tən mü ha ri bə si iş ti rak çı la rı, şə-
hid Mil li Qəh rə ma nın ailə üzv lə ri 
və dö yüş yol daş la rı da var idi.

İlk ola raq öl kə mi zin əra zi bü-
töv lü yü uğ run da şə hid olan Və-
tən öv lad la rı nın əziz xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad edil di.

Fil min sse na ri müəl li fi  və re-
jis so ru Kə ma lə Mu sa za də çı xış 
edə rək bil dir di ki, Mə də niy yət Na-
zir li yi nin si fa ri şi ilə “Sal na mə fi lm” 
stu di ya sın da 2010-cu il dən baş la-

ya raq “Azər bay ca nın Mil li Qəh rə-
man la rı” sil si lə sin dən sə nəd li fi lm-
lər çə ki lir. İn di yə dək bu sil si lə dən 
100-dən ar tıq fi lm len tə alı nıb: “Bu 
gün təq di ma tı na top laş dı ğı mız sə-
nəd li fi lm də hə min sil si lə dən dir. 
Bil di yi niz ki mi, To vuz dö yüş lə ri nin 
ikin ci il dö nü mü dür. Pol kov nik İl qar 
Mir zə yev 2020-ci ilin iyul ayın da 
baş ve rən dö yüş lər za ma nı To vuz 
ra yo nu is ti qa mə tin də 3-cü Or du 
Kor pu su nun ko man dir müavi ni, 
ge ne ral-ma yor Po lad Hə şi mo vun 
ta be li yin də olan bir qrup hərb çi ilə 
bir yer də qəh rə man ca sı na şə hid 
olub”.
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Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin 
qorunması və təşviqi

“Artilleriyanın atası”
Şəhid Milli Qəhrəman haqqında filmin təqdimatı

“Tovuz döyüşlərindən
möhtəşəm Zəfərə doğru” 

Azər bay can Or du sun da 
To vuz dö yüş lə ri nin ikin ci 
il dö nü mü nə həsr olun-
muş anım mə ra sim lə ri 

ke çi ri lir, şə hid mə zar la rı zi-
ya rət olu nur, şə hid ailə lə ri nə 
baş çə ki lir və bu dö yüş lə rin 
hərb ta ri xi miz də tut du ğu yer 
ge niş təb liğ olu nur.

Mü da fi ə Na zir li yi nin mət buat 
xid mə tin dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, To vuz ra yo nun da kı N hər-
bi his sə sin də ke çi ri lən “To vuz 
dö yüş lə rin dən möh tə şəm Zə fə rə 
doğ ru” ad lı və tən pər vər lik təd-

bi rin də na zir li yin rəs mi lə ri, hər bi 
qul luq çu lar, Qa zax, To vuz, Ağs-
ta fa, Gə də bəy, Şəm kir ra yon la-
rın dan də vət olu nan şə hid lə rin 
ailə üzv lə ri, mü ha ri bə iş ti rak çı la rı, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri və in-
cə sə nət xa dim lə ri iş ti rak edib lər.

To vuz dö yüş lə ri za ma nı şə-
hid lik zir və si nə uca lan Azər-
bay ca nın Mil li qəh rə man la rı 
ge ne ral-ma yor Po lad Hə şi mov, 
pol kov nik İl qar Mir zə yev, ma-
yor lar Na miq Əh mə dov, Anar 
Nov ru zov, baş ley te nant Rə şad 
Mah mu dov, gi zir lər İl qar Zey-
nal lı, Ya şar Ba ba yev, ça vuş 

Vü qar Sa dı qov, baş əs gər El-
şad Məm mə dov, əs gər lər El çin 
Mus ta fa za də, Na zim İs ma yı lov 
və Xəy yam Daş də mi ro vun port-
ret lə ri nin yer al dı ğı xa ti rə löv hə-

lə ri qar şı sın da on la rın hər bi ri nin 
hə yat və dö yüş yo lu ba rə də təd-
bir iş ti rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu mat 
ve ri lib.

davamı səh. 3-də
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Xalq rəssamı Rafiq Nəsirov 
Milli Kino Mükafatına layiq görülüb

AzərbaycanRespublikasıKinematoqrafçılarİttifaqı(ARKİ)İdarə
heyətininyekdilqərarınaəsasən,Xalqrəssamı,Prezident
təqaüdçüsüRafiqƏlişoğluNəsirov2022-ciilüçünMilliKino
Mükafatınalayiqgörülüb.

Bu ba rə də AR Kİ-dən mə lu mat ve ri lib.
Qeyd olu nub ki, mü ka fat 2 av qust – Mil li Ki no Gü nün də təq dim 

edi lə cək.
Ra fiq Nə si rov “Bə yin oğur lan ma sı”, “Ya ra maz”, “Bəxt üzü yü”, 

“Həm zi ya rət, həm ti ca rət”, “Otel ota ğı”, “Ca vad xan” ki mi film-
lə rin rəs sa mı olub. Ta nın mış ki no rəs sa mı AR Kİ İda rə he yə ti nin 
üz vü dür. 

Xa tır la daq ki, Mil li Ki no Mü ka fa tı AR Kİ tə rə fin dən 2012-ci il də 
tə sis edi lib.

“Creative Summer” layihəsində təlimlər başlanır
“BinarySchool”proqramıçərçivəsində“CreativeSummer”layi-
həsinəstartverilir.

Əsas məq sə di qra fik di zay na ma raq gös tə rən gənc lə rin fəaliy-
yə ti ni bu is ti qa mət üz rə sti mul laş dır maq və on la rın in ki şa fı na töh-
fə ver mək dən iba rət olan tə lim lər C.Cab bar lı adı na Res pub li ka 
Gənc lər Ki tab xa na sın da təş kil olu na caq. La yi hə yə son mü ra ciət 
ta ri xi 20 iyul dur.

Qeyd edək ki, Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı nın da tə rəf daş-
lı ğı ilə re al la şan la yi hə ni uğur la ba şa vu ran gənc lər ser ti fi kat la təl-
tif olu na caq. Xü su si fərq lə nən gənc lər təc rü bə proq ra mı na cəlb 
edi lə cək lər.

“Mütaliə terapiyadır”
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləhəyatakeçirilən“Gənclərvə
yeniyetmələrarasındaoxumədəniyyətinintəşviqi”layihəsiçər-
çivəsində“Mütaliəterapiyadır”adlıkitabnəşrolunub.

İyu lun 7-də pay-
taxt da kı “LIB RAFF” 
ki tab evin də Qey-
ri-Hö ku mət Təş-
ki lat la rı na Döv lət 
Dəs tə yi Agent li yi 
və “Cı ğır” Mə nə vi 
Də yər lə rin İn ki şa-
fı na Dəs tək İc ti mai 
Bir li yi tə rə fin dən ki-
ta bın təq di mat mə-
ra si mi ke çi ri lib. 

Təq di mat da na zir li yin Ki tab sə na ye si şö bə si nin əmək da şı Kam-
ran Mu sa yev iş ti rak edib.

Çı xış edən lər bu cür la yi hə lə rin gənc lər və ye ni yet mə lər ara sın-
da mü ta liəyə ma ra ğın, oxu mə də niy yə ti nin ar tı rıl ma sı və mə nə vi 
də yər lə rin yük səl mə si nə töh fə ver di yi ni vur ğu la yıb lar.

Təd bir də Mə də niy yət Na zir li yi la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə sin də 
gös tər di yi dəs tə yə gö rə tə şək kür na mə ilə təl tif olu nub.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı mövsümü bağlayıb
BakıUşaqvəGənclərTeatrı“Cənnətəbilet”tamaşasıiləmöv-
sümübağlayıb.KollektivinAzərbaycanDövlətAkademikMu-
siqiliTeatrınınsəhnəsindənümayişetdirdiyitamaşanınmüəllif
vərejissoruİlhaməƏhmədovadır.

Səh nə əsə ri tor-
paq la rı mı zın azad-
lı ğı uğ run da ca-
nın dan, qa nın dan 
ke çən qəh rə man 
Və tən öv lad la rı na 
it haf olu nub.

Şə hid qəh rə ma-
nın iki öv la dı ba ba-
la rın dan ata la rı nın 
cən nət də ol du ğu-
nu eşi dir lər. Uşaq 
tə fək kür lə ri ilə “cən nə tə ge dib” ata la rı ilə gö rüş mə yin müm kün-
lü yü nü dü şü nür lər. Bu nun üçün ata la rı nın ya nı na get mə yə bi let 
al maq üçün pul yı ğır lar. 

Ta ma şa da bir ailə nin tim sa lın da hər bi ri mi zin Qə lə bə se vin ci,  
mü ha ri bə də şə hid olan oğul la rı mız üçün ke çir di yi miz qü rur do lu 
kə dər ək si ni ta pıb. Səh nə əsə rin də hə yat real lıq la rın dan, döv lət 
baş çı sı nın Və tən mü ha ri bə si gün lə rin də te le vi zi ya ilə xal qa mü-
ra ciət lə rin dən və Qə lə bə müj də li çı xış la rın dan da is ti fa də olu nub.

Ta ma şa nı Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin rəisi  İb ra him 
Əli yev də iz lə yib.

Son da şə hid ana la rı, qa zi lər ta ma şa nın ya ra dı cı he yə ti nə tə-
şək kür lə ri ni bil di rib lər.

Mədəniyyətnaziri
AnarKərimoviyu-
lun7-dəAmerika
BirləşmişŞtatları-

nınölkəmizdəkisəfiriÖrl
Litzenbergeridiplomatik
fəaliyyətmüddətininbaşa
çatmasıiləəlaqədarqəbul
edib.

Gö rüş də Azər bay can Res pub-
li ka sı və ABŞ ara sın da dip lo ma-
tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 
30-cu il dö nü mü ilə bağ lı hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə və təd bir lər dən 
söh bət açı lıb.

Bu ilin may ayın da ABŞ-a sə-
fə ri çər çi və sin də ke çir di yi iki tə-
rəf i gö rüş lə rin və mə də niy yət 
təd bir lə ri nin əhə miy yə ti ni qeyd 
edən Anar Kə ri mov bil di rib ki, 
sə fə rin nə ti cə lə ri mə də niy yət sa-
hə sin də bir gə əmək daş lı ğa əla-
və töh fə lər ve rə cək.

Sə fir li yin öl kə miz də ta ri xi-mə-
də niy yət abi də lə ri nin bər pa sı na 
gös tər di yi dəs tə yi xü su si vur ğu-
la yan na zir bu mü na si bət lə rin 
da vam lı ola ca ğı na ina mı nı ifa də 
edib. 

Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin-
dən ötən il bə yan edi lən “Mə də-
niy yət na mi nə sülh” (Peace for 

Cul tu re) qlo bal ça ğı rı şı nın əhə-
miy yə tin dən bəhs edən Anar Kə-
ri mov öl kə mi zin  bu kam pa ni ya 
çər çi və sin də də ABŞ-la əmək-
daş lıq et mək is tə yi ni diq qə tə 
çat dı rıb. 

Sə mi mi qə bu la gö rə na zi rə tə-
şək kü rü nü bil di rən sə fir Örl Lit-

zen ber ger Azər bay can da iş lə di yi 
dövr də iki öl kə ara sın da kı mü na-
si bət lə rin da ha da ge niş lən mə si 
və in ki şa fı is ti qa mə tin də fəaliy-
yət gös tər di yi ni qeyd edib.

Na zir sə fi rə xoş ar zu la rı nı bil-
di rib və gə lə cək iş lə rin də mü-
vəf ə qiy yət lər ar zu la yıb.

Anar Kə ri mov ame ri ka lı dip lo-
ma ta Şu şa haq qın da ki tab hə-
diy yə edib. 

***
Azər bay can da dip lo ma tik 

fəaliy yə ti ni ba şa vu ran Bö yük 
Bri ta ni ya sə fi ri Ceyms Şarp da 

Mə də niy yət Na zir li yi nə vi da zi-
ya rə ti edib.

Sə fi rin iyu lun 13-də na zir Anar 
Kə ri mov la gö rü şün də “Bri tish 
Coun cil”in Azər bay can Res pub li-
ka sı üz rə di rek to ru Nər giz Ha cı-
ye va və in cə sə nət üz rə me ne ce ri 
Di la rə İb ra hi mo va da iş ti rak edib.

Qo naq la rı sə mi mi sa lam la-
yan mə də niy yət na zi ri öl kə miz-
də fəaliy yət gös tər di yi müd dət də 
Bö yük Bri ta ni ya və Azər bay can 
ara sın da dost luq mü na si bət lə ri-
nin möh kəm lən di ril mə si yo lun da 
gös tər di yi xid mə tə gö rə sə fi rə tə-
şək kü rü nü bil di rib.

C.Şarp öz növ bə sin də öl kə lə-
ri mi zin sıx əmək daş lı ğa və sə-
mi mi dost lu ğa söy kə nən əla qə-
lə ri ni yük sək qiy mət lən dir di yi ni 
vur ğu la yıb. 

Anar Kə ri mov “Bri tish Coun-
cil” ilə Azər bay can Ya ra dı cı Sə-
na ye lər Fe de ra si ya sı ara sın da 
im za lan mış an laş ma me mo ran-
du mu nu bu sa hə də məh sul dar 
əmək daş lıq yo lun da önəm li ad-
dım ki mi də yər lən di rib. Ya ra dı cı 
sə na ye lə rin in ki şa fı na yö nəl miş 
2018-2023-cü il lə ri əha tə edən 
“Creati ve Spark” proq ra mı nın 
əhə miy yə tin dən da nı şan na zir  
öl kə mi zin zən gin mə də ni ir si-
nin bey nəl xalq sə viy yə də təb liğ 
olun ma sın da Bö yük Bri ta ni ya ilə 
hu ma ni tar sa hə lər də hə ya ta ke-
çi ri lən la yi hə lə rin va cib li yi ni vur-
ğu la yıb. 

Anar Kə ri mov Ceyms Şar pa 
gə lə cək fəaliy yə tin də uğur lar ar-
zu la yıb.

əvvəli səh. 1-də
Mil li Qu ra ma Fes ti va lı çər çi və-

sin də ke çi ri lən təd bir lər dən bi ri 
ye ni is ti fa də yə ve ri lən və qı sa 
müd dət də pay taxt sa kin lə ri və 
qo naq la rın se vim li is ti ra hət mə-
ka nı na çev ri lən “Çəm bə rə kənd” 
par kın da de ko ra tiv- tət bi qi sə nət 
nü mu nə lə ri nin yar mar ka sı olub.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti 
və “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu İda rə si nin bir gə 
təş kil et di yi yar mar ka da müx tə lif 
böl gə lə ri təm sil edən qu ra ma çı 
sə nət kar la rın əl iş lə ri nin nü ma yi-
şi və sa tı şı hə ya ta ke çi ri lib.

İş ti rak çı və qo naq la rın bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olan yar mar ka da 
sə nət kar lar qo naq la ra öz əl iş lə ri-
nin ha zır lan ma sı pro se si ni nü ma-
yiş et di rib, on la rın sual la rı nı ca vab-
lan dı rıb, qə dim tik mə nö vü olan 
qu ra ma məh sul la rı nın ha zır lan ma-
sı üz rə us tad dərs lə ri ke çib lər.

Mil li Qu ra ma Fes ti va lı av-
qus tun 7-dək Ba kı nın bir ne-
çə mə ka nın da da vam edə cək. 
“Azər bay can da xalq sə nət kar-
lı ğı – qu ra ma” ad lı el mi-prak-
tik konf rans, de ko ra tiv-tət bi qi 

sə nət nü mu nə lə ri nin nü ma yi-
şi və sa tış yar mar ka sı, autizm 
sind rom lu uşaq lar üçün qu ra ma 
məh sul la rı nın ha zır lan ma sı, us-
tad dərs lə ri və s. təd bir lər nə-
zər də tu tu lur.

Fes ti val Azər bay can mu zey lə-
ri nin fond la rın da sax la nı lan qu-
ra ma nü mu nə lə ri, sə nət kar la rın 
əl iş lə rin dən iba rət sər gi və bu 
sə nə tə həsr olun muş ki ta bın təq-
di ma tı ilə ye kun la şa caq.

ABŞ və Britaniya səfirlərindən 
Mədəniyyət Nazirliyinə vida ziyarəti
Anar Kərimov Örl Litzenberger və Ceyms Şarpla görüşüb

Milli Qurama Festivalı davam edir

əvvəli səh. 1-də
La yi hə nin müəl li fi, Əmək dar 

in cə sə nət xa di mi, pol kov nik Ab-
dul la Qur ba ni 2020-ci il iyu lun 
12-də Er mə nis ta nın Azər bay ca-
nın To vuz ra yo nu is ti qa mə tin də 
öl kə mi zə qar şı tö rət di yi növ bə ti 
təx ri bat ba rə də da nı şa raq qeyd 
edib ki, bu təx ri ba tı tö rət mək-
də Er mə nis ta nın əsas məq sə di 
Qa ra bağ möv zu sun dan diq qə ti 
ya yın dı ra raq re gion da ye ni bir 
təh lü kə mən bə yi ya rat 

 vuz dö yüş lə ri za ma nı Azər-
bay can Or du su nun mü qa yi-
səedil məz üs tün lü yü, hər an 
düş mə ni məhv et mə yə ha zır 
ol ma sı bu də fə də təs di qi ni tap-
dı. Hə min gün lər də Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev bö yük 
qü rur his si ilə bil di rir di ki, er mə ni 
hər bi bir ləş mə lə ri nin təx ri ba tı nın 
qar şı sı nın alın ma sı is ti qa mə tin-
də hərb çi lə ri mi zin gös tər di yi şü-
caət bir qəh rə man lıq das ta nı 

 ri lə cək.

To vuz dö yüş lə ri za ma nı 12 
say-seç mə hər bi qul luq çu mu zu 
şə hid ver sək də, bu dö yüş lər 
xal qı mı zın, elə cə də Or du mu-
zun hər bir əs gər və za bi ti nin 
Ali Baş Ko man da nın ət ra fın da 
da ha sıx bir ləş mə si nə zə min 
ya rat dı.

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi 
Qa zax fi lialı nın rəh bə ri, Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, şair-pub li-
sist Ba rat Vü sal Mü da fiə Na zir-
li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
və tən pər vər lik ruh lu təd bir lə rin 
əhə miy yə tin dən da nı şıb, şeir lə-
ri ni söy lə yib.

Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə-
si qa zi si, eh ti yat da olan ma yor 
Mus ta fa Ra si moğ lu nun söy lə di-
yi və tən pər vər lik ruh lu şeir lər də 
təd bir iş ti rak çı la rı na qü rur lu an-
lar ya şa dıb.

Kəl bə cər ra yo nu əra zi sin də 
dis lo ka si ya edi lən hər bi his sə-
dən gəl miş pol kov nik-ley te nant 
Anar Ca va dov iş ğal dan azad 
olu nan tor paq lar da vü sət alan 
qu ru cu luq iş lə rin dən bəhs edib.

Hə zi As la nov adı na Or du 
İdeolo ji və Mə də niy yət Mər kə zi 
mu si qi kol lek ti vi nin təq dim et di yi 
və tən pər vər lik mah nı la rı, şə hid-
lə rin xa ti rə si nə həsr edi lən ele gi-
ya və xo reoq ra fik kom po zi si ya-
lar ma raq la qar şı la nıb.

Təd bi rin so nun da To vuz dö-
yüş lə ri za ma nı şə hid olan 12 
nə fər hər bi qul luq çu nun xa ti rə-
si nə on iki mə şəl alov lan dı rı lıb 
və əs gər lər bu mü qəd dəs odu 
sön mə yə qoy ma ya caq la rı na, 
tor paq la rı mı zı bun dan son ra da 
can la rı və qan la rı ba ha sı na qo-
ru ya caq la rı na and içib lər.

Diplomatların müşavirəsi Şuşada yekunlaşıb
Gürcü alimlərin Qarabağ xanlığı haqqında kitabının təqdimatı da keçirilib

Xəbərverdiyimizkimi,9iyul
–Azərbaycandadiploma-
tikxidmətişçilərininbayramı
münasibətiləölkəmizdənöv-

bəti“Diplomatiyahəftəsi”keçirilib.
İyulun8-9-daisəBakıvəŞuşa
şəhərlərindəAzərbaycanRespubli-
kasınındiplomatikxidmətorqanları
rəhbərlərininənənəvimüşavirəsi
təşkiledilib.

Xa ri ci İş lər Na zir li yi nin (XİN) Mət buat 
xid mə ti ida rə sin dən bil di ri lib ki, mü şa vi-
rə nin ilk ses si ya sı ADA Uni ver si te tin də 
XİN-in rəh bər he yə ti, öl kə mi zin dip lo ma-
tik nü ma yən də lik lə ri nin rəh bər lə ri, Pre zi-
dent Ad mi nist ra si ya sı nü ma yən də lə ri nin iş ti-
ra kı ilə ger çək lə şib.

ADA Uni ver si te ti nin rek to ru Ha fiz Pa şa yev 
iş ti rak çı la rı sa lam la yıb.

Xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay ra mov və 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin kö-
mək çi si – Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı Xa ri ci 
si ya sət mə sə lə lə ri şö bə si nin mü di ri Hik mət 
Ha cı yev mü şa vi rə də çı xış edib lər. 

Çı xış lar da Azər bay can Res pub li ka sı nın 
xa ri ci si ya sət priori tet lə ri, müasir dövr də 
üz ləş di yi miz ça ğı rış lar və bu ça ğı rış la rın 
qar şı sı nın alın ma sı is ti qa mə tin də gö rü lən 
təd bir lər, Azər bay ca nın müasir bey nəl xalq 
mü na si bət lər sis te min də ro lu, iki tə rəf i və 

çox tə rəf i plat for ma lar da iş ti ra kı mız, əmək-
daş lıq pers pek tiv lə ri ki mi möv zu lar haq qın da 
fi kir lər səs lən di ri lib. Dip lo ma tik nü ma yən də-
lik lə rin rəh bər lə ri nə mü va fiq is ti qa mət lər üz-
rə tə li mat lar ve ri lib. Mü şa vi rə çər çi və sin də 
dis kus si ya lar pa nel mü za ki rə lə ri şək lin də 
da vam edib.

İyu lun 9-da dip lo ma tik xid mət or qan la rı 
rəh bər lə ri nin mü şa vi rə si Şu şa şə hə rin də da-
vam edib.

Azad edi lən əra zi lər də apa rı lan bər pa və 
qu ru cu luq iş lə ri möv zu su na həsr edil miş 
ilk pa nel də xa ri ci iş lər na zi ri Cey hun Bay-
ra mov, Pre zi den tin Şu şa şə hə rin də xü su si 
nü ma yən də si Ay dın Kə ri mov, Pre zi den tin 

Şər qi Zən gə zur iq ti sa di ra yo nu na da-
xil olan Zən gi lan ra yo nun da xü su si 
nü ma yən də si Va hid Ha cı yev və Qa ra-
bağ iq ti sa di ra yo nu (Şu şa şə hə ri is tis-
na ol maq la) üz rə xü su si nü ma yən də si 
Emin Hü sey nov tə rə fin dən təq di mat lar 
olub.

Növ bə ti pa nel də Hey dər Əli yev Fon-
du nun tə şəb bü sü və XİN-in dəs tə yi ilə 
ər sə yə gə lən nəş rin – Gür cüs tan Mil-
li Mu ze yi nin di rek to ru, pro fes sor El-
dar Na di rad ze nin rəh bər li yi ilə gür cü 
alim lə ri tə rə fin dən ha zır lan mış “Qa ra-
bağ xan lı ğı – ta ri xi və mə də ni kim lik” 
ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ri lib. Ki tab da 
Qa ra bağ xan lı ğı nın ar xiv ir si Gür cüs-

tan Mil li Mu ze yin də sax la nı lan ar te fakt la ra 
əsa sən təq dim edi lir.

Təd bir də al man tür ko loq Mi xael Rayn hard 
Hes sin bu gün lər də Ba kı da təq di mat la rı ke-
çi ril miş “Şu şa nın ir si. Azər bay ca nın mə də-
niy yət pay tax tı nın ta ri xi və in ki şaf yo lu” ki ta bı 
haq qın da da mə lu mat ve ri lib. Xa ri ci alim lər 
tə rə fin dən ər sə yə gə ti ri lən ki tab la rın Azər-
bay ca nın Qa ra bağ böl gə si nin bey nəl xalq 
müs tə vi də tə rən nüm edil mə si ba xı mın dan 
əhə miy yə ti vur ğu la nıb.

Dip lo ma tik xid mət or qan la rı rəh bər lə ri nin 
mü şa vi rə si Şu şa şə hə rin də təş kil olu nan 
mə də ni proq ram la ye kun la şıb. İn cə sə nət us-
ta la rı kon sert proq ra mı təq dim edib lər.

“Tovuz döyüşlərindən 
möhtəşəm Zəfərə doğru”

Vətənpərvərlik tədbiri keçirilib




