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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.

RMİZərdabrayonHeydər
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
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