
Er mə nis tan tə rə fin dən tö rə dil miş et nik 
tə miz lə mə nə ti cə sin də bir mil yon-
dan çox azər bay can lı nın 30 il ər zin də 
əziy yət çək mə si nə, mis li gö rün mə miş 

vəh şi li yə, yüz lər lə şə hər və kən di mi zin 
da ğı dıl ma sı na bax ma ya raq, Azər bay can 
Er mə nis ta na qar şı lıq lı şə kil də bir-bi ri nin 
əra zi bü töv lü yü nün ta nın ma sı əsa sın da 
sülh sa zi şi im za la ma ğı tək lif edib.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri okt-
yab rın 13-də As ta na da Asi ya da Qar şı lıq lı 
Fəaliy yət və Eti mad Təd bir lə ri üz rə Mü şa vi-
rə nin (AQEM) 6-cı Zir və Top lan tı sın da çı xı şı 
za ma nı de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, İkin ci Qa ra-
bağ mü ha ri bə sin də qa za nıl mış Qə lə bə nə-
ti cə sin də iki il əv vəl Azər bay can öz tor paq-
la rı nı Er mə nis tan iş ğa lın dan azad edib, 30 
il da vam edən Qa ra bağ mü na qi şə si nə son 
qo yub, əda lə ti bər pa edib. Azər bay can bu-
nun la BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 1993-cü 
il də qə bul et di yi, Er mə nis tan si lah lı qüv və lə-
ri nin öl kə mi zin iş ğal olun muş əra zi lə rin dən 
qeyd-şərt siz çı xa rıl ma sı nı tə ləb edən 4 qət-
na mə si nin ic ra sı nı özü tə min edib.

Pre zi dent qeyd edib ki, Er mə nis tan tə rə-
fi n dən 30 ilə ya xın da vam edən iş ğal za ma nı 
Azər bay ca nın şə hər və kənd lə ri, mə də ni və 
di ni abi də lər, məs cid lər məq səd li şə kil də da-
ğı dı lıb, təh qir və ta lan edi lib:  “Təəs süf ki, 30 
il ər zin də biz er mə ni cə miy yə ti nin bu cür van-
da liz mə qar şı heç bir eti ra zı nı eşit mə dik, ək-
si nə, hət ta bu da ğın tı lar, er mə ni van dal lar və 
hər bi ci na yət kar lar təq dir edi lir və qəh rə man-
laş dı rı lır dı. Er mə nis tan Azər bay ca nın mül ki 
əha li si nə və hərb çi lə ri nə qar şı sis tem li şə kil də 
mü ha ri bə ci na yət lə ri tö rə dib. Bi rin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin dən bə ri 3900-ə ya xın Azər bay-
can və tən da şı it kin sa yı lır. On la rın ək sə riy yə ti 
iş gən cə lə rə mə ruz qa lıb, öl dü rü lüb və küt lə-
vi mə zar lıq lar da bas dı rı lıb. Biz iş ğal dan azad 
edil miş iki kənd də bu il küt lə vi mə zar lıq lar aş-
kar et dik. Er mə nis tan Azər bay ca na it kin dü-
şən lə rin ta le yi və küt lə vi mə zar lıq la rın də qiq 
yer lə ri ba rə də mə lu mat təq dim et mə li dir. Biz 
iki ilə ya xın dır ki, bu mə lu ma tı tə ləb edi rik, an-
caq Er mə nis tan hö ku mə ti bu nu Azər bay can la 

bö lüş mək dən im ti na edir və bu nun la da özü-
nü Er mə nis ta nın əv vəl ki re jim lə ri nin ci na yət-
kar li der lə ri ilə as so siasi ya edir”.

Pre zi dent bil di rib ki, Azər bay can dün ya da 
mi na ilə ən çox çirk lən miş öl kə lər sı ra sın da-
dır. İl kin he sab la ma la ra gö rə, Er mə nis tan iş-
ğal za ma nı bir mil yon dan çox mi na bas dı rıb. 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin ba şa çat ma-
sın dan ke çən iki il ər zin də 250-dən çox Azər-
bay can və tən da şı mi na part la yış la rı za ma nı 
hə lak olub və ya ağır ya ra la nıb. Bey nəl xalq 
mü tə xəs sis lə rin he sab la ma la rı na gö rə, Azər-
bay ca na əra zi lə rin mi na lar dan tə miz lən mə si 
mə sə lə si ni həll et mək üçün təx mi nən 30 il və 
25 mil yard ABŞ dol la rı la zım dır.

“Mi na lar dan tə miz lən mə ilə pa ra lel, in di 
Azər bay can həm də iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lər də öz re surs la rı he sa bı na ge niş miq-
yas lı qu ru cu luq iş lə ri apa rır. Biz, həm çi nin 
keç miş məc bu ri köç kün lə rin öz doğ ma yurd-
la rı na qa yı dı şı pro se si nə baş la mı şıq. “Bö yük 
Qa yı dış” ad la nan proq ram ar tıq baş la yıb”, – 
de yə İl ham Əli yev əla və edib.

Pre zi dent çı xı şın da öl kə mi zin Şərq-Qərb və 
Şi mal-Cə nub nəq liy yat dəh liz lə ri nin in ki şa fı na 
töh fə lə rin dən də bəhs edib.  Bil di rib ki, Azər-
bay can tə rə fi n dən hə ya ta ke çi ri lən ge niş miq-

yas lı nəq liy yat inf rast ruk tur la yi hə lə ri öl kə mi zi 
ən mü hüm bey nəl xalq nəq liy yat və lo gis ti ka 
mər kəz lə rin dən bi ri nə çe vi rib. Azər bay can Or-
ta Dəh li zin önəm li his sə si ni təş kil edə cək Zən-
gə zur dəh li zi nin ya ra dıl ma sı nı fəal şə kil də təş-
viq edir.

***
Zir və top lan tı sın da di gər döv lət və hö ku-

mət baş çı la rı, nü ma yən də he yət lə ri nin rəh-
bər lə ri də çı xış edib lər. AQEM-in tam hü quq lu 
bey nəl xalq təş ki la ta çev ril mə si plan la rı mü-
za ki rə olu nub. 2022-2024-cü il lər də AQEM-ə 
Qa za xıs tan sədr lik edə cək.

Son da As ta na Bə yan na mə si və di gər sə-
nəd lər qə bul edi lib.

Qeyd edək ki, əsas məq sə di və is ti qa mət-
lə ri Asi ya da sül hün və təh lü kə siz li yin tə min 
edil mə si üçün çox tə rəfl  i ya naş ma la rı in ki şaf 
et dir mək lə əmək daş lı ğı güc lən dir mək olan 
Asi ya da Qar şı lıq lı Fəaliy yət və Eti mad Təd-
bir lə ri üz rə Mü şa vi rə nin əsa sı 1992-ci il də  
Qa za xıs ta nın tə şəb bü sü ilə qo yu lub.

Zir və top lan tı sın da Kü veyt də AQEM-ə qə-
bul olu nub və üzv döv lət lə rin sa yı 28-ə ça tıb. 
Türk mə nis tan isə AQEM-ə mü şa hi də çi qis-
min də qo şu lub.
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Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri             Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

Azərbaycan ədaləti bərpa edib və Ermənistana sülh təklif edir

İstanbulda azərbaycanlı rəssamın
sərgisi açılıb

İs tan bul da Azər bay ca nın Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam 
Ra fiq Əzi zin fər di sər gi si açı lıb. Sər gi İs tan bul Bö yük şə hər Bə-
lə diy yə si nin 2022-2023-cü il mə də niy yət-sə nət möv sü mü nün 
açı lı şı çər çi və sin də real la şıb.

səh. 8

Prezident İlham Əliyev Astanada
bir sıra görüşlər keçirib

Pa kis tan keç miş Er mə nis tan-Azər bay can mü na qi şə si ilə əla qə-
dar hər za man Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nə və su ve ren li yi ni 
da vam lı şə kil də dəs tək ve rib. Azər bay can da Cəm mu və Kəş-
mir mə sə lə sin də Pa kis ta nın haq lı möv qe yi ni daim dəs tək lə yir.

Bu fi  kir lər okt yab rın 12-də Qa za xıs ta nın pay tax tı As ta na da 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Pa kis tan 
İs lam Res pub li ka sı nın Baş na zi ri Şah baz Şə rifl  ə gö rü şün də vur-
ğu la nıb.

Gö rüş əs na sın da Azər bay can-Pa kis tan-Tür ki yə üç tə rəfl  i əmək-
daş lı ğı nın önə mi, bu çər çi və də əla qə lə rin da ha da ge niş lən di ril-
mə si nin əhə miy yə ti qeyd olu nub.

Ey ni za man da öl kə lə ri miz ara sın da hər bi-tex ni ki, ti ca rət, ener-
ji, kənd tə sər rü fa tı, nəq liy yat-lo gis ti ka sa hə lə rin də əmək daş lı ğın 
də rin ləş di ril mə si mə sə lə lə ri nə to xu nu lub və bu is ti qa mət də mü-
za ki rə lər apa rı lıb.

***
Okt yab rın 13-də As ta na da Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-

den ti İl ham Əli ye vin Qa za xıs tan Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ka-
sım-Jo mart To ka yev, İran İs lam Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Se yid 
İb ra him Rəisi və Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti Vla di mir Pu-
tin lə də gö rüş lə ri  olub.

Qa za xıs tan rəh bə ri ilə gö rüş də Or ta Dəh liz ad lan dı rı lan Trans-
xə zər marş ru tu ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. Ka sım-Jo mart 
To ka yev bu möv zu da Tür ki yə Pre zi den ti ilə də da nış dı ğı nı və bu 
marş ru ta öl kə si nin tam dəs tək ver di yi ni vur ğu la yıb. Azər bay can 
Pre zi den ti qeyd edib ki, biz Trans xə zər marş ru tu nun bu ra xı lış qa-
bi liy yə ti nin ge niş lən di ril mə si üz rə bun dan son ra kı iş lə ri sinx ron-
laş dı ra bi lə rik. Bu, həm bi zim, həm də qon şu lu ğu muz da kı öl kə lə-
rin ma ra ğın da ola caq.

İran Pre zi den ti ilə gö rüş də re gional təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri ba-
rə də fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. İran la Azər bay can ara sın da Ağ bənd 
kör pü sü nün açı lı şı nın həm rəm zi, həm də bö yük prak ti ki əhə miy-
yə ti nin ol du ğu qeyd edi lib.

Ru si ya Pre zi den ti ilə söh bət za ma nı iq ti sa di-ti ca ri əla qə lə rin 
art dı ğı xü su si vur ğu la nıb. Re gion da təh lü kə siz lik və da vam lı sül-
hün tə min olun ma sı mü za ki rə olu nub.

Mədəniyyət Nazirliyində BMT-nin Sülh 
Universitetinin daimi nümayəndəsi ilə görüş

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli yev okt yab rın 
13-də Bir ləş miş Mil lət lər Sülh Uni ver si te ti nin BMT-nin Ce nev rə 
Ofi sin də və UNES CO ya nın da daimi nü ma yən də si, sə fir Da vid 
Fer nan dez Pu ya na ilə gö rü şüb.

Gö rüş də Mə də niy yət Na zir li yi nin hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər, bey-
nəl xalq əmək daş lıq mə sə lə lə ri ba rə də qo na ğa mə lu mat ve ri lib.

səh. 2

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi, Azər bay can Res pub li ka sı 
Əq li Mül kiy yət Agent 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 “İr sin ida rəedil-
mə si ba ca rıq la rı nın in ki şa fı” 
proq ra mı üz rə növ bə ti tre ninq 
ke çi ri lir. 

Okt yab rın 13-də açı lı şı olan tə-
lim kur su UNES CO-nun 2003-cü 
il də qə bul edi lən “Qey ri-mad di 
mə də ni ir sin qo run ma sı haq qın-
da” Kon ven si ya sı na həsr olu-
nub. Kurs “Qlo bal Kom mu ni ka-
si ya lar və İn no va si ya lar” şir kə ti 
tə rə fi n dən “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 real la şır. 

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 proq ram 

çər çi və sin də bu gü nə ki mi təş kil 
edi lən üç tə lim kur su haq qın da 
qı sa mə lu mat ver di. Bil dir di ki, 
tə lim kurs la rı 1954-cü il Haaqa 
Kon ven si ya sı, mü na qi şə lər za-
ma nı mə də ni ir sin qo run ma sı ilə 

bağ lı olan kon ven si ya, 2005-ci 
il mə də ni müx tə lifl  i yin qo run ma-
sı ilə bağ lı və dün ya ir si ilə bağ lı 
kon ven si ya la rı əha tə edir di. 

Qeyd olun du ki, ye ni tə lim 
möv zu ba xı mın dan va cib əhə-

miy yət kəsb edir. İki gün lük kur-
sun tə lim çi və eks pert lə ri Tür ki-
yə dən də vət olu nub. 

V.Ey vaz za də da ha son ra tre-
nin qin qı sa xü la sə si ni iş ti rak çı-
la rın diq qə ti nə çat dır dı. De di ki, 
proq ram üz rə qey ri-mad di mə-
də ni irs nə dir, no mi na si ya fayl la rı 
ne cə ha zır la nır, eks pert xid mə ti, 
qey diy yat pro se si, üzv öl kə lə rin 
öh də lik lə ri və di gər möv zu lar-
da mə ru zə lər təq dim olu na caq. 
Həm çi nin kon ven si ya nın mət-
nin də olan mə qam la ra, tə li mat 
sə nə din də olan va cib mə sə lə-
lə rə to xu nu la caq, rep re zen ta tiv 
si ya hı nın növ lə ri ilə bağ lı ay rı-
ca mə lu mat ve ri lə cək. Bun dan 
əla və, ka tib li yin ro lu nun nə dən 
iba rət ol du ğu və si ya hı yaalın ma 
pro se sin də bey nəl xalq təc rü bə-
lər ba rə də də söh bət apa rı la caq.

davamı səh. 3-də

İrsin idarəedilməsi bacarıqlarının inkişafı

Azər bay can Mil li Ge yim 
Mər kə zi nin rəh bə ri, Av ra si ya 
Et no di zay ner lər As so siasi ya-
sı nın üz vü, sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru, mo del yer-di-
zay ner Gül na rə Xə li lo va nın 
kə la ğa yı dan ya rat dı ğı “İpək 
sər vət” ge yim kol lek si ya sı Qa-
za xıs tan da “As pa ra Fas hion 
Week” bey nəl xalq la yi hə si nin 
onun cu möv sü mü çər çi və sin-
də təq dim olu nub.

“İpək sər vət” la yi hə si “Azer-
baijan Ke la ga yi” mil li bren di ilə 
bir gə real laş dı rı lıb. Ta raz şə hə-
ri nin “Көне Ta raz” et no mə də ni 
komp lek si nin “Şah ris tan” sər gi 
pa vil yo nun da baş tu tan də fi  lə 
bö yük ma raq la qar şı la nıb. Mo-
da həf tə si “Ta raz-sə nət kar lar 
şə hə ri” Bey nəl xalq sə nət kar-
lıq sər gi si çər çi və sin də təq dim 
edi lib. Təd bir də İta li ya, Al ma ni-

ya, Pol şa, Tür ki yə, Çe xi ya, Çin, 
Ru si ya, Fran sa, Bol qa rıs tan, 

Hin dis tan, Uk ray na, Ni der land, 
Qır ğı zıs tan, Tailand, Qa za xıs-

tan və Öz bə kis tan dan ta nın mış 
di zay ner lər iş ti rak edib lər.

Eks po zi si ya da həm çi nin “Ciz-
gi by Gul na ra Kha li lo va”dan Qa-
ra bağ və xa rı bül bül çi çə yi olan 
mil li na xış lar la ipək yay lıq lar və 
li bas lar, arax çın lar, müx tə lif ak-
se suar lar təq dim olu nub. Di zay-
ner “As pa ra Fas hion Həf tə si” və 
“Ta raz – sə nət kar lar şə hə ri” bey-
nəl xalq sər gi sin də iş ti ra kı na gö-
rə dip lom la təl tif olu nub.

Qeyd edək ki, 2017-ci il də 
dün ya nın nü fuz lu ge yim di zay-
ner lə rin dən Ay dar xan Ka li yev 
tə rə fi n dən ya ra dıl mış “As pa ra 
Fas hion Week” bu il “Mə də niy-
yət lə rin dialo qu” de vi zi al tın da 
ke çi ri lib.

Kəlağayıdan “İpək sərvət”
Azərbaycanlı modelyerin kolleksiyası Qazaxıstanda təqdim olunub
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Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

209 il əv vəl...
16 okt yabr 1813-cü il də Leyp siq ya xın lı ğın da Na po leon Bo na

par tın baş çı lıq et di yi Fran sa or du su ilə müt tə fiq lə rin (Ru si ya, Prus
si ya, Avst ri ya) bir ləş miş qo şun la rı ara sın da dö yüş baş la nıb. Ta ri xə 
“Xalq lar dö yü şü” adı ilə dü şən dö yüş də Na po leonun or du su dar ma
da ğın edi lib. Fran sa qo şun la rı 70 min hərb çi iti rib (müt tə fiq lə rin it ki si 
52 min nə fər idi). Bu məğ lu biy yət Na po leonun fak ti ki if a sı ol du.

169 il əv vəl...
16 okt yabr 1853-

cü il də Krım mü
ha ri bə si baş la nıb. 
Qa ra də niz dən Ya
xın Şər qə dək ge niş 
əra zi də st ra te ji mü
ba ri zə uğ run da mü
ha ri bə də Ru si ya və 
ona qar şı Os man lı, 
Bri ta ni ya və Fran sa 
al yan sı çı xış edir di. 
3 il sü rən mü ha ri
bə də Ru si ya məğ
lub ol du. 1856cı il mar tın 30da im za la nan Pa ris sül hü nə gö rə, Ru
si ya Qa ra də niz də hər bi do nan ma sax la maq hü qu qun dan məh rum 
edil di. Bes sa ra bi ya nın cə nu bu Os man lı ya ve ril di. Ru si ya yal nız 1878
ci il də Os man lı ilə mü ha ri bə dən son ra itir di yi möv qe lə ri qay ta ra bil di.

98 il əv vəl...
14 okt yabr 1924-cü il də SS Rİ Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si nin (ali 

qa nun ve ri ci or qan) Mər kə zi Asi ya da mil liəra zi böl gü sü haq qın da 
qə ra rın dan son ra Sta lin re gion da so vet res pub li ka la rı nın xə ri tə si
ni çək mə yə baş la yıb. Mosk va nın qə ra rı ilə RSFSR tər ki bin də Qa
raQır ğız mux tar vi la yə ti ya ra dı lıb. Mux tar vi la yət 2 il son ra mux tar 
res pub li ka ya, 1936cı il də isə SS Rİnin sub yek ti ki mi Qır ğı zıs tan 
SSRə çev ril di. Ey ni gün də Öz bə kis tan SSR tər ki bin də Ta ci kis tan 
MSSR ya ra dı lıb. 1929cu il də mux tar res pub li ka Ta ci kis tan SSRə 
çev ril di. Bir qə dər son ra (27 okt yabr) Türk mə nis tan SSR ya ra dıl dı. 
Mər kə zi Asi ya da mil liəra zi böl gü sü 1936cı il də ye kun laş dı.

61 il əv vəl...
17 okt yabr 1961-

ci il də Mosk va da 
Sov.İKPnin 22ci 
qu rul ta yı işə baş la
yıb. İki həf tə sü rən 
qu rul tay da SS Rİ
də so sializ min tam 
və qə ti qə lə bə si nin 
tə min edil di yi və 
növ bə ti mər hə lə nin 
– kom mu nizm qu
ru cu lu ğu döv rü nün 
baş lan dı ğı bə yan 
edi lib. So vet döv lə ti nin rəh bə ri Ni ki ta Xruş şov 1980ci il lər də SS Rİ
də kom mu niz min bər qə rar ola ca ğı nı bil di rib. Üç il son ra (14 okt yabr 
1964cü il də) Xruş şo vu is te fa ya gön dər dir lər, 80ci il lər də isə SS Rİ
nin sü qu tu baş lan dı.

58 il əv vəl...
16 okt yabr 1964-cü il də Çin ilk nü və bom ba sı nı sı naq dan ke çi

rib. Bu öl kə də nü və si la hı üzə rin də təd qi qat lar 1955ci il də SS Rİnin 
kö mə yi ilə baş lan mış dı. Öz bom ba sı nı əl də edən Çin dün ya nın “nü
və klu bu” nun be şin ci (ABŞ, SS Rİ, Bri ta ni ya və Fran sa dan son ra) 
üz vü, 1966cı il dən isə BMT TŞnin də daimi üz vü ol du.

55 il əv vəl...
14 okt yabr 1967-ci il də Cə nu bi Yə mən də müs tə qil res pub li ka nın 

ya ran ma sı ilə öl kə nin iki yə bö lün mə si rəs mi lə şib. Yə mən XVI əsr
dən Os man lı im pe ri ya sı nın tər ki bin də ol muş, XIX əsr də Bri ta ni ya 
pro tek to rat lı ğı na keç miş di. XX əsr də şi mal və cə nub ara sın da din
məz həb ay rı lı ğın dan da qay naq la nan mü na qi şə baş lan mış, 1962
ci il də şi mal da Yə mən Xalq De mok ra tik Res pub li ka sı ya ran mış dı. 
1990cı il də şi mal və cə nub va hid döv lət də (Yə mən Res pub li ka sı) 
bir ləş sə də, qar şı dur ma hə lə də tam ara dan qalx ma yıb.

29 il əv vəl...
14 okt yabr 1993-cü il də BMTnin Təh lü kə siz lik Şu ra sı Er mə nis

tanAzər bay can mü na qi şə si nə dair  874 say lı qət na mə qə bul edib. 
Bu, Er mə nis tanAzər bay can mü na qi şə si nə dair say ca üçün cü qət
na mə (on dan ön cə 822, 849 say lı qət na mə lər qə bul olun muş du) idi. 
Sə nəd ümu mi xa rak ter li idi və tə rəf ə ri mü na qi şə nin dinc yol la həl li nə 
ça ğır maq la ki fa yət lə nir di.

19 il əv vəl...
15 okt yabr 2003-cü il də Azər bay can da növ bə ti pre zi dent seç ki

lə ri ke çi ri lib. MSKnın rəs mi mə lu ma tı na gö rə, səs ver mə də se çi ci
lə rin 71 faizi iş ti rak et miş di. Baş na zir İl ham Əli yev 76,84 faiz səs 
qa za na raq Azər bay ca nın ye ni Pre zi den ti se çil di.

14 il əv vəl...
15 okt yabr 2008-ci il də Azər bay can da ke çi ri lən növ bə ti pre zi

dent seç ki lə rin də İl ham Əli yev ikin ci müd də tə döv lət baş çı sı se çi lib. 
Rəs mi nə ti cə lə rə əsa sən, öl kə üz rə se çi ci lə rin 75,6 faizi səs ver mə
də iş ti rak et miş və se çi ci lə rin 88,73 faizi İl ham Əli ye və səs ver miş di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“Komandir” filminin qala-gecəsi təşkil olunub

TürkiyəSilahlıQüv
vələrinin“Fəratqal
xanı”adlıantiterror
əməliyyatındabaş

verənrealhadisə
lərəsasındaçəkilən
“Komandir”(“Komu
tan”)filmioktyabrın
12dəBakıda,“Gənclik
MallCinemaPlus”da
təqdimedilib.Qa
lagecəYunusƏmrə
İnstitutununBakıdakı
nümayəndəliyinində
dəstəyiiləgerçəklə
şib.

Su ri ya nın ƏlBab böl gə sin də baş ve rən 
ter ror ha di sə si nə Tür ki yə Xü su si Tə yi nat lı 
Qüv və lə ri nə məx sus 4 nə fər lik xü su si tə yi
nat lı dəs tə nin mü da xi lə sin dən və ora da şə
hid olan dost la rı nın cə na zə lə ri ni gə tir mək 
üçün mü ba ri zə sin dən bəhs edən ek ran 
əsə ri real lı ğa uy ğun lu ğu ba xı mın dan hər 
cür risk və təh lü kə lə ri gö zə ala raq çə ki lib.

Film To ros dağ la rın da, Tür ki yə Si lah lı 
Qüv və lə ri nin Di yar bə kir 7ci Kor pu su ka
zar ma sı nın Jan dar ma Baş Ko man dan lı ğı
na aid əra zi lə rin də çə ki lən fil min re jis sor la rı 
Se la hat tin San cak lı və Mert Kı lıç dır. Baş 
rol la rı Mert Kı lıç, As lı han Gü nər, Can Kı zıl

tuğ və Em re Bu lut oy na yır lar. Mert Kı lıç və 
hə yat yol da şı As lı han Gü nər Ba kı da kı qa la
ge cə də iş ti rak edib lər.

Ma yor Tu na Al kan ob ra zı na hə yat ve rən 
Mert Kı lıç ən təh lü kə li kadr lar da be lə dubl
yor lar dan is ti fa də et mə yib. Su ri ya lı türk mən 
qa dın ob ra zı nı can lan dı ran As lı han Gü nər 
film də öz sə si ilə mər si yə də oxu yub.

Film də Tür ki yə nin Da xi li İş lər Na zir li yi 
ya nın da Jan dar ma Baş Ko man dan lı ğı nın 
“Black Hawk” (“Qa ra şa hin”) he li kop ter
lə rin dən, Tür ki yə nin yer li və mil li is teh sa lı 
olan “Atak” hü cum he li kop ter lə rin dən və zi
reh li hər bi ma şın lar dan is ti fa də olu nub.

İstanbuldaAzərbaycanın
Əməkdarincəsənətxadi
mi,rəssamRafiqƏzizinfərdi
sərgisiaçılıb.Sərgiİstanbul
BöyükşəhərBələdiyyəsinin
20222023cüilmədəniy
yətsənətmövsümününaçılışı
çərçivəsindəreallaşıb.

“Ye di te pe İs tan bul” möv zu lu 
sər gi Ce mal Re şit Rey kon sert 
sa lo nun da təş kil edi lib.

İs tan bu lun bən zər siz tə biəti, 
zən gin ta ri xi və hər döv rə aid 

so sial hə ya tı Ra fiq Əzi zin tab
lo la rın da əks olu nub. Sər gi də 
nü ma yiş et di ri lən yağ lı bo ya ilə 
iş lən miş 42 əsər dən 33ü İs tan
bu la, 9u isə Tür ki yə Cüm hu riy
yə ti nin qu ru cu su Mus ta fa Ka mal 
Ata tür kə həsr olu nub.

Sər gi bir ay da vam edə cək. 
Qeyd edək ki, “Ye di te pe İs tan bul” 
möv sü mün açı lı şı mü na si bə ti lə 
ke çi ri lən ilk rəsm sər gi si dir.

***
Tür ki yə də ya şa yıbya ra dan 

azər bay can lı rəs sam Mə həm

məd Əli yev 44 gün lük Və tən mü
ha ri bə sin də ta ri xi Zə fə rə həsr 
edil miş ye ni kol lek si ya üzə rin də 
iş lə yir. 

Bu il 70 il lik yu bi le yi ta mam 
olan rəs sa mın Qa zian tep şə hə
rin də fər di sər gi si açı lıb. Şə hid 
Ka mil Sə nət Aka de mi ya sı nın qa
le re ya sın da təş kil olu nan “Sə nət
də 60 il” ad lı sər gi bö yük ma raq la 
qar şı la nıb.

Mə həm məd Əli ye vin yağ lı bo
ya, ke ra mi ka, qra fi ka jan rın da 
ya rat dı ğı əsər lər ötən əs rin 90cı 
il lə rin dən baş la ya raq Azər bay

can, Ru si ya, Tür ki yə, ABŞ, İn
gil tə rə, Avst ri ya, Al ma ni ya, Fran
sa və di gər öl kə lər də sər gi lər də 
nü ma yiş olu nub. Ba kı, İs tan bul, 
An ka ra və ha zır da ya şa dı ğı Qa
zian tep şə hə rin də təş kil edi lən 
fər di sər gi lə ri bö yük ma raq do
ğu rub. 

1996cı il də qar daş öl kə yə 
kö çən Mə həm məd Əli yev ha zır
da ya ra dı cı lıq la ya na şı Qa zian
tep Uni ver si te tin də pe da qo ji 
fəaliy yə ti ni də da vam et di rir, 
sə nə ti nin sir lə ri ni gənc nə sil lər
lə bö lü şür.

Uçan avtomobillərin zamanı gəlir

Çininelektrikavtomobilləriüzrəixtisas
laşmış“XpengInc”kompaniyasınınis
tehsalıolan“uçanavtomobillər”Dubay
səmasındasınaqdankeçirilib.

Du bay sa kin lə ri iki nə fər lik sa lo nu ən mo dern 
av to mo bil lə rə uy ğun di zayn edil miş və he li kop
ter pər lə ri ilə təc hiz olun muş bu nəq liy yat va si
tə lə ri ilə göy də lən lə rin ət ra fın da uçuş lar hə ya ta 
ke çi rib lər.

90 də qi qə da vam edən uçuş lar dan son ra 
jur na list lə rə mü sa hi bə ve rən “Xpeng Inc” kom
pa ni ya sı nın baş me ne ce ri Min quan Qui bil di rib 
ki, “uçan av to mo bil lər” tı xac prob le mi olan me
qa po lis lər üçün ən mü hüm nəq liy yat va si tə si 
ola caq. Onun söz lə ri nə gö rə, ilk sı naq uçuş la
rı nın Du bay da ke çi ril mə si nin sə bə bi bu şə hə rin 
müasir tex no lo gi ya la rın tət bi qi sa hə sin də qa
baq cıl rol oy na ma sı dır.

“Açar” filmi Fransada festivalda iştirak edəcək
“OBFilm”və“EpicProduction”şirkətlərininbirgəistehsalıolan
“Açar”qısametrajlıbədiifilmi29noyabr–3dekabrtarixlərində
FransanınAixenProvenceşəhərindəkeçiriləcək40cı“Festival
TousCourts”BeynəlxalqQısaFilmFestivalınınmüsabiqəproqra
mınasalınıb.

2020ci il də çə ki lən ek ran əsə
ri Qa ra bağ da iş ğal olun muş evi
nin so nun cu ya di ga rı və ni şa nə si 
olan açar la rı il lər lə qo ru yub sax
la yan Ümid ki şi nin he ka yə sin dən 
bəhs edir.

Qeyd edək ki, prem ye ra sı bu 
ilin ap re lin də Ni der land da “Go 
Short – In ter na tional Short Film 

Fes ti val Nij me gen”də baş tu tan 
“Açar” fil mi okt yabr ayı ər zin
də İs veç də “SA MA In ter na tional 
Film Fes ti val”, Ma ke do ni ya da 
“Ki ne No va Skop je In ter na tional 
Film Fes ti val”, Tür ki yə də “Ac ces
sib le Film Fes ti val”da da iş ti rak 
edə cək.

Fil min sse na ri müəl li fi və qu

ru luş çu re jis so ru El şad Əli yev, 
gö rün tü re jis so ru Ca vid Oruc lu, 
qu ru luş çu rəs sa mı Arif Nif ti yev, 
mon taj re jis so ru El şad Rə hi mov, 
səs re jis so ru Meh man Na di rov, 
pro dü ser lə ri Or xan Beh bid, Se
nur Əhə dov və Mə tin Ələk bər li
dir.

Film də Qur ban İs ma yı lov, Ra
sim Cə fər, Rey han Cə fər, Hü
seyn İs gən də rov, Yu sif Şey xov, 
Zem fi ra Əb dül sə mə do va, Arif 
Kə ri mov, Röv şən Ağa yev, El dar 
Cəb ra yıl, Se lin Cəb ra yıl və baş
qa la rı çə ki lib lər.

İstanbulda və Qaziantepdə azərbaycanlı 
rəssamların sərgiləri açılıb

Çexiyada Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı 
musiqili təqdimat

ÇexiyanınBrnoşəhərindəAzərbaycanmədəniyyətinəhəsr
olunmuşmusiqilitəqdimatkeçirilib.

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə sin dən bil di ri lib ki, ÇexAzər bay
can Bir li yi nin Br no üz rə nü ma yən də si Emin Rə sul za də nin tə şəb
bü sü ilə baş tu tan təd bir də soy daş la rı mız və yer li ic ti maiy yə tin nü
ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Təd bir də öl kə mi zin ta ri xi, zən gin mə də niy yə ti və adətənə nə lə ri 
ba rə də mə lu mat ve ri lib, “Şər bət” mu si qi qru pu nun ifa sın da Azər
bay can xalq mah nı la rı və bəs tə kar la rı mı zın po pul yar nəğ mə lə ri 
səs lən di ri lib.

Mil li mət bə xi mi zin təam la rı nın təq dim olun du ğu təd bir də əy lən
cə li oyun lar da ke çi ri lib. Qa lib lə rə ki tab lar, Azər bay can ça yı və şə
ra bı hə diy yə edi lib.

“XAZART” incəsənət simpoziumu 
MədəniyyətNazirliyinindəstəyi,“LeylaKhazaryArtGallery”və
“QalaaltiHotel&Spa”nıntəşkilatçılığıilə715oktyabrtarixində
“XAZART”incəsənətsimpoziumukeçirilir.

Sim po ziumun məq sə di 
ic ti maiy yət nü ma yən də
lə ri nin iş ti ra kı ilə təs vi ri 
in cə sə nət də müasir ten
den si ya la rı müəy yən ləş
dir mək, ge niş ta ma şa çı 
küt lə si ara sın da müasir 
rəng kar lı ğı təb liğ et mək
dir. Təd bir ey ni za man
da böl gə lər də bə dii hə
ya tın can lan ma sı, yer li 
is te dad la rın ya ra dı cı lı ğa 
hə vəs lə ri nin ar tı rıl ma sı, 
pay taxt la əya lət ara sın da 
ya ra dı cı lıq mü na si bət
lə ri nin tək mil ləş di ril mə si 
məq sə di da şı yır.

Sim po ziumun təş ki lat
çı sı “Ley la Kha zary Art
Gal lery” Azər bay ca nın in cə sə nət və qa le re ya işi alə min də bir çox 
ye ni lik lə rin ya ra dı cı sı və tə şəb büs ka rı ki mi çı xış edir.  Qa le re ya rəng
kar lı ğı təb liğ et mək dən əla və on laynşoular, konf rans lar və hər rac lar, 
rəsm kurs la rı və mü ha zi rə lər təş kil edir.

Sim po ziuma Azər bay ca nın hü dud la rın dan kə nar da da ta nı nan rəs
sam lar Anar Hü seyn za də, Anar Yol çu yev, Diana Əli ye va, El dar Ba ba
za də, El nur Mah mu dov, Əbül fəz Fə rə coğ lu, Fər had Yal qu zaq, İn na 
Kos ti na, Mir Azər Ab dul la yev, Ra fail Əli yev, Er kin Ələk bər li, Tə ra nə 
Seid, Zöh rab Sa lam za də də vət edi lib.




