
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, Xalq artisti, professor Firəngiz 
Əlizadə, ittifaqın idarə heyəti və üzvləri görkəmli bəstəkar, Xalq artisti  

Sevda İbrahimovanın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və mərhumun ailəsinə, yaxınlarına 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Allah rəhmət eləsin.

***
Üzeyir Hacıbəylinin Ev-Muzeyinin direktoru, Xalq artisti Sərdar Fərəcov 

millət vəkili Aqil Abbasa bacısı  
Ədibə xanımın

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.
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MƏDƏNİYYƏT

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

569 il əv vəl...
17 iyul 1453-cü il də Av ro pa ta ri xin də ən uzun sa vaş – Fran sa ilə 

İn gil tə rə ara sın da kı “Yü zil lik mü ha ri bə” (1337-1453, fa si lə lər lə) ba-
şa ça tıb. Mü ha ri bə də son dö yüş Bor do ya xın lı ğın da olub və Fran sa 
qüv və lə ri in gi lis qo şun la rı nı məğ lub edib. Ma raq lı dır ki, mü ha ri bə nin 
ye kun la rı na dair for mal sülh ra zı laş ma sı im za lan ma dı. Bu nun la be-
lə, İn gil tə rə Fran sa da ələ ke çir di yi əra zi lər dən məh rum ol du.

196 il əv vəl...
19 iyul 1826-cı il də İran qo şun la rı Araz ça yı nı ke çə rək Ru si ya nın 

nə za rə tin də olan Şi ma li Azər bay can tor paq la rı na da xil olub, ikin ci Ru si-
ya-İran mü ha ri bə si (1826-1828) baş la nıb. İran Ru si ya ilə 1804-1813-cü 
il lər mü ha ri bə sin də ki məğ lu biy yə tin əvə zi ni çıx ma ğa ça lış sa da, ye nə 
məğ lub ol du. Türk mən çay mü qa vi lə si nə əsa sən (10 fev ral 1828), rus-
lar İra nın nə za rə tin də ki İrə van və Nax çı van xan lıq la rı nı da ələ ke çir di lər. 
Bu nun la da Araz ça yın dan şi mal da bü tün Azər bay can tor paq la rı nın Ru-
si ya ya il ha qı ba şa çat dı rıl dı.

152 il əv vəl...
19 iyul 1870-ci il də Fran sa və Prus si ya ara sın da mü ha ri bə baş-

la yıb. Sa vaş da tə rəf ər bir-bi ri ilə ta ri xi haqq-he sab çək mək is tə yir di. 
Mü ha ri bə dən Ot to Bis mar kın rəh bər lik et di yi al man lar qa lib çıx dı lar. 
1871-ci il də Fran sa El zas və Lot rin gi ya böl gə lə ri ni itir di. Fran sa nın 
üzə ri nə ağır təz mi nat qo yul du, or du su tərk- si lah edil di. 1918-ci il də, I 
Dün ya mü ha ri bə si nin ye ku nun da ey ni aqi bət Al ma ni ya nı göz lə yir di.

115 il əv vəl...
17 iyul 1907-ci il də Pe ter burq da Ru si ya və Ya po ni ya ara sın da sülh 

sa zi şi (1904-1905-ci il mü ha ri bə si nin ye kun la rı na dair) im za la nıb. Sa-
zi şə əsa sən, Man cu ri ya (in di ki Çi nin şi mal-şərq əra zi si) iki öl kə ara sın-
da bö lüş dü rül dü. Tə rəf ər Çi nin müs tə qil li yi ni ta nı dıq la rı nı təs bit lə di lər. 
Bun dan əla və, Ko re ya Ya po ni ya nın, Mon qo lus tan isə Ru si ya nın nə za-
rə ti nə keç di.

114 il əv vəl...
18 iyul 1908-ci il də Sət-

tar xa nın baş çı lıq et di yi in qi-
lab (Məş ru tə in qi la bı) Təb-
riz də qə lə bə ça lıb. Təb riz 
İran in qi la bı nın (1905-1911) 
mər kə zi nə çev ri lib. 1909-cu 
il də Cə nu bi Azər bay can da 
yer li ha ki miy yət or qan la rı 
qu rul ma ğa baş lan dı. 1910-
cu ilin mar tın da Sət tər xa-
nın fə dailə ri Teh ra na yü rü şə 
baş la dı lar, la kin İran mo nar xi ya sı nın çar Ru si ya sı nı kö mə yə ça ğır ma-
sı ilə in qi lab sü qut et di.

102 il əv vəl...
17 iyul 1920-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin keç miş 

da xi li iş lər na zi ri (iyun-de kabr 1918) Beh bud ağa Ca van şir İs tan-
bul da er mə ni ter ror çu su Mi sak Tor lak yan tə rə fin dən qət lə ye ti ri lib. 

19 iyul 1920-ci il də Xalq Cüm hu riy yə ti nin qu ru cu la rın dan bi ri, 1918-
1920-ci il lər də Azər bay can Par la men ti nin sədr müavi ni ol muş Hə sən 
bəy Ağa yev Tif is də er mə ni ter ror çu la rı tə rə fin dən qət lə ye ti ri lib.

77 il əv vəl...
17 iyul 1945-ci il də Ber lin ya xın lı ğın da kı Pots dam şə hə rin də fa şist 

Al ma ni ya sı üzə rin də qə lə bə nin və II Dün ya mü ha ri bə si nin nə ti cə lə ri nə 
dair bey nəl xalq konf rans işə baş la yıb. Pots dam konf ran sın da üç qa lib 
döv lə tin – SS Rİ, ABŞ və Bri ta ni ya nın li der lə ri İosif Sta lin, Har ri Tru men 
və Uins ton Çör çill iş ti rak edir di. Konf rans da Al ma ni ya nın sek tor la ra bö-
lüş dü rül mə si ra zı laş dı rıl dı. Konf ran sın qə ra rı na əsa sən, Ya po ni ya ilə 
haqq-he sab çə kil mə si SS Rİ-nin üzə ri nə (ABŞ-ın dəs tə yi ilə) qo yul du.

73 il əv vəl...
19 iyul 1949-cu il də Fran sa nın Cə nub-Şər qi Asi ya da kı müs təm-

lə kə si olan Laos müs tə qil li yi ni elan edib. Laos II Dün ya mü ha ri bə-
sin dən son ra, 1945-ci ilin okt yab rın da müs tə qil li yi ni bə yan et sə də, 
ye ni dən fran sız lar tə rə fin dən iş ğal edil miş di. Fran sa keç miş müs-
təm lə kə si ni müs tə qil döv lət ola raq  yal nız 1953-cü il də ta nı dı.

49 il əv vəl...
17 iyul 1973-cü il də Əf qa nıs tan da mo nar xi ya dev ri lib, öl kə res pub li ka 

elan olu nub. Mə həm məd Za hir şah taxt-tac dan əl çə kib və mü ha ci rə tə 
(İta li ya ya) ge dib. Son ra kı il lər də Əf qa nıs tan da fərq li tə ma yül lü si ya si re-
jim lər (o cüm lə dən 10 il dən ar tıq SS Rİ-nin yö nəlt di yi re jim) bir-bi ri ni əvəz 
et sə də, öl kə də sa bit lik in di yə dək bər qə rar ol ma yıb.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Kanadada Azərbaycandakı dinlər və 
multikulturalizm haqqında film hazırlanıb

Kanadadafəaliyyətgöstərən
ELTVingilisdilində“Azər
baycandaqədimdinlərvə
multikulturalizm”adlısənədli

filmyayımlayıb.FilmDiasporlaİş
üzrəDövlətKomitəsinindəstəyi
vəKanadadakı“Vətən”Azər
baycanİncəsənətvəMədəniy
yətMərkəzinintəşkilatçılığıilə
“HistoryofAzerbaijan”layihəsi
çərçivəsindəərsəyəgəlib.

Döv lət Ko mi tə sin dən bil di ri lib ki, film-
də müx tə lif din lə rin Azər bay can da ta ri-
xi, məs cid lə rin, kil sə lə rin, si na qoq la rın 
fəaliy yət gös tər di yi, qə dim mə bəd lə rin 
qo ru nub sax la nıl dı ğı, öl kə mi zin zən gin 
mul ti kul tu ral də yər lə rə ma lik ol du ğu ba-
rə də ət raf ı mə lu mat ve ri lir. Qeyd edi-
lir ki, Azər bay can xal qı hə mi şə baş qa 
mil lət lə rin adət-ənə nə lə ri nə, inanc la rı-
na hör mət lə ya na şıb, öl kə miz isə di ni 
ba xış la rı na gö rə tə qib edi lən in san lar 
üçün sı ğı na caq mə ka nı na çev ri lib.

Anna Netrebkonun “qara makiyaj”ı 
qalmaqal doğurub

Rusiyalı vokalçı İtaliya teatrında orijinal Aida obrazında 
İtaliyanınVeronaşəhərində–məşhur
“ArenadiVerona”amfiteatrındaCüzep
peVerdinin“Aida”operasınıntamaşaya
qoyulmasısiyasirəngqatılanqalmaqalla
müşayiətolunur.

Ope ra da baş qəh rə ma nı – hə bəş qul Aida 
ob ra zı nı oy na yan ru si ya lı vo kal çı An na Net-
reb ko nun “qa ra ma ki yaj”ı la yi hə yə də vət 
alan bir sı ra sə nət çi lər tə rə fin dən na ra zı lıq-
la qar şı la nıb. Ame ri ka lı sop ra no En cel Bl yu 
(An gel Blue) bə yan edib ki, bu, irq çi lik əla-
mə ti dir və o, eti raz ola raq ta ma şa da oy na-
maq dan im ti na edir.

Son il lər ABŞ-da və bir sı ra Av ro pa öl kə lə-
rin də neq roid ir qi rən gin də ma ki yaj – “blek-
feys” sü rək li qal ma qal möv zu su olur. Ye ri 
gəl miş kən, ame ri ka lı vo kal çı özü qa ra də ri li-
dir. “İs tə ni lən hal da, o cüm lə dən bə dii əsər-
lər lə bağ lı “blek feys”dən is ti fa də ar xaik teatr 

tə fək kü rü dür və ona müasir cə miy yət də yer 
ol ma ma lı dır”, – de yə E.Bl yu bil di rib.

Öz növ bə sin də “Are na di Ve ro na” teat rı-
nın nü ma yən də si bə yan edib ki, on lar ta-
ri xi səh nə ləş dir mə edir lər və bu ra da nə yi-
sə də yiş mək çə tin dir. O bil di rib ki, ha zır kı 
səh nə ver si ya sı “Aida” ope ra sı nın 1913-cü 
il də ki prem ye ra sı üzə rin də qu ru lub və o 
vaxt qa ra ma ki yaj heç bir mü ba hi sə do ğur-
mur du. Bu də fə də qu ru luş çu lar ope ra nı 
ori ji na la – ilk ta ma şa ya mak si mum ya xın 
et mək is tə yir lər.

Mə sə lə nin si ya si tə rə fi nə gə lin cə. Bir ay 
əv vəl – iyu nun 18-də “Are na di Ve ro na”da 
Aida ob ra zın da uk ray na lı vo kal çı Lyud mi-
la Mo nast ris ka səh nə yə çıx mış dı, özü də 
“qa ra də ri li” ma ki yaj da. Qal ma qal isə ru si-
ya lı sop ra no nun ey ni gör kəm də şə kil lə ri ni 
so sial şə bə kə də pay laş ma sı ilə mey da na 
gəl di. 

Xa tır la daq ki, bu ilin fev ra lın da Ru si ya 
Uk ray na da hər bi əmə liy ya ta baş la yan dan 
son ra Qər bin bir sı ra teatr la rı və kon sert sa-
lon la rı ru si ya lı sə nət çi lər lə əmək daş lıq dan 
im ti na edib lər. “Qa ra si ya hı”ya dü şən lər 
ara sın da ope ra ul du zu A.Netb re ko da var dı. 
Ru si ya lı sop ra no in di yə dək Aida ob ra zın da 
dün ya nın bir çox ope ra teatr la rın da səh nə-
yə çı xıb, o cüm lə dən hə yat yol da şı – azər-
bay can lı vo kal çı Yu sif Ey va zov la tə rəf-mü-
qa bil (Ra da mes) ola raq.

V.Kamal

Milli kulinariyamız “National 
Geographic Traveller” festivalında

DövlətTurizmAgentliyinin(DTA)dəstəyivəMilliKulinariya
MərkəzinintəşkilatçılığıiləAzərbaycanTurizmBürosuvə
milliaşpazlardanibarətnümayəndəheyətiLondonda
keçirilən“NationalGeographicTraveller”kulinariyafestiva

lındaiştirakedib.

DTA-dan bil di ri lib ki, fes ti val da 
mil li mət bəx nü mu nə lə ri, Azər-
bay can da çay mə də niy yə ti, Qa-

ra bağ kə tə si, şə kər bu ra, pax la va, 
qo ğal ki mi mil li şir niy yat lar, Azər-
bay can şə rab la rı təq dim edi lib.

Mil li aş paz la rı mız Ca vid Hə sə-
nov, Rus lan Əli za də və Sa mi rə 
Əm ra ho va dan iba rət ko man da 
tə rə fin dən fes ti val iş ti rak çı la rı na, o 
cüm lə dən təd bi ri zi ya rət edən me-
dia nü ma yən də lə ri nə Azər bay can 
mət bə xi nin ən se vi lən təam la rın-
dan olan qu tab, yar paq dol ma sı, 
kə ləm dol ma sı, müx tə lif növ plov-
lar, həm çi nin kü kü nün bir sı ra növ-
lə ri ha zır la na raq təq dim edi lib.

Fes ti val çər çi və sin də mil li mət-
bə xi mi zin in ci lə ri nin nü ma yiş et di-
ril di yi xü su si us tad dər si ke çi ri lib.

Us tad dərs lə rin də aş paz-
la rı mız tə rə fin dən 2017-ci il-
də UNES CO-nun Qey ri-mad di 
mə də ni irs üz rə Rep re zen ta tiv 
Si ya hı sı na da xil edi lən mil li ye-
mə yi miz – dol ma ha zır la nıb. 
Dol ma nın ha zır lan ma qay da sı 
ilə ya na şı, audi to ri ya ya Azər bay-
ca nın mət bəx mə də niy yə ti, onun 
ta ri xi, fəl sə fə si, mət bə xin for ma-
laş ma sı na tə sir edən əsas amil-
lər ba rə də də mə lu mat ve ri lib.

Öl kə mi zin sten di ni zi ya rət 
edən qo naq la rın bö yük ma ra ğı-
na sə bəb olan ye mək lər dən bi ri 
də “Cə nub çə lən gi” olub. 6 növ 
plov, lə vən gi növ lə ri və tur şu qo-
vur ma nın vəh də tin dən for ma la-
şan bu özü nə məx sus təq di mat 
üsu lu mil li mət bə xi mi zin müasir 
təq di ma tı is ti qa mə tin də atı lan 
mü hüm ad dım dır. Bu nun la ya-
na şı, bu ye mək də öl kə nin əsas 
tu rizm marş rut la rın dan bi ri olan 
cə nub is ti qa mə ti nin biomüx tə lif-
li yi də təm sil olu nub.

Təd bir də iş ti rak edən Azər-
bay can Tu rizm Bü ro sun İda rə 
he yə ti nin səd ri Flo rian Zenqstş-
mid hər bir öl kə nin qast ro no mi-
ya sı nın onun mə də niy yə ti nin 
güz gü sü ol du ğu nu qeyd edib. 
Bil di rib ki, əl ve riş li coğ ra fi ya və 
fərq li iq lim zo na la rı nın tə si ri ilə 
ya ra nan biomüx tə lif i yi, həm çi-
nin ta ri xi İpək Yo lu nun bir par-
ça sı ki mi müx tə lif xalq la rın və 
mə də niy yət lə rin qo vuş ma mər-
kə zi ki mi çı xış et mə si Azər bay-
can mət bə xi nin dün ya nın ən 
zən gin və lə ziz mət bəx lə rin dən 
bi ri ki mi for ma laş ma sı na tə sir 
gös tə rib.

Xəbərverdiyimizkimi,“Şuşaİli”çərçivəsin
dəMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıvə
HeydərƏliyevFondunundəstəyiiləyerlivə
əcnəbirəssamlarüçün“ArtCampShusha”
adlıbeynəlxalqlayihəhəyatakeçirilir.

La yi hə də  iş ti rak üçün İta li ya, Al ma ni ya, 
Ru mı ni ya, Da ni mar ka və Tür ki yə dən də vət 
edi lən rəs sam lar, elə cə də on la rın azər-
bay can lı həm kar la rı Rə şad Meh di yev, Anar 
Hü seyn za də, Bu tu nay Haq ver di yev, Gü nel 
Ra vi lo va və Vü sa lə Ağa ra zı ye va 12-13 iyul 
ta rix lə rin də Şu şa şə hə rin də olub lar.

Rəs sam lar şə hər də ki ta ri xi-mə də ni abi də-
lər və bu ra da apa rı lan bər pa-qu ru cu luq iş-
lə ri ilə ya xın dan ta nış olub, gə lə cək əsər lə ri 
üçün es kiz lər edib lər.

Ba kı ya qa yı dan rəs sam lar Şu şa təəs sü-
rat la rı nı rəsm əsər lə rin də əks et di rə cək lər. 
Yer li və əc nə bi rəs sam la rın ər sə yə gə ti rə cə-
yi əsər lər “Art Camp Shus ha” la yi hə si nin ye-
kun sər gi sin də nü ma yiş olu na caq.

“ArtCamp Shusha” layihəsinə 
qatılan rəssamlar Şuşada olublar

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və 
İrsi Fondunda italiyalı naşirlə görüş

BeynəlxalqTürk
Mədəniyyətivəİrsi
Fondununprezi
dentiGünayƏfən
diyevaRomada
yerləşən“Sandro
Teti”nəşriyyatının
təsisçisiSandro
Tetivəbirqrup
nümayəndəhe
yətiiləgörüşüb.

Fond  dan bil  di  ri  lib ki, gö  rüş  də “Sand  ro Te  ti” nəş  riy  ya  tı ilə möv  cud 
tə  rəf  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si mü  za  ki  rə olu  nub. Fond tə  rə  fin  dən İta -
li  ya  da “Sand  ro Te  ti” nəş  riy  yat evi ilə əmək  daş  lıq çər  çi  və  sin  də çap 
olu  nan “Azər  bay  can qa  dın şair  lə  ri  nin poezi  ya an  to  lo  gi  ya  sı” və “Nə -
si  mi poezi  ya  sı” ki  tab  la  rı ümum  türk ir  si  nin təb  li  ğin  də mü  hüm ad  dım 
ki  mi də  yər  lən  di  ri  lib. Təş  ki  lat tə  rə  fin  dən bu is  ti  qa  mət  də gö  rü  lən iş  lə  

Ukraynalı estrada ulduzu Bakıda çıxış edəcək

Sentyab
rın9da
Ukrayna
nınXalq

artisti,“Avrovi
ziya–2006”nın
iştirakçısıTina
KarolHeydər
ƏliyevSara
yındakonsert
verəcək.

Est ra da ul du zu Ti na Ka ro lun in di yə dək 3 al bo mu işıq üzü gö-
rüb. Onun 2006-cı il də bu ra xı lan “Show me your lo ve” (“Mə nə 
sev gi ni gös tər”) al bo mu uğur qa za nıb və Uk ray na mü ğən ni ni “Av-
ro vi zi ya-2006” mah nı mü sa bi qə si nə gön dər mə yi qə ra ra alıb. Yu-
na nıs ta nın pay tax tı Afi na da ke çi ril miş mü sa bi qə də T.Ka rol “Show 
me your lo ve” mah nı sı nı ifa edə rək yed din ci ye rə la yiq gö rü lüb.

1985-ci il də Ru si ya nın Ma qa dan vi la yə ti nin Oro tu kan qə sə bə-
sin də ana dan olan Ti na (Tat ya na) Ka rol (qız lıq so ya dı Li ber 

Ayten
Машинописный текст
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