
Ö
z bə kis ta nın pay tax tı Daş kənd də 
“İpək Yo lu nun in ci si” Bey nəl xalq 
Film Fes ti va lı ke çi ri lir. Əl li il dən çox 
ta ri xə ma lik Daş kənd fes ti va lı, keç-

miş so vet mə ka nın da nü fuz lu ki no mü-
sa bi qə lə rin dən ol maq la ya na şı, ümu-
mi lik də cə nub-şər qi Ası ya re gionun da 
da ta nı nıb. 1968-ci il də SS Rİ Döv lət Ki no 
Ko mi tə si nin hi ma yə si ilə əsa sı qo yu-
lan fes ti val So vet İt ti fa qı nın sü qu tun-
dan son ra uzun müd dət ke çi ril mə yib. 
Öz bə kis tan Pre zi den ti nin tə şəb bü sü ilə 
dir çəl di lən və adı ye ni lə nən ki no fes ti val 
in di yə dək gö rün mə miş bir miq yas da 
təş kil olu nub. 

Say ca 13-cü Daş kənd Bey nəl xalq Film 
Fes ti va lı na 40-dək öl kə dən qo naq lar, ki no 
ul duz la rı qa tı lıb. Sent yab rın 28-də Əli şir 
Nə vai adı na Ki no Evin də tən tə nə li açı lı şı 
ke çi ri lən və 3 okt yab ra dək da vam edə cək 
fes ti val da Azər bay can ki no su da təm sil olu-
nur. Bö yük ki no bay ra mı ki mi tər tib olu nan 
fes ti va lın proq ra mın da ümu mi lik də 150-dək 
fi l min nü ma yi şi nə zər də tu tu lub, o cüm lə-
dən Daş kənd və di gər şə hər lər də müx tə-
lif öl kə lə rin ki no gün lə ri ke çi ri lir. Bu sı ra da 
“Azər bay can ki no su gün lə ri” də var.

Sent yab rın 29-da fes ti val çər çi və sin də 
Daş kənd də ki Hey dər Əli yev adı na Azər bay-
can Mə də niy yət Mər kə zin də (AMM) “Azər-
bay can ki no su gün lə ri”nin açı lış mə ra si mi 
ke çi ri lib.

Mə ra si mə Azər bay can nü ma yən də he yə-
ti nin üzv lə ri – Mə də niy yət Na zir li yi Ki ne ma-
toq ra fi  ya şö bə si nin mü di ri, ki no re jis sor Rü-
fət Hə sə nov, Xalq ar tis ti, ki no re jis sor Va qif 
Mus ta fa yev, “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya-
sı nın di rek to ru Fa riz Əh mə dov, Ba kı Me dia 
Mər kə zi nin ic ra çı di rek to ru Or man Əli yev və 
di gər lə ri qa tı lıb. 

Öl kə mi zin Öz bə kis tan da kı sə fi  ri Hü seyn 
Qu li yev iş ti rak çı la rı sa lam la ya raq, Azər bay can 
ki no su nun zən gin yol keç di yi ni bil di rib. Azər-
bay can və Öz bə kis tan ki ne ma toq raf çı la rı nın 
əmək daş lı ğın dan da nı şan sə fi r vur ğu la yıb ki, 
gör kəm li re jis sor To fi q Ta ğı za də vax ti lə “Gö-
rüş” ad lı fi lm çə kib və bu ek ran əsə ri Azər bay-
can-öz bək dost lu ğu nun ba riz nü mu nə si dir. 

Öz bə kis tan-Azər bay can Dost luq Cə-
miy yə ti nin ic ra çı di rek to ru Er kin Nu rid di-
nov Daş kənd fes ti va lın da Azər bay can dan 
bö yük nü ma yən də he yə ti nin iş ti ra kın dan 
məm nun lu ğu nu bil di rib, bu sa hə də əla qə-
lə rin da ha da in ki şaf et di ril mə si ni ar zu la-
yıb. 

Mə də niy yət Na zir li yi nin şö bə mü di ri 
Rü fət Hə sə nov bil di rib ki, za man-za man 
Azər bay can re jis sor la rı və ar tist lə ri Öz-
bə kis tan da, öz bək ki ne ma toq raf çı la rı isə 
Azər bay can da bir gə fi lm çə ki liş lə rin də iş-
ti rak edib lər. Məş hur “Nə si mi” fi l mi nin bə zi 
kadr la rı Öz bə kis ta nın Xi və şə hə rin də len tə 
alı nıb.

davamı səh. 8-də

Özbəkistanda “Azərbaycan kinosu günləri”
Ölkəmiz Daşkənd Beynəlxalq Film Festivalında xüsusi proqramla təmsil olunur
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“Mədəniyyət 
kəndlərdə” 
layihəsi
davam edir

səh. 4

Gənclərə xaricdə nüfuzlu ali məktəblərdə
təhsil imkanları yaratmaq məqsədilə
yeni Dövlət Proqramı hazırlanacaq

səh. 2

Vyanada 
bəstəkarlarımızın 
əsərləri
səslənib

səh. 8

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

2021-ci ildə regionun ən böyük
kitab yarmarkası Bakıda keçiriləcək

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 6-10 okt yabr 2021-ci il 
ta ri xin də Ba kı Eks po Mər kə zin də VII Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər-
gi-Yar mar ka sı ke çi ri lə cək.

Ki tab bay ra mı da hi Azər-
bay can şairi və mü tə fək ki ri 
Ni za mi Gən cə vi nin 880 il lik 
yu bi le yi nə it haf olu nur. 

Sər gi nin əsas məq sə di cə-
miy yət də ki ta ba olan ma ra ğı 
ar tır maq və mü ta liə mə də niy-
yə ti ni təb liğ et mək, oxu cu la rı 
nəş riy yat işi sa hə sin də olan 
rə qəm sal ye ni lik lər lə ta nış 
et mək, öl kə miz də ki tab sə-
na ye si sek to ru nun və müasir 

ədə bi pro ses lə rin in ki şa fı nı dəs tək lə mək dir.
Sər gi-yar mar ka da 43 xa ri ci, 99 yer li nəş riy yat-po liq ra fi  ya və 

ki tab sə nə ti ilə əla qə li şir kət, müəs si sə və təş ki lat iş ti rak edə-
cək. İş ti rak çı lar üçün 6 kvad rat met rə qə dər eks po zi si ya sa hə si 
və la zı mi ava dan lıq lar Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən ödə niş siz 
ola raq tə min edi lir.

davamı səh. 2-də

Azərbaycanla Gürcüstan arasında
mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq 

proqramı imzalanıb 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev öl kə-
miz də sə fər də olan Gür cüs ta nın Baş na zi ri İrak li Qa ri baş vi li 
ilə gö rü şüb. Pre zi dent bil di rib ki, öl kə lə ri miz ara sın da si ya si 
əla qə lə rin güc lən di ril mə si nəin ki tək cə bi zim xalq la rı mız üçün, 
ey ni za man da bü tün re gion üçün önəm li dir.

Sent yab rın 29-da Ba kı da Azər bay can Res pub li ka sı nın Baş 
na zi ri Əli Əsə do vun və Gür cüs ta nın Baş na zi ri İrak li Qa ri baş vi li-
nin sədr li yi ilə Azər bay can Res pub li ka sı ilə Gür cüs tan ara sın da 
İq ti sa di Əmək daş lıq üz rə Bir gə Hö ku mət lə ra ra sı Ko mis si ya nın 
8-ci ic la sı ke çi ri lib.

İki öl kə ara sın da müx tə lif sa hə lər də əmək daş lıq la bağ lı sə-
nəd lər, o cüm lə dən “Azər bay can Res pub li ka sı nın Mə də niy yət 
Na zir li yi ilə Gür cüs ta nın Mə də niy yət, İd man və Gənc lər Na-
zir li yi ara sın da 2021-2024-cü il lər üçün mə də niy yət sa hə sin-
də əmək daş lıq haq qın da Proq ram” im za la nıb.

səh. 2

“Azərbaycan ansamblı
Ceraş səmasına işıq saçdı”

İor da ni ya nın qə dim Ce raş şə hə rin də 35-ci Bey nəl xalq Mə-
də niy yət və İn cə sə nət Fes ti va lı ke çi ri lir. Fes ti val da iş ti rak edən 
Azər bay can Döv lət Rəqs An samb lı Ce raş şə hə ri nin mər kə zi 
mey da nın da rən ga rəng proq ram təq dim edib.

səh. 8

Nizami Gəncəvi Avropa Şurasında

Da hi Azər bay can mü tə-
fək ki ri və şairi Ni za mi 
Gən cə vi nin ana dan 
ol ma sı nın 880 il lik 

yu bi le yi ilə əla qə dar St ras-
burq da Av ro pa Şu ra sı nın 
mən zil-qə rar ga hın da sər gi 
açı lıb. Sər gi Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə elan edil miş 
“Ni za mi Gən cə vi İli” çər-
çi və sin də Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi ilə Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Av-
ro pa Şu ra sı ya nın da Daimi 
Nü ma yən də li yi tə rə fin dən 
təş kil edi lib.

Sər gi də bö yük mü tə fək kir və 
şairin Hey dər Əli yev Fon du tə-
rə fi n dən nəşr edil miş fran sız və 

in gi lis dil lə rin də ki tab la rı, elə cə 
də Ni za mi nin “Xəm sə”si nə da xil 
olan poema la rın mo tiv lə ri əsa-

sın da çə kil miş əs ra rən giz mi-
niatür lər nü ma yiş olu nur.

Xü su si gu şə də Ni za mi Gən cə-
vi nin zən gin ya ra dı cı lı ğın dan nü-
mu nə lər və onun bə şər ədə biy-
ya tı na mi sil siz töh fə si haq qın da 
mə lu mat lar diq qə tə çat dı rı lır.

Sər gi nin Av ro pa Şu ra sı Par-
la ment As samb le ya sı nın (AŞ-
PA) pa yız ses si ya sı döv rü nə 
tə sa düf et mə si St ras burq da 
yer lə şən dip lo ma tik kor pus və 
ka tib lik əmək daş la rı ilə ya na şı, 
av ro pa lı par la men ta ri lə rin və di-
gər qo naq la rın sər gi ilə ta nış ol-
ma sı na im kan ve rir.

davamı səh. 2-də

Teatrlar, kinoteatrlar, kitabxanalar, konsert zalları...
1 oktyabr tarixindən açılır

Xə bər ve ril di yi ki mi, Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Ope ra tiv Qə rar ga hın qə-
ra rı na əsa sən, 2021-ci il okt yab rın 
1-dən Azər bay can da xü su si ka ran-

tin re ji mi çər çi və sin də növ bə ti yum şal-
ma lar ola caq.

Qə ra ra əsa sən, is ti ra hət və əy lən cə mə-
kan la rı nın (klub lar da xil ol maq la), həm çi-
nin uşaq əy lən cə mə kan la rı nın (bul var və 
park la rın əra zi sin də olan lar da xil ol maq la) 
fəaliy yə ti, ümu mi tu tu mu nun 50 faizin dən 
çox ol ma maq şər ti lə mə də niy yət ob yekt lə ri-
nin (kon sert zal la rı da xil ol maq la), elə cə də 
konf rans zal la rı nın, ki no teatr la rın, teatr la rın 

fəaliy yə ti, iri ti ca rət mər kəz lə ri nin nəz din də-
ki uşaq və di gər əy lən cə mər kəz lə ri nin, elə-
cə də ümu mi tu tu mu nun 50 faizin dən çox 
ol ma maq la ki no teatr la rın fəaliy yə ti bər pa 
edi lir.

Fəaliy yə ti bər pa edi lən iş və xid mət sa hə-
lə ri saat 00:00-dək xid mət gös tə rir və hə min 
iş və xid mət sa hə lə ri nin qa pa lı mə kan la rın-
da gös tə ri lən xid mət lər dən ya şı 18-dən yu-
xa rı olan şəxs lər yal nız CO VİD-19 pas por-
tu, ya xud CO VİD-19 in fek si ya sı əley hi nə 
pey vən də əks gös tə riş ser ti fi  ka tı na sa hib 
ol duq la rı hal da is ti fa də edə bi lər lər.

Həm çi nin sö zü ge dən iş və xid mət sa hə lə-
ri nin iş çi he yə ti nin 80 faizi nin CO VİD-19 pas-

por tu na və ya CO VİD-19-a qar şı im mu ni tet 
ser ti fi  ka tı na ma lik ol ma sı şərt dir.

İş və xid mət sa hə lə ri üz rə fəaliy yət gös-
tə rən mə kan lar da CO VİD-19 pas por tu nun 
ve ri fi  ka si ya sı pro se si nin təş ki li və baş ve-
rə cək po zun tu hal la rı na gö rə mə kan sa hi bi 
bir ba şa ca vab deh lik da şı yır.

Be lə lik lə, 2020-ci ilin mart ayın da pan de-
mi ya sə bə bin dən qa pı la rı ta ma şa çı üzü nə 
bağ la nan teatr lar, ki no nü ma yi şi mə kan la rı 
və kon sert zal la rı 1 okt yabr ta ri xin dən açı-
lır. 

Ye ri gəl miş kən, 1 okt yabr Bey nəl xalq Mu-
si qi Gü nü dür. UNES CO tə rə fi n dən 1975-ci 
il okt yab rın 1-də tə sis olu nan gün ənə nə vi 
ola raq kon sert proq ram la rı ilə qeyd edi lir.

mövzunun davamı səh. 3-də

Hilal Baydarovun “Durna çırağı”nın
dünya premyerası Tokioda olacaq

30 okt yabr – 8 no yabr ta rix lə rin də ke çi ri lə-
cək To kio Bey nəl xalq Film Fes ti va lı nın əsas 
mü sa bi qə bö lü mün də azər bay can lı re jis-
sor Hi lal Bay da ro vun “Dur na çı ra ğı” bə dii 
fil mi nin dün ya prem ye ra sı ola caq.

Bu ba rə də fes ti val təş ki lat çı la rı nın mət-
buat konf ran sın da mə lu mat ve ri lib. Azər-
bay can fi l mi fes ti va lın əsas mü ka fa tı olan 
“Tok yo Grand Prix” uğ run da mü sa bi qə yə 
qa tı la caq. Bil di ri lib ki, fes ti va lın mü sa bi-
qə his sə si nə da xil edi lən 15 fi lm dən 10-
nu ilk də fə nü ma yiş olu na caq. Bu fi lm lər 
113 öl kə dən 1533 fi lm ara sın dan se çi lib.

Fes ti va lın mün sifl  ər he yə ti nin səd ri məş hur 
akt ri sa İza bel Yup per dir.

davamı səh. 8-də

Çexiya şirkətləri azad olunmuş ərazilərin 
bərpasında iştirakda maraqlıdır

Ba kı da səfərdə olan Çex Res pub li ka sı nın xa ri ci iş lər na zi ri Ya-
kub Kul ha nek Azər bay ca nın onun ölkəsi üçün  va cib tə rəf daş 
öl kə ol du ğu nu qeyd edib.

Ya kub Kul ha nek həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşdə böl gə-
də sülh və təh lü kə siz li yin tə min edil mə si nin va cib li yi ni vur ğu la-
yıb və Çe xi ya şir kət lə ri nin bər pa və qu ru cu luq pro se sin də iş ti rak 
et mək ma ra ğı nı ifa də edib.

səh. 2

“Xatirə Kitabı:
44 gün – tarixi Zəfər” 
Mil li Ki tab xa na da Res pub li ka Xa ti rə 
Ki ta bı Re dak si ya sı nın ye ni nəş-
ri – “Xa ti rə Ki ta bı: 44 gün – ta ri xi 
Zə fər” ki ta bı nın təq di mat mə ra si mi 
ke çi ri lib.

Tədbirdə bildirilib ki, kitab II Qa ra-
bağ mü ha ri bə si şə hid lə ri mi zin adı nı 
daim ya şat maq məq sə di lə ha zır la nıb. 
Ki tab üç cild də nə zər də tu tu lub. İşıq 
üzü gö rən bi rin ci cil də 1200-ə ya xın 
şə hi di miz haq qın da mə lu mat lar da xil 
edi lib.

səh. 3
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Kitablarımız Moskva yarmarkasında maraq doğurub

Xəbərverdiyimizkimi,ölkəmiz24-27
sentyabr2021-ciiltarixindəRusi-
yapaytaxtındakıEkspoMərkəzində
keçirilən34-cüMoskvaBeynəlxalq
KitabYarmarkasındatəmsilolunub.
TədbirdəMədəniyyətNazirliyiKitab
sənayesişöbəsininmüdiriAkifMa-
rifli,əməkdaşlarİslamHüseynovvə
KamranMusayeviştirakediblər.

YarmarkadaAzərbaycanmədəniyyə
ti,ədəbiyyatı,incəsənəti,tarixiiləbağ
lıMilliKitabxananınhədiyyə fondunda
saxlanılan və ölkənin qabaqcıl nəşriy
yatlarından əldə olunan Azərbaycan,
rusvəingilisdillərində200addakitab
larsərgilənib.
Azərbaycanstendininziyarətçilərinə

tariximiz, Qarabağ həqiqətləri, Vətən
müharibəsində şanlı Qələbəmiz, mə
dəniyyətimizhaqqındaətrafıməlumat
verilib və bəzi kitablar hədiyyə edilib.
Eyni zamanda ziyarətçilərə 2021ci
ilin ölkəmizdə “Nizami Gəncəvi İli”
elanedilməsihaqqındaməlumatveri
lib.GəncoxucularyarmarkadaNizami
haqqında nəşrlərə böyükmaraq gös
təriblər.
Rusiya Milli Kitabxanasının, Elmlər

Akademiyasının bəzi institutlarının, bir
sıra ali təhsilmüəssisələrinin vədigər
dövlət qurumlarının nümayəndələri
Azərbaycan stendində sərgilənən ki
tablarlayaxındantanışolublar.
Xalq yazıçısıAnar vəAzərbaycanın

Rusiya Federasiyasındakı Səfirliyinin
nümayəndəsi Nigar Axundova stendi
miziziyarətediblər.

Əlbəttəki,ölkələri-
mizarasındasiyasi
əlaqələringücləndi-
rilməsinəinkitəkcə

bizimxalqlarımızüçün,eyni
zamanda,bütünregion
üçünönəmlidir.Mənbəzi
məlumatlaranəzərsaldım
vəgördümki,iqtisadiinkişaf
sahəsindəbizdəyaxşıirə-
liləyişvar,ticarətdövriyyəsi
artır.Bugünhökumətlərara-
sıkomissiyanıniclasıolacaq.
Mənəminəmki,buiclasda
birçoxmühümsahələr
əhatəolunacaq,görül-
müşişlərənəzərsalınacaq
vəgələcəkaddımlarımız
planlaşdırılacaq.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlhamƏliyevbusöz
lərisentyabrın29daölkəmizdə
səfərdə olan Gürcüstanın Baş
naziri İrakliQaribaşvili ilə görü
şüzamanıdeyib.
Gürcüstan Baş nazirinin bu

il artıq ikinci dəfəAzərbaycana
səfəretdiyini,həmçinin ikitərəfi
münasibətlərin mühüm məsə
lələrinin müzakirəsini apardığı
mızbirneçətelefondanışığının
olduğunu qeyd edən Prezident
İlham Əliyev bildirib ki, iki qar
daşölkəarasında siyasi dialoq
həmişəfəalolubvəindidəfəal
olmaqdadavamedir:“Bizxarici
siyasətlə bağlı məsələlərdə sıx
əməkdaşlıqedirik, xüsusilə indi
yeniçağırışvəimkanlarolanre
gionumuzda”.
Azərbaycan Prezidenti daha

sonra deyib: “Ölkənizdəki çox
müsbət investisiyamühiti, sizə
bir çox sosial və iqtisadi mə
sələləri həll etməyə imkan ve
rən iqtisadi islahatlar bizi çox
məmnun edir. Həmçinin höku
mətinizi Gürcüstandakı bütün
sahələrdəki inkişafabağlıəldə
etdiyinizböyükuğurmünasibə
tilə təbrik etmək istəyirəm. Biz
dost və qardaş olaraq bu inki
şaf proseslərini görməyə çox
şadıq,yenisəylərinizdəşəxsən
sizə və hökumətinizə uğurlar
arzulayırıq.

Əlbəttəki,bizbugünneftvə
qaz, elektrik enerjisi, nəqliyyat
sahələri kimi əməkdaşlığımızın
ənənəvi sahələri haqqında da
danışacağıq. Bunlar artıq hə
yata keçirilmiş layihələrdir və
indi biz bu layihələrin faydasını
görürük. Bu, bizim ölkələrimiz
arasında əməkdaşlığın çox xü
susiformatınıyaradıb.Çünkibu
layihələrtəkcəbizimölkələrimiz
üçündeyil,Avrasiyaregionunda
bir çox ölkələr üçün əhəmiyyət
kəsbedir.Əminəmki,bugünkü
səfər əməkdaşlığımıza yeni tə
kanverəcək”.
Bakıya növbəti gəlişindən

məmnuniyyət hissi keçirdiyini
vurğulayanİrakliQaribaşvilibil
diribki,bu,mükəmməlolaniki
tərəfi əlaqələrimiz barədə da
nışmaq üçün böyük imkandır.
“Qeyd etdiyiniz kimi, biz dost,
qardaşıq.Bugünbiz,həmçinin
iqtisadikomissiyanın8ciiclası
nıkeçirəcəyikvəinkişafdaolan
ikitərəfi əlaqələrimizimüzakirə
edəcəyik.Gürcüstansözsüzki,
siyasi,iqtisadi,mədənivədigər
sahələrdə ikitərəfi əlaqələrimi
zin güclənməsində maraqlıdır.
Biz,həmçininregiondasülhvə
sabitliyin olmasında maraqlı
yıq.Bu,güclü iqtisadi inkişafın
təməli olacaq”,–deyəoəlavə
edib.

***
Qeydedəkki, sentyabrın29

daBakıdaAzərbaycanRespub
likasının Baş naziri Əli Əsədo

vun və Gürcüstanın Baş naziri
İrakli Qaribaşvilinin sədrliyi ilə
Azərbaycan Respublikası ilə
Gürcüstan arasında İqtisadi
Əməkdaşlıq üzrə Birgə Höku
mətlərarası Komissiyanın 8ci
iclasıkeçirilib.Mədəniyyətnaziri
AnarKərimovkomissiyanınicla
sındaiştirakedib.

İclasdagündəlikdəduranmə
sələlərə dairməruzələr dinləni
lib,genişfikirmübadiləsiaparı
lıb. Həmçinin iki ölkə arasında
müxtəlifsahələrdə,ocümlədən
informasiya texnologiyaları,
kənd təsərrüfatı, mədəniyyət,
təhsil və turizmsahələrində iki
tərəfi əməkdaşlığın perspektiv
lərigenişmüzakirəedilib.
Baş nazir Əli Əsədov çıxışın

da diqqətə çatdırıb ki, mədəni
vəhumanitarsahəAzərbaycan
Gürcüstan əməkdaşlığının əsas
istiqamətlərindənbiriolaraqqalır.

Azərbaycan Gürcüstanla mə
dəniyyət sahəsində əməkdaş
lığı gücləndirmək niyyətindədir:
“Məlum olduğu kimi, Azərbay
canınmədəniyyət naziri bu ya
xınlarda Gürcüstanda səfərdə
olmuşdur vəsəfər çərçivəsində
həmsizinlə,həmdəölkənizindi
gərrəsmişəxsləriiləbirsırasə
mərəli görüşlər keçirmişdir. Bu
görüşlərdə hər iki ölkənin mə
dəni irsinin qorunması məsələ
sidiqqətmərkəzindəolmuşdur.
Biz,həmçinin insanlararasında
təmaslara da böyük əhəmiyyət
veririk. Azərbaycanda yaşayan
gürcülərin və Gürcüstanda ya
şayan azərbaycanlıların əlaqə
lərimizin inkişafında çox böyük
roluvar.AzərbaycanvəGürcüs
tan çoxmillətli, çoxkonfessiya
lı ölkələrdir və bu, bizim böyük
sərvətimizdir”.
İclasın sonunda Əli Əsədov

və İrakli Qaribaşvili Azərbay

canRespublikasıiləGürcüstan
arasında İqtisadi Əməkdaş
lıq üzrə Birgə Hökumətlərara
sı Komissiyanın 8ci iclasının
Protokolunu imzalayıblar. İki
ölkəarasındamüxtəlifsahələr
də əməkdaşlıqla bağlı sənəd
lər, o cümlədən “Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət
NazirliyiiləGürcüstanınMədə
niyyət, İdman və Gənclər Na
zirliyi arasında 20212024cü
illərüçünmədəniyyətsahəsin
dəəməkdaşlıqhaqqındaProq
ram”imzalanıb.

Azərbaycanla Gürcüstan arasında əlaqələrin 
gücləndirilməsi bütün region üçün önəmlidir

İki ölkənin müvafiq nazirlikləri arasında “2021-2024-cü illər üçün 
mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Proqram” imzalanıb

Gənclərin xaricdə ali təhsili ilə bağlı 
yeni Dövlət Proqramı hazırlanacaq

PrezidentİlhamƏliyevsentyabrın30-da“Azərbaycangənc-
lərininnüfuzluxaricialitəhsilmüəssisələrindətəhsilimkan-
larınıngenişləndirilməsihaqqında”sərəncamimzalayıb.

Sərəncamsürətli inkişafüçünzəruriolanmüasirbacarıqlara
malikinsankapitalınınyaradılması,buçərçivədəistedadlıgənc
lərinxariciölkələrdətəhsilalmasınadövlətdəstəyinindavamet
dirilməsiməqsədiləimzalanıb.
Sərəncamdaqeydolunurki,əsasıxalqımızınümummillilideri

HeydərƏliyevtərəfindənqoyulmuşxaricdətəhsilənənəsiAzər
baycanmüstəqillikqazandıqdansonradauğurladavametdiri
lib.“Qaraqızıl”ıninsankapitalınaçevrilməsistrategiyasıtəhsillə
əhatəninvəonaəlçatanlığınartmasına,buçərçivədəgənclərin
qabaqcılxarici təhsiləcəlbininmüxtəlifproqramlarladəstəklən
məsinəmühümimkanlaryaradıb.
Gənclərin xarici təhsilə cəlbi ölkənin sosialiqtisadi həyatına,

eləcə də insan kapitalının milli sərvətdə payının böyüməsinə,
təhsilin məzmun və keyfiyyətinin yaxşılaşmasına, Azərbaycan
Respublikası ali təhsil müəssisələrinin akademik potensialının
güclənməsinəəhəmiyyətlitöhfəverib.
Postpandemiya və yeni strateji dövrün çağırışları, həmçinin

milliinkişafməqsədlərimiznəzərəalınmaqla,ölkəninrəqabətvə
inkişafsahəsindəsürətləirəliləməsiüçünyüksəkintellektcəmiy
yətinəsasgücmənbəyinəçevrilməli,yenilikçitəbəqəniniqtisadi
fəallıqvəidarəçilikdərolumöhkəmlənməlidir.BuməqsədləAzər
baycan gənclərinin ehtiyac duyulan istiqamətlər üzrə qabaqcıl
xaricialitəhsilmüəssisələrininbakalavriatvəmagistraturasəviy
yələrindətəhsilalmasıdavamlıolmalıdır.
SərəncamdaAzərbaycanRespublikasınınNazirlərKabinetinə

gənclərinxariciölkələrinnüfuzlualitəhsilmüəssisələrindətəhsil
almalarınadairDövlətProqramınınlayihəsiniikiaymüddətində
hazırlayıbAzərbaycanRespublikasınınPrezidentinə təqdimet
məktapşırılıb.

“Azərbaycan” Nəşriyyatının baş direktoru 
vəzifəsindən azad edilib

PrezidentİlhamƏliyevsentyabrın30-daAğabəyMəmməd
oğluƏsgərovun“Azərbaycan”Nəşriyyatınınbaşdirektoruvə-
zifəsindənazadedilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.

Ağabəy Əsgərov dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə
2005ciildəbuvəzifəyətəyinedilmişdi.

Milli Məclisin sədri Qazaxıstan Parlamentini 
Xocalı soyqırımını tanımağa çağırıb

QazaxıstanarəsmisəfəredənMilliMəclisinsədriSahibə
QafarovaQazaxıstanParlamentininyuxarıpalatası–Senatın
sədriMaulenAşımbayevvəQazaxıstanParlamentiMəclisinin
sədriNurlanNiqmatulinləgörüşlərindəbuölkəninqanunverici
orqanınıXocalısoyqırımınıtanımağaçağırıb.

MilliMəclisinsədrihəmkarlarınaqarşıdan30cu ildönümügələn
Xocalısoyqırımıbarədəətrafıməlumatveribvədiqqətəçatdırıbki,
dünyanınbirsıraölkələrininparlamentləribu faciənisoyqırımıkimi
tanıyıb.Spikerdeyibki,QazaxıstanParlamentinindəinsanlığaqarşı
böyükcinayətolanbufaciəyəözmünasibətinibildirməsiyaxşıolardı.
GörüşlərdəMilliMəclisinsədri,həmçinin44günlükVətənmüha

ribəsindəAzərbaycanınZəfər qazanaraq torpaqlarınınErmənis
tantərəfindən30illikişğalınasonqoyduğunudeyib,azadedilmiş
Azərbaycan ərazilərində işğal dövründə Ermənistan tərəfindən
tamamilədağıdılmışşəhərlərin,kəndlərinbərpasındanvəhəyata
keçiriləngenişmiqyaslıinfrastrukturlayihələrindənbəhsedib.

Çexiya şirkətləri azad olunmuş ərazilərin 
bərpasında iştirakda maraqlıdır

Sentyabrın30-daxariciişlərnaziriCeyhunBayramovölkəmiz-
dəişgüzarsəfərdəolanÇexRespublikasınınxariciişlərnaziri
YakubKulhanekiləgörüşüb.

NazirCeyhunBayramovölkəmizinÇexRespublikasıiləəmək
daşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini bildirib.YakubKulhanek öz
növbəsindəAzərbaycanınÇexiyaüçünvacibtərəfdaşölkəoldu
ğunuqeydedib.O,səfərçərçivəsindəbiznesforumunaçılışında
iştirakınıməmnunluqlaqeydedərək,hərikitərəfdənçoxsayda
şirkətiniştiraketdiyibutədbirinölkələrimizarasındaiqtisadimü
nasibətlərininkişafıüçünönəmliolduğunubildirib.
Görüşdəölkələrimizarasında iqtisadi,elmitexnikivəmədəni

əməkdaşlıqüzrəQarışıqKomissiyanın fəaliyyəti,parlamentöl
çüsüüzrəəlaqələringenişləndirilməsi,habeləhumanitar,turizm
sahələrindəmünasibətlərindahadainkişafetdirilməsinədairfikir
mübadiləsiaparılıb.Həmçininbeynəlxalqtəşkilatlarçərçivəsində
əməkdaşlıqməsələlərimüzakirəedilib.
CeyhunBayramovhəmkarınabölgədəmövcudolanpostmüna

qişəmərhələsivəənsonvəziyyət,ocümlədənAzərbaycantərəfi
ninErmənistanişğalındanazadetdiyiərazilərindəhəyatakeçirdiyi
bərpa,quruculuq,reinteqrasiyaişləribarədəməlumatverib.
YakubKulhanekbölgədəsülhvətəhlükəsizliyintəminedilmə

sininvacibliyinivurğulayıbvəÇexiyaşirkətlərininbərpavəquru
culuqprosesindəiştiraketməkmarağınıifadəedib.

“Nizami Gəncəvinin əsərləri təsviri sənətdə” 
mövzusunda elmi konfrans

Sentyabrın30-daAzərbaycanDövlətRəsmQalereyasının
təşkilatçılığıilə“NizamiGəncəvininəsərləritəsvirisənətdə”
respublikaelmikonfransıkeçirilib.

Onlayn formatda, “Zoom” tətbiqi vasitəsilə keçirilən konfran
sı açıq elan edənAzərbaycanDövlət RəsmQalereyasının di
rektoruQalibQasımov“NizamiGəncəviİli”ninelanedilməsinin
əhəmiyyətindən,dahişəxsiyyətindünyamədəniyyətivəincəsə
nətinətəsirindən,onunideyavəfəlsəfəsininelmitədqiqatnöqte
yinəzərdənvacibliyindəndanışıb.
KonfransdaHefordXalqUniversitetininXaricidillərkafedrası

nındosentiSevilFuks“Almaniyavəİsveçrətəsviriincəsənətin
dəNizamiGəncəvininəsərləri”mövzusundamühazirə iləçıxış
edib.RəssamİsgəndərMəmmədovNizamiGəncəvininəsərləri
nəçəkdiyiillüstrasiyalarıiştirakçılarlabölüşüb.
Daha sonramövzu ilə bağlıBDUnundissertantı FiruzəSa

dıqova, BDUnun doktorantıAynur Səfərli,Azərbaycan Dövlət
RəsmQalereyasınınkiçikelmiişçisiDürdanəQurbanovanınmə
ruzətezisləritəqdimedilib.

əvvəli səh. 1-də
Sərginin açılışında ölkəmizin Avropa

Şurası yanında daimi nümayəndəsi, səfir
Fəxrəddin İsmayılov vəAŞPAdakıAzər
baycannümayəndəheyətininüzvü,millət
vəkili, akademik Rafael Hüseynov çıxış
ediblər.
RafaelHüseynovNizamiGəncəviəsər

lərinəhəsredilmişsərgininböyükəhəmiy
yət daşıdığını vurğulayaraqbildirib ki,XII
əsrdə Nizaminin təbliğ etdiyi və aşıladığı
dəyərlər məhz bu gün Avropa Şurasının
təbliğetdiyidəyərlərdir.
“Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri və

şairi Nizami Gəncəvi 8 əsr əvvəl yazırdı:
…Yüzilsonrasorsanbəsohardadır?Hər
beytisəslənər:Burda,burdadır!
Əsrlər keçməsinə baxmayaraq, Nizami

Gəncəvi yenə də burdadır, Azərbaycanın

hər qarışında, dünyanın bir çox ölkələrin
dədir.
BugünNizamiGəncəviStrasburqdaAv

ropa evindədir. Bu, çox sevindirici haldır.
Çünki Avropa Şurası dünya üçün vacib
olanümumidəyərləriqoruyurvətəbliğedir.

Avropanıntəbliğetdiyidəyərləri8əsrəvvəl
böyükmütəfəkkirNizamiGəncəviəsərləri
vasitəsilə təbliğedirdi.Nizamininmüxtəlif
dillərə tərcümə edilən əsərləri indi həmin
sözləri bütündünyayadeyir”,–deyəRa
faelHüseynovəlavəedib.
Akademik bildirib ki,Avropa Şurasında

müxtəlifölkələrdəngələndeputatlar,eləcə
də qurumun işçiləri, bu binaya daxil olan
hərkəssərginimaraqlaseyredir.Nizami
körpüsüvasitəsiləAzərbaycanaməhəbbət
artır.NizamiGəncəvinitəkcəmədəniyyət,
ədəbiyyatla əlaqələndirmək düz deyil, bu
həmdəsiyasihadisədir.Nizamidünyada

böyükdəyərləritəbliğedir.
Qeyd edək ki, sərgidə mütəfəkkir şairin

büstü də nümayiş olunur. Sərgi oktyabrın
8nə qədərAŞPAnınmənzilqərargahında
ictimaiyyətəaçıqolacaq.

Nizami Gəncəvi Avropa Şurasında
AŞPA-nın mənzil-qərargahında dahi Azərbaycan şairinə həsr edilmiş sərgi

2021-ci ildə regionun ən böyük 
kitab yarmarkası Bakıda keçiriləcək
əvvəli səh. 1-də
Beşgünərzindəmüxtəlifformatda139tədbirnə

zərdə tutulub. O cümlədən uşaqlar üçün Nizami
Gəncəvininəsərlərininmotivləriəsasındakuklata
maşaları,“nağılsaatları”,uşaqyazarlarıiləgörüşlər,
inklüzivlikvədigəraktualmövzularüzrəkitab təq
dimatları, imza günləri, kitab sənayesi sektorunun
subyektləri arasında əməkdaşlıq platformaları və
musiqiproqramlarıtəşkilediləcək.
Azərbaycanınxalqyazıçılarıvəşairləri,tanınmış

gəncyazarlarvəməşhurxariciyazarlarsərgidəiş
tirakedəcəklər.ÇingizAbdullayev,GülserenBuda
yıcıoğlu, ElxanElatlı, SinanYağmur,ToğrulMehti
Niyazi, Ercan Kesel və digər tanınmış yazıçı və
məşhur şəxslər sərgidə günün “fəxri qonağı” ola
caqlar.
İştirakçılar tərəfindən sərgidə satışa çıxarılacaq

bütün kitabalara böyük endirimlər nəzərdə tutulur.
Ziyarətçilərüçünsərgiyə“Koroğlu”metrostansiya
sındanhəryarımsaatdanbir,“ElmlərAkademiyası”
stansiyasınınyanındanisəhərsaatdanbiravtobus
larhərəkətedəcək.
Sərgiyarmarkaya təşkilati dəstəyi “Caspian

Event Organisers” şirkəti həyata keçirir. Sponsor
“BP” şirkəti, baş TV tərəfdaşı Azərbaycan İctimai
Televiziyasıdır.
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Sentyabrın29-daMilli
KitabxanadaRespublika
XatirəKitabıRedaksiya-
sınınyeninəşri–“Xatirə

Kitabı:44gün–tarixiZəfər”
kitabınıntəqdimatmərasimi
keçirilib.

Tədbirdə əvvəlcə Vətən mü
haribəsi şəhidlərinin ruhu bir
dəqiqəliksükutlayadedilib.
Kitabxananın direktoru, pro

fessorKərimTahirovbildiribki,
heç bir zəfər, azadlıq qurban
sızbaşagəlmir.44günlükVə
tənsavaşımızdaçoxluşəhidlər
verdik:“Tarixitorpaqlarımızon

larıncanı,qanıbahasınaermə
ni işğalından azad olunub.Nə
qədər ki, Azərbaycan dövləti,
xalqı var, biz onları heç vaxt
unutmayacağıq. Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenti,Ali
BaşKomandan İlhamƏliyevin
rəhbərliyi ilə müzəfər Azər
baycan Ordusu tərəfindən 44
günlükmüharibəAzərbaycanın
necəmərd, döyüşkən xalq ol
duğunu dünyaya bir daha sü
butetdi”.
Direktoronudaqeydedibki,

VətənmüharibəsindəböyükZə
fərinildönümüərəfəsində“Xati
rəKitabı:44gün–tarixiZəfər”
kitabının nəşri təqdirəlayiq ad
dımdır. O, vurğulayıb ki, Res
publikaXatirəKitabıRedaksiya
sınınyaradılmasıbilavasitəulu
öndərHeydərƏliyevinuzaqgö
rənliyi ilə bağlıdır. Onun qərarı
iləyaradılmış redaksiya indiyə
dəkçoxsaylınəşrləriictimaiyyə
təçatdırıb.K.Tahirovbukitabın
nəşrəhazırlanmasındazəhməti
olanbütünəməkdaşlara təşək
kürünübildirib.
Respublika Xatirə Kitabı Re

daksiyasının baş redaktoruNə
zakət Məmmədova deyib ki,
xalqımız27sentyabrdatarixibir
gün yaşadı. 44 günlük mühari
bəzamanıözcanınıqurbanve
rənşəhidlərimizinAnımGününü
qeyd etdik. Bildirib ki, Respub
lika Xatirə Kitabı Redaksiyası
ümummilli liderHeydərƏliyevin
təşəbbüsü ilə İkinci Dünyamü
haribəsində, hərbimünaqişələr
dəAzərbaycanRespublikasının
suverenliyi və ərazi bütövlüyü
uğrundahəlakolanlarınxatirəsi
niəbədiləşdirməkməqsədiləya
radılıb: “II Qarabağ müharibəsi
şəhidlərimizinadınıdaimyaşat
maqməqsədiləbukitabıhazırla
dıq.Kitabüçcilddənəzərdətu
tulub.İşıqüzügörənbirincicildə
1200əyaxınşəhidimizhaqqın
daməlumatlardaxiledilib”.

Kino nümayişi müəssisələrinin 
rəhbərləri ilə görüş keçirilib

Xəbərverildiyikimi,NazirlərKabinetiyanındaOperativQərarga-
hınqərarınaəsasən,1oktyabr2021-ciiltarixdənölkəmizdəteatr,
kinoteatrvəkonsertmüəssisələrininfəaliyyətibərpaolunacaq.

BumünasibətləmədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏli
yevsentyabrın28dəkinonümayişimüəssisələrinin rəhbərləri
iləgörüşkeçirib.
GörüşdəNizami KinoMərkəzinin direktoru LeyliMirzəyeva,

“CinemaPlus” kinoteatrlar şəbəkəsi Müşahidə şurasının sədri
ZaurDarabzadə,başicraçıdirektorMuratCamcı,“ParkCine
ma”kinoteatrlarşəbəkəsininicraçıdirektoruElnurAllahverdiyev
vəmarketinqdirektoruMusaAxundoviştirakedib.
AzərbaycanRespublikasıPrezidentininmüvafiqtapşırıqlarına

əsasənMədəniyyətNazirliyindəaparılanislahatlarbarədəmə
lumat verənElnurƏliyev kinematoqrafiya sahəsinə də xüsusi
diqqətayrıldığını,bubaxımdankinonümayişininprioritetsahə
lərdənolduğunuvurğulayıb.
Görüşdəkinonümayişiqurumlarınınrəhbərlərimövcudvəziy

yətvəgələcəkplanlarhaqqındaətrafıməlumatveriblər.2020ci
ilinmartındanfəaliyyətinidayandırankinoteatrlardapandemiya
nınmənfi təsiri, problemlər və perspektivlərmüzakirə olunub,
müəssisələrinölkədə tətbiqolunankarantin rejimiqaydalarına
əməletməkləəhaliyəyüksəksəviyyədəxidmətgöstərməsinin
vacibliyidiqqətəçatdırılıb.
SondamədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevna

zirliyinbuistiqamətdəkinonümayişimüəssisələrinədəstəkola
cağını və birgə əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı lazımi tədbirlər
görəcəyinibildirib.

ATMU-da Yunus Əmrə İnstitutunun 
Bakı nümayəndəsi ilə görüş

AzərbaycanTurizmvəMenecmentUniversitetində(ATMU)
TürkiyəninYunusƏmrəİnstitutununBakınümayəndəliyinin
rəhbəriSelçukKarakılıçlagörüşkeçirilib.

ATMUdanbildirilibki,görüşdərektorİlhamMədətovtəhsiloca
ğınıninkişafstrategiyası,beynəlxalqəlaqələrivəturizmistiqamət
litəşkilatlarlaəməkdaşlıqmünasibətləribarədəqonağaməlumat
verib.Rektorölkələrimizarasındaqardaşlıqvədostluqəlaqələri
ninyüksələnxətləinkişafetməsindənməmnunluğunuifadəedib.
GörüşdəATMUvəTürkiyənintəhsilvəturizmsahəsindəuy

ğuntəşkilatlarlaəlaqələrinindahadagücləndirilməsinəzərdən
keçirilib.Hərikiölkədəturizminmüasirvəziyyəti,inkişafistiqa
mətlərivəmövcudproblemlərəmünasibətbildirilib.
TürkiyəninYunusƏmrəVəqfinəbağlıqurumolaraq2009cu

ildəfəaliyyətəbaşlayanYunusƏmrəİnstitutununmüxtəlifölkə
lərdə60ayaxınnümayəndəliyi–mədəniyyətmərkəzivar.Ba
kıdakı nümayəndəlik Türkiyənin Azərbaycandakı Mədəniyyət
Mərkəzikimifəaliyyətgöstərir.

Teatrlaraçılır...Buxəbərinsevinciiləbaşqalarınıdasevindir-
məküçünilyarımgözlədik.NazirlərKabinetiyanındaOpe-
rativQərargahmüvafiqqaydalarariayətetmək,ocümlədən
tamaşazalınınümumitutumunun50faizindənçoxolma-

maqşərtilə,oktyabrın1-dənetibarənteatrlarıntamaşaçıları
qəbuletməsinəicazəverdi...

Biz də təfərrüata getmədən
ölkə teatrlarında yaradıcı işin
təşkilivətamaşaplanproqram
larıiləmaraqlandıq.

İlkolaraqAkademikOperavə
Balet Teatrına müraciət etdik.
Teatrın mətbuat xidmətindən
bildirdilər ki, yaradıcılıq işləri
nəbaşlanılıbvəartıqoktyabrın
9naikitamaşanınnümayişinə
zərdə tutulub. Bunlar N.Rims
kiKorsakovun “Şəhrizad” (saat
19:00) vəA.Borodinin “Qıpçaq
rəqsləri” (saat 20:00) birpər
dəli  baletləridir. Onu da qeyd
edəkki,bu,“Qıpçaqrəqsləri”nin
premyeranümayişidir.

AzərbaycanDövlətAkademik
MilliDramTeatrı isə tamaşala
rıngöstərilməsinəoktyabrın15
dən sonra başlayacaq. Teatrın
mətbuat xidmətindən öyrəndik
ki, ilk olaraq cari repertuardakı
(ötənmövsümdənqalan)tama
şaların (“Ölülər”, “Şah Qacar”,
“Cəhənnəm sakinləri”, “Qətibə
İnanc”,“Ah,buuzunsevdayo
lu”, “Almaz”, “Sinif yoldaşları”,
“Bir, iki – bizimki!”) məşqlərinə
başlanacaq. İntensiv məşqlərə

ehtiyac var və təxminən 1520
gün vaxt aparacaq. Oktyabrın
ikinci yarısından, teatrın yara
dıcı və texniki işləri qaydasına
düşənədək, yəni noyabrın əv
vəlinə qədər tamaşalar şənbə
vəbazar günləri təqdimoluna
caq. Noyabr ayından etibarən
isə ənənəvi repertuar və qrafik
üzrəişdavamedəcək.

112ci mövsümünü yaşayan
AkademikMusiqiliTeatragəlin
cə, yaradıcı heyət oktyabr ayı
nın 1dən tamaşalar üzərində
məşqlərəvəbərpaişlərinəbaş
layacaq.Bütünbuproseslərdən
sonranümayişinəzərdətutulan
tamaşalarhaqqındasənətoca
ğınınsosialşəbəkəhesabların
daətrafıməlumatveriləcək.

Dövlət Gənc Tamaşaçılar
Teatrı da işə cari repertuar ta
maşalarının bərpası ilə başla
yacaq.Oktyabrın15dəntama
şalar həftənin cümə və şənbə
günləri göstəriləcək. Onu da
qeyd edək ki, teatrın tamaşa
salonunda, tavan hissəsindəki
təmirbərpa işləri ilə əlaqədar
olaraqnümayişlərbinanınkiçik

səhnəsində, eləcə də birmüd
dətDövlətKuklavəMahnıteatr
larındanümayişolunacaq.

YuğDövlətTeatrındadaaçı
lış həyəcanı yaşanır. Yaradıcı
heyətoktyabrın1dənməşqlərə
startverəcək.Teatrrəhbərliyinin
qərarına əsasən, repertuardakı
8 tamaşanın yenidən bərpası
nəzərdə tutulub. İlk növbədə,
pandemiyadan öncə hazırla
nan, amma qapanma səbə
bindən premyerası baş tutma
yan “Kloun BizZ” tamaşasının
(M.Vişnekin “Qoca kloun tələb
olunur”pyesiəsasında,rejissor
– Mikayıl Mikayılov) nümayişi
planlaşdırılır. Mövsümün sonu
naqədəryenitamaşanınhazır
lanmasıdanəzərdətutulur.

Buil90cı–yubileymövsümü
nü yaşayanAbdulla Şaiq adına
Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı
isəartıqoktyabrın1dəilktama
şa ilə teatrsevərlərin qarşısına
çıxacaq. Bu, teatrın repertuarın
dakı ənuzunömürlünümunələr
dənolan “Cırtdan”dır.Tamaşa2
seansda(12:00,14:00)göstərilə
cək.İlktamaşaVətənmüharibəsi
şəhidləri və qazilərinin övladları
üçün  təmənnasız göstəriləcək.
Oktyabrın2dənisəhəftəninmü
vafiq günləri (cümə, şənbə, ba
zar)əksəriyyətiüçseans(üçüncü
seansrusdilində)olmaqlareper
tuar tamaşaları nümayiş oluna
caq. Teatrda yubiley karnaval
tamaşasıvəikiyenisəhnəəsəri
üzərindəişədəbaşlanılıb.

Cəfər Cabbarlı adına İrəvan
DövlətAzərbaycanDramTeat
rında yaradıcı fəaliyyətə gəlin
cə,qeydedəkki, teatrınbinası
bir müddətdir ki, əsaslı təmirə
dayanıb.

Şuşa Dövlət Musiqili Dram
Teatrında məşqlərə oktyabrın
4dən başlanılacaq. İlk tama
şa isə pandemiya səbəbindən
premyerası təxirə düşən “Dov
şanın ad günü” (uşaqlar üçün)
olacaq.

Bakı Uşaq vəGənclərTeatrı
oktyabr ayından tamaşalarını
bərpaetməyiplanlaşdırır.Uşaq
larvəböyüklərüçüntamaşalar
paralel bərpa olunacaq. Teatr
mövsümüisə8Noyabr–Zəfər
Günündəaçacaq.

SumqayıtDövlətDramTeatrı
dayaradıcıişəbaşlayır.İlkola
raqgəncyazıçıÜlviyyəHeydə
rovanın “Uşaqlıq”  və “Pələng”
monotamaşalarının səhnə həlli
tamamlanacaq.Bundanbaşqa,
ƏbdürrəhimbəyHaqverdiyevin
“Kimdir müqəssir?” əsəri yeni
quruluşda səhnələşdiriləcək.
“GöyçəkFatma”nağıltamaşası
da  bərpa edilərək balacaların
ixtiyarınaveriləcək.

GəncəDövlətKuklaTeatrıta
maşaçıları qarşısına pandemi
yadan öncə hazırladıqları yeni
tamaşalarla çıxacaq. “Xeyir və
Şər”, “Quyruqsuzulağınsərgü
zəştləri”,“Bizimbağıngözəli”və
“Bremen musiqiçiləri” adlı hər
dörd tamaşa premyerasını da
etmişolacaq.

Ağdam Dövlət Dram Teatrı
da “4.4 Qısa Tamaşalar Festi
valı”nahazırlaşır.Kollektivpay
taxtda teatrsevərlər qarşısına
pandemiyadanəvvəlsəhnələş
dirilmiş “Günahsızlar” tamaşa
sı ilə çıxacaq. Bundan başqa,
teatrilinsonunadəkdahaikiye
nisəhnəişinihazırlamağıplan
laşdırır.

MingəçevirDövlətDramTeat
rıdapərdələriniaçmağahazır
laşır. Teatrda Mir Cəlal Paşa
yevin üç hekayəsinin motivləri
əsasında lirikpoetik müharibə
dramıüzərindəişaparılır.“Ley
la” adlı tamaşanın nümayişi
1824oktyabr tarixindəolacaq.
Teatrda yarımçıq qalan səhnə
işlərinindəməşqləridavamet
diriləcək.

Qusar Dövlət Ləzgi Dram
Teatrı oktyabrın 1də Abdul
la Qurbaninin “Çingiz dastan”ı
əsəri əsasında hazırlanan ey
niadlı tamaşa ilə teatrsevərlə
rin görüşünə gələcək. Yaradıcı
heyət Mədəniyyət Nazirliyi və
“Teatro.az”sənətportalınınbir
gə layihəsi olan “4.4 Qısa Ta
maşalarFestivalı”nadahazırla
şır.FestivaldaRamizDuyğunun
“Xarıbülbül” tamaşası təqdim
olunacaq.

Füzuli Dövlət Dram Teatrı
fəaliyyətinə repertuar tamaşası
ilə başlayacaq. Akif Həsənoğ
lunun “Yaddaş” adlı bu səhnə
nümunəsi şəhidlərimizin əziz
xatirəsinə həsr olunub. Teatr
rəhbərliyioktyabrvənoyabray
larıüçün repertuardaolanhər
bivətənpərvər mövzulu tama
şaların hamısını bərpa etmək
niyyətindədir.

ŞəkiDövlətDramTeatrıəsas
diqqətiyeniəsərlərintamaşaya
qoyulmasına yönəldib. İlin so
nuna qədər İtaliya dramaturqu
Karlo Qoldoninin “Məzəli hadi
sə” və çex yazıçısı Karel Ça
pekin “Ana” əsərləri tamaşaya
qoyulacaq. Müharibə mövzu
sundakı ənməşhur əsərlərdən
olan“Ana”yateatrınbaşrejisso
ruMirbalaSəlimliquruluşverə
cək.

QazaxDövlətDramTeatrıda
qapılarını tamaşaçılarının üzü
nə yeni səhnə əsəri ilə açmaq
istəyir. 2021ci ilin axırına kimi
qırğız yazıçısı Mar Baycıyevin
“Duel”(rejissor–AllahverdiMu
sayev) və ingilis yazıçısı Con
Qolsuorsunun “Birincilərvəso
nuncular” (rejissor –Musa Ey
yubov)əsərləri təhvilveriləcək.
Məşqlərə isə oktyabrın 5dən
başlanacaq.

Lənkəran Dövlət Dram Teat
rında iki yeni tamaşa artıq
səhnə məşqi mərhələsindədir.
Bunlar“Varlıev”və“Ləpələrin
nağılı” tamaşalarıdır. Yaradıcı
heyət“4.4QısaTamaşalarFes
tivalı”nadahazırlaşır.Lənkəran
teatrı da Karel Çapekin “Ana”
faciəsinəmüraciət edib. Əsərə
teatrın baş rejissoru, Əməkdar
incəsənət xadimi Oruc Qurba
nov quruluş verəcək. Teatrın
karantindənsonraözsəhnəsin
dətamaşasıisə“VəfalıSəriyyə”
(2030oktyabr)olacaq.

HƏMİDƏ

“Pələng” Türkiyəyə gedir
MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləyazıçı-dramaturqÜlviyyə
Heydərovanın“Pələng”monopyesioktyabrın7-17oktyabr
tarixindəTürkiyəninDiyarbəkirşəhərindəkeçiriləcək“IISolo-
Fest–Keçmişdənbugünəhekayəənənəsi”BeynəlxalqTeatr
Festivalındaölkəmizitəmsiledəcək.

Tamaşanınquruluşçu rejissor vəplastik həlli aktrisarejissor
Səbinə Məmmədzadəyə məxsusdur. Pələng rolunun ifaçısı
GəncTamaşaçılarTeatrınınaktrisasıZümrüdQuliyevadır.

Açın pərdələri, açın pərdələri!...
Tamaşaçıları bundan artıq intizarda saxlamayaq

“Xatirə Kitabı: 44 gün – tarixi Zəfər” 
Milli Kitabxanada təqdimat mərasimi

“MDB kitabxanalarının üç onillik tərəfdaşlığı”
Düşənbədə beynəlxalq konfrans

M.F.AxundzadəadınaAzər-
baycanMilliKitabxanası
29-30sentyabrtarixlərində
TacikistanınpaytaxtıDüşən-
bədəkeçirilən“MDBkitab-
xanalarınınüçonilliktərəf-
daşlığı:istinadlarvəinkişaf
strategiyaları”adlıbeynəlxalq
konfransdatəmsilolunub.

KonfransDüşənbəşəhərinə
“MDBninMədəniyyətPaytax
tı–2021”statusuverilməsivə
MDBnin yaranmasının 30 il
liyinə həsr olunmuş tədbirlər
çərçivəsindəgerçəkləşib.
Milli Kitabxananın beynəl

xalq əlaqələr üzrə direktor
müavini Ədibə İsmayılova konfransda iştirak
edib.O, “AzərbaycanMilliKitabxanasınınbey
nəlxalq əlaqələri MDB ölkələri kontekstində”
adlı məruzəsində MDByə üzv ölkələrin kitab
xanaları ilə əməkdaşlıqdanbəhsedib.Bildirib
ki,AzərbaycanMilli Kitabxanasının beynəlxalq

əlaqələrinin genişlənməsində
beynəlxalq kitab mübadiləsi
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
DirektormüaviniMilliKitabxa
nanın dünyanın 70 ölkəsinin
kitabxanası ilə beynəlxalq ki
tabmübadiləsihəyatakeçirdi
yinidiqqətəçatdırıb.
Ə.İsmayılova Milli Kitabxa

nanınEhtiyatmübadiləfondu
naməxsus “Salam,Azərbay
can!”və“ƏbdürrəhmanCami.
Seçilmiş əsərləri” kitablarını
TacikistanMilliKitabxanasına
bağışlayıb.
İki sessiyadan ibarət konf

ransda Tacikistan Milli Kitab
xanasının direktoru Jumaxon

Xoloviç,BelarusMilliKitabxanasınınbaşdirekto
ruOksanaKnijnikova,RusiyaMilliKitabxanasının
BeynəlxalqfəaliyyətlərşöbəsininmüdiriKseniya
Borisovnavəbaşqalarınınçıxışlarıdinlənilib.
Konfrans çərçivəsində bir sıra əməkdaşlıq

müqavilələriimzalanıb.

Qobustan qoruğunda şəhidlərin xatirəsi yad olunub

QobustanMilliTarix-Bə-
diiQoruğundaVətən
müharibəsişəhidlərinin
anımmərasimikeçirilib.

Ölkəmizinərazibütövlüyü-
nüntəminolunmasıyolunda
canlarınıfədaetmişşəhidləri-
mizinəzizxatirəsibirdəqiqəlik
sükutlayadedilib.

Tədbirdə çıxış edən Qobustan
qoruğunun direktoru Vüqar İsa
yevbiriləvvəlişğalçıErmənistan
ordusununnövbətitəxribatınaca

vab olaraq müzəfərAli Baş Ko
mandan,PrezidentİlhamƏliyevin
əmri iləAzərbaycan Silahlı Qüv
vələrininəkshücuməməliyyatına
başladığınıvə44gündavamedən
Vətən müharibəsində qazanılan
şanlıQələbədəndanışıb.O,Pre
zidentİlhamƏliyevin27sentyabr
– Vətən müharibəsinin başladığı
günün Azərbaycan Respublika
sındaAnımGünükimiqeydolun
masıiləbağlısərəncamınınVətən
müharibəsində qəhrəmancasına
döyüşmüş, Azərbaycan bayrağı

nı işğaldanazadedilən torpaqla
rımızdadalğalandırmışşəhidlərin
ruhlarına, onların ailələrinə, doğ
malarınayüksəkehtiramıngöstə
ricisiolduğunuqeydedib.
Vüqar İsayevşəhidlikzirvəsinə

ucalanigidlərimizinxatirəsininhər
birAzərbaycanvətəndaşınınqəl
bində əbədi yaşayacağını, daim
dərinhörmətvəehtiramlayadedi
ləcəyinibildirib.
Sonda İkinci Qarabağ müha

ribəsindən bəhs edən videoçarx
nümayişolunub.

Musiqi məktəbi binasının təmirdən sonra açılışı
Sentyabrın29-daSabirabadRegionalMə-
dəniyyətİdarəsiSaatlışəhərBülbüladına
Musiqiməktəbibinasınıntəmirdənsonra
açılışıolubvəyenitədrisilininbaşlanması
iləəlaqədartədbirtəşkiledilib.

Saatlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
ElmirBağırov vəSabirabadRegionalMədə
niyyətİdarəsininrəisiFəridQurbanzadəmək
təbinmüəllimvəşagirdheyətinəuğurlararzu
layıblar.
Sonraqonaqlarsinifotaqlarındavəfənnka

binetlərindəyaradılanşəraitlə tanışolub,şa
girdlərinifasındamusiqinömrələridinləyiblər.

VətənmüharibəsindəSaatlırayonundanşəhid
olanqəhrəmanlarınməktəbdəyaradılmışguşəsi
qarşısındaşagirdlərkompozisiyailəçıxışediblər.
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SabirabadRegionalMədəniyyətİda
rəsinintabeliyindəkiUşaqmusiqi
məktəbləriüzrə2020/2021citədris
ilinibitirərəkortaixtisasvəalimək

təblərinmusiqiixtisasınaqəbulolunan
məzunlarlagörüşkeçirilib.Görüşdəre
gionalidarəninrəisiFəridQurbanzadə
çıxışedərəkməzunlarayeninailiyyətlər
diləyib.SaatlışəhərBülbüladınaUşaq
musiqiməktəbibinasınıntəmirdənson
raaçılışıolub.TədbirdəSaatlıRayonİcra
HakimiyyətininbaşçısıElmirBağırovvə
SabirabadRegionalMədəniyyətİdarəsi
ninrəisiFəridQurbanzadəçıxışedərək
yenitədrisilindəməktəbinmüəllimvə
şagirdheyətinəuğurlararzulayıblar.Da
hasonraqonaqlarməktəbdəyaradılan
şəraitlə,həmçinintədrisprosesiilətanış
olublar.Şagirdlərinifasındamüxtəlifmu
siqinümunələrisəsləndirilib.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsinin
əhatə etdiyi Qazax,Ağstafa və Tovuz ra
yonlarında fəaliyyət göstərən Uşaq musi
qiməktəblərinicari ildəbitirmişvəölkənin
müxtəlifalivəortaixtisastəhsilimüəssisə
lərinə musiqi ixtisasları üzrə qəbul olmuş
məzunları ilə görüş keçirilib. İdarənin rəisi
Elbəy Əli məzunları təbrik edib, tələbəlik
həyatında onlara müvəfəqiyyətlər diləyib.
Qazax rayon E.Hüseynov adına Mərkə
zi Kitabxananın əməkdaşları fiziki qüsurlu
və sağlamlıq imkanlarıməhdud insanların
informasiya tələbatının ödənilməsi, asudə
vaxtlarınınsəmərəlitəşkiliiləəlaqədar“Ta
leyinəacıqismətyazılmışlaraqayğıborcu
muzdur”adlısəyyarkitabxanaxidmətigös
təriblər.
Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi

ninrəisiFaiqXudanlıidarəninəhatəetdiyi
Füzulişəhər3nömrəliUşaqmusiqiməktə
bininvəXocavəndrayonTuğkəndmusiqi
məktəbininfəaliyyətiilətanışolub.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi Şəki
şəhərHeydərƏliyevMərkəzindəgörkəmli
şair vədövlət xadimiMollaPənahVaqifə
(17171797)həsrolunmuştədbirkeçirilib.
Şəki MKSnin əməkdaşları və şəhər 10
saylı tamortaməktəbinmüəllimlərinində
iştiraketdiyitədbirinbədiihissəsindəşairin
şeirləri, C.Cahangirovun şairin “Durnalar”
şeirinəbəstələdiyimahnısəsləndirilib.Şə
kiDövlətDramTeatrınıngəncaktyorlarının
hazırladığı S.Vurğunun “Vaqif” mənzum
pyesindənsəhnəciktəqdimolunub.Son
daVaqifin yaradıcılığı və xalqımızın düş
mənişğalındanazadolunmuşŞuşayaqa
yıdışınıəksetdirənfilmnümayişetdirilib.
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsinin

əhatəetdiyiQaxrayonMKSninUşaqşö
bəsinintəşkilatçılığıiləNizamiGəncəvinin
880illiyimünasibətilə“nağılsaatı”keçirilib.
Dahimütəfəkkirin“XeyirvəŞər”, “Şahvə
xidmətçi”, “Hindgözəlininhekayəti”, “Tür
küstangözəlininhekayəti”rəvayətləritəq
dimedilib.

Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi
AğcabədiRayonTarixDiyarşünaslıqMuze
yindəAzərbaycanYazıçılarBirliyi(AYB)tə
rəfindənhazırlanan“Qarabağdastanı,otuz
ilinhəsrəti–44gününZəfəri”kitabınıntəq
dimatı olub. Tədbirdə Ağcabədi Regional
MədəniyyətİdarəsininrəisiQalibHəsənov,
Ağcabədi rayonHeydərƏliyevMərkəzinin
direktoru Məhsəti Musa, Dövlət Pedaqoji
Universitetinin müəllimi, pedaqogika üzrə
fəlsəfə doktoru Tahir Kərimli, kitabın re
daktoruvəönsözmüəllifiRəşadMəcidvə
başqalarıçıxışediblər.Tariximizinbuşanlı
səhifəsinintəbliğindəyeninəşrinəhəmiyyə
tivurğulanıb.

İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi
Qəbələ Dövlət Rəsm Qalereyasında “Ni
zamiGəncəvi880”adlısərgitəşkiledilib.
Sərgidə qalereyanın fondunda saxlanılan
dahişairinportretləri iləyanaşı,həvəskar
rəssamlarınəlişlərivədekorativsənətnü
munələridənümayişolunub.
Masallı Regional Mədəniyyət İdarəsi

Masallı rayonMədəniyyətMərkəzindəra
yonərazisindəçıxanmüalicəviəhəmiyyətli
“İstisu”mineral suyuhaqqında lentəalın
mışeyniadlısənədlifilmintəqdimatməra
simikeçirilib. “Masalproduction”və “Nur”
videostudiyasının birgə əməkdaşlığı ilə
ərsəyə gətirilən ekran işində mineral su
yunkimyəvitərkibiiləbağlıaparılmışelmi
tədqiqatlarıntarixindənvəsahəüzrəaraş
dırmalararəhbərliketmişalimlərinxidmət
lərindənvəs.bəhsolunur.Filminideyavə
ssenarimüəllifi“Masalproduction”unrəh
bəriCəfərCəfərov,quruluşvətəsvirrejis
soruElsevərƏliyev,montajrejissoruFaiq
Mirzə,dronoperatoruisəVadimMirzəyev
dir.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsinin

rəisiVasifCənnətovGəncəşəhərMKSdə
fəaliyyətgöstərən“Amerikaguşəsi”ndəin
gilis dili dərsləri üzrə imtahanların keçiril
məsiüçünGəncəyəgələnsəfirliyinnüma
yəndələri GeofAnisman,Agne Kaufman
və Aydan Əsgərova ilə görüşüb. Samux
rayon Mədəniyyət Mərkəzində Şuşa şə
hərininAzərbaycanınmədəniyyətpaytaxtı
elanolunmasıiləbağlıməktəblilərarasın
da rəsmmüsabiqəsi keçirilib. Münsifərin
qərarına əsasən, Mətanət Hüseynova I,
FatiməAbdulsəlimova II,AysuYolçuyeva
IIIyerlərəlayiqgörülüblər.

Mədəniyyət müəssisələrində 
müxtəlif səpkili tədbirlər

Şanlı Zəfəri canı və qanı ilə qazananlar 

Şəmkirdəgerçəkləşənanımtədbirində
rayonİcraHakimiyyətininbaşçısıRə
şadTağıyev,ŞəmkirRegionalMədəniy
yətİdarəsininrəisiZöhrabAdıgözəlov,
müəssisəvətəşkilatlarınrəhbərləri,
ictimaiyyətnümayəndələriiştirak
ediblər.Mərasimdəşəhidövladlarının
təqdimatındaədəbibədiikompozi
siyatəqdimedilib,Vətənmüharibəsi
şəhidlərininxatirəsinəhəsrolunan
ağacəkməaksiyasıkeçirilib.Daşkəsən
rayonHeydərƏliyevMərkəzindəgənc
yazarEtibarHəsənzadənin“Qarabağ
Azərbaycandır!”layihəsinintəqdimat
mərasimiolub.Göygöl,Daşkəsənvə
Gədəbəyrayonlarınınbirsıramədə
niyyətmüəssisələrindədətədbirlər
keçirilib.

***
Cəlilabad rayonunda 27 sentyabr –

Anım Günü ilə əlaqədar ümumrayon
tədbiri keçirilib. Rayon rəsmiləri, icti
maiyyət nümayəndələri, Masallı Re
gionalMədəniyyətİdarəsininəməkdaş
ları,şəhidailələrininüzvlərivəmüharibə
iştirakçıları tərəfindən “Əbədi məşəl”
önünəgüldəstələriqoyulub.Anımmə
rasimi CəlilabadDövlət RəsmQalere
yasındagəncrəssamlarınəl işlərindən
ibarət sərgiyə baxışla davam etdirilib.
SonrarayonHeydərƏliyevMərkəzində
Xalq teatrı kollektivinin “Zəfər yürüşü”
adlıtamaşasıoynanılıb.MasallıRayon
TarixDiyarşünaslıqMuzeyi,rayonMər
kəzi Kitabxanası, MKSnin Xırmandalı
kəndkitabxanafilialıvəYardımlırayon
MKSdəAnımGünü ilə bağlı tədbirlər
keçiriblər.

***
Lənkəran şəhərində dəAnımGünü

iləbağlıtədbirkeçirilib.Tədbirdəşəhər
rəhbərliyi,millətvəkilləri,LənkəranRe
gionalMədəniyyət İdarəsinin rəisiŞa
hinŞahbazov, idarə vəmüəssisələrin
rəhbərləri, şəhidlərin ailələri, qazilər,
şəhərsakinləriiştirakediblər.

***
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

BərdərayonMKSninşəhər2saylıki
tabxana filialı “Vətən fədailəri” adlı ki
tabsərgisitəşkiledib.

***

SabirabadRegionalMədəniyyətİda
rəsininrəisiFəridQurbanzadəvəida
rənin  əməkdaşları rayonun Şəhidlər
xiyabanınıziyarətediblər.

***
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarə

siQubarayonMKSninXucbala,Alpan
vəQamqamkəndkitabxanafilialların
da Anım Günü ilə əlaqədar tədbirlər
keçirilib.

***
AğcabədirayonŞəhidlərxiyabanında

təşkil olunan anım tədbirindəAğcabə
diRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisi
QalibHəsənovvəidarəninəməkdaşları
iştirakediblər.AğdamrayonHeydərƏli
yevMərkəzi,rayonXanŞuşinskiadına
Uşaq muğam musiqi məktəbi və La
çın Rayon TarixDiyarşünaslıq Muzeyi
dəAnımGünü ilə bağlı tədbirlər təşkil
ediblər.

***

BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarə
sininəhatəetdiyiSalyanrayonununbir
sıramədəniyyətmüəssisələrininəmək
daşlarıVətənmüharibəsişəhidiMüse
yibZeynalovunailəsinəbaşçəkiblər.

***
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi

ŞəkişəhərHeydərƏliyevMərkəzində
Vətənmüharibəsiqaziləriiləgörüşke
çirilib.TədbirdəmillətvəkiliƏliMəsimli,
şəhərİcraHakimiyyətininnümayəndə
ləri. iştirak ediblər. İdarənin tabeliyin
dəki Zaqatala rayon Nizami Gəncəvi
adınaMərkəziKitabxanadaazadolun
muşərazilərimizhaqqındabiblioqrafik
vəsait hazırlanıb. Vəsait kitabxananın
başbiblioqrafıYasəmənMəmmədova
tərəfindəntərtibedilib.Zaqatalarayon
Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılı
ğıiləVətənmüharibəsişəhidiSəyyad
Hacıyevhaqqında rejissorNamiqKə
rimov tərəfindənhazırlanmışfilminvə
klipin təqdimatı keçirilib. Şəki şəhər,
Oğuz, Qax, Zaqatala və Balakən ra
yonlarınınbirsıramədəniyyətmüəssi
sələrindədəAnımGünü iləbağlı təd
birlərtəşkilolunub.

***

Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi
F.ƏmirovadınaGəncəşəhər1nömrə
liUşaqmusiqiməktəbindəAnımGünü
ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Tədbirdə
məktəbin tar müəllimi Tural Əliyev və
fortepianodaElnurHüseynovunmüşa
yiəti ilə məktəbin vokal müəllimi Şah
nazMəmmədova“Xudayartəsnifi”niifa
edib. Goranboy Dövlət Rəsm Qalere
yası hərbivətənpərvərlik mövzusunda
rəsmsərgisitəşkiledib.Regionalidarə
ninəhatəetdiyiGəncə,Naftalanşəhər,
Samux,Goranboy,KəlbəcərvəXocalı
rayonununbirsıramədəniyyətmüəssi
sələrindədəanımtədbirlərikeçirilib.

***
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsi

ninrəisiFaiqXudanlıvəBeyləqanrayon
mədəniyyət müəssisələrinin  rəhbərləri
Vətənmüharibəsi şəhidi VasifQuliyevin
ailəsini ziyarət ediblər. Kürdəmir rayon
HeydərƏliyevMərkəzindəVətənmüha
ribəsi iştirakçılarıvəşəhidlərininxatirəsi
nə həsr edilmiş “Şəhidlər ölməz, Vətən
bölünməz!”adlıədəbibədiikompozisiya
təqdimolunub.Tədbirdə rayon İcraHa
kimiyyətininbaşçısıvəzifəsinimüvəqqəti
icraedənAğəliKərimlivəregionalidarə
ninrəisiFaiqXudanlıçıxışediblər. İmiş
li rayonUşaqmusiqiməktəbindəVətən
müharibəsişəhidiElçinİsmayılovunxati
rəsinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarə

siKürdəmir rayonHeydərƏliyevMər
kəzindəN.GəncəviadınaMilliAzərbay
canƏdəbiyyatıMuzeyininAranregional
filialının müdiri, filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru Yaqut Bahadurqızının “Ölümü
ömürseçənlər”kitabınıntəqdimatıolub.
Kitabdakürdəmirli39Vətənmüharibə
si şəhidinin ömür və döyüş yolundan
bəhsedənoçerklər yer alıb.Kürdəmir
RayonİcraHakimiyyətibaşçısınınvəzi
fəsinimüvəqqətiicraedənAğəliKərimli,
KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarəsi
ninrəisiFaiqXudanlıvəbaşqalarınəşri
şəhidlərimizinəzizxatirəsininəbədiləş
dirilməsinə layiqli töhfə kimidəyərlən
diriblər.Sondakitabşəhidailələrinəhə
diyyəedilib.

***

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarə
sinin dəstəyi, Ağstafa və Tovuz rayon
Mədəniyyət mərkəzlərinin birgə təş
kilatçılığı ilə şəhidlərin xatirəsinə həsr
olunmuş “Fateh” adlı tamaşa nümayiş
olunub.Mərasimdərayonrəhbərliyi,re
gional idarənin rəisiElbəyƏli, ictimaiy
yətnümayəndələrivəmədəniyyətişçiləri
iştirakediblər.Ağstafa,QazaxvəTovuz
rayonlarınınbirsıramədəniyyətmüəssi
sələrindədəAnımGünüiləbağlıtədbir
lərkeçirilib.

***

Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi
GöyçayrayonMKSdə“IIQarabağmü
haribəsidövlətçiliktariximizinənşərəfi
zirvəsidir”adlıtədbirtəşkilolunub.Göy
çayrayonHeydərƏliyevMərkəzivə1
saylı kitabxana filialının birgə təşkilat
çılığı ilə Vətən müharibəsi qazisi İlkin
Məmmədovla görüş keçirilib. Ucar ra
yonHeydərƏliyevMərkəzində “Dəmir
yumruq”sənədlifilminümayişolunub.

***

İsmayıllı Regional Mədəniyyət İda
rəsi İsmayıllı rayon MKSnin Uşaq
şöbəsində“Şəhidlərölməz,Vətənbö
lünməz!”başlıqlıfotoguşətəşkiledilib.
QəbələrayonMədəniyyətMərkəzində
“Polad Həşimov xatirələrdə” kitabının
müzakirəsikeçirilib.

***

Sumqayıt şəhərindəki bulvarın əra
zisində şəhidlərimizin xatirəsinə həsr
olunmuş ağacəkmə aksiyası keçirilib.
AksiyadaSumqayıtRegionalMədəniy
yət İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən
100ə yaxın həmişəyaşıl ağac əkilib.
Daha sonra Sumqayıt Şəhidlər xiya
banındaAzərbaycanınərazibütövlüyü
uğrundacanlarındankeçmiş122sum
qayıtlı şəhidin böyüdülmüş fotoşəkil
ləriaçıqhavadaziyarətçilərənümayiş
etdirilib.Həmçinin “Zəfərdastanı”adlı
videoçarxsosialşəbəkələrdəyayımla
nıb.Abşeron,ZəngilanvəQubadlıra
yonlarınınbirsıramədəniyyətmüəssi
sələridəAnımGünüiləbağlıtədbirlər
təşkilediblər.

Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

“Mədəniyyət kəndlərdə” layihəsi 
Cəlilabadda davam edir

Xəbərverdiyimiz
kimi,MasallıRe
gionalMədəniyyət
İdarəsinintəşki
latçılığıilə“Mədə
niyyətkəndlərdə”
layihəsihəyata
keçirilir.Layihənin
növbətiünvanıCə
lilabadrayonunun
Alarkəndiolub.

TədbirdəçıxışedənregionalidarəninrəisiBəxtiyarQılıncovla
yihəninməqsədi və bu çərçivədə görüləcək işlərdən danışıb.O,
layihədəiştirakedənyaradıcıgənclərəuğurlararzulayıb, tədbirin
təşkilindəəməyiolanlaratəşəkkürünübildirib.
Dahasonratədbirinbədiihissəsinəbaşlanılıb.“Alar”folkloran

samblının üzvləri vətənpərvərlik və şəhidlik məqamını tərənnüm
edən bayatılar söyləyib, gəncmədəniyyət könüllüləri ədəbibədii
kompozisiyatəqdimediblər.
Bununlayanaşı,Alarkəndindənşəhidailələriningəncüzvləri,mü

haribəiştirakçılarıvəməktəblilərtərəfindənmusiqilərifaedilib,rəsm
vədigərəlişləritəqdimolunub.Muzeyvədigərmədəniyyətmüəs
sisələriisəqədiməşyalardantərtibolunmuşsərginümayişetdiriblər.
Sondalayihənintədbirlərindəfəaliştirakedənbirqrupgəncəre

gionalidarənintəşəkkürnaməsitəqdimedilib.

“Biz tarixi yaşadırıq”
XaçmazRegional
Mədəniyyətİdarə
siXaçmazRayon
TarixDiyarşünas
lıqMuzeyinin40
illikyubileyimüna
sibətilə“Biztarixi
yaşadırıq”möv
zusundakonfrans
keçirilib.

Muzeyin direkto
ruPakizəMehdiyevaçıxışedərəkmüəssisəninfəaliyyətihaqqında
ətrafıməlumatverib.Bildirilibki,muzey1981ci ildəsovetAzər
baycanınarəhbərlikedənHeydərƏliyeviniştirakıiləaçılıb.
RegionalidarəninrəisiVüsalHüseynovmuzeyinkollektiviniyu

bileymünasibətilətəbrikedib,uğurlararzulayıb.Muzeyinyaradıcı
larındanolantarixçiVilayətƏsgərovçıxışındailkillərdəekspozisi
yanınvəfondunformalaşmasıhaqqındasözaçıb.
Filologiyaüzrə fəlsəfədoktoru, tanınmışşairə,ədəbiyyatşünas

FiruzəMəmmədlimuzeyin fəaliyyətiniyüksəkqiymətləndirib,kol
lektivəözkitablarınıhədiyyəedib.
Dahasonramuzeyinfəaliyyətinəhəsrolunan“Biztarixiyaşadı

rıq”adlıvideoçarxnümayişetdirilib.
Muzeyin kollektivinə Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin

fəxrifərmanıvəhədiyyəsitəqdimolunub.Sondakonsertproqramı
təqdimedilib.

“Yollar qaytarar səni” 
Şəkidə Xalq teatrının 

tamaşası
Sentyabrın28dəŞəkiRegional
MədəniyyətİdarəsiM.F.Axundzadə
adınaŞəkişəhərMədəniyyətMər
kəzinəzdindəfəaliyyətgöstərən
XalqteatrındaVətənmüharibəsinin
başlanmasınınildönümünəhəsr
olunmuş“Yollarqaytararsəni”adlı
birpərdəlipyesinilktamaşasıolub.

Tamaşada Vətənmüharibəsi vaxtı
hərbixidmətdəolmuşÜmidadlıgən
cinanasınınvənişanlısınınnarahat
çılığı, arzuları, ümidləri və xəyalları,
müharibənin insanlara gətirdiyi fa
ciələr tamaşaçılara çatdırılmağa ça
lışılır.Ordumuzun qələbə əzmindən,
mübarizliyindənbəhsolunur.
Tamaşanın rejissoru Elvin Nüsrə

toğlu,pyesinmüəllifiS.Rəhmanadı

na Şəki Dövlət Dram Teatrının ba
letmeysterxoreoqrafı Elvin Nuridir.
E.Nuri Bakı Xoreoqrafiya Akademi
yasında quruluşçu xoreoqraf ixtisası
üzrəsubbakalavr,Mədəniyyətvəİn
cəsənətUniversitetindəaktyorsənəti
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Əs lin də, xey li əq dəm söh bət ləş mək niy yə tim var idi... Gah, 
onun ta ma şa, ki no, se rial da kı iş lə ri, gah da pan de mi-
ya nın “ev də qal”ı im kan ver mir di. Elə in di də: ma şal lah, 
fes ti val lar dan, çə ki liş lər dən, müəl li fi ol du ğu ki ta bın im za 

gü nün dən ba şı açıl mır. Nə ha yət, Ka zan Bey nəl xalq Mü səl man 
Ki no su Fes ti va lın dan qa yı dan dan son ra gö rüş dük. Be lə lik lə, 
həm söh bə tim Xalq ar tis ti, Yuğ Döv lət Teat rı nın akt yo ru, re jis sor, 
sse na rist, şair, tər cü mə çi, AD MİU-nun do sen ti Vi da di Hə sə nov-
dur. Söh bə ti miz Yuğ-un mə kan tap dı ğı Kuk la Teat rı nın bi na sı 
ət ra fın da, bul va rın sa kit bir gu şə sin də baş tut du.

– Sə fə ri niz ne cə keç di, Vi da di 
müəl lim?
– Həm uğur lu, həm də yad da-

qa lan. Üç nə fər idik: Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi, Ka zan fes ti-
va lı nın mün sifl  ər he yə ti nin səd-
ri, ki no re jis sor El çin Mu saoğ lu, 
fes ti va lın qı sa met raj lı fi lm lər 
mü sa bi qə sin də təq dim olu nan 
“Bas tard” fi l mi nin re jis so ru Da-
niel Qu li yev (bu mü sa bi qə də 
El vin Adı gö zə lin “Bi lə su var” 
fi l mi də var idi), bir də, bən də-
niz – həm mü sa bi qə dən kə nar 
nü ma yiş olu nan “Da xil də ki ada” 
(re jis sor Rü fət Hə sə nov) fi l min-
də əsas rol lar dan bi ri nin ifa çı-
sı ki mi, həm də fes ti va lın fəx ri 
qo na ğı ola raq – öl kə mi zi bu 
nü fuz lu təd bir də təm sil et dik. 
“Bas tard” fi l mi mün sifl  ər he yə-
ti nin xü su si mü ka fa tı na la yiq 
gö rül dü. Mən fes ti va lın tən tə-
nə li açı lı şın da gi ta ra da “Qa pı” 
(söz: Ra miz Röv şən) mah nı sı nı 
oxu dum. Qey ri-tə va zö kar lıq ol-
ma sın, yax şı qar şı lan dı. İki gün 
son ra isə, “Ro di na” ki no teat rın-
da mə nim “ya ra dı cı lıq ge cəm” 
ol du... Bu sə fər lə bağ lı bü tün 
mə lu mat la rı so sial şə bə kə lər də 
mü tə ma di pay la şı ram... 

– Şü kür ki, nə ha yət, teatr lar 
açı lır. “Teatr lar açıl sın” de yə 
eti raz sə si ni ucal dan lar dan bi-
ri idi niz. Bəs teatr sız ne cə idi?
– Ni yə teatr sız? Mən de mək 

olar ki, hər gün teat ra gə lib-ge-
dir dim.

– Hə, hər da nı şan da “teatr da-
yam” de yir diz. Bu teatr üçün 
da rıx ma ğı “öl dür mək” idi, yox-
sa pro ses də ol maq ki mi gö-
rün mək?
– Nə mən teatr üçün əl dən-

ayaq dan ge di rəm, nə də teat-
rın mən dən öt rü ürə yi ge dir. Bu 
yaş da ro man tik-poetik “iz ha-
ri-qəlb” kə nar dan gü lünc gö rü-
nə bi lər. Sa də cə ola raq, ara da 
gə lir dim, bir az teat rın, bir az 
da bul va rın tə miz ha va sı nı alır-
dım...

 – Yax şı edir siz, on suz da 
səh nə, teatr yox idi, ən yax şı-
sı bul var da tə miz ha va al maq 
idi..
– Bi li rəm e!... Siz mən dən han-

sı ca va bı al maq is tə yir siz (gü lü-
rük). Mə sə lə heç də elə de yil. 
Və ziy yə ti sü ni şə kil də dra ma-
tik ləş dir mək la zım de yil. Nə bi-
lim, “Ay mə nim teatr sız nə fə sim 
çat mır!”, ay nə bi lim, “Teatr sız 
ölü rəm!...”. fi  lan. Ha mı nın şü kür, 
nə fə si də çat dı və heç bir ölüm-
itim də ol ma dı. Özü müz dən də 
hoq qa çı xart ma lı de yil dik ki?... 
Məş hur bir fi lm də de yil di yi ki mi, 
hö ku mət lə hö ku mət lik elə mə yə-
cək sən ki?! Hə yat və mü hit şərt-
lə ri be lə idi: de yir di lər bu olar, 
bu ol maz... Bi zə qa lır dı, an caq 
eti ra zı mı zı ifa də et mək. De mok-
ra tik öl kə də ya şa dı ğı mız üçün 
nə qə dər is tə sək, eti raz edə bi-
lə rik... Şü kür, bəl li ol du ki, be lə 
uzun za man da vam edə bil məz. 

Hət ta vi ru sun ye ni ştam la rı da-
ban-da ba na gəl sə lər be lə, biz 
şə raitə uy ğun la şıb ya şa ma ğı 
öy rən mə li yik.

– Ya şa ma ğı, yox sa iş lə mə yi?
– İş lə mək fəaliy yət dir, fəaliy-

yət isə ya şa maq dı. Si zə bir şe yi 
de yim: pan de mi ya nın biz dən də 
qat-qat ar tıq tüğ yan et di yi bə zi 
öl kə lər teatr la rı nı möv cud və-
ziy yə tə uy ğun laş dı ra raq on la rın 
fəaliy yə ti ni da yan dır ma dı. Ne cə 
ki, res to ran lar, şad lıq ev lə ri, ti-
ca rət mə kan la rı iş lə di, elə cə də 
teatr la rı aç maq olar dı... Bə zən 
“mə bəd” de yi lən bu tə si sa tın iş lə-
mə si, həm də ona gö rə la zım dır 
ki, teatr mə nə vi də yər ya ra dır və 
bu də yər lər ol ma sa, top lum əv-
vəl-axır qa ra gü ru ha çev ri lə bi lər. 

– Pan de mi ya nın do ğur du ğu 
fa si lə bir çox la rı na – mə sə-
lən, özü teatr da, ru hu baş qa 
yer də pər vaz la nan la ra teat rın 
la zım sız ol du ğu nu de mə yə 
im kan da ya rat dı. Hət ta, ne cə 
de yər lər, to pu teatr təm sil çi lə-
ri nin, ələl xü sus da akt yor la rın 
üs tü nə ata raq, on suz da iş lə-
mə dən maaş alır sı nız de yən-
lər ol du...
– Teatr da hə mi şə iki qi sim sə-

nət çi lər olub: ba şı nı aşa ğı sa-
lıb iş lə yən əsl sə nət çi lər, bir də 
teatr dan öz lə ri üçün fay da la nan 
psev do sə nət çi lər. Yə ni, var pe-
şə kar lar, sö zün əsl mə na sın-
da, öz lə ri ni işi nə, sə nə ti nə həsr 
edən lər, bir də var hər şey də 
mən fəəti ni gü dən lər. On lar  hə-
mi şə elə ba ğı rır lar ki, “doğ ru la-
rın bağ rı çat la yır”. Be lə lə ri nə qə-
tiy yən fi  kir ver mək la zım de yil...

– Be lə fi  kir lər da ha çox  gənc-
lər dən eşi di lir...
– Həə, bax bu, ta ma mi lə baş-

qa mə sə lə di... Gənc be lə də, 
hər dən bir de yə bi lər... De yim 
ni yə. Gənc olan kəs elə be lə 
ol ma lı dır də – ba rış maz, tə ləb-
kar, də li qan lı... On lar öz lə rin-
dən qa baq da kı la ra: “Sən ar tıq 
köh nəl mi sən!” və ya “İn di baş-
qa za man dı!” de mə li dir lər də. 
Qoy de sin lər, dün ya da ğıl ma-
ya caq ki... Qoy bir az “in qi lab-
çı lıq” elə sin lər. Axı, biz də bir 
vaxt lar be lə ol mu şuq. U.Çör çil lin 
bir sö zü var, də qiq ya dım da de-
yil, təx mi nən be lə di: “Əgər, sən 
otuz ya şı na qə dər in qi lab çı san-
sa, de mək, gənc sən, yox əgər, 
qırx ya şın dan son ra da in qi lab-
çı lıq edir sən sə, de mək, ax maq-
san!...”. Ca van la rı mız la bağ lı 
bir az həs sas, bir az da sə bir li 
ol ma lı yıq. Za man hər şe yi sah-
man la ya caq. Za man gə lə cək 
yaş la şa caq lar, müd rik lə şə cək-
lər, hər dən dü zün bir ba la ca əy-
riş-üy rüş, əy ri nin heç vaxt düb-
bə düz ol ma dı ğı nı bi lə cək lər... 
On la rın da ar xa sın ca ça pa raq 
gə lən, on la rı da da ban-da ba na 
haq la yan gənc lik, elə öz lə ri ki mi, 
in qi lab çı və ba rış maz ola caq... 
O ki qal dı teat rı öz lə rin də de-
yil, öz lə ri ni teatr da se vən lə rə... 

On la rın əx la qi və mə də ni sə viy-
yə si nə en mə dən, gə rək dir ki, 
ən da zə dən çı xır lar sa, hədd lə ri ni 
qan dı ra san...

– So sial şə bə kə lər də də çox 
ak tiv siz, mü tə ma di iro nik, sa ti-
rik pay la şım la rı nı zı oxu yu ruq. 
Gö rə sən, sö zü nüz ün va nı na 
ça tır?
– Də də lə ri miz de yir ki, sən 

sö zü nü de, yi yə si özü gö tü rə-
cək. Rən gi min qa ra ol ma ğı na 
bax ma yın, mən çox qır mı zı ada-
mam. Dü şün dü yü mü de mək dən 
heç vaxt çə kin mə mi şəm. De-
dik lə rim də, sər rast gül lə ki mi, 
hə mi şə hə də fi  nə ça tıb. Hə dəf 
sa hib lə ri nin bə zi lə ri ca vab ver-
mə yə cə sa rət et mə yib, bə zi lə-
ri ca vab ve rə cə yi təq dir də öz 
bə sit li yi ni bü ru zə ve rə cə yin dən 
qor xub, bə zi lə ri də yə qin ya şı ma 
hör mət edib su sub, fi  kir lə şib lər 
ki, qo ca ki şi di də, yə qin xə rifl  ə-
yib. Hər dən elə si də ta pı lır ki, 
ca vab qay ta rır, hət ta hə ya sız lıq 
edir. On da sən də baş la yır san 
onun öz di lin də da nış ma ğa. 

– Son za man lar da ha çox 
teatr dan bu və ya di gər şə kil-
də uzaq laş(dı rıl)mış və ki ni ni 
teat ra ün van la yan adam la rın 
sə si bərk çı xır. Elə bil in ci dik-
lə ri adam la rın in ti qa mı nı teatr-
dan alır lar... 
– Val lah, bun dan teat ra heç bir 

zə rər dəy mir. Axı, teatr ay rı-ay rı 
fərd lə rin ya rat dı ğı bir şey de yil 
ki, on lar la da məhv olub get sin. 
Teatr əbə di dir – o öz seh ri və til-
si mi ilə çox dan in san la rın hə ya-
tı na gi rib və ora da özü nə əbə di 
yer tu tub. O, elə bil, yer dən gö yə 
ucal mış al maz sü tun dur.  Əsr lər-
lə yol gə lən bir şe yi məhv et mək 
üçün əsr lər gə rək dir.

– Gü nü müz dən boy la na raq 
mil li teat rı mı zı ana liz edən lər-
dən bə zi lə ri “Teat rı za man və 
mü hit ya rat mış dı, in ki şaf et dir-
miş di, in di isə teatr tə nəz zül 
döv rü nü ya şa yır” de yir lər.
– Teatr ic ti mai aləm dən, so-

sial mü hit dən kə nar da, uzaq da 
olan, əla hid də bir şey de yil axı... 
O, hə ya tın bir par ça sı dır. İq ti sa-
diy yat da, sə na ye də, sə hiy yə də, 
təh sil də, bir söz lə, ic ti mai mü hit-
də, cə miy yət də nə baş ve rir sə, 
teatr da da ox şar şey lər baş ve-
rir. Za man-za man yük sə liş də 
olur, tə nəz zül də. Lap in sa nın 
ruh ha lı ki mi. Kar dioq ram ki-
mi: gah yu xa rı, gah da aşa ğı. 

Teatr pro se si düz xət lə ge dən 
– daim yük sə liş də və ya daim 
eniş də olan pro ses ol ma yıb heç 
vaxt. Əs lin də, biz elə bun dan – 
yə ni, hər şe yin düz xət li get mə-
sin dən qorx ma lı yıq, çün ki bu, 
ko ma və ziy yə ti dir.

– Teatr in di han sı döv rü nü ya-
şa yır?
– Şü kür lər ol sun ki, teatr, ki-

no zal la rı, kon sert sa lon la rı açı-
lır, de mə li, teatr lar da ko ma dan 
çı xır lar, teatr da ça lı şan lar isə 
uzun müd dət li mə zu niy yət döv-
rü nü ba şa vur du lar.  Qo ca lı-ca-
van lı, ha mı mız san ki tə qaüdə 
çıx mış dıq. De yir di lər: “Ev də 
qal!” – ki ri miş cə ev də qa lır dıq, 
de yir di lər “şən bə-ba zar qa pa-
nın!” – din məz-söy lə məz qa-
pa nır dıq... Nə isə!... Qa yı daq 
mət ləb üs tə. Teatr in di post-
pan de mi ya döv rü nə baş la yır. 
Bə li, asan ol ma ya caq. Müəy-
yən za man la zım gə lə cək. Bə zi 
bəd gü man lar dan fərq li ola raq, 
ina nı ram ki, hə ya tı nı teat ra 
həsr et miş əsl sə nət fə dailə ri 
bu müş kül ki mi gö rü nən işin 
öh də sin dən tez bir za man da 
gə lə cək və teatr se vər lər ye ni-
dən is tə dik lə ri teatr da, is tə dik-
lə ri ta ma şa la ra ba xa bi lə cək-
lər... Bu mə qam da xirt də yi mə 
tıx ki mi ili şib qa lan bə zi söz lə ri 
də de mə səm ol maz. Ba xın, mə-
də niy yət müəs si sə lə ri nin açıl-
ma sı ilə bağ lı qə rar çı xan ki mi, 
bə zi dö nük lər, bə zi əl lə ri teat ra 
çat ma yan lar ha man baş la dı-
lar ki: “Nə teatr, teatr yox du!” 
və ya xud, “Nə ta ma şa, ta ma şa 
var ki?”... Teatr la rı “yı xıb-sü-
rü yür lər”, am ma, ürək lə ri ye nə 
so yu mur və ha man da ke çir lər 
ki no ya. Bəs, de məz sən mi, ki no 
da lap çox dan ölüb, bun lar dan 
baş qa heç ki min bun dan xə bə ri 
yox du... Əs lin də, bu na ta mam lı-
ğın da sə bə bi ey ni di, əl lə ri çat-
mır. Hal bu ki  bü tün çə tin lik lə rə 
rəğ mən, Azər bay can ki no su nun 
uğu ru göz qa ba ğın da dır. Son 
il lər bey nəl xalq sə viy yə də ke-
çi ri lən han sı fes ti va lın proq ra-
mı na bax san bir de yil, bir ne çə 
fi l mi mi zin adı na rast gə lər sən 
və on lar müx tə lif mü ka fat la ra la-
yiq gö rü lür lər... Hər dən is te dad lı 
in san la ra qar şı, ili yi nə cən pa xıl-
lıq la do lu bu  na tə miz, mə nə viy-
yat sız məx luq la ra üzü nü tu tub 
ağ zı na gə lə ni de mək is tə yir sən, 
am ma, ”Lə nət şey ta na!” – de-
yib, su sur san, baş qoş mur san...

– Gə lin, söh bə tə baş qa yön-
dən da vam edək. Bu teatr sız-
lıq za ma nı ye ni teatr for ma la rı 
haq qın da çox da nı şıl dı...
– Yal nız da nı şıl ma dı, məs-

lə hət kül li yat lı fi  kir lər söy lə nil di 
(məs lə hət ver mək dən asan nə 
var?), hət ta ye ni dən Ame ri ka nı 
kəşf et mək is tə yən lər də ol du. 
Ye ni ifa də for ma la rı – per for-
mans lar, in te rak tiv ta ma şa lar, 
on layn nü ma yiş lər, kü çə gös-
tə ri lə ri və s. Be lə ba xan da ni yə 
də ol ma sın? Əgər teatr “Dionis 
bay ra mı” ola raq mey dan da, 
yə ni küt lə ara sın da ya ra nıb sa, 
ni yə də ye ni dən za ma nın və 
mü hi tin tə lə bi ola raq mey da na 
qa yıt ma sın? İlk ba xış dan hət ta 
çox ca zi bə dar səs lə nir. Məs lə-
hət ve rən lər sağ ol sun lar, am ma 
onu da de mək la zım dır ki, teatr 
bu gü nə gə lib ça ta na qə dər don-
dan-do na gi rib, bir bi çim dən min 
bi çi mə gi rib, “izm”lə rin və cə ra-
yan la rın bu rul ğan la rın dan çı xıb. 
Əs lin də, bu müx tə lif teatr for ma-
la rı çox dan ol ma lı idi. Kü çə teat-
rı? On layn nü ma yiş? Və nə lər, 
nə lər? Ni yə də ol ma sın? Teatr la-
rın sa yı çox ol ma lı dır. Aka de mik, 
mu si qi li, yuğ, kuk la, pan to mi ma, 
zir zə mi, book-ka fe, kü çə, dəh liz, 
çar daq və s. və i. a.  Be lə olan da 
ha ra get mək, nə yə bax maq hər 
kə sin zöv qün dən, dün ya gö rü şün-
dən, sa də cə, is tə yin dən ası lı olur.

Əgər bu teatr lar ol say dı, bi zə 
“Ge din, kü çə də teatr çı xar dın 
da!” de yən ol maz dı. Tə səv vür 
edə bi lir siz, aka de mik və ya mu-
si qi li teat rın han sı sa bir ta ma-
şa sı nı – bü tün dəm-dəs ga hı ilə 
park la rın bi rin də gös tə ri rik?... 
Ya xud Yuğun han sı sa bir ta ma-
şa sı nı onun hüc rə sin dən çı xar-
dıb uy ğun laş dı ra bi lə cə yi niz bir 
mə kan ne cə?... Tə səv vür edə 
bi lir siz?

– Yox.
– Əl bət tə, yox. Bu, ar tıq ta ma-

şa yox, teatr yox, baş qa bir şey 
ola caq.

– Bəl kə bi zə o funk si ya nı ye-
ri nə ye tir mə yən, yük lü de-
ko ra si ya, tər ti ba tı ol ma yan, 
qa laq lan mış mətn dən azad, 
hə rə kət, bir ba şa ün siy yət, ma-
neəsiz ta ma şa çı akt yor ra bi tə-
si la zım dır?
– Əgər, si zə be lə bir şey la-

zım dır sa, ora ge din. Yox, əgər 
“ora”, ha man o siz de yən yox-
dur sa, ax ta rın ta pın. Biz də tap-
maz sız, xa ric də ta par sız – ge-
dər siz... Əsr lər dir teatr da ye ni 

for ma lar, ye ni üsul lar və ye ni 
ifa də va si tə lə ri ax ta rır lar. Am ma 
bu nu heç vaxt ta ri xi və ənə nə vi 
ola nı məhv et mək lə hə ya ta ke-
çir mə yib lər, ək si nə, “unu dul muş 
tə zə ni” hə mi şə il lə rin sı na ğın dan 
çıx mış “eti bar lı köh nə”nin üs tün-
də bər qə rar edib lər. Də də lə ri-
miz de miş kən: “Keç mi şi nə tə-
pik at san, gə lə cək də uzun qu laq 
olar san!...”. Özü də Azər bay can 
teat rı bir ne çə cür və bir ne çə 
də fə bu ye ni lik lər dən ke çib. Gö-
tü rək elə ötən əs rin 90-cı il lə ri ni. 
Gö rün, öl kə miz də nə qə dər ye ni 
teatr lar ya ran dı. Hə yat və mü hit 
şərt lə ri nin in di kin dən də çə tin ol-
ma sı na bax ma ya raq. 

– Pan de mi ya dan əv vəl bu pro-
ses ye ni dən can lan dı. Siz də 
da xil, bir ne çə ya ra dı cı şəxs 
müs tə qil teatr lar ya rat dı lar. 
Hət ta bir müd dət ta ma şa nü-
ma yiş lə ri üçün ödə niş siz mə-
kan lar la da tə min olun du lar...
– Bi lir siz ki, Mə də niy yət Na-

zir li yi ya nın da İc ti mai Şu ra ya ra-
dı lıb. Şu ra nın bu ya xın lar da ke-
çi ri lən ic la sın da mən – eks pert 
qru pu nun üz vü ola raq, müs tə qil 
teatr lar la bağ lı öz tək lifl  ə ri mi irə li 
sür düm. Bu tək lifl  ər ha mı tə rə-
fi n dən bə yə nil di, qə bul olun du. 
Dü şü nü rəm ki, bu il müs tə qil 
teatr la rın ya ran ma sı və in ki şa fı 
üçün çox əhə miy yət li bir il ola-

caq.

– Vi da di Hə sə nov son il lər da-
ha çox ki no çə ki liş lə rin də olur, 
sə si-so ra ğı ki no fes ti val lar dan 
gə lir. Teatr akt yo ru nun səh nə 
sev gi si ki no ya pa xıl lıq elə mir?

– Son beş il də dörd fi l mə çə-
kil mi şəm. Se vi ni rəm ki, on la rın 
ha mı sı nın qu ru luş çu re jis sor la-
rı ar tıq öl kə miz də, hət ta bey-
nəl xalq aləm də ki fa yət qə dər 
ta nın mış gənc sə nət kar lar dır. 
Rü fət Hə sə no vun “Da xil də-
ki ada” tam met raj lı fi l mi ilə bu 
ya xın lar da Ser bi ya da, Pa liç ki-

no fes ti va lın da və Ka zan da fes-
ti val da ol dum. Hər iki fes ti val-
da Azər bay can ki no su na olan 
ma ra ğı və mü na si bə ti gör mək 
qü rur ve ri ci idi. Zən nim cə, Emil 
Qu li ye vin “So nun cu pər də”, elə-
cə də Əli-Sət tar Qu li ye vin “Olim-
pi ya” fi lm lə ri də bu çə tin dövr-
də ki no mu zun bö yük uğu ru dur. 
Ha zır da çə kil di yim fi lm lə bağ lı 
isə ya xın vaxt lar da söh bət lə şə-
rik, in şaal lah... O ki qal dı si zin 
de di yi niz pa xıl lıq mə sə lə si nə... 
Mə nim dip lo mum da kı ix ti sa sı-
mın adı be lə dir: “Teatr və ki no 
akt yo ru”. Mən teat rı ki no qə dər, 
ki no nu da teatr qə dər sev di yim 
üçün on lar da yə qin bir-bi ri lə ri nə 
“gü nü” ki mi bax mır lar. 

– Siz dən uzun il lə rin pe da qo-
qu, elə cə də  gənc lər lə yax şı 
iş bir li yi, ün siy yət qu ran təc rü-
bə li bir sə nət kar ki mi so ruş-
maq is tə yi rəm: on lar da si zi 
qa ne edən və et mə yən nə di?
– Hər şey!... Heç nə!... Qa ne 

edən – hər şey! Qa ne et mə yən 
– heç nə!

Söhbətləşdi:
Həmidə NİZAMİQIZI

Bəxtimizə  düşən  söhbət
Vidadi Həsənov: “Şükürlər olsun ki, teatrlar açılır, deməli, teatrlar komadan çıxır,

teatrda çalışanlar isə uzunmüddətli məzuniyyət dövrünü başa vururlar”

“Gənc teatr prodüserləri üçün 
laboratoriya”ya qəbul davam edir

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət Na zir li yi teatr təh si li sa hə-
sin də is la hat la rın apa rıl ma sı, kadr po ten sialı nın yük səl dil mə si 
məq sə di lə “Gənc teatr pro dü ser lə ri üçün la bo ra to ri ya” la yi hə-
si nə baş la yıb.

Mə də niy yət Na-
zir li yi nin Ru si ya 
Döv lət Teatr Sə-
nə ti İns ti tu tu (Qİ-
TİS) ilə bir gə təş kil 
et di yi pro dü ser lər 
üçün la bo ra to ri ya 
Azər ba yan da teatr 
me nec men ti nin və 
pro dü ser lik st ruk tu-
ru nun in ki şa fı, teatr ida rəet mə si sa hə sin də gənc nəs lin bi lik və 
ba ca rıq la rı nın ar tı rıl ma sı məq sə di ni qar şı ya qo yur.  La bo ra to ri ya 
Mə də niy yət Na zir li yi nin st ra te ji hə dəfl  ə rə is ti qa mət lən miş sil si lə 
la yi hə lə ri nin da va mı dır.

YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nın da təş kil edi lə cək la bo ra to ri-
ya da teatr təh si li sa hə sin də dün ya nın nü fuz lu ali mək təb lə rin dən 
olan Qİ TİS-in pro dü ser lik sa hə si üz rə zən gin təc rü bə yə ma lik pe-
da qoq la rı Ye le na Si mur zi na, Alek sand ra Kn ya ze va, El şən Məm-
mə dov müasir teatr me nec men ti və pro dü ser lik fəaliy yə ti ilə bağ-
lı bi lik və ba ca rıq la rı nı bö lü şə cək lər. Me nec ment və pro dü ser lik 
sa hə si nə ma raq gös tə rən gənc lə rə la bo ra to ri ya da pul suz iş ti rak 
et mək im ka nı ya ra dı lır.

Qeyd edək ki, tə lim lə rə qo şul maq is tə yən lə rin çox lu ğu nə zə rə 
alı na raq, mü ra ciət müd də ti 15 okt yabr ta ri xi nə dək uza dı lıb. Tə-
lim lə rin vax tı isə 24-31 okt yabr ta rix i nə ke çi ri lib.

İş ti rak et mək is tə yən lər qeyd olu nan (15 okt yabr) ta ri xə dək 
mü ra ciət for ma sı nı dol du ra raq k.ja fa ro va@mct.gov.az elekt ron 
poçt ün va nı na gön də rə bi lərlər.

“23:59 qatarı”nın premyerası 
Ahıllar evi sakinlərinin iştirakı ilə 

Əmək və Əha li nin So sial 
Mü da fiəsi Na zir li yi, So sial 
Xid mət lər Agent li yi və Ba kı 
Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə-
si nin təş ki lat çı lı ğı ilə Toy qun 
Or ba yın “21:15 qa ta rı” əsə ri-
nin mo tiv lə ri əsa sın da “23:59 
qa ta rı” ad lı bir pər də li ta ma şa 
ha zır la nıb.

Baş ida rə dən bil di ri lib ki, oyun 
jan rın da ha zır la nan ta ma şa da 
rol la rı Ahıl lar evi nin sa kin lə ri ifa 
edə cək lər.

Tən ha lıq, ümid və ar zu la rın, 
xə yal la rın ger çək ləş mə si nə, gec-
tez bu stan si ya da o mə şum qa-
ta rın per ro na gə lə cə yi nə inam 
əsə rin əsas qa yə si ni təş kil edir 

və in san psi xo lo gi ya sı nın müx-
tə lif ha di sə lə rə reak si ya sı nı əks 
et di rir. La kin bu tən ha stan si ya da 
nə saatın əq rəb lə ri də yi şir, nə də 
qa ta rın fi  ti eşi dil mir...

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis-
so ru La lə Ha dı ye va dır. Ta ma şa 
okt yab rın 1-də Ha cıağa Ab ba-
sov adı na Mə də niy yət Mər kə-
zin də gös tə ri lə cək. 

Qeyd edək ki, 1 okt yabr Bey-
nəl xalq Ahıl lar Gü nü dür. Bu gün 
BMT Baş As samb le ya sı nın 14 
de kabr 1990-cı il ta rix li qət na mə si 
ilə tə sis edi lib.

tıx ki mi ili şib qa lan bə zi söz lə ri 

caq.

– Vi da di Hə sə nov son il lər da-

kil mi şəm. Se vi ni rəm ki, on la rın 
ha mı sı nın qu ru luş çu re jis sor la-
rı ar tıq öl kə miz də, hət ta bey-
nəl xalq aləm də ki fa yət qə dər 
ta nın mış gənc sə nət kar lar dır. 
Rü fət Hə sə no vun “Da xil də-
ki ada” tam met raj lı fi l mi ilə bu 
ya xın lar da Ser bi ya da, Pa liç ki-

“Teatrların sayı çox olmalıdır. 
Akademik, musiqili, yuğ, 

kukla, pantomima, zirzəmi, 
book-kafe, küçə, dəhliz, 

çardaq və s. və i. a.  Belə 
olanda hara getmək, nəyə 

baxmaq hər kəsin zövqündən, 
dünyagörüşündən, sadəcə, 
istəyindən asılı olur...”

Füzuli Dövlət Dram Teatrında “Yaddaş”
Hərbçilərə nümayiş olunub

Fü zu li Döv lət Dram Teat rın da 
27 sent yabr – Anım Gü nü ilə 
əla qə dar təd bir təş kil olu nub. 
Hər bi qul luq çu la rın iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lən təd bir də Və tən mü-
ha ri bə si şə hid lə ri nin əziz xa-
ti rə si bir də qi qə lik sü kut la yad 
edi lib. Anım Gü nü mü na si bə-
ti lə Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin iş ti ra kı ilə Ba kı da 
ke çi ril miş yü rü şü əks et di rən 
vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

Son ra  teat rın re per tuarın da 
olan Akif Hə sə noğ lu nun “Yad-
daş” ta ma şa sı hərb çi lə rə təq dim 
edi lib. Ta ma şa xal qı mı za Qə lə bə 
se vin ci ni ya şa dan şə hid lə ri mi zin 
əziz xa ti rə si nə həsr olu nub.

Ta ma şa nın qu ru luş çu re jis so-
ru Asif Şi ri nov, qu ru luş çu rəs sa-
mı El li naz Ba la şo va dır. Rol lar da 
Qa çaq Qa ra yev, İn ti zar Qu li ye-
va, Seh ran Xan la rov, Əli Hü-
sey nov, Se vinc Məm mə do va və 
baş qa la rı çı xış edib.
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“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
şəhidlərin canları hesabına inşa edilmiş abidədir”

Memorial.az – “Yaddaş kitabı”nın təqdimatı keçirilib

Ö
tən bir il ər zin də biz ye ni lən miş Azər bay ca na da xil dən və 
xa ric dən ba xı şın fun da men tal də yiş mə si nin, öl kə mi zə və xal
qı mı za qar şı otu ruş muş ste reotip lə rin da ğıl ma sı nın, dün ya nın 
ta ma mi lə ye ni bir Azər bay ca nı kəşf et mə si nin şa hi di ol duq. 

Azər bay can BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın qət na mə lə ri nin ic ra sı nı 
özü tə min et di. Bu, yə qin ki, BMTnin ya ran dı ğı vaxt dan bu gü nə 
qə dər dün ya da ilk be lə hal dır.

Prezident Administrasiyasının
Qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş
və kommunikasiya şöbəsinin
müdir müavini Səadət Yusifova
busözlərisentyabrın28-də“Me-
morial.azsaytı–“Yaddaşkitabı”
layihəsinintəqdimatındadeyib.
SəadətYusifova qeyd edib ki,

biz 44 günlük müharibənin və
Zəfərimizindoğurduğuyeni real-
lığın yalnız Cənubi Qafqaza de-
yil, bütövlükdə regiona yaxın və
ortamüddətliperspektivdətəsirini
görsək də, uzunmüddətli pers-
pektivdə onun doğurduğu nəti-
cələrin yeni dünya nizamı üçün
qlobaləhəmiyyətinibəlkədəhə-
ləlik, sona qədər dərk etmirik.
Prezident İlham Əliyevin dediyi
kimi,“Azərbaycanxalqımüzəfər
xalqkimiözadınıdünyatarixinə
yazdı. Zəfərimizin əks-sədasını

bizhələuzunmüddətduyacaqvə
eşidəcəyik. Bu Zəfərin əsasında
Azərbaycan Prezidentinin uzun-
müddətli hədəfərə hesablanmış
çoxşaxəli strategiyası, ölkəmizin
iqtisadi, siyasi, hərbi, diploma-
tik, informasiya istiqamətlərində
güclənməsi və möhkəmlənməsi
məqsədilə uzun illər ərzində bö-
yükəzmləgördüyü işlər vəPre-
zident-ordu-xalqbirliyidayanır.
Vurğulanıb ki, təqdim olunan

layihəAzərbaycanınərazibütöv-
lüyüuğrundaşəhidolmuşqəhrə-
manlarımızın xatirəsinin əbədi-
ləşdirilməsinəhəsredilib.Hərbir
azərbaycanlıüçünyaddaşkitabı
yalnız Vətəni uğrunda şəhid ol-
muşqəhrəmanların fədakarlıqla-
rının xatırlanması deyil, həm də
onlarınəmanətiolanbuVətənin
dahadagüclənməsiüçünbizim

üzərimizə düşən məsuliyyətin
dərk edilməsidir. “Bu, ərazi bü-
tövlüyünün, istiqlalın və Zəfərin
asanlıqla əldəolunmadığınınbir
xatırlatmasıdır, Azərbaycan xal-
qınınhəmrəyliyininvədövlətimi-
zinqüdrətinindahabirnişanəsi-
dir. Şəhidlərimizin fədakarlığının
bumahiyyətixalqolaraqkollektiv
idrakımızda daim əks olunacaq,
çünki Azərbaycanın ərazi bü-
tövlüyüonların canları hesabına
inşa edilmiş abidədir”, – deyə o
vurğulayıb.

Memorial.az saytının yara-
dılmasının məqsədindən da-
nışan Səadət Yusifova bildirib
ki, şəhidlər mövzusu Azərbay-
can xalqı üçün həmişə həssas
və müqəddəs mövzudur. Və-
tən müharibəsinin gedişində
və müharibədən sonra müxtəlif
informasiya resurslarında, me-
dia orqanlarında şəhidlərimiz
haqqında müxtəlif məlumatlar
paylaşılır.Buməlumatlarcəmiy-
yətdəböyükmaraqlaqarşılansa
da,informasiyanınyayılmasıpə-
rakəndə və sistemsiz xarakter
daşıyır. Memorial.az saytının
yaradılmasında da əsas məq-
sədlərdən biri bu pərakəndəliyi
aradanqaldıraraq, tarixi yadda-
şın formalaşdırılmasına sistemli
yanaşmanıtətbiqetmək,hərbir
qəhrəmanımızhaqqındamüfəs-
səl məlumatları vahid elektron
resursda cəmləşdirmək, onları
Azərbaycanxalqınadahayaxşı
tanıtmaqdır. Perspektivdə say-
tın funksionallığının və əhatəsi-
nindahadaartırılmasınəzərdə
tutulur. Bununla bağlı 2016-cı
il Aprel döyüşləri şəhidlərinin,
atəşkəsdövrüşəhidlərinin,Birin-
ciQarabağmüharibəsişəhidləri-
ninvəümumilikdəmünaqişənin

gedişindəhəlakolmuşhərbiqul-
luqçular və mülki şəxslər haq-
qında da məlumatların sistem-
ləşdirilməsinəzərdətutulur.
Sonra memorial.az saytının

baş redaktoru Vüsal Məmmə-
dov layihəbarədəməlumatve-
rib. Bildirib ki, saytda daha ge-
niş məlumatlar üçün şəhidlərin
ailələriiləsıxəlaqədəolacağıq.
Bundansonraonlarınvirtualhə-
yatlarınıdavametdirəcəyik.
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi

İdarə Heyətinin sədri, deputat
ZahidOruc deyib ki,memorial.
az – yaddaş kitabının yaradıl-
ması şəhidlərimizin müqəddəs
əməllərini tarixiləşdirmək və
gələcək nəsillərə ötürmək ba-
xımından mühüm hadisədir:

“Ötənilbuvaxtarxavəöncəb-
hə birləşdi. Millətin düşmənə
qarşısəngərivahidoldu.Qanını
torpağaverənoğullarınəvəzinə
Vətənvəazadlıq,sevincvəbü-
tövlükdoğulub”.
Tədbirdəçıxışedənəməkvə

əhalinin sosial müdafiəsi nazi-
rininmüaviniAnarKərimov şə-
hidlərin ailə üzvləri və qazilərə
dövləttərəfindəngöstəriləndiq-
qət və qayğıdan danışıb. Bildi-
ribki,SosialXidmətlərAgentliyi
tərəfindən “Unudulmaz” mobil
tətbiqi hazırlanır. İyun ayında
bu tətbiqin ilkin təqdimatı olub,
bu,şəhidvəqazilərimizindöyüş
yolu, təltifəri, cəmiyyətə daha
yaxından tanıdılması məqsədi
daşıyır.

Mü ha ri bə möv zu su, onu la yi qin cə işıq lan dır maq, qəh
rə man la rın bə dii ob ra zı nı ya rat maq ədə biy ya tı mı zın 
ən ağ rı lı ye ri dir, de sək, ina nı rıq ki, kim lə rin sə qəl bi nə 
dəy miş ol ma rıq. Bu mə na da ürək lə nə rək de mə li yik ki, 

haq lı ola raq bir ço xu muz teztez “Ədə biy ya tı mız da Qa ra bağ 
mü ha ri bə sin dən bəhs edən bir san bal lı nəsr, ya xud dram əsə ri 
yox dur” de yə gi ley edi rik. 

Əslində, zaman-zaman yazı-
lanvəbirnövməhəlli,məhdud
ideya və mövzulu nümunələr
varvəbizonlarınbəşəri ideya-
lara söykənmədiyini, məhdud
coğrafiyada oxucunu təsirlən-
dirə bildiyini düşünüb üzərində
dayanmırıq.Yəqineləbunagö-
rədir ki, haqq savaşımızı ədə-
biyyat, teatr, kino,musiqi dilinə
hələ yetərincə çevirib yaya bil-
mirik.Bacarsaydıq,30ilərzində
gördüyümüz iki qanlı mühari-
bənin şanlı qəhrəmanlarla dolu
salnaməsininbədiiobrazı,ədə-
bisimasınıyaradarvədünyaya
təqdimedərdik...
Söhbətin yönünü bir az da

“Mən yazım, oxuyacaqlarmı”
düşüncəsinə çevirsək, görərik
ki, bəli, oxuyacaqlar. Çünki ya-
şanan tarix bədii təxəyyüldən
mətnəkeçəndəədəbiyyatolur.
Bugünlərdədünyaədəbiyya-

tındamüharibəqəhrəmanlarının
prototipləriiləbağlıqısaaraşdır-
maelədikvəqarşımızasizində
oxuyub bildiyiniz kifayət qədər
məşhurnümunələrçıxdı.Sonra
qanrılıbson30ilinədəbiyyatına
da baxmağa çalışdıq. İki mü-
haribə arasında keçən təxmini
üç onilliyin saysız qəhrəmanla-
rını gözlərimiz önündən keçir-
dik. Sonra tələm-tələsik həmin
dövrü əhatə edən nümunələri
sadalamağabaşladıq.Məhzbu
mövzunuəksetdirəbilənheç30
əsərərastgəlmədik.Təbiiki,bu-
radasöhbətirihəcmlinəsrəsər-
lərindənvədramaturjimaterial-
lardangedir.

Dramaturgiyaya gəlsək, sırf
Qarabağ müharibəsindən bəhs
edən, daha doğrusu, müharibə
obrazınınprototipləriiləbağlıüç-
dörd pyes var. Amma onlar da
zəif,sönükvəbirazdastatistik
olduqlarındannəteatrsəhnələri-
nə,nədəgenişoxucununmasa-
sınayol tapabilməyiblər.Birinci
Qarabağ müharibəsi ilə bağlı
irihəcmli əsərlərdən danışarkən
Mövlud Süleymanlının “Erməni
adındakı hərfər”, Elçinin “Bay-
raqdar”,AqilAbbasın“Dolu”,Şə-
rifAğayarın“Haramı”,Əlabbasın
“Qaraqovaq çölləri” kimi roman
vəpovestlərüzərindədayanmalı
oluruq.Bumənadaözüdəşəhid
atası olanmərhumXalq yazıçı-
mız Sabir Əhmədlinin bu möv-
zuda həssas yanaşma ilə qələ-
mə aldığı maraqlı, təsirli, bədii
baxımdankeyfiyyətlinümunələri
var və onlar ədəbiyyatşünaslar
tərəfindən müxtəlif istiqamətlər-
dəmütəmadimüzakirəolunurlar.
Müharibənin real obrazlarına,

hamımızın tanıdığı qəhrəmanla-
rının prototip kimi işlənilməsinə
gəlincə,budaçoxazvəsəthidir.
BirinciQarabağmüharibəsindən
bəhs edən belə əsərlərdən biri
Ələmdar Quluzadənin “Alay ko-
mandiri”romanıdırki,bizburada
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı
ŞirinMirzəyevinobrazınıgörürük.
MilliQəhrəmanKoroğluRəhimo-
vunkeçdiyidöyüşyoluhaqqında
Abdulla Qurbaninin “Koroğlunun
Ağdərəsəfəri”vəƏliQurbaninin
“Koroğlularuzaqdangələnyolda”
əsərləri də var. Nəsrlə nəzmin

qarışığından yaranan bu əsər-
lərdə döyüşçünün qəhrəmanlıq-
larındanbəhsolunur.ƏjdərOlun
“Lo” romanında da 90-cı illərin
tarixivəmüharibəobrazları,qis-
məndəolsa, keçir.Müəllif tarixi
sənədliromanındadövrünsiyasi
və savaş qəhrəmanlarından da
bəhs edir. Bu qəbildən daha bir
neçənümunəolsada,bizonların
heçbirindəAvropaədəbiyyatında
gördüyümüzbirobrazın romana
çevrilişiniizləyəbilmirik.Sadəcə,
sənədli-xronikal materiallarla ki-
fayətlənməli oluruq. Bumənada
ŞərifAğayarın 2016-cı ilinAprel
döyüşlərinin şəhidi, “Murov qar-
talı”kimi tanıdığımızRaqufOru-
covun həyatından bəhs edən
“Komandir”,MustafaÇəmənlinin
Milli Qəhrəman Mübariz İbrahi-
movunhəyatvədöyüşyolundan
bəhsedən“Mübariz”romanlarını
qeyd edə bilərik. SiyahıyaAzad
Qaradərəlinin İkinci Qarabağ
müharibəsi şəhidiCəbrayılDöv-
lətzadədənbəhsedən “Cəbrayıl
əfsanəsi” və İlqar Kamilin Milli
QəhrəmanPoladHəşimovahəsr
etdiyi “Polad necə bərkidi” adlı
xatirələr toplusunudaəlavəedə
bilərik. Əsas etibarilə publisistik
düşüncələrin ön planda olduğu
buəsərlərİkinciQarabağmüha-
ribəsihaqqındadaümumitəsvir-
lərləyaddaqalır.
Bu qəbildən olan nümunə-

lərdən biri də yaxın günlərdə
işıq üzü görən “Dəmir yumruq
dastanı”dır.Yazıçı Zahid Xəlilin
nəzmlə nəsrin qarışığından ər-
səyə gətirdiyi bu kitabında hər
iki müharibənin qəhrəmanları-
nınadlarınarastgəlməkolar...

Əslində,busiyahınıbirazda
uzatmaqolardı.Ammaəsasqa-
yəni əhatə edəcəkmi? Təbii ki,
yox!Çünkibiz,təəssüfki,ikimü-
haribədənçıxmışböyükbirnəs-
lin,millətinəzmini,qəhrəmanlığı-
nı, ağrısını, darmadağın olmuş
insanınıntaleyinitəsirlivəobrazlı
təqdimatdahələki,görməmişik.
Hərçənd, yazıçılarımızın illər

əvvəlki “Məğlubiyyətdən ədə-
biyyatyaratmaqdəhşətlidir”kimi
dramatik“bəhanə”lərinədəartıq
yeryoxdur.MüzəfərAliBaşKo-
mandanvəqalibOrdumuzədə-
biyyat adamları üçün ZƏFƏR
adlıböyükbirmövzuverib.Qalır
onugerçəkədəbiyyatmaterialı-
naçevirmək...
İkinciQarabağmüharibəsişə-

hidlərininAnımGünündəmövzu
iləbağlıyeniərsəyəgələnbədii
nümunələrivəçapməhsullarını
danəzərdənkeçirdik.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyi

(AYB)tərəfindənçapolunan“Qa-
rabağdastanı,otuz ilinhəsrəti–
44gününZəfəri”adlıkitabbuqə-
bildəndolğunvəmaraqlıtopludur.

Topluda tanınmış yazıçıların,
şairlərin Qarabağa və işğaldan
azad olunmuş torpaqlarımıza
həm30illikhəsrətzamanı,həm
dəböyükQələbədənsonrahəsr
olunmuşəsərləriyeralır.Kitabda
Qarabağla bağlı yazıçıların öz
doğma bölgələri haqqında dü-
şüncələrinə, xatirələrinə də yer
verilib. Məsələn, Seyran Səxa-
vətFüzulidən,ElçinHüseynbəyli
Cəbrayıldan, Qulu Ağsəs Ağ-
damdan, Şirindil Alışanlı Laçın-
danyazıblar.Ənəsası,buyazı-
larınəksəriyyətiböyükZəfərdən
sonraqələməalınıb.Kitabdason
dövrdəyazılmışmaraqlıməqalə
vəpoeziyanümunələrinidəoxu-
maqolar.
“44fəsil.Payızdagələnbahar

hekayələri”adlıhekayələrtoplu-
sudamaraqlınümunələrdəndir.
Topluda 44 günün möcüzələ-
rindən, o möcüzələrin hekayə-
ləşmiş qəhrəmanlarından bəhs
edilir.Burada44müəllifin44he-
kayəsi toplanıb. Əsərlərdə Və-
tənmüharibəsininayrı-ayrıepi-
zodlarının,şəhid,qazivəəsgər

valideynlərinin, döyüşçülərin,
əzizləriniVətənuğrundadöyüşə
yola salmış adamların hiss və
həyəcanlarıəksinitapıb.
Topluda Xalq yazıçıları El-

çin, Çingiz Abdullayev, Kamal
Abdulla, yazıçılardan Günel
Anarqızı,CəlilCavanşir,Alpay
Azər,ArifƏrşad,SevincNuru-
qızıvəbaşqalarınınhekayələri
yeralır.
Qısamüşahidələrdən və son

illərdə ərsəyə gələn nümunə-
lərdən də göründüyü kimi, Bi-
rinci Qarabağ müharibəsində
olduğukimi,Vətənsavaşımızla
bağlı ədəbi nümunələr arasın-
da öncüllüyü yenə poeziya və
publisistika, nisbətən hekayə
janrı təşkil edir. Ola bilər, yenə
də irihəcmli romanvəyapyes-
lərinərsəyəgəlməsiüçünyazı-
çılarımıza “uzun” zaman lazım
olacaq.Hə, bax o vaxtadək də
ya hər oxucu öz əsərini yaza-
caq, ya da ədəbiyyata marağı
sosialşəbəkəpaylaşımlarındakı
birparatəsvir“şedevri”ndəilişib
qalacaq...

H.NİZAMİQIZI

P.S. Mövzu ilə bağlı bir çox
yazıçı və dramaturqlarımıza
göndərdiyimizsorğularıncavab
larıgəlibçıxmırki,çıxmır.

Tanınmış filosof alim 
Zümrüd Quluzadə vəfat edib

Əmək dar elm xa di mi, fəl sə fə 
elm lə ri dok to ru Züm rüd Qu lu za
də sent yab rın 26da, öm rü nün 
90cı ilin də və fat edib.

Zümrüd Əliqulu qızı Quluza-
də 1932-ci il martın 17-də Ba-
kıdaanadanolub. 1954-cü ildə
AzərbaycanDövlətUniversiteti-
nin (BDU)Tarix fakültəsinin fəl-
səfəşöbəsinifərqlənmədiplomu
ilə bitirib. 1959-cu ildə Moskva
DövlətUniversitetindənamizəd-
likdissertasiyasınımüdafiəedib.
1960-cıildənAMEA-nınFəlsəfə

vəSosiologiyaİnstitutununFəlsəfəvəictimaifikirtarixişöbəsin-
dəçalışıb,uzunillərşöbəninmüdiriolub.1969-cuildə“Hürufilik
vəonunAzərbaycandanümayəndələri”mövzusundadoktorluq
işinimüdafiəedib.
ZümrüdQuluzadəİslamfəlsəfəsi,xüsusəndəhürufilikcərəya-

nınınfəlsəfimahiyyətininaraşdırılmasıvəümumilikdəAzərbay-
can fəlsəfə tarixinin tədqiqinə böyük töhfələr verib.O,Nizami,
Nəimi,Nəsimi,Füzulikimimütəfəkkirlərindərinfəlsəfigörüşləri-
niilktədqiqedənalimlərdəndir.1996-cıildənözününtəşəbbüsü
iləyaradılmış“Şərqfəlsəfəsiproblemləri”beynəlxalqelmi-nəzəri
jurnalınınbaş redaktoruolub.2010-cu ildəonun təşəbbüsü ilə
yaradılanwww.journalorientalphilosophy.org internetsaytıŞərq
fəlsəfəsinətədqiqatlarlabağlızənginelektronresursdur.
ZümrüdQuluzadəninelmi fəaliyyətidövlət tərəfindənyüksək

qiymətləndirilib.Alim2015-ci ildə“Şöhrət”ordeninəlayiqgörül-
müşdü.Prezidenttəqaüdçüsüidi.
Allahrəhməteləsin.

15 iyul 2010cu il ta  rix  də küt  lə  vi 
in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  rin  də be  lə 
bir xə  bər ve  ril  miş  di ki, Azər  bay 
ca  nın ilk qa  dın ki  no  me  xa  ni  ki 
Nailə Bə  də  lo  va  nın sə  nəd  lə  ri, 
or  denme  dal  la  rı və baş  qa ar  xiv 
ma  te  rial  la  rı Döv  lət Film Fon  du  na 
təq  dim edi  lib. Bun  dan 11 il  dən 
ar  tıq vaxt keç  mə  si  nə bax  ma 
ya  raq, in  ter  net me  diada Nailə 
Bə  də  lo  va  nın adı  na ikin  ci də  fə 
tə  sa  düf et  mək müm  kün de  yil  di. 

Elektron poçt vasitəsilə Azər-
baycan Dövlət Film Fonduna
müraciət edərək orada Nailə
Bədəlovaya aid hansı sənədlə-
rinsaxlanıldığınısoruşduq.Bizə
Nailə Bədəlovanın bir fotoşəkli,
qısa tərcümeyi-halı və 2010-cu
ildəonunlabağlı fondadaxil ol-
muş 8 sənədin siyahısı təqdim
olundu. Həmin siyahıdan mə-
lum olur ki, Azərbaycan Dövlət
Film Fondunda Nailə Bədəlova
ilə bağlı bu sənədlər var: Nailə
Bədəlovahaqqındaməqalədərc
olunmuş bir jurnal və bir qəzet,
təltifolunduğu2fəxri fərmanvə
birmedalınvəsiqəsi,1fotoşəkli,
kinomexanikvəsiqəsivəkinostu-
diyayaburaxılışvəsiqəsi.
NailəBədəlovahaqqındamə-

qalə dərc olunmuş bir jurnal və
bir qəzet məqaləsi ilə tanış ol-
maq üçün Azərbaycan Milli Ki-
tabxanasına sifariş göndərdik.

Bunlar 1967-ci ilin noyabr ayın-
da “Təşviqatçı” jurnalında dərc
olunmuş Rauf Əliyevin “Günəş
vəgözəllik”adlıməqaləsivə20
may1968-ciiltarixli“Bakı”qəze-
tində dərc olunmuş Mayıl Cəb-
rayılov və Böyükkişi Ziyadovun
“Qanadlanan arzular” adlı mə-
qaləsiidi.AzərbaycanMilliKitab-
xanası operativ şəkildə onlayn
sifarişimizi yerinə yetirdi. İstədi-
yimizməqalələrlətanışolduqdan
sonrahesabetdikki,Azərbayca-
nın ilkqadınkinomexanikiNailə

Bədəlovanın həyat və fəaliyyəti
barədəyenibirməqaləninyazıl-
masınaehtiyacvarvəbuişi,qısa
daolsa,bizedəbilərik...
Nailə Bədəlova 8 mart 1913-

cü il tarixdəNuxada(indikiŞəki)
anadanolub.1939-cuildəBakıda
kinomexaniklərkursunubitirib.
17 aprel 1939-cu il tarixdən

Bakıdakı “Bakkommuna” kino-
teatrında təcrübəçi kimi əmək
fəaliyyətinə başlayıb və 1 yan-
var 1940-cı il tarixdən kinome-
xanikvəzifəsinəkeçirilib.
1941–1945-ci illərdə Nuxa

şəhərindəki “Yeni yol” kinoteat-
rında,NuxarayonununZəyzid,
Kiş,Göynükkəndlərindəkikino-
qurğulardafilmlərnümayişetdi-
rib. 1945–1946-cı illərdə “Bakı”
(indiki “Azərbaycanfilm”) kino-
studiyasında, 1948-ci ildə “Ba-
kı” kinoteatrında, 1949–1972-ci
illərdə paytaxtdakı “Nizami” ki-
noteatrındakinomexanikişləyib.
1946-cı ildə “Qafqazın mü-

dafiəsinə görə”, 1967-ci ildə
“Əməkdə fərqlənməyə görə”
medalı ilə, müxtəlif illərdə fəxri
fərmanlarlatəltifolunub.27may
2000-ci il tarixdə – 87 yaşında
Bakıdavəfatedib.

Nailə Bədəlovanın həyat yol-
daşı Salman Bədəlov Böyük
Vətən müharibəsi iştirakçısı
olub. O, tanınmış sənədli film-
lər rejissoru Niyazi Bədəlovun
(1909–1997)qardaşıidi.
OğluFəridBədəlovAzərbay-

can Politexnik İnstitutunu biti-
rib, bir müddət Əfqanıstanda
və İranda işləyib, lakin vaxtsız
vəfatedib.
QızıSevilBədəlovaBakıRəs-

samlıq Məktəbini və Moskva
DövlətUniversitetininİncəsənət
fakültəsinibitirib,müxtəlifillərdə
MilliİncəsənətMuzeyində,Azər-
baycan Dövlət Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetində işlə-
yib,QafqazUniversitetinin(indi-
kiBakıMühəndislikUniversiteti)
professoru olub. 2010-cu ildə
anasının bəzi sənədlərini Döv-
lətFilmFondunaotəqdimedib,
amma təhvil-təslim aktında və
KİV-də yayılmış məlumatlarda
adı səhvən “Sevinc” kimi gös-
tərilib.HazırdaTürkiyədəyaşa-
yırvəoradapedaqojifəaliyyətlə
məşğuldur.

Aydın MƏMMƏDOV 
M.F.Axundzadə adına Şəki 

Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşı

Azərbaycanın ilk qadın kinomexaniki 
Nailə Bədəlova

Özümüzdən yazaq, özgələrə oxuyaq...
Müharibə qəhrəmanlarımız bədii ədəbiyyatın mövzusuna çevrilirmi?

Qarabağ ədəbi mühiti: tarix və müasirlik
AMEAnın Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy
yat İns ti tu tun da Anım Gü nü nə həsr olun muş 
“Qa ra bağ ədə bi mü hi ti: ta rix və müasir lik” 
möv zu sun da el mi konf rans ke çi ri lib. 

AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi
adınaƏdəbiyyatİnstitutununbaşdirektoru,aka-
demikİsaHəbibbəylitarixiQələbəmizinəhəmiy-
yətindən danışaraq bildirib ki, ədəbiyyatşünas-
larımızQarabağhadisələrini,Qarabağuğrunda
aparılanmüharibəni,Vətənmüharibəsinindərs-
lərinielmimüstəvidətəqdimedəntədqiqatişləri,

monoqrafiyalaryazıblar.
Konfransda AMEA-nın müxbir üzvü Tehran

Mustafayev“Qalibiyyətzamanı:çağdaşədəbiy-
yatda diskursun dəyişməsi”, professor Şirindil
Alışanlı “Laçın: tarixi və bədii sözün yaddaşın-
da”,dosentRahidXəlilov“Vətənmüharibəsivə
ədəbiyyatdamilliözünüdərkproblemi”mövzula-
rındaməruzəediblər.AygünBağırlı,ElçinMeh-
rəliyev, Mərziyyə Nəcəfova, İlham Məmmədli,
Fəridə Vəliyeva, Bahar Məmmədova, Əlizadə
ƏsgərlidəQarabağədəbimühitinədairməruzə-
lərləçıxışediblər.
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Azərbaycan
2 okt yabr 1913 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, di ri jor Çin giz 

Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yov (1913 – 18.1.1971) ana dan olub.
2 okt yabr 1915 – Mə həm məd Əmin Rə sul za də tə rə fi n dən 

əsa sı qo yu lan “Açıq söz” qə ze ti nin ilk sa yı çap dan çı xıb. 1918-ci 
ilə dək nəşr olu nub.

2 okt yabr 1923 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Tu ran Ca vid 
(Tu ran Hü seyn Ca vid qı zı Ra si za də; 1923 – 12.9.2004) ana dan 
olub. C.Cab bar lı adı na Döv lət Teatr Mu ze yi nin, Hü seyn Ca vi din 
Ba kı da kı ev-mu ze yi nin di rek to ru iş lə yib.

2 okt yabr 1924 – Azər bay can da fəh lə və kənd li müx bir lə rin 
bi rin ci qu rul ta yı ke çi ri lib.

2 okt yabr 1981 – Xalq ar tis ti Hə sə na ğa Dər ya oğ lu Sa la yev 
(5.12.1921 – 1981) və fat edib.  Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ça lı şıb. “Gö rüş”, “Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Ay gün” və s. fi lm-
lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

3 okt yabr 1875 – Ya zı çı-dra ma turq Sü ley man Sa ni Rza qu lu 
bəy oğ lu Axun dov (1875-1939) Şu şa da ana dan olub. Ya zı çı nın 
“Qor xu lu na ğıl lar” top lu su Azər bay can uşaq ədə biy ya tı nın klas-
si ka sı sa yı lır. “La çın yu va sı”, “Eşq və in ti qam”, “Ta mah kar” və s. 
pyes lə rin müəl li fi  dir. 

3 okt yabr 1887 – Əmək dar ar tist Ələk bər Hü seyn oğ lu Hü-
seyn za də (1887 – 14.11.1967) ana dan olub. “Ar şın mal alan” 
(1945) fi l min də Sol tan bəy ob ra zı na gö rə Döv lət mü ka fa tı na la-
yiq gö rü lüb. Bu ro lu Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da 600 də fə ifa 
edib. “Qa ra daş lar”, “Ögey ana” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

3 okt yabr 1996 – Xalq ya zı çı sı İl yas Mə həm məd oğ lu Əfən di-
yev (26.5.1914 – 1996) və fat edib. “Sö yüd lü arx”, “Kör pü sa lan-
lar”,  “Ge ri yə bax ma, qo ca” və s. ro man la rın, Azər bay can dra ma-
tur gi ya sın da ye ni mər hə lə təş kil edən pyes lə rin müəl li fi  dir. 

4 okt yabr 1923 – Teatr və ki no akt yo ru, Azər bay ca nın Xalq ar-
tis ti Ana to li So lo mo no viç Fal ko viç (1923-1994) Ba kı da do ğu lub. 
Döv lət Rus Dram Teat rın da ça lı şıb, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı-
na la yiq gö rü lüb. “Qa tır Məm məd”, “Ba kı da kü lək lər əsir” və s. 
fi lm lər də çə ki lib.

4 okt yabr 1924 – Ope ra mü ğən ni si, Əmək dar ar tist So na Şah-
nə zər qı zı As la no va (1924-2011) ana dan olub. Ope ra və ope-
ret ta lar da (Ni gar – “Ko roğ lu”, Gül çöh rə – “Ar şın mal alan”) çı xış 
edib. “Bi zim Cə biş müəl lim”, “Gö rüş” və s. fi lm lər də çə ki lib. Öm-
rü nün son il lə ri ni ABŞ-da ya şa yıb və ora da dün ya sı nı də yi şib.

4 okt yabr 1957 – Ta nın mış ba la ban ifa çı sı Mə hər rəm Ağa ba la 
oğ lu Möv sü mov (1916-1957) və fat edib.

4 okt yabr 2000 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti To fi q Ələk bər 
oğ lu Qu li yev (7.11.1917 – 2000) və fat edib. Po pul yar mah nı la rın, 
fi lm lə rə mu si qi lə rin müəl li fi  dir. Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın 
səd ri olub. 

4 okt yabr 2006 – Xalq ar tis ti Ha cı ba ba Ağar za oğ lu Ba ğı rov 
(12.6.1933 – 2006) və fat edib. 1962-ci il dən Mu si qi li Ko me di-
ya Teat rın da ça lı şıb, 1996-2006-cı il lər də teat ra rəh bər lik edib. 
Film lər də  çə ki lib.

4 okt yabr 2016 – Ta nın mış teatr re jis so ru Yu sif Məm mə da ğa 
oğ lu Ək bə rov  (2.9.1949 – 2016) və fat edib. Sum qa yıt Döv lət 
Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da iş lə yib.

5 okt yabr 1918 – Xalq ar tis ti Qa li na Bo ri sov na Kol tu no va 
(1918-1994) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı olub.

5 okt yabr 1928 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas alim, ya zı çı Mə-
sud Əlioğ lu (Və li yev; 1928-1973) Qu bad lı ra yo nu nun Mah mud lu 
kən din də ana dan olub. 

5 okt yabr 1935 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti, pro fes sor 
Xəy yam Ha dı oğ lu Mir zə za də (1935 – 30.7.2018) Ba kı da ana-
dan olub. “Ağ lar və qa ra lar” ba le ti nin, sim fo ni ya la rın, mah nı la rın 
müəl li fi  dir. 30-dan çox fi l mə (“Bi zim kü çə”, “Yed di oğul is tə rəm”, 
“Ar xa dan vu ru lan zər bə” və s.), teatr ta ma şa la rı na mu si qi ya zıb.

5 okt yabr 1955 – Əmək dar ar tist Si mu zər Məm məd qu lu qı zı 
Na ma zo va (1955 – 1.7.1996) Ağ dam ra yo nu nun Mu ğan lı kən-
din də do ğu lub. Ağ dam və Gən cə teatr la rın da ça lı şıb.

5 okt yabr 1961 – Əmək dar ar tist Əli hü seyn Əb dül rə him oğ lu 
Qa far lı (15.3.1911 – 1961) və fat edib. Gən cə Dram, Mu si qi li Ko-
me di ya teatr la rın da ça lı şıb.

5 okt yabr 2002 – Əmək dar ar tist, ta nın mış ka man ça ifa çı sı 
Əda lət Sə fə rə li oğ lu Və zi rov (27.4.1951 – 2002) və fat edib. 

Dünya
2 okt yabr 1832 – İn gi lis et noq ra fı və ya zı çı sı Eduard Ber nett 

Tey lor (Ed ward Bur nett Ty lor; 1832-1917) ana dan olub.
2 okt yabr 1869 – Hin dis tan da mil li azad lıq hə rə ka tı nın ideolo-

qu, fi  lo sof Ma hat ma Qan di (Mo han das Ka ramc hand Gand hi; 
1869-1948) ana dan olub.

3 okt yabr 1895 – Rus şairi Ser gey Ye se nin (1895 - 27.12.1925) 
ana dan olub. 1924-1925-ci il lər də Ba kı da ya şa yıb. Bu ra da 40-
dək şeiri ni yer li mət buat da dərc et di rib. Mər də kan da şairin xa ti rə 
mu ze yi var.

3 okt yabr 1897 – Fran sız şairi, ədə biy yat da sür realiz min ba-
ni lə rin dən Lui Ara qon (Alouis Ara gon – Louis-Ma rie And rieux; 
1897-1982) ana dan olub.

4 okt yabr 1720 – İtal yan ar xeolo qu, rəs sam və me mar Co-
van ni Ba tis ta Pi ra ne zi (Giovan ni Bat tis ta Pi ra ne si; 1720-1778) 
ana dan olub.

5 okt yabr 1713 – Fran sız mü tə fək ki ri, maarif çi, dra ma turq De-
ni Did ro (De nis Di de rot; 1713-1784) ana dan olub. Fran sız “En-
sik lo pe di ya”sı nın (“İzah lı elm, sə nət və pe şə lü ğə ti”) re dak to ru və 
müəl lifl  ə rin dən bi ri olub.

5 okt yabr 1936 – Çex ya zı çı-dra ma tur qu, döv lət xa di mi Vats-
lav Ha vel (Vac lav Ha vel; 1936-2011) ana dan olub. Pyes lə ri: “Hə-
yat irə li də dir”, “Bağ da bay ram”, “Sui-qəsd çi lər” və s. Çex Res-
pub li ka sı nın ilk pre zi den ti (1993-2003) olub.
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“Sən xalqımızın ləl-cəvahiratını toplayırsan”
Əbülqasım Hüseynzadə ömrünü xalq yaradıcılığının öyrənilməsinə həsr edib

Də rin mə na, yığ cam fi kir ifa də edən ata lar söz lə ri miz müd rik 
ba ba və nə nə lə ri mi zin zə ka və dü şün cə si nin bəh rə si dir. 
Ata lar söz lə ri mi zi ilk də fə 1899-cu il də İrə van şə hə rin də 
Mə həm məd Və li Qə mər li ad lı bir müəl lim top la yıb və ki tab 

ha lın da çap et di rib. Ötən əs rin əv vəl lə rin də ata lar söz lə ri ni ikin ci 
də fə sis tem li şə kil də top la yan və araş dı ran lar dan bi ri də folk lor-
şü nas Əbül qa sım Hü seyn za də olub.

Əbül qa sım Nur mə həm məd oğ-
lu Hü seyn za də 25 sent yabr 1890-
cı il də Ba kı şə hə rin də dün ya ya 
göz açıb. İlk təh si li ni al tı si nifl  i şə-
hər mək tə bin də alır. Son ra qi ya bi 
yol la təh si li ni da vam et di rir. Araş-
dır ma lar da qeyd edi lir ki, əmək 
fəaliy yə ti nə mü ha sib ki mi baş la-
yan Əbül qa sım asu də vaxt la rın-
da ata lar söz lə ri mi zi top la maq la 
məş ğul olub. Hə lə mək təb li ikən 
sa çaq lı kon fet lə rin üzə ri nə ya zı-
lan ata lar söz lə ri, zərb-mə səl lər, 
tap ma ca lar onun diq qə ti ni çə kib. 
Mək təb yol da şı ilə bir lik də kon fet 
ka ğız la rı nı top la yıb. O, son ra lar 
qə lə mə al dı ğı xa ti rə lə rin də kon fet 
fab ri ki nin sa hi bi nə rəh mət oxu du-
ğu nu bil di rib.

Əbül qa sım Hü seyn za də 1910-
cu il də “Səadət” mək tə bin də 
he sab dar-ka tib və zi fə sin də iş lə-
yər kən da hi bəs tə kar Üze yir Ha-
cı bəy li ilə gö rü şür. Gör kəm li mu si-
qi çi onun ata lar söz lə ri ni top la dı ğı 
və cəm et di yi dəf tə rə ba xır və bu 
nə cib işi yük sək də yər lən di rə rək 
de yir: “Sən xal qı mı zın ləl-cə va hi-
ra tı nı top la yır san”.

Bö yük bəs tə ka rın ver di yi də-
yər dən hə vəs lə nən Ə.Hü seyn-
za də bu iş lə da ha sis tem li məş-
ğul ol ma ğa baş la yır. 

O, 1925-ci il də Azər bay can 
Döv lət Nəş riy ya tın da baş mü-
ha sib və zi fə si nə işə dü zə lir. Bir 
gün Azər bay can Ədə biy yat Cə-
miy yə ti nin səd ri, şair-pub li sist 
Bö yü ka ğa Ta lıb lı ilə gö rü şür. 
On dan il lər bo yu top la dı ğı ata-
lar söz lə ri nin ki tab ha lın da çap 
olun ma sı nı xa hiş edir. Be lə lik lə, 
1926-cı il də iki mi nə ya xın ata lar 
sö zün dən iba rət ki tab “Ba kı iş-
çi si” nəş riy ya tı nın mət bəəsin də 
işıq üzü gö rür. Bu nun ar dın ca 
ədə biy yat şü nas-tən qid çi Hə nə fi  
Zey nal lı nın tər tib et di yi “Ata lar 
sö zü” ki ta bı da çap edi lir. Hə min 
ki ta bın mü qəd di mə sin də müəl lif 
ya zıb: “Mə nə bu mü qəd dəs iş də 
kö mək edən lər dən bi ri də Əbül-
qa sım Hü seyn za də ol du. Onun 
top la dı ğı ata lar söz lə rin dən is ti-
fa də et dim”.

1938-ci il də ədə biy yat şü nas 
Məm məd Arif Da daş za də nin re-
dak tor lu ğu, gör kəm li alim Hə mid 

Aras lı nın mü qəd di mə si ilə müəl-
li fi n ikin ci ki ta bı çap dan çı xır. 
Onun cə fa keş lik lə ata lar söz lə-
ri ni top la ma sı döv rün ədə biy yat-
şü nas alim lə ri tə rə fi n dən yük sək 
də yər lən di ri lir. Ona məs lə hət 
gö rür lər ki, öl kə mi zi qa rış-qa rış 
gəz sin. Ə.Hü seyn za də də Azər-
bay ca nı kənd bə kənd, şə hər bə-
şə hər do la şır, ata lar söz lə ri ilə 
bə ra bər tap ma ca və na ğıl la rı da 
top la ya raq ki tab ça şək lin də nəşr 
et di rir. Uşaq lar üçün ha zır la dı ğı 
“Tül kü və xo ruz”, “Tap ma ca lar” 
əsər lə ri işıq üzü gö rür.

1949-cu il də çap et dir di yi növ-
bə ti “Ata lar sö zü” ki ta bı bir sı ra 
özəl lik lə ri nə gö rə əv vəl ki lər dən 
fərq lə nir. Ki tab da ata lar söz lə ri 

əlif ba sı ra sı ilə dü zü lür, son da 
isə mü fəs səl möv zu lar gös tə-
ri ci si ve ri lir. Ki ta bı ça pa ya zı çı 
Mi ka yıl Rza qu lu za də ha zır la yır 
və top lu el mi ic ti maiy yət tə rə fi n-
dən rəğ bət lə qar şı la nır. İl dən-ilə, 
nəşr dən-nəş rə oxu cu ya təq dim 
et di yi top lu nun ye ni ləş mə si nə, 
zən gin ləş mə si nə, tək mil ləş mə-
si nə ça lı şır. 1956-cı il də “Ata lar 
sö zü” ki ta bı nın dör dün cü nəş ri 
işıq üzü gö rür. Son ra kı il lər də bu 
ki tab rus və Uk ray na dil lə rin də 
də çap edi lir...

Ə.Hü seyn za də nin “Rə va yət-
lər” ki ta bı 1974-cü il də “Azər-
nəşr”də çap dan çı xır. On il son-
ra “Maarif” nəş riy ya tı nın təq dim 
et di yi “Müx tə sər rus ca-azər bay-
can ca ata lar sö zü lü ğə ti” onun 
ya ra dı cı lı ğı nın ye ni bir cə hə ti ni 
üzə çı xa rır. Öm rü nün axı rı na dək 
hik mət dər ya sın dan ay rıl ma-
yan Ə.Hü seyn za də nin so nun cu 
“Ata lar sö zü” ki ta bı 1985-ci il də 
40 min nüs xə ilə işıq üzü gö rüb. 
O, bir folk lor bi li ci si ki mi bə zi 
ata lar sö zü və mə səl lə rin iza hı-
nı da ve rib, on la rın ya ran ma sə-
bəb lə ri ni araş dı rıb.

Əmə yi yük sək qiy mət lən-
di ri lən təd qi qat çı 1981-ci il də 
“Əmək dar mə də niy yət iş çi si” 
fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. 2 sent-
yabr 1988-ci il də, 98 ya şın da 
və fat edib.

S.FƏRƏCOV

Ni za mi Gən cə vi nin “Xəm sə”si dün ya 
poetik-fəl sə fi fik ri nin zir və sin də da ya nır. 
“Xəm sə”yə da xil olan beş poema-məs-
nə vi də bü tün za man la rın ən hu ma nist, 
ümum bə şə ri ideal la rı par laq bə dii ək si ni 
ta pıb. “Ni za mi Gən cə vi İli” qüd rət li söz us-
ta dı nın mi sil siz xə zi nə olan ədə bi ir si nin 
təb li ği, ey ni za man da təd qiq edil mə si və 
öy rə nil mə si üçün ye ni zə min dir. 

“Ni za mi sö zün dən in ci lər”də da hi şairin 
möh tə şəm beş li yin dən növ bə ti seç mə lə ri 
təq dim edi rik.

Könlündə lovğalığa deyil, hünərə ver yol,
Hər zaman, harda olsan – hünərin ovçusu ol.

(“Sirlər xəzinəsi”)

Oğrunun əlində olsa yüz dəhrə,
Bir qışqırsan qorxub yıxılar yerə.

(“Xosrov və Şirin”)

Əlini vurmasa oda bir nəfər.
Odun istisini necə hiss edər? 

(“Leyli və Məcnun”)

Hər halda sən çalış, həyat əməkdir,
Cənnət kahıllığı nəyə gərəkdir?
Kim qayğı bəsləsə öz əməyinə,
Özgəyə pis baxsa, o pisdir yenə. 

(“Yeddi gözəl”)

O qədər xəbərsiz yatma hər zaman
Ki, birdən sel gəlib aşar başından.

(“İsgəndərnamə” – “İqbalnamə”)

Aslanın böyrünə əl çəkmək üçün
Üstün olmalıdır aslana gücün.

(“İsgəndərnamə” – “Şərəfnamə”)

Hər zaman, harda olsan –
hünərin ovçusu ol...

Nizami sözündən incilər

Yaradıcı qadınların 
sərgisi davam edir

Azər bay can Rəs sam lar 
İt ti fa qı nın (ARİ) V.Sə mə-
do va adı na sər gi sa lo-
nun da Ya ra dı cı Qa dın-

lar As so siasi ya sı üzv lə ri nin 
növ bə ti sər gi si təş kil olu nub. 
Sent yab rın 24-də açı lan sər gi 
sə nət se vər lər tə rə fin dən bö-
yük ma raq la qar şı la nıb.

Təd bi ri ARİ-nin səd ri, Xalq rəs-
sa mı Fər had Xə li lov aça raq qeyd 
edib ki, pan de mi ya nın tüğ yan 
et di yi çə tin dövr də be lə bir sər gi-
nin açıl ma sı əla mət dar ha di sə dir. 
Sər gi san ki bi zə “hə yat da vam 
edir, hə yat gö zəl dir və son suz dur” 
de yir. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, ARİ-nin 
üz vü, rəs sam-ke ra mist, sə nət şü-
nas, xo reoq raf Afaq Hü sey no va-
nın rəh bər lik et di yi as so siasi ya nın 
sər gi lə ri ar tıq ənə nə ha lı nı alıb: 
“Afaq xa nım bu gün ey ni za man-
da yu bi le yi ni qeyd edir və sər gi də 
onun ke ra mi ka kom po zi si ya la rı, 
məş hur nar təs vir lə ri, na xış lı qab-
la rı, de ko ra tiv hey kəl lə ri təq dim 
olu nur. On lar hey rə ta miz şə kil də 
ahəng dar dır, bö yük zövq və tə-
xəy yül ilə ya ra dı lıb”.

Sər gi də bər pa çı-rəs sam Gül-
şən Ha cı ye va nın de ko ra tiv 
kom po zi si ya la rı da diq qə ti cəlb 
edir. Rəs sam də ri dən, par ça-
dan, di gər ma te rial lar dan is ti-
fa də edə rək rən ga rəng rit mik 
va riasi ya lar, va le he di ci de kor lar 
ya ra dıb. 

Fak tu ra sı na gö rə müx tə lif par-
ça la rın rəng lə rin dən ya ra dı lan 
qu ra ma nın mil li tex ni ka sı haq-
qın da da nış saq, bu sa hə də Xa-
li də Nə si ro va nın ya ra dı cı lı ğı nı 
xü su si qeyd edə bi lə rik. Onun 
“İm dad” pan no su nun fəl sə fi  ba-
xım dan dərk olun ma sı da bö yük 
ma raq kəsb edir. 

Par ça üzə rin də na xış çək mək 
sə nə ti olan ba ti ka Azər bay ca nın 
de ko ra tiv-tət bi qi sə nə ti ilə yax şı 
səs lə şir. Bu cür həd dən ar tıq gö-
zəl, mü rək kəb və qey ri-adi tex-
ni ka nı Tat ya na Ağa ba ba ye va, 
di gər rəs sam lar bö yük uğur la 
təc rü bə dən ke çi rib lər. Tat ya na 
Ağa ba ba ye va nın ipək kom po-
zi si ya la rı şək lin iti li yi, mü rək kəb 
tex ni ka sı, ko lo ri ti ilə diq qə ti cəlb 
edir. Qeyd et mək is tər dik ki, “Ya-
ğı şın al le qo ri ya sı” pan no su göy-

ya şıl ton la rın har mo ni ya lı axı-
cı lı ğı ilə poetik əh val-ru hiy yə ni 
nü ma yiş et di rir. Rəs sam uzun il-
lər ər zin də ba ti ka sa hə sin də ça-
lı şır və bu sa hə də bö yük nailiy-
yət lər əl də edib. 

As so siasi ya nın rəs sam la rı ar-
dı cıl ola raq qo be len, xal ça, tik-
mə sa hə sin də ça lı şır, mil li kost-
yum lar da de ko ra tiv kuk la lar, 
su ve nir lər ya ra dır lar. 

Ana xa nım As la no va nın, Zem-
fi  ra Al lah ver di ye va nın, Nur la na 
Məm mə do va və baş qa la rı nın 
par ça kom po zi si ya la rı nı bu na 
mi sal gös tər mək olar. Sər gi-
də Di la rə Sə fə rə li ye va qa rı şıq 
tex ni ka da ya rat dı ğı de ko ra tiv 
xa rak ter li mi niatür kom po zi si ya-

la rı nı təq dim edir. Onun qra fi  ka 
tex ni ka sın da “To vuz qu şu” kom-
po zi si ya sı yad da qa lan dır. 

Sər gi nin iş ti rak çı la rın dan Xa ti-
rə Hə sən za də nin qra fi  ka iş lə ri ni 
xü su si ola raq qeyd et mək la zım-
dır. Onun qra fi  ka iş lə ri ta ma şa-
çı nı özü nə cəlb edir. Rəs sam 
əsər lə ri ni qa ra tuş la çə kir. “Hə-
yat” və “Əbə diy yət” kom po zi si-
ya la rı bu na mi sal dır. 

Sər gi nin bü tün iş ti rak çı la rı ta-
ma şa çı nı se vin dir mə yə, onun 
diq qə ti ni cəlb et mə yə, sa də cə 
ola raq, gö zəl li yi pay laş ma ğa ça-
lı şıb lar.

Zina MİRZƏZADƏ
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq 

Akademiyasının magistrantı

Xə bər ver di yi miz ki mi, 22-25 sent yabr ta ri xin də Qır ğı-
zıs ta nın pay tax tı Biş kek də Dün ya Xalq la rı nın Epos lar 
Fes ti va lı ke çi ri lib. 6-cı də fə təş kil olu nan fes ti val  Qır ğız 
Res pub li ka sı nın müs tə qil li yi nin 30-cu il dö nü mü və qır-

ğız şairi, akın və das tan çı To qo lok Mol do nun 160 il li yi nə həsr 
olu nub.

Əsa sı 2006-cı il də qo yul muş 
fes ti va lın məq sə di xalq la rın mə-
də ni müx tə lifl  i yi ni və ir si ni qo ru-
maq, epik ir si qlo bal sə viy yə də 
təb liğ et mək, dün ya xalq la rı nın 
epik ir si nin öy rə nil mə si, təd qi qi 
və təş vi qi ilə məş ğul olan alim 
və təd qi qat çı la rı bir ara ya gə tir-
mək dir.

Fes ti val çər çi və sin də “Dün ya 
mə də niy yə tin də “Ma nas” das ta nı” 
ad lı də yir mi ma sa ke çi ri lib. Qır ğız 
xal qı nın ən əhə miy yət li das tan 
nü mu nə si olan “Ma nas” haq qın-
da, onun qır ğız mə də niy yə tin də 
ro lu¸ tər cü mə lə ri nin və ziy yə ti  bə-
rə də mə ru zə lər din lə ni lib.

Həm çi nin 20 öl kə dən 38 ali min 
iş ti ra kı ilə “Dün ya xalq la rı nın epik 
ənə nə lə ri: mi fo lo ji se man ti ka-

nın və ti po lo gi ya nın öy rə nil mə si 
as pekt lə ri” ad lı bey nəl xalq el mi-
prak tik sim po zium təş kil edi lib. 

Sim po zium da Azər bay can dan 
olan nü ma yən də,  “Tu ran” İs te-
dad lar Bir li yi İda rə he yə ti nin səd ri, 
kul tu ro loq-ya pon şü nas Əbül fəz 
Ba ba za də “Ya po ni ya nın qə dim 
xalq la rı nın et no mifl  ə ri nin ge ne zi-
sin də ki türk fak to ru” möv zu sun-
da mə ru zə ilə çı xış edib. Mə ru zə 
sim po zium iş tı rak çı la rı tə rə fi n dən 
ma raq la qar şı la nıb. Ə.Ba ba za də 
mə ru zə sin də tür ko lo gi ya və ya-
pon şü nas lıq sa hə sin də araş dır-
ma la rın dan bəhs edə rək sim po-
zium iş ti rak çı la rı nın diq qə ti ni ki çik 
xalq la rın mə nə vi-mə də ni ir si nin 
qo run ma sı və hər tə rəfl  i öy rə nil-
mə si nin va cib li yi nə yö nəl dib. 

Mə ru zə çi təd bi ri işıq lan dı ran 
yer li me diaya mü sa hi bə sin-
də ar tıq Qır ğı zıs ta nın bre di nə 
çev ril miş Dün ya Xalq la rı nın 
Epos lar Fes ti va lı nın əhə miy yə-
ti ni vur ğu la yıb. Bil di rib ki, be lə 
ge niş bir plat for ma da mü za ki rə 
olu nan epik irs, dün ya xalq la rı-
nın das tan la rı və di gər də yər lər 
bir çox hu ma ni tar prob lem lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sı na kö mək 
edə bi lər. 

Sim po ziumun son gü nün də 
Azər bay can nü ma yən də si epik 
ir sin qo run ma sı ilə bağ lı və ziy-
yə tin qə naət bəxş ol ma dı ğı yer-
lər də ara lıq də yir mi ma sa la rın 
ke çi ril mə si tək li fi  ni irə li sü rüb 
və bu müd dəa iş ti rak çı lar tə-
rə fi n dən dəs tək lə nə rək sim po-

ziumun ye kun qət na mə si nə sa-
lı nıb.

Fes ti va lın “Mə də ni müx tə lifl  ik 
pa ra dı” ad lı təd bi rin də iş ti rak çı-
lar bo ğaz oxu ma ğı, xalq na ğıl-
la rı nı din lə yib, Şərq xalq la rı nın 
mil li mət bə xin dən nü mu nə lər-
lə ta nış olub lar. Ey ni za man da 
“Qır ğız kö çü” et noq ra fi k kən din-
də di zay ner lər ara sın da mü sa bi-
qə lər ke çi ri lib.

Biş kek ya xın lı ğın da sa lın mış 
et no şə hər cik lə rin bi rin də isə 
fes ti val qo naq la rı nın adı na təş kil 
olun muş tən tə nə li şam ye mə yi 
za ma nı hər nü ma yən də öz öl-
kə si nin mu si qi kom po zi si ya sı nı 
təq dim edib. Ə.Ba ba za də gör-
kəm li bəs tə ka rı mız C.Ca han-
gi ro vun Mol la Pə nah Va qi fi n 
söz lə ri nə bəs tə lə di yi “Dur na lar” 
mah nı sı nı aka pel la şək lin də ifa 
edib. 

Xalqları birləşdirən mədəniyyət



8 www.medeniyyet.az

№74 (1851)
1 oktyabr 2021son səhifə Vyanada bəstəkarlarımızın əsərləri səslənib

AvstriyapaytaxtındakıAzərbaycanMədəniyyətMərkəzində
(AMM)dahibəstəkar,Azərbaycanklassikmusiqisininbanisi
ÜzeyirHacıbəylininanadanolmasınınildönümüvəMilliMusi
qiGünümünasibətiləklassikmusiqiaxşamıkeçirilib.Konsert
AzərbaycanınərazibütövlüyüuğrundacanınıfədaedənVə
tənövladlarınınxatirəsinəithafolunub.

KonsertdənöncəAMM-indirektoruLeylaQasımova,ölkəmi-
zinAvstriyadakısəfiriRövşənSadıqbəyli,Azərbaycanxariciiş-
lərnazirininmüaviniFarizRzayevvəMilliMəclisinüzvüTahir
Mirkişiliçıxışediblər.
Çıxışlardaqeydolunubki,Azərbaycanərazibütövlüyünübərpa

etdikdənsonradahiÜzeyirinvətənində,Azərbaycanmusiqisininbe-
şiyiŞuşadayenidənAzərbaycanmusiqisisəslənir,festivallarkeçiri-
lir.AzərbaycanxalqıbuilMilliMusiqiGününüilkdəfətamamiləyeni
şəraitdəbayramedib.VyanadaAzərbaycanınMilliMusiqiGününə
həsrolunmuşkonsertproqramıdatorpaqlarımızınazadlığıuğrun-
daşəhidolmuşqəhrəmanlarınxatirəsinəehtiramıntəcəssümüdür.
Vurğulanıbki,AzərbaycanınişğaldanazadolanvəbərpaedilənQa-
rabağtorpağıyenidənmusiqivəmədəniyyətbeşiyinəçevriləcək.
Konsertdə Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət

proqramtəqdimedilib.Avstriyadayaşayanvətəhsilalangənc
azərbaycanlı musiqiçilər və onların həmkarları Jalə Rəsulova
(fortepiano),KarenDanqer-Manafzadə (soprano),AbuzərMa-
nafzadə(fortepiano),FəridFeyzullayev(violin)ÜzeyirHacıbəyli,
FikrətƏmirov,QaraQarayev,SəidRüstəmov,XəyyamMirzəza-
də,MüslümMaqomayev,Asəf Zeynallı və digər bəstəkarların
əsərləriniifaediblər.FəridFeyzullayev(violin)vəFilipHenrinin
(gitara)təqdimatında“Sarıgəlin“xalqmahnısıtamaşaçılartərə-
findənböyükmaraqvəalqışlaqarşılanıb.

Beynəlxalq Türk Akademiyasından 
“Yunus Əmrə İli”nə töhfə

QazaxıstanınTürküstanşəhərindəBeynəlxalqTürkAkademi
yası,TürkiyəBöyükMillətMəclisininsədriMustafaŞentopvə
QazaxıstanParlamentininsədriNurlanNiqmatullininiştirakıilə
YunusƏmrənintürkvəqazaxdillərindəçapolunmuş“Seçilmiş
şeirlər”kitabınıntəqdimatıkeçirilib.

Mərasimdə Beynəlxalq
TürkAkademiyasınınpre-
zidenti Darhan Kıdıralı,
TÜRKPA-nın baş katibi
Altınbek Mamayusupov,
Türküstan vilayəti akimi
(qubernatoru) Umirzak
Şökeyev, Qazaxıstan və
Türkiyədən deputatlar iş-
tirakediblər.
Beynəlxalq Türk Akademiyası tərəfindən “Yunus Əmrə və

Türk dili İli” çərçivəsində hazırlanan kitabda mütəfəkkir şairin
şeirlərinindahaəvvəlnəşrolunmamışyenitərcümələriyeralıb.
Qeydedəkki,builYunusƏmrəninvəfatının700-cüildönümü-

dür.BumünasibətləTürkiyədə2021-ciil“YunusƏmrəvəTürk
diliİli”elanedilib.YunusƏmrəninvəfatının700illiyiUNESCO-
nunyubileylərproqramınadadaxiledilib.

Avropa İttifaqı nümayəndəliyinin sərgisi 
DənizkənarıMilliParkdaAvropaİttifaqının(Aİ)Azərbaycandakı
Nümayəndəliyi“AvropaİttifaqıAzərbaycanüçün”(EU4Azer
baijan)adlıfotosərgitəşkiledib.

Sərgi açıq havada
“ParkBulvar”ticarətmər-
kəzinin yanındakı qale-
reyada nümayiş etdirilir.
Sərginin məqsədi Aİ-nin
Azərbaycandakıfəaliyyə-
ti və həyata keçirilən la-
yihələr barədə məlumat-
landırmanıartırmaqdır.
Sərgidə nümayiş olu-

nan 100-dən çox foto-
şəkildə Avropa İttifaqının müxtəlif illərdə Azərbaycanda kənd
yerlərivəregionlarıninkişafı,ailəbiznesi,inklüzivtəhsil,qadın
sahibkarlığıvəs.kimisahələrdəhəyatakeçirdiyilayihələr,müx-
təlifnövmədəniyyəttədbirləri,həmçininbulayihələrdənfayda-
lanmışinsanlarınuğurhekayələriözəksinitapıb.
Sərgibirayadəkdavamedəcək.
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Özbəkistanda “Azərbaycan kinosu günləri”
əvvəli səh. 1-də

R.Həsənov əmin olduğunu
bildiribki,kinematoqrafçılarımız
bundan sonra daha da yaxın-
dan əməkdaşlıq edəcək, bir-
gə yeni-yeni filmlər yaradacaq.
Qeydedib,“İpəkYolununincisi”
festivalı çərçivəsində Azərbay-
can filmləri Daşkənd, Xivə və
Nukus şəhərlərində göstərilə-
cək.
Sonra rejissor Orman Əliye-

vin44günlükVətənmüharibə-
sindənbəhsedən“Biz”sənədli
filminümayişolunub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan

nümayəndə heyəti festivalın
açılış mərasimində də içtirak
edib. Mərasimdə Özbəkistan
Başnazirininmüavini,turizmvə

idmannaziriAzizAbduhakimov
Prezident Şavkat Mirziyoyevin

iştirakçılara ünvanlanan təbrik
məktubunuoxuyub.

TədbirdəçıxışedənRüfətHə-
sənovbeləgenişmiqyaslıfestiva-
lıntəşkilinəvəAzərbaycannüma-
yəndə heyətinin festivala dəvət
edilməsinə görə Özbəkistana
minnətdarlığınıbildirib.Şöbəmü-
diri Daşkənd festivalının dünya-
nın nüfuzlu kinematoqrafçılarını
bir araya topladığını məmnun-
luqla qeyd edib. O,Azərbaycan
kinematoqrafçılarının fəaliyyəti
haqqında söz açıb və festivalın
işinəuğurlararzulayıb.
Qeyd etdiyimiz kimi, “İpək

Yolu incisi”adı ilədirçələnDaş-
kənd kinofestivalı ölkəmiz üçün
xüsusilə əlamətdardır. Festival
çərçivəsində Daşkənd, Xivə və
Nukus şəhərlərində “Azərbay-
can filmləri həftəsi” də keçirilir.
Nümayişolunacaqekranəsərlə-
rininsırasınaİsmayılSəfərəlinin
“Balıqçınınqızı”,Əli-SəttarQuli-
yevin“Olimpiya”,KseniyaLaqu-
tinanın“Fəridə”,OrmanƏliyevin
“Biz”,FarizƏhmədovun“Axırın-
cı”, Murad Hüseynovun “Vəhşi
durnalarınvaxtı”,MuradHüsey-
novvəSəddamMehdiyevin“İki
yol”filmləridaxildir.
Daşkəndfestivalındafəxriqo-

naqkimidünyanınməşhurakt-
yorları və rejissorları – Stiven
Siqal,MitxunÇakraborti,Timur
Bekmambetov, Pavel Priluçnı,
Lyuk Besson, Nikita Mixalkov
vədigərləriiştirakedir.

Lalə AZƏRİ

Türk filmləri Daşkənd festivalında tamaşaçılarla görüşür

Sentyabrın28dəbaşlayanDaşkəndBey
nəlxalqFilmFestivalındaTürkiyəkinosuna
dagenişyerayrılıb.Müxtəlifölkələrinkino
günlərinintəşkilolunduğufestivalçərçi

vəsindəTürkiyəxüsusibölməsinindəgeniş
proqramıvar.

Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyin-
dənverilənməlumatagörə, festivalgünlərində
Daşkənd,Səmərqənd,BuxaravəXivəşəhərlə-
rindəNuriBilgeCeylanın “Ahlatağacı”vəSe-
mih Kaplanoğlunun “Sədaqətin mənşəyi” də
daxilolmaqlaümumilikdə11türkfilminümayiş
olunacaq.

FestivalınTürkiyəxüsusibölməsiMədəniyyət
vəTurizmNazirliyi,TürkiyəninDaşkənddəkiSə-
firliyivəYerliDüşüncəDərnəyitərəfindənhazırla-
nıb.FilmnümayişləriiləyanaşıTürkiyəiləÖzbə-
kistanarasındakinosahəsindəortaqlayihələrvə
əməkdaşlıqlabağlıgörüşlərdəkeçiriləcək.
FestivalaTürkiyədənNuri BilgeCeylan,Reis

Çelik,MahmutFazılCoşkun,ErcanKesal,Oktay
Kaynarca,MelisaAslıPamuk,ErkanPetekkaya,
Nazan Kesal, Filiz Ahmet, Erkan Kolçak Kös-
tendil vəDilanÇiçekDeniz kimi tanınmış rejis-
sorlarvəaktyorlarqatılıb.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

İordaniyanınqədimCeraşşəhərində35ciBeynəlxalqMədə
niyyətvəİncəsənətFestivalı(JerashFestivalforCultureandArts)
keçirilir.Sentyabrın22dənoktyabrın2dəkdavamedəcəkfes
tivaldaərəbdünyasındansavayı,Yunanıstan,Meksika,Cənubi
KoreyakimiölkələrləyanaşıAzərbaycandatəmsilolunur.

Festivalda iştirak edənAzər-
baycan Dövlət Rəqs Ansamblı
Ceraş şəhərinin mərkəzi mey-
danında rəngarəng proqram
təqdim edib. Xalq artisti Rüfət
Xəlilzadənin başçılıq etdiyi an-
sambl “Qarabağ”, “Ağ çiçək”,

“Qaytağı”,“Sarıgəlin”vəs.milli
rəqslərimizi təqdim edib. Kon-
sertböyükmaraqlavəalqışlarla
qarşılanıb.
İordaniya mətbuatı azərbay-

canlı incəsənət ustalarının kon-
sertinə xüsusi diqqət ayırıb.

“Orobanews”nəşrindədərcedil-
miş“AzərbaycanansamblıCeraş
səmasına işıq saçdı” sərlövhəli
məqalədəqeydolunub ki, azər-
baycanlıincəsənətustalarımahir
ifaları ilə iordaniyalıları və festi-
valdaiştirakedənərəbölkələrinin
təmsilçiləriniheyranqoyublar.
“ƏlRay”qəzetindəkiməqalə-

dəisəAzərbaycanDövlətRəqs
Ansamblının konserti yüksək
incəsənət nümunəsi və günün
əsasmədəniyyət hadisəsi kimi
təqdim edilib. Ölkəmizin İorda-
niyadakısəfiriEldarSəlimovun
nəşrəmüsahibəsindəqeydolu-
nan“Ceraşfestivalıqədimsivi-
lizasiyanın yaşadılması örnəyi-
dir”sözlərinivurğulayanmüəllif

yazıbki,azərbaycanlıdiplomat
iki dost ölkənin incəsənət kol-
lektivlərinin qarşılıqlı səfərlə-
rinin təşkil ediləcəyini deyib.
Məqalədə diqqətə çatdırılıb ki,
Azərbaycan Mədəniyyət Nazir-
liyinin dəstəyi ilə təşkil olunan
konsert İordaniya və Azərbay-
can xalqları arasında mədəni
əlaqələrədahabirtöhfəolub.
Qeydedəkki,festivalınproq-

ramına müxtəlif ölkələrdən
70-dən artıq müğənni və folk-
lor qruplarının çıxışları daxildir.
Bundan başqa, Yaxın Şərqin
tanınmış şair və yazıçılarının
əsərlərindən ibarət ədəbiyyat
və poeziya axşamları da təşkil
olunur.

“Azərbaycan ansamblı 
Ceraş səmasına işıq saçdı” 

Dövlət Rəqs Ansamblı 
İordaniyada festivalda çıxış edib

Ölkəmizin turizm imkanları Rusiyanın səyahət platformasında

AzərbaycanTurizmBürosuRusi
yanınənirisəyahətplatformala
rındanbiriolan“travelask.ru”ilə
əməkdaşlığabaşlayıb.Saytda

Azərbaycanın5turizmmarşrutuhaq
qındagenişməlumatyerləşdirilib.

Məlumatlarda qastronomiya, sağlamlıq
və rekreasiya, mədəni marşrutlar, eləcə
də paytaxt Bakı üzrəmarşrut oxucuların
diqqətinəçatdırılır.
“Azərbaycanın 9 təbii möcüzəsi” ad-

lıbeşincimarşrut isəmövcudçimərliklər,
palçıq vulkanları, dağ-xizək kurortları,
milliparklar,haykinq turları vədigər təbii
resurslar əsasında inkişaf etdirilmiş turizm
təklifərini,eləcədəişğaldanazadolunmuş
Qarabağregionununzəngintəbiisərvətləri-
nigenişşəkildətəqdimedir.

Bundan əlavə, “travelask.ru” saytında
rusiyalı turistlər üçün müsabiqə elan olu-
nub.Müsabiqəsaytdayerləşdirilmişturizm
marşrutları əsasında tərtib edilmiş sorğu
şəklində aparılır. Sorğunun nəticəsinə uy-

ğun olaraq təklif edilən turizm  turunu
“Facebook” və ya “Vkontakte” sosial şə-
bəkəsindəpaylaşanistifadəçilərarasında
təsadüfiseçiməsasındamüəyyənləşən2
şəxsəAzərbaycanasəyahətturuhədiyyə
olunur.
2015-ci ildən istifadəyə verilmiş “trave-

lask.ru”saytınınaylıqunikalistifadəçisayı
7milyonaçatır.Müxtəlif turizmdestinasi-
yaları haqqında mütəmadi olaraq səya-
hət bələdçisi hazırlayan sayt aviabiletlər,
hotel, tur paketləri və turistik səfərlərin
onlaynsifarişiüçün1000-dənçoxxidmət
təminatçısınınənsərfəlitəklifərinibirara-

yagətirir.
Qeydedəkki,AzərbaycanTurizmBürosu

bundanəvvəlbeynəlxalqplatformalarolan
“Wego”,“Expedia”və“Aviasales”iləəmək-
daşlığabaşlayıb.

Bondiana silsiləsindən 
25-ci filmin ilk nümayişi keçirilib

CeymsBondhaqqında
çəkilənsilsiləfilmlərin
25ciseriyasınındünya
premyerasısentyab
rın29daLondonda
keçirilib.

 “Ölmək vaxtı deyil”
adlı filmin nümayişi Al-
bert-holldatəşkilolunub.
Nümayişdən əvvəl fil-

minrejissoruKeriFuku-
naqa,prodüserlərMaykl
Vilson,BarbaraBrokkoli,
baş rolun ifaçısı Deniel
KreyqvəBondunsevgi-
lisirolunuoynayanfran-

salıaktrisaLeaSeyduqırmızıxalıüzərindənkeçiblər.Təd-
birinfəxriqonaqlarıarasındaİngiltərəkralailəsininüzvləri
– Uels şahzadəsi Çarlz və onun həyat yoldaşı Kamilla,
həmçininKembrichersoqlarıVilyamvəKeytolublar.
Qeydedəkki,son15ildəBondianasilsiləsindənfilm-

lərdəbaşroluoynayaningilisaktyorDenielKreyqötən
həftə“BritaniyaDənizQüvvələrininKomandanı”fəxriadı-
nalayiqgörülüb.

CAVİD

Hilal Baydarovun “Durna çırağı”nın 
dünya premyerası Tokioda olacaq

əvvəli səh. 1-də
Ssenari müəllifi  Hilal Baydarov

olan “Durna çırağı” filmindəOrxan
İskəndərli,ElşənAbbasov,Hüseyn
Nəsirov, Rəna Əsgərova, Aytəkin
Mirişova,MəryəmNağıyeva,Nigar
İsayeva, Səda Həsənova, Kamran
Hüseynov rol alıblar. Filmin bəstə-
karıKənanRüstəmlidir.
H.Baydarov kino dərslərini ma-

carrejissorBelaTarrdanalıb.Onun
debüt filmi – “Adsız yüksəkliklər”in
premyerası 2018-ci ildə Monreal
kinofestivalında baş tutub. Azər-
baycanlırejissorhəminilSarayevo
kinofestivalında “Ad günü” filmi ilə
iştirakedərək “DocuTalent”müka-
fatınalayiqgörülüb.
2020-ci ildə Hilal Baydarovun

“Səpələnmişölümlərarasında”filmi
Avropanınüçənnüfuzlukinomüsa-
biqəsindənbiriolanVenesiyaBey-
nəlxalq Film Festivalında nümayiş
olunub. Rejissorun “Xurmalar yeti-
şənvaxt”filmidəbirsırafestivallar-
da uğur qazanıb, 2019-cu ildə 25-

ci Sarayevo Film Festivalında “Ən
yaxşısənədlifilm”nominasiyasında
qalibolub.
Qeydedəkki, “Durnaçırağı”To-

kio Beynəlxalq Film Festivalında
təqdimedilən ikinciAzərbaycanfil-
mi olacaq. Bundan əvvəl, 2014-cü
ildərejissorElçinMusaoğlununQa-
rabağ müharibəsindən bəhs edən
“Nabat”filmihəminfestivalıniştirak-
çısıolub.
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