
Bir il ön cə bu gün lər Və tən mü ha ri bə-
si nin dö yüş mey dan la rın dan rə şa dət li 
Azər bay can Or du su nun qa li biy yət xə-
bər lə ri gə lir di. Azər bay can Pre zi den ti, 

Ali Baş Ko man dan İl ham Əli ye vin te le vi-
zi ya ilə xal qa hər mü ra ciəti Or du mu zun 
Zə fər müj də si ilə bağ lı idi. Bu mü ra ciət lə ri 
iş ğal dan azad olu nan şə hər-ra yon la rın 
sa kin lə ri xü su si hə yə can la din lə yir di lər. 
Çün ki hə min xoş müj də lər, ilk növ bə də, 
tor paq həs rət li o in san la ra ün van la nır dı. 
Bir il son ra, ta ri xi qa li biy yət lə rin il dö nü-
mün də döv lət baş çı sı ye nə on la ra xi tab 
edir. Ar tıq bu də fə azad tor paq lar da, 
on lar la üz-üzə gö rü şə rək...

Okt yab rın 20-də Zən gi la nın iş ğal dan azad 
edil mə si nin il dö nü mün də Pre zi dent İl ham Əli-
yev və bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va Zən-
gi lan ra yo nun da sə fər də olub lar. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı və bi rin ci xa nım ra yo nun Ağa lı kən-
din də hə ya ta ke çi ri lən “Ağıl lı kənd” la yi hə si 
çər çi və sin də gö rü lən iş lər, Zən gi lan Bey nəl-
xalq Ha va Li ma nı nın ti kin ti si, Döv lət Sər həd 
Xid mə ti nin Zən gi lan ra yo nun da yer lə şən hər-
bi his sə komp lek sin də ya ra dı lan şə rait lə ta nış 
olub lar, “Azə ri şıq” ASC-nin Zən gi lan Rə qəm-
sal Ya rıms tan si ya sı nın tə məl qoy ma mə ra si-
min də və “Azə re ner ji”nin “Zən gi lan” ya rım-
stan si ya sı nın açı lı şın da iş ti rak edib lər.

Son ra Pre zi dent və bi rin ci xa nım Zən gi-
lan ra yon ic ti maiy yə ti nin nü ma yən də lə ri ilə 
gö rü şüb lər.

“Mən ilk də fə Zən gi la na ke çən ilin son la-
rın da gəl dim, de kabr ayın da və o vaxt hey-
ran ol dum bu di ya ra. Əzə mət li dağ lar, ya şıl 
me şə lər, çay lar, iq lim – bu ra, doğ ru dan da 
Azər bay ca nın ən gö zəl yer lə rin dən bi ri dir və 
məq sə di miz də odur ki, Zən gi la nı ye ni dən 
qu raq. Çün ki köh nə Zən gi lan dan bir şey qal-
ma yıb. Siz in di gö rür sü nüz, mən fur düş mən 
de mək olar ki, bü tün bi na la rı da ğıt mış dır. Bir 
ne çə bi na qa lıb ki, ora da hərb çi lər yer lə şir di. 
Qa lan bü tün bi na la rı, bü tün kənd lə rin bi na la-
rı nı bir məq səd lə da ğıt mış lar ki, biz bu ra ya 
qa yıt ma yaq. Am ma biz qa yıt mı şıq, şan lı Or-
du muz düz bir il bun dan əv vəl Azər bay can 
bay ra ğı nı Zən gi lan da qal dır dı və düş mə ni bu 

tor paq lar dan qov du. Zən gi lan azad olu nan-
dan son ra ar tıq yo lu muz Qu bad lı ya açıl dı və 
beş gün son ra Qu bad lı azad olun du, on dan 
son ra da La çın dəh li zi nə çıx dıq. La çın dəh-
li zi nə çıx dıq da de mək olar, düş mən də bil di 
ki, ar tıq mü qa vi mət gös tər mə yin mə na sı qal-
ma yıb”, – de yə İl ham Əli yev bil di rib.

Pre zi dent qeyd edib ki, in di Zən gi la nın ye-
ni döv rü baş la yır və şə hə rin baş pla nı ar tıq 
ha zır la nır: “Bir xa ri ci şir kət mü sa bi qə də qa lib 
gəl di və he sab edi rəm ki, ya xın ay lar da baş 
plan təq dim edi lə cək. Bü tün bu tə bii gö zəl lik 
nə zə rə alı na raq müasir, çox gö zəl bir şə hər 
qu ru la caq, həm çi nin də kənd lər. Siz də bi lir-
si niz ki, azad edil miş bü tün tor paq lar da bi-
rin ci “Ağıl lı kənd” la yi hə si məhz Zən gi lan ra-
yo nun da hə ya ta ke çi ril di. Ap rel ayın da Ağa lı 
kən di nin tə mə li qo yul du. Bu gün mən bu ra ya 
gəl məz dən əv vəl işin ge di şa tı ilə ta nış ol dum. 
Ar tıq bə zi bi na lar ha zır dır və ça lı şa ca ğıq ki, 
gə lən ilin əv və li, bəl kə də bu ilin so nu zən gi-
lan lı la rı Zən gi la na kö çür mə yə baş la yaq”.

Döv lət baş çı sı diq qə tə çat dı rıb ki, Zən gi-
la nın iş ğal dan azad olun ma sın dan son ra 
bu ra yo na dör dün cü də fə dir gə lir və ötən 
müd dət də ra yo nun ye ni dən qu rul ma sı is ti-
qa mə tin də mü hüm ad dım lar atı lıb: “De kabr 
ayın da gəl miş dim, o vaxt və ziy yət lə ta nış ol-
duq. On dan son ra fev ral ayın da gəl miş dim, 

o vaxt er mə ni lər tə rə fi n dən bir çox his sə si 
da ğı dıl mış Bə sit çay qo ru ğun da çi nar ağac-
la rı ək dik. Ap rel ayın da gə lən də ha va li ma-
nı nın tə mə li qo yul du. İn di ora ya baş çək dim, 
ar tıq zo la ğın tor paq iş lə ri ha zır la nır. Bi lir si niz 
ki, so vet vax tın da Zən gi lan da ha va li ma nı 
yox idi. Am ma in di nəin ki ha va li ma nı, bey-
nəl xalq ha va li ma nı ola caq və Zən gi lan öl-
kə mi zin nəq liy yat-lo gis ti ka mər kə zi nə çev ri-
lə cək. Çün ki Zən gə zur dəh li zi bu ra dan ke çir, 
də mir yo lu, Ho ra diz-Ağ bənd av to mo bil yo lu 
ti ki lir. Zən gə zur dəh li zi nin açıl ma sı ilə bağ-
lı son ha di sə lər onu gös tə rir ki, is tə di yi mi zə 
nail olu ruq. Bi rin ci mər hə lə də Er mə nis tan tə-
rə fi  mü qa vi mət gös tər sə də, in di öz lə ri ar tıq 
bu na ra zı la şıb lar. Bu ra da, əl bət tə ki, yum şaq 
de sək, bi zim ro lu muz az de yil. Ona gö rə ar-
tıq av to mo bil yo lu nun açı lı şı mə sə lə si həll 
olu nur, də mir yo lu mə sə lə si həll olu nur...”.

Ra yon da tu rizm, kənd tə sər rü fa tı, ət raf mü-
hi tin qo run ma sı is ti qa mə tin də də iş lə rin gö rül-
dü yü nü de yən döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, 
Zən gi lan öl kə üz rə çox müasir və bö yük əhə-
miy yə tə ma lik olan böl gə yə çev ri lə cək.

Qeyd edək ki, Pre zi dent İl ham Əli yev okt-
yab rın 20-də Zən gi lan şə hə ri nin baş pla nı-
nın ha zır lan ma sı ilə və Zən gi lan ra yo nu əra-
zi sin də ki Bə sit çay Döv lət Tə biət Qo ru ğu nun 
fəaliy yə ti ilə bağ lı sə rən cam lar im za la yıb.

Biz qayıtmışıq və yurd yerlərimizi yenidən qururuq
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səh. 8

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

Müstəqilliyimiz əbədidir,
dönməzdir, sarsılmazdır!

“1991-ci il okt yab rın 18-də Azər bay can XX əsr də ikin ci də fə 
müs tə qil li yə qo vuş maq im ka nı qa zan mış, “Azər bay can Res-
pub li ka sı nın döv lət müs tə qil li yi haq qın da” Kons ti tu si ya Ak tı 
ilə özü nün Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin va ri si ol du ğu nu 
dün ya ya bə yan et miş dir” – bu söz lər Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
müs tə qil li yin bər pa sı nın 30-cu il dö nü mü mü na si bə ti lə Azər-
bay can xal qı na təb rik mü ra ciətin də vur ğu la nır.

Mü ra ciət də qeyd olu nur ki, Azər bay can müs tə qil li yi nin ilk il lə-
rin də çox say lı təh lü kə lər lə üz ləş miş, ağır sı naq lar dan keç miş dir. 
Da xi li çə kiş mə lər, döv lət ida rə çi li yin də öz ba şı na lıq və sə riş tə-
siz lik, ağır si ya si və iq ti sa di böh ran şə raitin də Azər bay can tor-
paq la rı Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri tə rə fi n dən iş ğa la mə ruz qal-
mış dır. Baş ve rən lər bir da ha gös tər miş dir ki, hə qi qi müs tə qil li yi 
qo ru yub sax la maq onu əl də et mək dən qat-qat çə tin dir.

davamı səh. 2-də

Ölkəmiz Frankfurt Beynəlxalq
Kitab Yarmarkasında təmsil olunur

Okt yab rın 20-də Al ma ni ya nın Frank furt-Mayn şə hə rin də 73-cü 
Bey nəl xalq Ki tab Yar mar ka sı işə baş la yıb. Dün ya nın ki tab la 
bağ lı ən bö yük təd bir lə rin dən sa yı lan Frank furt yar mar ka sı bu 
il “Ye ni dən əla qə qur” de vi zi al tın da ke çi ri lir.  80 öl kə nin təm sil 
olun du ğu sər gi nin fəx ri qo na ğı Ka na da dır.

Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Azər bay can buil ki sər-
gi də ye ni lən miş di zay na ma lik stend və ge niş çe şid də nəşr lər lə 
təm sil olu nur. Və tən mü ha ri bə sin də qa za nı lan Zə fər, öl kə miz də 
ca ri ilin “Ni za mi Gən cə vi İli” ol ma sı nəşr lər və vi zual təq di mat lar la 
ya na şı, ke çi ri lən təd bir lər lə də zi ya rət çi lə rin diq qə ti nə çat dı rı la caq.

Ki tab işi sa hə sin də ça lı şan min lər lə mü tə xəs si si bir ye rə top la yan 
Frank furt yar mar ka sı ye ni əmək daş lıq qur maq və təc rü bə mü ba di-
lə si üçün mü hüm plat for ma dır. Pan de mi ya sə bə bin dən sər gi yə qa-
tı la bil mə yən lər on layn ya yım la nan gö rüş və təd bir lə ri iz lə yə bi lir lər.

73-cü Frank furt Bey nəl xalq Ki tab Yar mar ka sı okt yab rın 24-dək 
da vam edə cək.

Sankt-Peterburqda dahi Azərbaycan şairinin
880 illik yubileyi qeyd olunub

2021-ci ilin “Ni za mi Gən cə vi İli” elan 
edil mə si haq qın da Azər bay can Res-
pub li ka sı Pre zi den ti nin sə rən ca mı na 
əsa sən, dün ya nın bir çox öl kə lə rin də, o 
cüm lə dən Ru si ya Fe de ra si ya sın da da hi 
Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri nin 880 
il lik yu bi le yi nə həsr olu nan təd bir lər ke-
çi ri lir. “Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də 
növ bə ti təd bir Ru si ya nın Sankt-Pe ter-
burq şə hə rin də ger çək lə şib.

Bu nun la əla qə dar Azər bay can Res-
pub li ka sı mə də niy yət na zi ri nin müavi ni 
Sev da Məm mə də li ye va nın rəh bər li yi ilə 
nü ma yən də he yə ti Sankt-Pe ter bur qa sə-
fər edib.

Okt yab rın 19-da mə də niy yət na zi ri-
nin müavi ni Sev da Məm mə də li ye va ilə 
Döv lət Er mi ta jı nın di rek to ru Mi xail Pi yot-
rovs ki ara sın da gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş də 
Döv lət Er mi ta jı ilə Azər bay can mu zey lə ri 
ara sın da əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə si, 

Er mi taj da sax la nı lan öl kə mi zin mə də ni irs 
nü mu nə lə ri nə xü su si diq qə tin ay rıl ma sı, 
gə lə cək əmək daş lıq pers pek tiv lə ri ba rə də 
fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

davamı səh. 2-də

“Kamil Əliyev: rəssam və dövr”
Okt yab rın 21-də Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yin də “Ka mil 
Əli yev: rəs sam və dövr” ad lı sər gi nin açı lış mə ra si mi ke çi ril di. 
Sər gi Ka mil Əli ye vin (1921-2005) 100 il li yi haq qın da döv lət baş-
çı sı nın mü va fiq sə rən ca mı na əsa sən Mə də niy yət Na zir li yi ilə 
Mil li Xal ça Mu ze yi tə rə fin dən təş kil olu nub. 

Mu ze yin di rek to ru Şi rin Mə li ko va qo naq la rı sa lam la ya raq diq-
qə tə çat dır dı ki, Xalq rəs sa mı Ka mil Əli yev öm rü nü xal qı mı zın 
hə ya tın da müs təs na yer tu tan xal ça sə nə ti nin par laq ənə nə-
lə ri nin ya şa dıl ma sı na və in ki şa fı na həsr edib: “Onun ya rat dı ğı 
port ret-xal ça lar mə də niy yə ti mi zin qı zıl fon du nun in ci lə ri dir. Ka-
mil Əli ye vin mi sil siz nailiy yə ti – xal ça nın sət hin də realis tik, san ki 
can lı in san ob ra zı nı ya ra dan ən in cə rəng, işıq-köl gə ça lar la rı ilə 
iş lə mək ba ca rı ğı idi”. 

Qeyd olun du ki, sər gi də Xalq rəs sa mı nın 29 əsə ri təq dim edi-
lir. Eks po zi si ya da Xal ça Mu ze yi nin eks po nat la rı ilə ya na şı, Mil li 
İn cə sə nət Mu ze yi və sə nət ka rın ev-mu ze yin də qo ru nub sax la-
nı lan xal ça es kiz lə ri, on la rın əsa sın da to xu nan xal ça lar da nü-
ma yiş olu nur: “Ka mil Əli yev mu ze yi miz lə sıx əmək daş lıq edib. 
Bu ra da onun fər di sər gi lə ri ke çi ri lib, yu bi ley lə ri nə həsr edil miş 
ka ta loq lar nəşr edi lib. Bu gün də sə nət ka rın xal ça la rı daimi eks-
po zi si ya mı zı bə zə yir”.

davamı səh. 2-də

Vokal musiqisi bayramı 
sona çatdı

Klas sik mu si qi ni se vən lər, zöv qü nü ope ra, vo kal sə nə ti ilə 
ci la la yan lar üçün sə nət bay ra mı na çev ri lən da ha bir la yi hə 
uğur la ye kun laş dı. Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs tə yi, Hey dər 
Əli yev Sa ra yı nın təş ki lat çı lı ğı ilə 15-20 okt yabr ta ri xin də ke çi-

ri lən II Bey nəl xalq Vo kal çı lar Fes ti va lı ba şa çat dı. 

Okt yab rın 20-də Hey dər Əli-
yev Sa ra yın da fes ti va lın bağ la-
nış mə ra si mi ke çi ril di. Mə ra sim-
də çı xış edən mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov mu si qi se vər lə ri 
təb rik edə rək bey nəl xalq miq-
yas da mu si qi əla qə lə ri nin ge niş-
lən di ril mə si üçün be lə təd bir lə rin 
önə mi ni vur ğu la dı. Fes ti va lın 
Azər bay can klas sik vo kal mu-
si qi si nin in ki şa fı və təb li ği, gənc 

nə sil də yük sək mu si qi zöv qü nün 
for ma laş dı rıl ma sı, ye ni is te dad-
la rın üzə çı xa rıl ma sı  məq sə di-
lə ke çi ril di yi ni diq qə tə çat dı ran 
na zir bil dir di ki, ope ra sə nə ti 
ümum bə şə ri də yər dir və onun 
öl kə miz də də çox zən gin ənə nə-
lə ri var. 

Qeyd olun du ki, mü səl man 
Şər qin də ilk ope ra nü mu nə si – 
“Ley li və Məc nun” ope ra sı ötən 

əs rin əv vəl lə rin də da hi Azər bay-
can bəs tə ka rı Üze yir Ha cı bəy li 
tə rə fi n dən ya zı lıb, on dan son ra 
mil li ope ra sə nə ti mi zin bir çox 
də yər li nü mu nə lə ri ər sə yə gə lib. 

Be lə cə, Azər bay can ope ra sə nə-
ti nin fərq li və pe şə kar nü mu nə-
lə ri ilə dün ya ope ra xə ri tə sin də 
özü nə yer tu ta bi lib.

davamı səh. 3-də

Dünyanı bəzəyən
Nizami heykəlləri

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 5 yan  var 2021-ci il 
ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə bu il öl  kə  miz  də “Ni  za  mi 
Gən  cə  vi İli” elan olu  nub. 880 il  lik yu  bi  le  yi -
ni qeyd et  di  yi  miz da  hi şair və mü  tə  fək  ki -
rin əsər  lə  ri, ide  ya  la  rı hə  lə əsr  lər ön  cə  dən 
dün  ya  ya ya  yı  lıb və in  san  lı  ğın diq  qə  ti  ni cəlb 
edib. Ni  za  mi  nin ədə  bi ənə  nə  lə  ri  nin əha  tə  si 
elə ge  niş olub ki, tək  cə və  tə  ni Azər  bay -
can  da de  yil, türk-is  lam alə  min  də də onun 
poezi  ya yo  lu  nun da  vam  çı  la  rı ye  ti  şib. 

Əsər  lə  ri on  lar  la di  lə tər  cü  mə edi  lən Ni  za  mi  nin 
bən  zər  siz ya  ra  dı  cı  lı  ğı in  san  lı  ğı sül  hə, bə  ra  bər  li -
yə, bir  li  yə ça  ğır  dı  ğı  na gö  rə o, bir dün  ya şairi  dir 
və bir sı  ra öl  kə  lər  də əsər  lə  ri çap olu  nub, abi  də -
lə  ri ucal  dı  lıb, adı əbə  di  ləş  di  ri  lib. Bö  yük mü  tə  fək -
ki  rin xa  ri  ci öl  kə  lər  də  ki hey  kəl  lə  ri tək  cə Ni  za  mi  nin 
yox, ümu  mi  lik  də Azər  bay  can ədə  biy  ya  tı  nın və 
mə  də  niy  yə  ti  nin təb  li  ği  nə xid  mət edir. Bu ya  zı  da 
Ni  za  mi  nin öl  kə  miz  dən kə  nar  da qo  yul  muş hey -
kəl  lə  rin  dən söz aça  ca  ğıq.

davamı səh. 7-də
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Xəbərverildiyikimi,
AzərbaycanRespub
likasınınPrezidenti
İlhamƏliyevvəbirinci

xanımMehribanƏliyeva
oktyabrın17dəFüzulirayon
ictimaiyyətininnümayəndə
ləriiləgörüşüb.

“İşğaldövründəmənFüzulira
yonunun bizdə olan hissəsinə,
ərazilərinə dəfələrlə gəlmişdim,
12dəfəFüzulirayonundaolmuş
dum. Rayonun inkişafı ilə bağlı
çoxböyükişlərgörüldü.Horadiz
qəsəbəsinə şəhər statusu veril
di vəHoradiz Füzuli rayonunun
qeyrirəsmi mərkəzi müəyyən
edilmişdir. Böyük sosial infrast
ruktur layihələri icra edildi  24
məktəb, 2 xəstəxana, Olimpi
ya İdman Kompleksi, Gənclər
Mərkəzi, TarixDiyarşünaslıq
Muzeyi, Muğam Mərkəzi tikildi.
İnfrastrukturla bağlı çox böyük
işlər görülmüşdür. Fərdi evlə
rin bərpası işləri görülmüşdür.
Yəni, Füzuli rayonunun inkişafı
ilə bağlı çox genişmiqyaslı işlər
aparılırdı.Qeydetdiyimkimi,12
dəfəFüzulidəolmuşam.Burada
köçkünlərlə görüşərək hər za
man onlara deyirdim ki, Füzuli
şəhərivərayonunqalanhissəsi
azadolunandansonrabizdaha
yaxşıevlərtikəcəyik,dahagözəl
şərait yaradacağıq və siz qayı
dacaqsınız. Bu gün artıq bunu
hər kəs görə bilir. Çünki Füzuli
rayonundaartıq icraedilən layi
hələrbizimhəmniyyətimizi,həm
potensialımızı göstərir”, – deyə
PrezidentİlhamƏliyevrayonic
timaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşdəbildirib.
Dövlət başçısı diqqətə çat

dırıb ki, cəmi 8 ay ərzində Fü
zuli Beynəlxalq Hava Limanı

inşa edilib. Füzulidən Şuşaya
elektrik xətləri çəkilib: “Füzuli
dəyarımstansiyaaçıldı və ikin
ci yarımstansiyanın təməli bu
günqoyulmuşdur...Şuşayaqə
dərZəfəryolunuçəkdikvə indi
FüzuliŞuşa magistral yolunun
çəkilişi gedir. Hazırda Füzuli
Hadrut, FüzuliCəbrayıl, Füzu
liAğdam yollarında işlər gedir.
BugünFüzuliAğdamistiqamə
tindəyeniyoluntəməliqoyuldu.
Eyni zamanda,Ağdama gedən
qonaqlar, vətəndaşlar Füzu
li BeynəlxalqHava Limanından
istifadəedəbilərlər.Yəni,Füzuli
Beynəlxalq Hava Limanı Qara
bağınhavaqapısıdır.
Bütünbuişlərigörərəkbizbir

məqsədi güdürdük ki, keçmiş
köçkünləri tezliklə öz doğma
torpaqlarına qaytaraq. Bu gün
təməl daşının qoyulmasıməra
simlərində iştirak edərkən biz
artıq bu günü də böyük dərə
cədə yaxınlaşdırmışıq. Bu gün
Dövlətyarlıkəndinininkişafkon
sepsiyası təsdiq edildi, təməli
qoyuldu. “Ağıllı kənd” konsep

siyasıəsasındaDövlətyarlıkən
dindəböyükyaşayışməntəqəsi
yaradılacaq.Beşkəndibirləşdi
rən bu layihə, ümid edirəm ki,
gələn ilinsonunaqədərkeçmiş
köçkünlərinsərəncamınaverilə
cək.Birincimərhələdə450evin
tikintisi nəzərdə tutulur. Ondan
sonraəlavə300evintikintisinə
zərdətutulurvəbu,Füzulirayo
nundabirinciyaradılacaqyaşa
yışmərkəziolacaqdır”.
Füzuli şəhərinin baş planının

artıqhazırolduğunudiqqətəçat
dıranPrezidentİlhamƏliyevde
yib:“Bizimmütəxəssislərimizbu
planüzərindəuzunaylarərzində
işləyiblər.Bugünbizhamımızbu
layihə ilə bir daha tanış olarıq.
Zəfərmuzeyinin,İşğalmuzeyinin
təməliqoyulacaq.
Füzuliyə həyat qayıdır və qa

yıdacaq.Əminəmki,maksimum
qısa müddət ərzində Füzuli şə
həri də, rayonun kəndləri də çi
çəklənəcək. Biz azad edilmiş
ərazilərdə ən müasir texnologi
yalarıtətbiqedirik.Bu,artıqreal
lıqdır.Bunumənmüharibəbaşa

çatandan dərhal sonra bəyan
etmişdim və bunu bu gün hər
kəsgörəbilir.Zəngilandabirinci
kəndin inşası başa çatmaq üz
rədir.Ağdam şəhərinin baş pla
nıtəsdiqləndi,işlərəstartverildi.
Cəbrayılınbaşplanıtəsdiqləndi.
Artıqgöstərişverildivəvəsaitay
rıldı,digərşəhərlərimizin–Zən
gilan,Qubadlı,KəlbəcərvəLaçı
nınbaşplanlarıhazırlanır”.
Qeyd edək ki, dövlət başçı

sının rayon ictimaiyyəti nüma
yəndələri ilə görüşündən sonra
Füzuli şəhərinin baş planının
təqdimatı olub,FüzuliMemorial
Kompleksinin və şəhərdə salı
nacaq çoxmənzilli yaşayış mə
həlləsinintəməliqoyulub.Bildiri
lib ki, 17,8 hektar ərazini əhatə
edəcək yaşayış məhəlləsi mər
hələlişəkildətikilibistifadəyəve
riləcək.İlkmərhələdə65mənzilli
45mərtəbəliyaşayışbinalarıin
şaediləcək.Məhəllədəçoxfunk
siyalı binalar da olacaq. Ümu
milikdəməhəllədə 2860 nəfərin
yaşamasınəzərdətutulur.
Prezident İlhamƏliyev vəbi

rinci xanım Mehriban Əliyeva
səfər zamanı Füzuli Beynəl
xalqHavaLimanındayaradılan
şəraitlə də tanış olublar. Hava
limanında istəniləntiphavagə
misini qəbul etməyə imkan ve
rən, uzunluğu 3000 metr, eni
60metrolanuçuşenməzolağı
istismara verilib, saatda ən azı
200 sərnişinin buraxılışına im
kanverənterminalıntikintisiba
şaçatdırılıb.
Dövlət başçısı və birinci xa

nımFüzulişəhərindəRəqəmsal
Stansiya İdarəetmə Mərkəzinin
təməlqoyma tədbirində də işti
rak edib, Füzulidə yaradılacaq
Mərkəzi şəhər parkında ağac
əkiblər.

“Müstəqillik Günü haqqında” qanun 
qüvvəyə minib 

Xəbərverildiyikimi,oktyabrın15dəAzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisi“MüstəqillikGünühaqqında”qanunlayihəsiniüçün
cüoxunuşdaqəbuledib.“MüstəqillikGünühaqqında”Azərbay
canRespublikasınınQanunuPrezidentİlhamƏliyevtərəfindən
imzalanıbvərəsmimətbuatdadərcolunaraqqüvvəyəminib.

Yeni qanun 19181920ci illərdə mövcud olmuşAzərbaycan
XalqCümhuriyyətiilə1991ciildəmüstəqilliyinibərpaedənAzər
baycanRespublikası arasında tarixi varisliyi hüquqimüstəvidə
birdahatəsbitedir.
“2021ciiloktyabrın18dəAzərbaycanRespublikasınınmüs

təqilliyininbərpaedilməsinin30ilitamamolur.Azərbaycanxalqı
1991ciildənsonrailkdəfəbubayramıtamfərqliolaraq,özərazi
bütövlüyünübərpaetmişqalibxalqkimiqeydedir.Bubaxımdan
dövlətçiliktariximizdəmüstəsnaəhəmiyyətlimərhələlərin,xüsu
sənmüstəqilliyinəldəedilməsivəbərpasıkimitarixigünlərinon
larınmahiyyətivəməzmununauyğundahadəqiqifadəolunması
böyükönəmkəsbedir”,–deyəqanundavurğulanır.
Qanunda1918ciilmayın28dəİstiqlalBəyannaməsiiləAzərbay

canRespublikasınındövlətmüstəqilliyininelanolunduğu,1991ciil
oktyabrın18dəisə“AzərbaycanRespublikasınındövlətmüstəqilliyi
haqqında”KonstitusiyaAktıiləAzərbaycanRespublikasınındövlət
müstəqilliyininbərpaolunduğunəzərəalınaraq28MayMüstəqillik
Günü,18OktyabrMüstəqilliyinBərpasıGünüelanedilib.

Müstəqilliyimiz əbədidir, 
dönməzdir, sarsılmazdır!

əvvəli səh. 1-də
“AzərbaycantarixininbuağırdönəmindəuluöndərHeydərƏli

yevxalqıntələbiiləhakimiyyətəqayıtdı.Yalnızbundansonramüs
təqilliyin yenidən itirilməsi təhlükəsininqarşısıalındı.Qısamüd
dətdə ölkəmizin müstəqil daxili və xarici siyasət strategiyasının
təməlprinsiplərimüəyyənolundu,ictimaisiyasisabitlik,dövlətin
tizamıtəminedildi,demokratikislahatlarınhəyatakeçirilməsinəvə
orduquruculuğuprosesinəbaşlanıldı”,–deyəmüraciətdəbildirilir.
Müraciətdəvurğulanırki,uzunillərərzindəAzərbaycanınhər

tərəfiinkişafıüçünrəhbərtutulanstratejixəttin,ölkəmizindaha
dagüclənməsiüçüngörülənfasiləsizişlərinməntiqinəticəsiisə
tarixiədalətinbərqərarolması–Vətənimizinərazibütövlüyünün
təminedilməsiolmuşdur.TarixiQələbəmizhəmölkəmizin,həm
dəbütövlükdəregionuninkişafındayenidövrünbaşlanğıcıdır.Bi
zəZəfərbəxşetmişbütünigidoğullarımızabirdahaminnətdar
lığımızıbildirir,Vətənimizinərazibütövlüyünaminəcanlarından
keçmişşəhidlərimizinəzizxatirəsiniehtiramlayadedirik.
Müraciət bu sözlərlə bitir: “Bu gün biz 30 illikmüstəqillik tari

ximizdə ilk dəfə olaraqmüstəqilliyimizin bərpasının ildönümünü
ərazibütövlüyünü təminetmişqalibxalqkimiqarşılayırıq.Yaxın
tariximizinbuəlamətdarhadisəsimünasibətiləbütünAzərbaycan
xalqınıbirdahaürəkdəntəbrikedir,ənxoşarzularımıyetirirəm.
Müstəqilliyimizəbədidir,dönməzdir,sarsılmazdır!”.

Füzuli Memorial Kompleksi ilə bağlı  
sərəncam imzalanıb

PrezidentİlhamƏliyevoktyabrın17dəFüzuliMemorialKomp
leksininlayihələndirilməsivətikintisiiləbağlıtədbirlərhaqqında
sərəncamimzalayıb.Sərəncamaəsasən,2021ciildövlətbüd
cəsindəişğaldanazadolunmuşərazilərinyenidənqurulmasıvə
bərpasıüçünnəzərdətutulanvəsaitdənAzərbaycanRespublika
sınınMədəniyyətNazirliyinəilkinolaraq1,5milyonmanatayrılıb.

Qeydedəkki,memorialkompleksFüzulişəhərindəyaradıla
caqFüzuliİşğalMuzeyivəMemorialParkı,FüzuliZəfərMuzeyi,
FüzuliZəfərAbidəsivəFüzuliBayraqMeydanınıəhatəedəcək.

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında 
xidmətlərinə görə

PrezidentİlhamƏliyevoktyabrın16daAzərbaycanRespub
likasınınmədəniyyətxadimlərinəfəxriadlarınverilməsihaq
qındasərəncamimzalayıb.Sərəncamaəsasən,Azərbaycan
mədəniyyətinininkişafındaxidmətlərinəgörə3nəfərə“Xalq
rəssamı”,12nəfərə“Əməkdarrəssam”,21nəfərə“Əməkdar
artist”,7nəfərə“Əməkdarmədəniyyətişçisi”fəxriadıverilib.

PrezidentİlhamƏliyevoktyabrın16da,həmçininAzərbaycan
Respublikasınınmədəniyyətxadimlərinintəltifedilməsihaqqın
dasərəncamimzalayıb.Sərəncamaəsasən,5nəfərmədəniyyət
xadimi3cüdərəcəli“Əmək”ordeniilə,35nəfər“Tərəqqi”me
dalıilətəltifolunub.

Milli Xalça Muzeyində Kamil Əliyevə 
həsr olunmuş beynəlxalq konfrans 

Oktyabrın21dəAzərbaycanMilliXalçaMuzeyindəXalqrəs
samıKamilƏliyevin100illikyubileyinəhəsrolunmuş“Rəssam
vəxalça:bugünvəsabah”adlıbeynəlxalqelmipraktikkonf
ransişəbaşlayıb.

KonfransMədəniyyətNazirliyivəAzərbaycanMilliXalçaMuze
yinintəşkilatçılığıiləhibridformatda(canlıvəonlayniştirak)keçi
rilir.TədbirəAzərbaycan,Türkiyə,Yaponiya,Argentina,Ukrayna,
Türkmənistan, Rusiya, Latviya,Avstriya,Almaniya, Özbəkistan,
Qazaxıstan,Qırğızıstandan30dançoxmütəxəssisqatılıb.
KonfransiştirakçılarınısalamlayanmuzeyindirektoruŞirinMəli

kovapeşəkarxalçaçılıqsənətitarixindəKamilƏliyevintutduğuyer
dəndanışıb.“KamilƏliyev:rəssamvədövr”adlıməruzəiləçıxış
edənŞ.Məlikovabildiribki,MilliXalçaMuzeyindərəssamınəsər
lərindənibarətdəyərlikolleksiyaqorunubsaxlanılır:“Buradarəssa
mınmüəllifiolduğuvəbirhissəsidaimiekspozisiyayadaxiledilmiş
29müəllifxalçası,həmçinin702eskizvətexnikirəsm,planşetlər,
basmavəqələmkartexnikasındahazırlanmışüçsüfrəvəipəkşarf,
rəssamıneskizi əsasındaornamentləbəzədilmişçininahardəsti
vəkiçikfotoarxivqorunur.KamilƏliyevədünyaşöhrətiqazandıran
onunportretxalçalarıolub.Sənətkarbujanrıxalçaçılığınbugündə
yüksəktələbatolanbirqolunaçevirməyəmüvəfəqolub”.
Konfransda Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı

Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynov “Müsəlman Şər
qininxalçadilivəənənələrimüstəvisindəAzərbaycanxalçadilivə
dialektlərininözünəməxsusluqları”mövzusundaməruzəiləçıxışedib.
İkigünlükkonfransda“Xalçaçırəssamlarənənəçərçivəsində”,

“Xalça müasir rəssamların yaradıcılığında”, “Müasir xalça sa
həsindəkurator layihələri”, “Azərbaycanınmüasirxalçasənəti”
mövzularındaməruzələrdinləniləcək.

Sankt-Peterburqda dahi Azərbaycan şairinin 
880 illik yubileyi qeyd olunub

əvvəli səh. 1-də
HəmingünDövlətErmitajında

dahiAzərbaycanşairi vəmütə
fəkkiri Nizami Gəncəvinin 880
illik yubileyi qeydolunub.Azər
baycan Respublikasının Mə
dəniyyət Nazirliyi və ölkəmizin
SanktPeterburqdakı Baş Kon
sulluğunun təşkilatçılığı ilə ke
çirilən tədbir 1941ci ildəməhz
buməkandaNizamiGəncəviyə
həsr olunan tarixi tədbirin 80ci
ildönümünətəsadüfedib.
Mərasimdə çıxış edən Ermi

taj Muzeyinin direktoru Mixail
Piotrovski Nizami Gəncəvi dü
hasından danışaraq bildirib ki,
böyükAzərbaycan şairinin ya
radıcılığıYaxınvəOrtaŞərqdə
fəlsəficərəyanların,ədəbimək
təbin əsasını qoyub. Nizami
Gəncəvi əsərlərinin mövzuları
əsasında çəkilmiş miniatürlər
bu gün dünyanın ən məşhur
muzeylərini və kitabxanalarını
bəzəyir.
M.Piotrovskixatırladıbki,80il

öncə, Böyük Vətən müharibəsi

dövründəvəSanktPeterburqun
–ovaxtkıLeninqradınblokada
sının 42ci günündə Nizaminin
800illikyubileyiErmitajdaqeyd
olunub.
Tədbirdə çıxış edən mədə

niyyət nazirinin müavini Sevda
Məmmədəliyeva Ermitajda “Ni
zami Gəncəvi İli” çərçivəsində
belə bir tədbirin keçirilməsinin
əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.

Vurğulanıb ki, 1941ci ilin 19
oktyabr tarixində, şəhərin blo
kadadaolduğubirvaxtdaDövlət
Ermitajında Nizaminin 800 illik
yubileyininqeydolunmasıAzər
baycanın böyük şairinə verilən
yüksək dəyərin təzahürü idi və
Nizaminin880 illiyinindəməhz
eynitarixdəErmitajdaqeydedil
məsi çoxmühümvəəlamətdar
hadisədir.

Tədbirdə Ermitajın fondunda
saxlanılan Nizami Gəncəvinin
“Xəmsə”sinin nadir nüsxəsi nü
mayişolunub,dahişairinyaradı
cılığınadairməruzələrdinlənilib,
onun əsərlərinin motivləri üzrə
çəkilmişvəhazırdaDövlətErmi
tajında və SanktPeterburqdakı
RusiyaMilli Kitabxanasında qo
runubsaxlanılanminiatürlərhaq
qındageniştəqdimatlarkeçirilib.
Sonda konsert proqramı təq

dim olunub. SanktPeterburq
DövlətAkademikMariinskiTeat
rının azərbaycanlı vokalçıları
Məhərrəm Hüseynov və Həmid
Abdulov,pianoçuVurğunVəkilov
NizamiGəncəvininəsərlərinəya
zılmışmusiqiləriifaediblər.Həm
çininölkəmizinincəsənətxadim
lərinin(xanəndəTeyyubAslanov,
tarzənƏliağaSədiyev,kamança
ifaçısı Elnur Mikayılov, nağara
ifaçısıKamranKərimov,udifaçı
sıMircavidCəfərov)ifasındamu
ğamparçalarısəsləndirilib.
Konsert proqramı alqışlarla

qarşılanıb.

“Füzuli rayonunda icra edilən layihələr bizim 
həm niyyətimizi, həm potensialımızı göstərir”

əvvəli səh. 1-də
Mərasimdəçıxışedənmədə

niyyətnaziriAnarKərimovbildir
diki,KamilƏliyevözyaradıcılığı
ilə Azərbaycan xalça sənətinə
böyüktöhfələrbəxşedib.Onun
yaratdığı çoxsaylı portret və
zənginornamentalxalçalarqiy
mətlimədənisərvətimizdir.
Nazirbildirdiki,KamilƏliyevin

100 illik yubileyinin qeyd edil
məsi ilə bağlı Prezident İlham
Əliyev tərəfindən imzalanansə
rəncam sənətə və sənətkarlara
verilənyüksəkdəyəringöstərici
sidir:“Bundanöncədərəssamın
yubileyləri dövlət səviyyəsində
təntənəli şəkildə keçirilmişdir.
Milli mədəniyyətimizin yaşadıl
ması və təbliğinə böyük önəm
verən ümummilli lider Heydər
ƏliyevtərəfindənKamilƏliyevin
yaradıcılığı hər zaman yüksək
qiymətləndirilmişdir. Ulu öndər
sənətkarınyaradıcılığıhaqqında
demişdir: “Onun əsərləri Azər
baycan xalçaçılıq sənətində,
rəssamlıqməktəbində daim ya
şayacaq və çox görkəmli əsər
lərkimiAzərbaycanmədəniyyəti
xəzinəsindəözyerinitutacaq”.
Anar Kərimov qeyd etdi ki,

maddimənəviirsimiziqorumaq,
gələcək nəsillərə ötürmək döv
lətimizinmüəyyən etdiyimədə
niyyət strategiyasının prioritet
lərindəndir. Azərbaycan xalça

sənətidəbeynəlxalqsəviyyədə
layiqincətəbliğolunaraqUNES
COnun Qeyrimaddimədəni
irs siyahısına daxil edilib. Bu
mühüm nailiyyət Birinci vitse
prezident, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, UNESCO və
İCESCOnun xoşməramlı səfiri
MehribanxanımƏliyevanınbö
yükdəstəyiiləəldəedilib.
Nazir vurğuladı ki, Xalq rəs

samıKamilƏliyevinyaradıcılığı
xalçairsimizinayrılmazhissəsi
dir: “Onun əsərləri iləAzərbay
canın müasir xalçaçılıq sənəti
bədiivə texnikibaxımdanzərif

lik, rəng həllinə görə isə çox
çalarlılıq qazanmışdır. Rəssam
xalçaüzərindəNizamiGəncəvi,
İmadəddin Nəsimi,Məhəmməd
Füzuli kimi Azərbaycanın gör
kəmli şair və mütəfəkkirlərinin,
ümummilli lider Heydər Əliyev
vədigərdövlətxadimlərininmo
numentalportretləriniyaratmış
dır.İstedadlısənətkarınxalçala
rı və xalça eskizləri ölkəmizdə,
həmçinin Paris, London, Tokio,
Dehli,Ankara, İstanbul,Tehran,
Moskva, Kiyev və digər şəhər
lərin muzey və qalereyalarında
sərgilənmişdir”.

NizamiadınaMilliAzərbaycan
ƏdəbiyyatıMuzeyinindirektoru,
millət vəkili, akademik Rafael
Hüseynov bildirdi ki, Kamil Əli
yev təkcə xalçaçılıq sənəti de
yil,ümumimədəniyyətimizüçün
sərvətdir.
Azərbaycan Rəssamlar İttifa

qının sədri, Xalq rəssamı Fər
had Xəlilov Kamil Əliyev sənə
tindən söz açaraq bildirdi ki,
onunyaratdığıxalçalarillərson
rada insanlara incəzövqbəxş
edəcək.
XalqrəssamıEldarMikayılza

dəKamilƏliyevləbirgəçalışdığı
illərixatırladı.
Xalçaçı,toxucu,uzunillərKa

milƏliyevləbirgəçalışmışƏdi
bəMusayeva portret xalçaların
yaradılması ilə bağlı xatirələrini
bölüşdü.
Sənətkarın qızı, rəssamNər

minə Əliyeva sərginin təşkilinə
görəminnətdarlığınıbildirdi.
Sonraqonaqlarsərgiilətanış

oldular.
Milli XalçaMuzeyində “Kamil

Əliyev: rəssamvədövr” sərgisi
noyabrın21dəkdavamedəcək.

Lalə AZƏRİ

“Kamil Əliyev: rəssam və dövr”
Görkəmli xalçaçı rəssamın 100 illiyi münasibətilə sərgi açıldı
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Ölkəmizdə opera sənəti ilə

bərabər vokal ifaçılığının da
böyükinkişafyolukeçdiyinibil
dirənAnarKərimovbusənətin
görkəmli nümayəndəsi Bülbü
lündavamçılarınınAzərbaycanı
beynəlxalq səviyyədə tanıtdıq
larını, vokal nümunələrimizin
istedadlı musiqiçilər tərəfindən
dünyanınməşhurmusiqi,sənət
meydanlarında səsləndirildiyini
vəböyük tamaşaçı rəğbəti qa
zandıqlarınıdedi.
Nazirliyinoperasənətininölkə

mizdədahadainkişafetməsivə
kütləviləşməsində maraqlı oldu
ğunu vurğulayan Anar Kərimov
bu istiqamətdə əhəmiyyətli layi
hələrə bundan sonra da dəstək
veriləcəyini bildirdi. Azərbayca
nınartıq5 ildirki, “AvropaOpe
ra” (Opera Europa) təşkilatına
üzvolduğuvə təşkilat vasitəsilə
operasənətivəbusahədə iste
dadlıgənclərinaşkarlanması və
tanıdılmasıistiqamətindəaddım
laratıldığınıdiqqətəçatdırdı.
Bakıda 2019cu ildə keçirilən

ilk vokalçılar festivalının tədbir
lərcoğrafiyasınınbudəfəgeniş
ləndiyinivəpaytaxtdankənarda
davokalmusiqisikonsertlərike

çirildiyini deyən nazir festivalın
bundansonradauğurlagerçək
ləşəcəyini, yeni ifaların musiqi
zövqümüzüdahadazənginləş
dirəcəyinisöylədi.
Sonra layihəyə təşkilati dəs

təkverən  “OperaVisionTV”nin
rəhbəri Luke O Shaugness çı
xışetdi.O,festivalkonsertlərini
həmcanlı,həmdəoperatelevi
ziyası vasitəsilə izləyən sənət

sevərləritəbrikedərəkbelətəd
birlərinklassikmusiqiyəmarağı
artırdığınıvəsənətsevərlərəye
nigənc,istedadlısəsləridinləyib
seçmək imkanı verdiyini dedi.
Azərbaycanınbeləbirtədbirəev
sahibliyietməsinigözəlhalkimi
dəyərləndirənqonaqbeynəlxalq
musiqi əlaqələrinin inkişafı və
vokalçılarüçünyeniyenisəhnə
lərinyaranmasınıalqışladı.

TədbirdəAzərbaycanklassik
vokal məktəbi ənənələri barə
də də ətrafı məlumat verildi,
Heydər Əliyev Fondu, Mədə
niyyətNazirliyivəyaradıcıqu
rumlar tərəfindən dəstəklənən
musiqi layihələrininbusənətin
inkişafınavəsiləolduğuvurğu
landı.
Bildirildi ki, II Azərbaycan

Beynəlxalq Vokalçılar Festivalı
çərçivəsində konsert proqram
ları iləyanaşı,konfransvə təq
dimatlarkeçirilib,həmçiningənc
ifaçılara sənət meydanı açılıb.

O da diqqətə çatdırıldı ki, okt
yabrayında(25oktyabr–red.)
dünyadaOperagünüqeydolu
nurvəvokalçılar festivalınında
buaydagerçəkləşməsiəlamət
darhadisədir.
Qeydolunduki, festivalçərçi

vəsində Heydər Əliyev Sarayı,
AzərbaycanDövlətAkademikFi
larmoniyası,BeynəlxalqMuğam
Mərkəzi, Azərbaycan Milli Kon
servatoriyası, Bakı Musiqi Aka
demiyasıvəGəncəDövlətFilar
moniyasındabirbirindənmaraqlı
konsertlərtəqdimolunub.

Festivalınyekunkonsertidəsə
nətsevərlərəklassikmusiqizövqü
yaşatdı. Bağlanış mərasimində
Azərbaycan Dövlət Akademik
Opera və Balet Teatrının simfo
nik orkestri və xorunun (dirijor –
Əməkdar artist Əyyub Quliyev)
müşayiətiiləyerlivəqonaqsolist
lər“Koroğlu”,“DonJuan”,“Aida”,
“Sevil”,“DonKarlos”,“Trubadur”,
“Payatsı”, “Toska”, “Bohema”,
“Karmen”, “Turandot”, “Traviata”
kimi məşhur operalardan əsas
partiyalarıifaetdilər.Xalqartistləri
Samir Cəfərov, Fidan Hacıyeva,
Əməkdar artist Ramil Qasımov,
eləcədətürkiyəlivokalçılarFeryal
Türkoğlu, Umut Kosman, serbi
yalıMariyaYeliçinifalarıalqışlarla
qarşılandı.

H.NİZAMİQIZI

Nazir Anar Kərimov şəhid mədəniyyət 
işçilərinin ailə üzvləri ilə görüşüb

Oktyabrın21-dəBeynəlxalqMuğamMərkəzindənazirAnar
Kərimovunşəhidmədəniyyətişçilərininailəüzvləriiləgörüşü
keçirilib.

TədbiriMədəniyyətNazirliyiMediavəkommunikasiyaşöbəsi
ninmüdiriMəryəmQafarzadəaçıb.Şöbəmüdirişəhidmədəniy
yətişçilərinəhəsrolunmuş“Səhnədənsəngərə”layihəsibarədə
məlumatverib.
Sonra44günlükVətənmüharibəsindəhəlakolmuşmədəniy

yətişçilərininhəyatvəfəaliyyətindənbəhsedənvideoçarxlarnü
mayişolunub.
Görüş iştirakçılarını səmimi salamlayanAnar Kərimov şəhid

ailələrivəqazilərindaimdiqqətmərkəzindəolduqlarını,nazirlik
tərəfindənbusəpkidəmühümlayihələrinhəyatakeçirildiyinibil
dirib.
Nazir şəhid valideynlərinəmüraciət edərək deyib: “Bugörüş

bizimüçünhəmdəonagörədəyərlidirki,sizbizəşəhidlərimizin
əmanətisiniz.Ənali,müqəddəsduyğularıonlaraməhzsizaşıla
mısınız,qəlblərinəmərdlik,sevgitoxumlarısəpmisiniz”.
Tədbirşəhidlərindoğmalarınafəxridiplomlarıntəqdimolunma

sıvəAnarKərimovunailələrləmasaətrafındasəmimisöhbətiilə
davamedib.

Mədəniyyət Nazirliyi “Səhnədən səngərə: 
Qazilər” layihəsini təqdim edir

44günlükVətənmüharibəsininqəhrəmanşəhidlərininailə-
ləri,yaxınlarıiləbərabər,tarixiQələbəninəldəedilməsində
misilsizfədakarlıqgöstərən,xalqımızasonsuzsevincvəqürur
hissləriyaşadanigidqazilərimizdədövlətimizindiqqətvə
qayğısıiləəhatəolunub.

TarixiZəfərləbaşaçatanVətənmüharibəsindəxalqımızınmin
lərləqəhrəmanövladı iləbərabərmədəniyyət işçiləridə iştirak
ediblər.OnlardanonnəfərVətənmüharibəsininqazisidir.
AdlarınıAzərbaycanıntarixinəhəkketmişbuigidlərinölkəicti

maiyyətitərəfindəndahageniştanınmasıməqsədiləMədəniyyət
Nazirliyi “Səhnədən səngərə:Qazilər” layihəsinə başlayıb. La
yihəçərçivəsindəqazimədəniyyət işçilərimizhaqdavideoçarx
lar hazırlanaraq yayımlanacaq.Onların 44 günlükmüharibədə
göstərdiklərişücaət,ailəüzvləri,doğmaları,döyüşyoldaşlarıilə
söhbətvəmüsahibələrdənibarətvideoçarxdaqazilərimizinmə
dəniyyətsahəsindəfəaliyyətidəəksetdiriləcək.
“Səhnədən səngərə: Qazilər” layihəsinin birinci buraxılışı

FirdovsiEyvazovhaqqındadır.44günlükVətənmüharibəsin
dəqəhrəmancasınadöyüşənFirdovsiEyvazovağıryaralansa
da,yenidənsavaşınənqaynarnöqtəsinəqayıdır.Qələbəxə
bəriniisəmöhtəşəmrəqsiiləqarşılayır.ÇünkiohəmVətənini
ürəkdən sevən cəsur əsgər, həmdə sənətinə bağlı peşəkar
rəqqasdır.

Vətən müharibəsi iştirakçısı işlə təmin olunub
VətənmüharibəsininiştirakçısıƏzizovBilalAğabəyoğluMə-
dəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafıvə
BərpasıüzrəDövlətXidmətiŞabranregionalidarəsininSiyə-
zənrayonuüzrəbaşmütəxəssis-abidəmühafizəçisivəzifə-
sinəişəqəbuledilib.DövlətXidmətininrəisiAzadCəfərliBilal
Əzizovafəaliyyətindəuğurlararzulayıb.

Bilal Əzizov İkinci Qarabağ müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl,
XocavəndvəZəngilan rayonu istiqamətindəgedəndöyüşlərdə
fəal iştirakedib. AzərbaycanPrezidentininmüvafiqsərəncamı
ilə“Xocavəndinazadolunmasınagörə”medalıilətəltifedilib.
Qeydedəkki,ilinəvvəlindən25nəfərmüharibəiştirakçısıvə

yaonlarınailəüzvüolanşəxslərMədəniİrsinQorunması,İnkişa
fıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətindəişlətəminolunublar.

Almaniya Bundestaqının keçmiş deputatı Milli Kitabxanada
AlmaniyaBundestaqınınkeçmişdepu-
tatı,əslənCənubiAzərbaycandanolan
professorRahimŞmidtoktyabrın19-da
AzərbaycanMilliKitabxanasındaolub.

QonağısalamlayandirektorKərimTahirov
kitabxana haqqında məlumat verib, Azər
baycan Milli Kitabxanasının Almaniya Milli
KitabxanasıvəBerlindəkiHumboldtUniver
sitetiKitabxanası iləsıxəməkdaşlıqetdiyini
diqqətəçatdırıb.Vurğulayıbki,buəməkdaş
lığınnəticəsiolaraqHumboldtUniversitetiKi
tabxanasındaAzərbaycanadair daimi guşə
yaradılıb. Eyni zamanda Almaniya Milli Ki
tabxanasıilədəkitab,informasiyasahəsində
əməkdaşlıqhəyatakeçirilir.AzərbaycanMilli
Kitabxanasındaalmanyazıçılarınınəsərləri,
eləcədəalmandilindəqədimkitablarınmöv
cudluğubarədədəqonağaməlumatverilib.

Professor Rahim Şmidt görüşün təşkili
üçün Kərim Tahirova təşəkkürünü bildirib.
Qeydedibki,AzərbaycanMilliKitabxanası
şəhərinəngözəlbinalarındanbirindəyerlə
şirvəzənginkitabkolleksiyalarınamalikdir.
O, ötən illərdə Frankfurt Beynəlxalq Kitab
Sərgisi çərçivəsində Azərbaycan Mədə
niyyət Nazirliyi ilə Milli Kitabxananın birgə
təşkilatçılığı və İmadəddin Nəsiminin 650,
Molla Pənah Vaqifin 300, habelə almanla
rınAzərbaycanaköçürülməsinin200illiyinə
həsrediləntədbirlərdəiştiraketdiyinivəbu
tədbirlərinəhəmiyyətinidiqqətəçatdırıb.
SonraqonaqkitabxananınHeydərƏliyev

guşəsi, Beynəlxalq əməkdaşlıq zalı, Nadir
kitablarvəkitabxanamuzeyişöbəsi,oxuza
lı,kitabxanafondu,eləcədə“Açıqkitabxa
na”ilətanışolub.R.Şmidt“Açıqkitabxana”
layihəsinidəyüksəkqiymətləndiribvəbütün

kitabxanalardabeləlayihəninolmasınınva
cibliyiniqeydedib.
R.Şmidtmüəllifiolduğutibbədairkitabla

rı Azərbaycan Milli Kitabxanasına hədiyyə
edib. K.Tahirov qonağa “Azərbaycan Mil
li Kitabxanası: fotoalbom” və “Azərbaycan
xalçaları”kitablarınıbağışlayıb.

Vokal musiqisi bayramı sona çatdı
Belə tədbirlər klassik musiqiyə marağı artırır, gənc, istedadlı ifaçılara sənət meydanı açır

AzərbaycanDövlətAkademikMilliDramTeatrıpandemiya-
nındoğurduğuilyarımlıqfasilədənsonrapərdələriniteatr-
sevərlərəaçdı.Kollektivoktyabrın15-dəyenimövsümdə
ənənəviolaraq“Qarabağnamə”tamaşasınıtəqdimetdi.

XalqyazıçısıİlyasƏfəndiyevin“Hökmdarvəqızı”pyesiəsasın-
dasəhnələşdiriləntamaşayabudəfəteatrsevərlərQarabağda
tarixiZəfərdənsonrabirbaşqaovqatlagəlmişdilər.

Tamaşanın nümayişindən əv
vəl teatrın direktor müavini Ha
cıbaba Məmmədov qonaqları
salamlayaraq149cumövsümdə
yenidəntamaşaçılarıbirbirindən
maraqlısəhnəəsərləri iləsevin
dirəcəklərinibildirdi.O,“tamaşa
çılarteatrüçünnecədarıxmışdı
sa, teatrda tamaşaçıüçüneyni
dərəcədə darıxmışdı” deyərək

qonaqlaraxoşseyrlərarzuladı.
Səhnəyədəvətolunanmədə

niyyətnaziriAnarKərimovyeni
mövsümün başlanması müna
sibətilə teatrın kollektivini və
tamaşaçıları təbrik etdi. Teatrın
cəmiyyətin inkişafında müs
təsna əhəmiyyət kəsb etdiyini
söyləyən nazir dedi: “Teatr çox
güclüsənətdir, təsirli biralətdir.

Busənətyaşayanbir irsolaraq
cəmiyyətimiz üçün çox önəmli
incəsənət növüdür.Azərbaycan
teatrının çox zəngin tarixi və
ənənələrivar.AzərbaycanDöv
lət Akademik Milli Dram Teatrı
dabuproseslərdəbiravanqard
rolunuoynayır”.
Dövlətin teatrlara göstərdiyi

diqqətvəqayğıdandanışanna
zirbildirdiki,bu istiqamətdəbir
sıraəhəmiyyətliaddımlaratılıb,
teatrların madditexniki bazası
gücləndirilib, dövlət proqramları
həyatakeçirilib.
Nazirqeydetdiki,tamaşanın

QarabağdatarixiZəfərdənson
ra nümayişi xüsusi əhəmiyyət
kəsbedir.“ButamaşaAzərbay
can xalqının tarixi və bu günü
ilə bağlıdır.Artıq torpaqlarımız
azad olundu, Qarabağımız
qayıtdı, şanlı Ordumuz Zəfər
çaldı.Çox istərdikki,Azərbay
candaformalaşanqələbəruhu,
qürur bizim teatrların ərsəyə
gətirdiyi tamaşalarda öz əksini
tapsın”, – deyə Anar Kərimov
vurğuladı.

Dahasonrasəhnəəsərinüma
yiş olundu. Tamaşa XVIII əsrdə
QarabağxanlığınınmərkəziŞuşa
dabaşvermiş tarixihadisələrdən
və Qarabağ hökmdarı İbrahim
xanın ictimaisiyasi, ailəməişət
həyatından bəhs edir. Xanlıqlara
bölünmüş Azərbaycana yiyələn
məkistəyənRusiyavəİranlasiya
siəlaqələrivədostluqmünasibət
lərinibərqəraretməyəçalışanxan
ermənifitnəkarlığınınqurbanıolur.
TamaşanınrejissoruXalqartisti

MərahimFərzəlibəyov,quruluşçu
rəssamı İsmayıl Məmmədovdur.
Rolları Xalq artistləri Kazım Ab
dullayev, Firəngiz Mütəllimova,
Rafiq Əzimov, Hacı İsmayılov,
RamizMəlik,ƏliNurzadə,Əmək
dar artistlər MəsməAğaverdiye
va, Kazım Həsənquliyev, Elxan
Quliyev,ElşənCəbrayılov,Rəşad
Bəxtiyarov,ElnarQarayevaktyor
larİlyasƏhmədov,ElnurQədirov,
Ramin Şıxəliyev, Ləman İma
nova, Rada Nəsibova, Cavidan
Novruz,FiruzəBalayevavəFəri
dəŞahbazovaifaedir.

L.AZƏRİ

Oktyabrın20-dəBakıEkspo
Mərkəzində1-ciAzərbaycan
“Qarabağınbərpa,yenidən-
qurmavəinkişafı”beynəlxalq
sərgisinin(“RebuildKarabakh
2021”)açılışıkeçirilib.

2022 oktyabr tarixini əhatə
edənsərgi “CaspianEventOr
ganisers”in(CEO)təşkilatçılığı,
QarabağDirçəliş Fondu,Azər
baycan Respublikasının Kiçik
vəOrtaBiznesinİnkişafıAgent
liyivəAzərbaycandaİxracınvə
İnvestisiyaların Təşviqi Fondu
nundəstəyiiləgerçəkləşir.
Açılışmərasimindəbirsıradöv

lət qurumlarının nümayəndələri
vəbaşqaqonaqlariştirakediblər.
Çıxışlardabildirilibki,Prezident,

Ali Baş Komandan İlham Əliye
vinrəhbərliyiilə44günlükVətən
müharibəsində qüdrətliAzərbay
can Ordusunun qazandığı tari
xi Zəfərdən sonra azad edilmiş
torpaqların bərpası prioritet və
zifədir.Qeyd olunub ki, “Rebuild
Karabakh” sərgisinin məqsədi
müxtəlif ölkələrdən olan şirkətlə
rin Azərbaycanın işğaldan azad
olunanQarabağbölgəsininsürətli
bərpasınatöhfəverəbiləcəkuni
kaltəcrübə,innovativhəllvariant
ları və investisiya təklifərini bir

platformadanümayişetdirməkdir.
Sərgihəmçininözəlşirkətlərinvə
dövlət qurumlarının nümayəndə
ləriarasındaünsiyyətplatforması
yaratmağaxidmətedir.
Sərgidə Mədəniyyət Nazirli

yi ayrıca stendlə təmsil olunur.
Stenddə Qarabağ xalçaları,
Zəfər və Qarabağ mövzulu ki
tablar, keramika məhsulları və
suvenirlər, bölgənin tarixmədə

niyyətabidələrinin fotolarısərgi
lənir. MonitordaAğdamda yara
dılacaqİşğalvəZəfərmuzeyləri
kompleksi,CəbrayılvəFüzulidə
tikiləcək Memorial komplekslər
barədə tanıtım filmləri, habe
lə nazirliyin dəstəyi iləQarabağ
haqqındahazırlanmışvideoçarx
lar,habeləsərgizamanıxalçato
xuma prosesi əyani olaraq işti
rakçılaranümayişolunur.

Sərgi çərçivəsində Mədəniy
yətNazirliyinin“Qarabağakitab
la gedək” layihəsinin təqdimatı
dakeçiriləcək.Oktyabrın22də
saat 12:30da nazirliyin dəstəyi
ilə konsert proqramı təşkil olu
nacaq.
“Rebuild Karabakh” sərgisi

çərçivəsindəişğaldanazadedil
mişərazilərindavamlıinkişafıilə
bağlıkonfrans,ərazilərinbərpa
sıhaqqındabeynəlxalqvəyerli
ekspertlərintəcrübəmübadiləsi,
mədəni abidələrin bərpası,Qa
rabağ bölgəsinin turizm poten
sialı, regionunenerji potensialı,
şəhidvəqaziailələriüçünmikro
biznes proqramları üzrə müza
kirələr, startaplar müsabiqəsi,
iştirakçışirkətlər tərəfindənQa
rabağınbərpasıiləəlaqədarla
yihətəqdimatlarıvədigərtədbir
lərnəzərdətutulur.
Sərginin açılışında muğam

üçlüyünün ifasında təqdim olu
nan musiqi nömrələri alqışlarla
qarşılaınıb.

“Azərbaycan opera ifaçılığı antologiyası”nın təqdimatı 
MədəniyyətNazirliyinindəstəyivəHeydər
ƏliyevSarayınıntəşkilatçılığıiləgerçəkləşən
IIAzərbaycanBeynəlxalqVokalçılarFestivalı
çərçivəsindəmaraqlıtəqdimatlardaolub.

HeydərƏliyev SarayındaƏməkdar artist İna
rəBabayevanın ideyamüəllifi və tərtibçisi oldu
ğu ingilisdilindənəşredilən “Azərbaycanopera
ifaçılığıantologiyası”kitabınıntəqdimatmərasimi

keçirilib.Sopranovəmezzosopranosəslərüçün
nəzərdətutulmuşkitabınelmiredaktorubəstəkar,
Xalqartisti,professorElnarəDadaşovadır.
Təqdimatdanəşrhaqqındaməlumatverilib,ki

tabınəhəmiyyətivurğulanıb.SonraƏməkdarartist
Əli İbrahimƏhmədov,TalehYəhyayev,RzaXos
rovzadəvəÜrfanCəfərovunifasındaAzərbaycan
bəstəkarlarınınəsərlərialqışlarlaqarşılanıb.

LALƏ

“Qarabağnamə” bu dəfə 
Zəfər ruhu ilə izlənildi

Bakıda “Qarabağın bərpa, yenidənqurma 
və inkişafı” sərgisi keçirilir

Mədəniyyət Nazirliyinin stendində yurdumuzun zəngin irsi təqdim edilir
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Ağsudatanınmıştarixçi
alim,arxeoloq,professor
Kamilİbrahimovun(1962-
2021)xatirəsinəhəsrolu-

nan“Tarixiyerlərvəabidələr”
adlıIIIbeynəlxalqsimpozium
(15-17oktyabr)keçirilib.

TədbirMədəniyyətNazirliyiya
nında Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət
Xidmətinin“OrtaəsrAğsuşəhəri”
DövlətTarixMədəniyyətQoruğu,
“Miras”MədəniİrsinÖyrənilməsi
nəKömək İctimaiBirliyi,Qafqaz
İrsi Tədqiqat İnstitutu (Gürcüs
tan), İtaliyaYOCOCUAssosiasi
yası vəAğsu Tədris Mərkəzinin
birgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşib.
Beynəlxalq simpoziumun açı

lışında “Orta əsr Ağsu şəhəri”
Dövlət TarixMədəniyyət Qoru
ğunundirektoruFarizXəlilli,Mə
dəniİrsinQorunması,İnkişafıvə
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin
Qoruqlarla iş sektorunun müdiri
MahirQəhrəmanovçıxışediblər.

Ağsu Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısınınmüavini Sevil Mirzə
liyeva, Ağsu Tədris Mərkəzinin
direktoru Güvənc Mirzəxanov,
Ağsu arxeoloji ekspedisiyasının
rəisi, professor Qafar Cəbiyev
vəAzərbaycanTexnikiUniversi

tetininprofessoruŞikarQasımo
vunçıxışlarıdinlənilib.
Tədbirdə “Miras”Mədəni İrsin

Öyrənilməsinə Kömək İctimai
Birliyinin “Tarixi İpək Yolunun
dirçəldilməsi” layihəsi haqqın
da məlumat verilib. Bildirilib ki,

qədim və orta əsrlər dövründə
ŞamaxıvəAğsuarasındakıOr
tabulaq yolu məhz həmin tarixi
İpək Yoludur. Bu yol arxeoloji,
etnoqrafik və aqroturizm baxı
mındanmühüməhəmiyyətkəsb
edir. Ətrafında Qazan arxı, Pir
Bəxtiyar türbəsi, Cavanşir ya
şayışyeri,ŞeyxDursuntürbəsi,
Kələxana türbələri, Nərgizava
nekropolukimiabidələrinyerləş
diyibutarixiyolAğsudolayların
dan15kilometrqısavətəhlükə
sizdir.
Simpozium çərçivəsində “Gü

nəşə doğru köç: tərəkəmə qa
dın”filminümayişetdirilib.
30dan çox məruzənin dinlə

nildiyi simpoziumun sonunda
iştirakçılara sertifikatlar təqdim
olunub.

“Tarixi yerlər və abidələr” 
III beynəlxalq Ağsu simpoziumu

18Oktyabr–MüstəqilliyinBərpasıGünü
münasibətiləbölgələrdəkimədəniyyət
müəssisələrindərəngarəngtədbirlər
keçirilib.

MasallıRegionalMədəniyyət İdarəsiMa
sallı rayon Mədəniyyət Mərkəzi, mərkəzin
nəzdində fəaliyyət göstərən Xalq teatrı və
Masallı Dövlət Regional Kollecinin birgə
təşkilatçılığı ilə konsert proqramı keçirilib.
Mərkəzinsolistlərinin ifasındavətənsevərlik
mövzusunda musiqili kompozisiya təqdim
olunub. Kollecin müəllim və tələbələri isə
şeirlər söyləyiblər.Cəlilabad rayonMərkəzi
Kitabxanasında “Əbədi müstəqil Azərbay
can” adlı musiqili proqram təqdim edilib.
KonsertdəCəlilabadşəhər2saylı tamorta
məktəbinşagirdləriuluöndərHeydərƏliye
vəhəsrolunmuşşeirlərsəsləndirib,musiqi
libədiikompozisiyailəçıxışediblər.Yardımlı
rayonHeydərƏliyevMərkəzinintəşkilatçılığı
ilə keçirilən “Milli müstəqillik ən böyük ne
mətdir” adlı tədbirdə “Heydər Əliyev” filmi
nümayişolunub.
AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiAğdaş

rayon Mərkəzi Kitabxanasının əməkdaşları
əlamətdar günlə bağlı Fəxri xiyabanda ulu
öndərHeydərƏliyevin,görkəmlioftalmoloq
alim Zərifə Əliyevanın, eləcə də Birinci və
İkinciQarabağmüharibəsi şəhidlərininmə
zarlarınıziyarətediblər.

Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarəsi
Sabirabad rayon Mədəniyyət Mərkəzində
“Müstəqilliyimiz əbədidir” adlı rəsm sərgisi
təşkil olunub. Regional idarənin rəisi Fərid
Qurbanzadə, idarə aparatının əməkdaşları
Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət
göstərənrəsmdərnəyiüzvlərininəlişləriilə
tanışolublar.
AğstafaRegionalMədəniyyətİdarəsiAğsta

farayonHeydərƏliyevMərkəzində“Azərbay
canındövlətmüstəqilliyiAzərbaycanxalqının
milli sərvətidir” mövzusunda tədbir keçirilib.
Qazax rayon MKSnin E.Hüseynov adına
Mərkəzi Kitabxanası “Müstəqilliyimiz əbədi
və dönməzdir” adlı ədəbibədii gecə keçirib,
“Müstəqil dövlətçiliyimizin parlaq səhifəsi”,
“Tariximiz,şərəfimiz”adlısərgilərtəşkiledib.

Kürdəmir Regional Mədəniyyət İdarəsi
İmişli rayon Mədəniyyət Mərkəzində keçi
rilən tədbirdə vətənpərvərlik mövzusunda
şeirlərsəsləndirilib.RayonMədəniyyətMər
kəzi,uşaqmusiqivəincəsənətməktəblərinin
hazırladığımüxtəlifmusiqinömrələridinləni
lib. Kürdəmir rayon Heydər Əliyev Mərkə
zi, rayon Mərkəzi Kitabxanası, Mədəniyyət
Mərkəzi və Beyləqan rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi də əlamətdar günlə bağlı müxtəlif
tədbirlərtəşkilediblər.

Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsində
əlamətdar günlə bağlı keçirilən videokonf
ransdaXaçmazRayonİcraHakimiyyətibaş
çısınınmüaviniGünelNurəddinova,regional
idarəninrəisiVüsalHüseynovvəbaşqalarının
çıxışlarıdinlənilib.HeydərƏliyevadınaXaç
maz rayonMədəniyyətMərkəzindəkeçirilən
“Müstəqilliyimiz əbədidir” adlı tədbirdə Xaç
mazRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiVü
salHüseynovçıxışedərəkəlamətdargünün
önəminibildirib.Dahasonravideoçarxnüma
yiş olunub. Quba rayon MKSnin II Nügədi
kəndvəZərdabiqəsəbəkitabxanalarıtərəfin
dənəlamətdargünləbağlıtədbirlərkeçirilib.
İsmayıllı RegionalMədəniyyət İdarəsi İs

mayıllı Dövlət Rəsm Qalereyasında əmək
daşların və dərnək üzvlərinin əl işlərindən
ibarətrəsmsərgisitəşkiledilib.
Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsi

Salyan rayonMədəniyyətMərkəzində kon
sertproqramıkeçirilib.SolistlərNatiqMəm
mədov, Razi Məhərrəmli, Murad Bəşirov,
RəşadAydınoğlu və başqaları doğma yur
dumuzutərənnümedənmahnılarifaediblər.
Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi

F.Əmirovadına1saylıUşaqmusiqiməktə
bində “Müstəqilliyin Bərpası Günü”mövzu
sundadərskeçirilib.GoranboyDövlətRəsm
Qalereyası“18OktyabrMüstəqilliyinBərpa
sıGünüdür”adlırəsmsərgisitəşkiledib.Re
gionalidarənintabeliyindəfəaliyyətgöstərən
Gəncə, Naftalan şəhərləri, Samux, Goran
boy,KəlbəcərvəXocalırayonlarınınbirsıra
mədəniyyətmüəssisələri dəəlamətdargün
münasibətiləmüxtəliftədbirlərkeçiriblər.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

AğdamrayonMədəniyyətMərkəzinintabeli
yindəfəaliyyətgöstərənQaradağlıkəndMə
dəniyyətevindəMüstəqilliyinBərpasıGünü
iləbağlıtədbirkeçirilib.

“Xarıbülbül” tamaşası
Oktyabrın20-dəŞabranrayon
Xalqteatrı“Xarıbülbül”tamaşasını
təqdimedib.TamaşaVətənmü-
haribəsindəZəfərimizinildönümü
münasibətiləhazırlanıb.Tama-
şanıizləyənlərarasındaXaçmaz
RegionalMədəniyyətİdarəsinin
rəhbərliyi,şəhidailələrininüzvləri
vəqazilərdəolub.

AzərbaycanYazıçılarBirliyininüz
vü Aybəniz Əliyarın eyniadlı əsəri
əsasındasəhnələşdirilən tamaşanın
rejissoru Cabir Əmrahovdur. Səhnə
əsərindəmüharibəvaxtıönvəarxa

cəbhədə baş verənlər, Azərbaycan
xalqının eyni amal uğrunda birləş
məsiözifadəsinitapıb.
Səhnəəsəri8NoyabrZəfərGünü

ərəfəsində şimal bölgəsininmüxtəlif
mədəniyyətocaqlarındatamaşaçıla
ratəqdimolunacaq.

KürdəmirRegionalMədəniyyətİda-
rəsiXocavəndrayonMədəniyyət
evininəməkdaşlarıVətənmüharibə-
sişəhidiTuralAbdullayevinailəsini
ziyarətediblər.

Lənkəran Regional Mədəniyyət İda
rəsi Lənkəran TarixDiyarşünaslıq Mu
zeyindəVətənmüharibəsişəhidiMurad
Hüseynzadənin ömür yolunu əks etdi
rənguşəaçılıb.

Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarə
si Qazax Dövlət Rəsm Qalereyasında
Vətənmüharibəsininildönümüiləbağlı
rəsmsərgisi təşkil edilib.Qazax rayon
Mədəniyyət Mərkəzində “Vətənimizin
qəhrəman igidləri” adlı tədbir keçirilib.
Qazax şəhər 1 nömrəli Uşaq musiqi
məktəbi “Qədim yaşayış məskənimiz
Füzuli şəhəri azaddır” adlı tədbir keçi
rib.TovuzşəhərAşıqƏsədRzayevadı
na Uşaq musiqi məktəbi “Füzuli, sən
azadsan!”adlı tədbir təşkiledib.Tovuz
rayonQovlarşəhərUşaqmusiqiməktə
bi“Füzuliyəqayıtdıq”adlıtədbirkeçirib.

Şəmkir RegionalMədəniyyət İdarəsi
DaşkəsənrayonHeydərƏliyevMərkə
zində“Zəfərtariximizinbirsəhifəsi”adlı
tədbirkeçirilib.
İsmayıllıRegionalMədəniyyətİdarəsi

Qəbələ rayon Mədəniyyət Mərkəzində
Vətən müharibəsinin şəhid baş leyte
nantı Aqşin Ənvərlinin xatirəsinə həsr
olunmuş “Ömrün şəhidlik zirvəsi” adlı
tədbirkeçirilib.
XaçmazRegionalMədəniyyət İdarəsi,

Quba rayonMKSninAlpan kənd kitab
xanasında Füzuli rayonunun işğaldan
azadolunmasının ildönümümünasibəti
lə tədbir keçirilib.MKSninQorxmazoba
kəndkitabxanafilialında“Şəhidlərölməz,
Vətən bölünməz!” mövzusunda tədbir
təşkil edilib.MKSninAlıc kənd kitabxa
nasında Vətən müharibəsi ilə əlaqədar
“Dəmir yumruq yerindədir” mövzusun
da tədbir keçirilib.MKSninƏlibəyqışlaq
kəndkitabxanasındaZəngilanrayonunun
işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə
əlaqədar“BizVətənimizəqayıtdıq”möv
zusundatədbirtəşkilolunub.
SabirabadRegionalMədəniyyətİdarə

sinintəşəbbüsüiləSaatlırayonundabeş
mərtəbəlibinanındivarınaZəfərsimvolu
olanXarıbülbül rəsmiçəkilib.Bumüna
sibətləkeçiriləntədbirdəidarərəisiFərid
Qurbanzadə,SaatlıRayonİcraHakimiy
yətinin məsul işçisi MehribanAğayeva,
SaatlıRayonGənclərvəİdmanİdarəsi
ninrəisiElçinQiyasovçıxışediblər.

Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi
M.F.Axundzadə adına Şəki şəhər Mə
dəniyyət Mərkəzində “Şanlı Qələbəni
qanları ilə qazanan qəhrəmanlar” adlı
tədbir keçirilib. Tədbirdə Şəki şəhər 2
nömrəliUşaqmusiqiməktəbinin“Buta”
ansamblının ifasında musiqi nömrələri
təqdimolunub,“ASANHəyat”komplek
sikönüllülərininvəmərkəzinXalqteatrı
üzvlərininhazırladığısəhnəciklərnüma
yişetdirilib.Şəkişəhər3nömrəliUşaq
musiqi məktəbində Vətən müharibəsi
qaziləri ilə görüş keçirilib. Oğuz rayon
MKSnin3saylıMuxaskəndkitabxana
filialında“QarabağAzərbaycandır!”ad
lıinformasiyasaatıtəşkilolunub.Oğuz
rayonHeydərƏliyevMərkəzində“Zəfər
salnaməsi”adlıtədbirkeçirilib.Zaqatala
rayon Heydər Əliyev Mərkəzində İkin
ciQarabağmüharibəsi qaziləriƏlibəy
Məmmədov və Sübhan Durmuşovla
görüş olub. Qax rayon Güllük kənd

Mədəniyyətevi,kəndkitabxanasıvətam
ortaməktəbinbirgətəşkilatçılığıilə“Və
tənmənəoğuldesə,nədərdim...”devizi
altındaşeirmüsabiqəsikeçirilib.Həlimə
HüseynliI,FərhadDavudovII,Səyyarə
VəlizadəisəIIIyerlərəlayiqgörülüblər.
Ağdaş Regional Mədəniyyət İdarəsi

GöyçayrayonHeydərƏliyevMərkəzin
də“Vətənmüharibəsizamanımətbuatı
mız” adlı dəyirmi masa təşkil edilib.
Mərkəzdə həmçinin Vətən müharibəsi
qazisiAyazBabayevləgörüşkeçirilib.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İda

rəsiAğdamrayonQaradağlıkəndMə
dəniyyət evində Vətən müharibəsinə
həsrolunmuşsərgitəşkiledilib.Ağdam
rayonMKSninMərkəziKitabxanasında
Füzuli rayonunun işğaldan azad olun
masının birinci ildönümü ilə əlaqədar
tədbirkeçirilib.
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsinin

rəisiBəxtiyarQılıncov,idarəəməkdaşları,
tabe müəssisələrin rəhbərləri və Mədə
niyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Masallı
rayon komitəsinin nümayəndələri Vətən
müharibəsişəhidləriElvinƏzizov,Rəfail
Hüseynov və Gülşad Xəlilovun ailəsinə
baş çəkiblər.MasallıTarixDiyarşünaslıq
Muzeyində “Tarix yazan igidlərimiz” adlı
dəyirmimasatəşkiledilib.Yardımlırayon
HeydərƏliyevMərkəzinintəşkilatçılığıilə
VərgədüzkəndtamortaməktəbindəVə
tənMüharibəsiQəhrəmanıFəqanZalova
həsrolunmuştədbirkeçirilib.

Sumqayıt Regional Mədəniyyət İda
rəsiXızırayonnümayəndəliyininəmək
daşları Vətən müharibəsi qazisi Kam
ran Baxışzadəni ziyarət edib. Qubadlı
Rayon TarixDiyarşünaslıq Muzeyində
Vətənmüharibəsi şəhidlərinin xatirəsi
nəhəsrolunansərgiaçılıb.Şuşaşəhər
Xəlfəli kənd Uşaq musiqi məktəbində
Vətənmüharibəsi şəhidlərinin xatirəsi
nəhəsrolunantədbirkeçirilib.Məktəbin
şagird və müəllimlərinin ifasında “Xu
dayartəsnifi”və“BayatıŞiraz”muğamı
səsləndirilib.
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarə

siSalyanrayonMKSninBabazanlıqə
səbəkitabxanafilialıFüzulininişğaldan
azadolunmasınınildönümümünasibə
tilə“YaşasınAzərbaycanınmüzəfərOr
dusu!”adlıtədbirkeçirib.
Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi

Mingəçevir şəhər MKSninA.S.Puşkin
adına1nömrəlivəN.Gəncəviadına9
nömrəlikitabxanafiliallarınınəməkdaş
larıVətənmüharibəsişəhidiNahidİbra
himzadəninailəsiniziyarətediblər.

Müxtəlif səpkili tədbirlər
AğcabədiRegionalMədəniyyətİdarəsiAğdamrayonHeydər
ƏliyevMərkəzinəAğdamrayonÜçoğlankəndtamortamək-
təbinmüəllimvəşagirdlərininekskursiyasıtəşkiledilib.

XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsiQubarayonMKSninTa
labıqışlaq və İqriq kənd kitabxanaları tərəfindən görkəmli yazı
çıdramaturq,ictimaixadimMirzəİbrahimovun(19111993)ana
danolmasının110 illiyimünasibətilə tədbirlərkeçirilib.MKSnin
Paşaobakəndkitabxanasıtərəfindən“Yenikitablar”adlımütaliə
günütəşkiledilib.

Sabirabad Re
gionalMədəniyyət
İdarəsinin təşəb
büsüiləSabirabad
rayon Mədəniyyət
Mərkəzində Bakı
Uşaq və Gənclər
Teatrının narko
maniya ilə müba
rizəyə həsr olun
muş “Xaşxaşın
gözyaşı”tamaşası

nümayiş olunub.Tamaşadanöncə idarənin rəisi FəridQurban
zadəçıxışedərəknarkomaniyanınfəsadlarıhaqqındasözaçıb.
Sonratamaşatəqdimolunubvəmaraqlaqarşılanıb.AğdaşRe
gionalMədəniyyətİdarəsinintəşkilatçılığıiləkeçirilən“Zəfər”mu
siqifestivalınınnövbətiseçimturuSabirabadRegionalMədəniy
yətİdarəsiSabirabadrayonMədəniyyətMərkəzindətəşkilolunub.
İdarəninrəisiF.QurbanzadəPrezidentİlhamƏliyevinsərəncamı
ilətəsisedilmiş8Noyabr–ZəfərGünününçoxəsrlikAzərbaycan
tarixinəqızılhərfərləyazıldığınıbildirib.SabirabadRegionalMə
dəniyyət İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Şirvan şəhər,
Sabirabad,SaatlıvəHacıqabulrayonlarınınuşaqmusiqiməktəb
lərininiştirakıiləkeçirilənseçimturundamüvəfəqiyyətqazanan
9şagirdfinaldaiştiraketməkşansıəldəedib.
MasallıRegionalMədəniyyət İdarəsiMasallı rayonMərkəziKi

tabxanasındaXalqşairi,dramaturq,ictimaixadimSüleymanRüs
təmin(19061989)115illikyubileyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.

Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin 
əməkdaşları Gəncədə olublar

QubaSoyqırımıMemorialKompleksininəməkdaşları17-18
oktyabrtarixlərində“Nizamiili”çərçivəsindədahişairinyurdu-
nasəfərediblər.Təcrübəmübadiləsiməqsədidaşıyansəfər-
dəkompleksinrəhbərliyivəElmiaraşdırmalarekspozisiyavə
fondşöbəsinin14əməkdaşıiştirakedib.

Qonaqlar ilkolaraq2020ci ilinoktyabrayındaGəncəşəhəri
ninErmənistansilahlıqüvvələritərəfindənraketatəşinətutularaq
dağıdılmışərazisinəbaşçəkibvəmənfurdüşmənintörətdiyimü
haribə cinayəti nəticəsindəhəlak olangünahsız insanların əziz
xatirəsinəehtiramlarınıbildiriblər.
Səfər müddətində Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi və

Gəncə Dövlət TarixMədəniyyət Qoruğu əməkdaşlarının iştirakı
iləgörüşvəseminarlartəşkilolunub,təcrübəmübadiləsiaparılıb.
QonaqlardahiNizamiGəncəvininməqbərəsini,şəhərdəkiİstiq

lalMuzeyinivəŞahAbbasməscidinidəziyarətediblər.

“Azərbaycanın cənub bölgəsinin 
mətbəx mədəniyyəti”

LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsi,LənkəranŞəhərİcra
Hakimiyyəti,AzərbaycanMilliKulinariyaMərkəzivəLənkəran
Turizm-İnformasiyaMərkəzininbirgətəşkilatçılığıiləLənkəran
şəhərində“Azərbaycanıncənubbölgəsininmətbəxmədəniy-
yəti”festivalıvərespublikaelmi-praktikkonfransıkeçirilib.

Festival iştirak
çıları ilk olaraq
“Lənkəran mətbəxi
uşaqların gözü ilə”
adlırəsmsərgisiilə
tanışolublar.Festi
valınaçılışmərasi
mində Mədəniyyət
Nazirliyinin Strateji
inkişaf və layihələ
rin idarə olunması
şöbəsininəməkda

şıNicatŞərifov,AzərbaycanMilliKulinariyaMərkəzininbaşdirek
toruTahirƏmiraslanov,LənkəranŞəhər İcraHakimiyyətibaşçı
sınınmüaviniMikayılCəfərzadə,LənkəranRegionalMədəniyyət
İdarəsininrəisiŞahinŞahbazovvədigərqonaqlarçıxışediblər.
Sonraelmipraktikkonfranskeçirilib,məruzələrdinlənilib.

Vətən qəhrəmanları unudulmur

Yeni mövsüm “Zınqırovlu pişik”lə açılıb
QaxDövlətKuklaTeatrı49-cumövsümünüƏhməd
Orucun“Zınqırovlupişik”əsəriəsasındahazırlan-
mışeyniadlıtamaşailəaçıb.Tamaşanışəhidvəqazi
uşaqlarıdaizləyiblər.

RejissorElşadRəhimzadəninquruluşverdiyi tamaşa
da rollarıArazMehrablı,AfətYaqubova,NuruMustafa
yev, AynurəAbbasova və başqaları oynayıblar. Səhnə
əsərininrəssamıMayisAbdullayevdir.
Hazırda teatrda 2021ci ilin repertuar planına daxil

edilən iki əsər– fransız yazıçısıŞarlPerronun “Yatmış
gözəl”vərusyazıçısıPavelMorozovun“Yırtıcıdovşan”
əsərləri əsasında səhnələşdirilən tamaşalar üzərində
məşqlərdavametdirilir.Birincitamaşaoktyabrınsonun
dauşaqlaratəqdimolunacaq.

“Milli müstəqillik ən böyük nemətdir”
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Qa yım-qə dim akt yor ta ma şa dan bir saat ön cə teat ra gəl-
mə li, qrim ota ğın da ha zır laş ma lı dır. Mən də o vax tı – saat 
18:00-ı seç dim. Sağ ol sun, mə ni ya nılt ma dı – söv də ləş di-
yi miz za man da ora da idi. Hər çənd hə min gün heç məş qi 

də yox idi. Sa də cə, məhz ad gü nün də də teatr da ol ma lı, özü nü 
səh nə ov qa tı na kök lə mə liy di. Çün ki ilk mi zan dan mo no ta ma şa-
sı nı oy na ya caq dı. Mən cə, bu mü sa hi bə onun la sa də cə söh bət 
yox, məhz onun mo no ta ma şa sı, lap is tə sə niz, per for man sı 
sa yı la bi lər. Təəs süf, əs lin də, nə yax şı ki, o ta ma şa nın tək ta ma-
şa çı sı mən idim...

– Xalq ar tis ti, “Şöh rət” or den-
li sə nət kar, Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın apa rı cı akt-
yo ru Nu rəd din Meh di xan lı da 
əla həz rət 65-lə gö rüş dü. Ma-
raq lı dır, ilk tə qaüdü nü zü ne cə 
xərc lə yə cək si niz? (Qaş la rı nı 
çat dı ğın dan və bir az emo-
sional ov qat da ol du ğun dan 
söh bə tə bir az yu mor qat maq 
is tə dim)…
– Yax şı ya dı ma sal dı nız, mən-

dən nə qə dər yaş lı akt yo ru muz 
var sa, ha mı sı nı bir ye rə, bir ma-
sa ət ra fı na top la ya cam. Həm 
dərd lə şə cə yik, həm də “Sa lam, 
qo ca lıq” de yə cəm (gü lür).

– Ahıl ya şı 70-dən son ra dır. 
Siz də ya man tə ləs di niz...
– Yox, biz də sər həd 65-dən 

baş la yır. Am ma 65 ya şa qə dər 
bir hə kim, bir müəl lim, bir akt yor 
ömür sü rür və özü nün ka mil lik 
mə qa mı na ye ti şir. Teatr, sə nət, 
ədə biy yat, söz ada mı nın ar tıq 
öy rə də bi lə cə yi mə qam dır. Bu 
mə qam da kı in san la ra öy rət mək 
im ka nı ya rat mı rıq sa, biz dən 
son ra gə lən lər nə yi öy rə nə cək-
lər?! Biz yad da şıq. Müx tə lif sa-
hə lər də ki yaş lı in san lar – və zi fə 
və sta tu sun dan ası lı ol ma ya raq, 
bu mil lə tin yad da şı dır, ta rix ya-
şa yıb lar. Biz lər bun lar dan im ti na 
edən də yad da şı mız dan, xa ti rə-
lə ri miz dən, dü nə ni miz dən im ti-
na elə miş olu ruq. Bu, mə ni çox 
kə dər lən di rir. Mə nə elə gə lir ki, 
elm və sə nət adam la rı ya şa dol-
duq ca da ha çox də yər qa za nır-
lar. Biz ya şı mı za, yad da şı mı za, 
xa ti rə lə ri mi zə hör mət et mə sək, 
sa ba hı mız ol ma ya caq.

– Müəy yən yaş dan son ra im ti-
na et mək da ha ağır dır, yox sa 
im ti na olun maq?
– Şəx sən mə nim üçün 65 yaş 

yaş de yil. Sa də cə ola raq, keç di-
yim yo lun uzun lu ğu dur. Mən dən 
so ruş sa nız ki, ömür de di yin nə-
dir, bax, on da du ru xa ram. Ömür 
haq qın da fi k rim son ay lar ta ma-
mən də yiş di. Bi lir si niz ki, İkin ci 
Qa ra bağ mü ha ri bə sin də mən 
50 gün cəb hə də ol dum. Ora da 
an la dım ki, əs lin də, hə yat o qə-
dər qiy mət li dir ki, onu boş ye-
rə sərf elə mək ol maz. Hər çənd 
Bi rin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də 
də ol muş dum. Am ma bu 50 gün 
mə nim bü tün hə ya tı mı, ona ba-
xı şı mı də yiş di. İna nın, bu 50 gü-
nü öm rü mün ən qiy mət li, sə mə-
rə li vax tı he sab edi rəm. 

– Ni yə?

– Ora da adam in san olur. Əs-
lin də, in san nə dir ora da an la-
yır san. Bu, xo şa gəl mək üçün 
de yi lən söz lər de yil. Öm rün və 
hə ya tın, in san lı ğın nə ol du ğu nu 
ora da gö rür sən. 

– Bu nu 18 yaş lı gənc əs gər də 
de yir.
– Hə, am ma mə nim 65 ya şım 

var, hə ya tı gör müş düm, ya şa-
mış dım. Gö zü mün qa ba ğın da 
ölüm haq qın da dü şün mə yən, 
onun nə ol du ğu nu ağ lın dan be-
lə ke çir mə yən və ölü mə, zə fə rə 
uçan 18-20 yaş lı oğul lar var idi. 
“İla hi, on la ra qol-qa nad ve rən 
nə idi, gö rə sən”, de yə tez-tez 
dü şü nü rəm. Tə bii k, bu ve ril miş 
mə nə vi tər bi yə dən, aşı lan mış 
ruh yük sək li yin dən qay naq la-
nır dı. Onu da nə ve rir di? Tə bii 
ki, ədə biy yat, sə nət, söz, mə-
də niy yət, teatr, ki no. Ya dım da-
dır, il lər əv vəl gü nor ta ta ma-
şa la rı na bə zən 100-150 nə fər 
əs gər gə ti ri lir di. Bə zi həm kar la rı-
mız da “ye nə təş kil edə bil mə yib-
lər, za lı əs gər lər lə dol du rub lar” 
de yir di lər. Am ma mən hə mi şə 
“On lar müs tə qil Azər bay ca nın 
əs gər lə ri dir” de yir dim və xü su-
si lə hə min ta ma şa çı lar üçün bü-
tün ener jim lə oy na yır dım. Elə 
bil on la rın, o ağız bü zən lə rin də 
əvə zin də əs gə rə, za bi tə ta ma şa 
gös tə rir dim. On da da, in di də bir 
da ha an la dım ki, akt yor luq sı ra-
dan pe şə de yil. Bu sə nət həm 
lə ya qət li ya şa ma ğa, həm də şə-
rəfl  ə öl mə yə səs lə yir. 

– Ba xı ram, siz hə lə də o ov-
qat da sı nız. Hiss olu nur, 44 
gün lük sa vaş si zin də hə ya ta 
ba xı şı nı za “əl gəz di rib”...
– Bə li, çox şey lə rə mü na si-

bə tim ta ma mi lə də yiş di. Dü nən 
mə ni acıq lan dı ran, aq res siv 
edən hər şe yə in di çox ra hat, 
sa kit ya na şı ram. Çün ki on lar 
mə nə çox mə na sız, bə sit gö rü-
nür. On la rın var lı ğı da, yox lu ğu 
da mə nim üçün heç nə ifa də et-
mir. Ora da 19-20 yaş lı gənc lər 
ne cə gü lə-gü lə ölü mün üs tü nə 
ge dir lər və bu nu dü şün mə dən, 
sa də cə, Və tən üçün edir lər sə, 
de mə li, da ha bö yük nəs nə lər 
üçün – o əs gər üçün, za bit üçün 
bü tün xır da-pa ra qa fa lı adam-
la rı he çə say maq olar. Sən bu 
boy da bö yük lü yü, mü qəd dəs li yi 
gö rən dən son ra hər şey mə na-
sız gə lir. Mə nim üçün əli öpü lə si 
in san və tə ni min əs gə ri dir, za bi ti-
dir. On lar sü but et di lər ki, bu və-
tə nin, bu bay ra ğın sa hi bi bi zik.

– Si zi bir müd dət əv vəl Fəx ri 
xi ya ban da, mər hum akt yor-
la rı mız dan bi ri nin anım təd-
bi rin də gör düm. Gər gin no ta 
kök lən miş di niz. O za man hiss 
et dim ki, siz unu dul maq aqi-
bə tin dən sar sı la bi lər si niz. Ya-
nı lı ram?
– Bə li, ya nı lır sı nız. Ək si nə, bu 

gün elə unu dul maq, elə yad dan 
çıx maq is tə yi rəm ki... 

– Par laq səh nə ömür lü yü ya-
şa mış akt yor ki mi bu ca vab 
inan dı rı cı gəl mə di. Yə qin hə-
yat da unu dul maq dan da nı şır-
sı nız.
– Hə, hə yat da da, sə nət də, 

səh nə də də. Nə dən və ni yə 
qor xum? Za tən bu aqi bə ti za-
man-za man bü tün bö yük sə-
nət adam la rı ya şa yıb lar. Çün ki 
unu dul maq üçün da ha bö yük 
is tək lə rim var. Ailə min, öv lad-
la rı mın, nə və min ya nın da da ha 
çox ol maq üçün unu dul maq is-
tər dim. Özüm lə baş-ba şa qal-
maq üçün unu dul maq is tər dim. 
İna nın, mə nim unu dul maq qor-
xum heç vaxt ol ma yıb. Bu hə-

yat da elə şey lər gör düm ki, siz 
de yən unu dul maq onun ya nın-
da çox ba la ca dır. Həm də ni yə 
unu du lu ram axı? Oğ lum-qı zım 
var, qo hum-qar da şım var. Mən 
65 il ya şa dım, nə yi ba car dım, 
elə dim. Bun dan son ra gu şə-
ni şin ol ma ğım da mə nim üçün 
is ti ra hət dir, ra hat lıq dır. Za tən 
ora da da dinc qal ma ya cam, ya-
za cam, müt ləq nə ilə sə məş ğul 
ola cam. Çün ki mən kənd ada-
mı yam. Kənd də bö yü mü şəm. 
Kənd ada mı nın unu dul maq qor-
xu su ola bil məz.

– Mən ti qi niz ma raq lı gə lir...
– İzah edim də. Şə hər də gün-

də bir mə həl lə də, bir mə kan da 
ola və hər bi rin də say sız adam-
lar ta nı ya bi lər sən. Am ma ora da 
ge də cə yin bir yer var: kən din 
qə bi ris tan lı ğı. Ora da isə ha mı 
doğ ma dır. Kənd də unu dul maq 
qor xu su yox dur... Gü nü bu gün 
qə ti qa da ğa qo yul sun ki, bəs 65 
ya şı olan lar üçün ta ma mi lə iş lə-
mə yə ica zə yox dur. “Baş üs tə” 
de yib, bu ba la ca otaq dan da yır-
yı ğış edib ge də cə yəm.

– İl lər əv vəl elə bu mə sə lə ət-
ra fın da si zin teatr da ya şa nan 
na ra hat lıq, söz-söh bət lər lə 
bağ lı mə qa mı xa tır la dım. Si-
zin də sə si niz bərk gə lir di və 
mən on da si zin öz 65 ya şı nı-
zın ta ma mın da kı eti ra zı nı zı 
tə səv vür elə dim.
– Çox ra ha tam, özü nüz də 

gö rür sü nüz. Mən he sab edi-
rəm ki, sa də cə, bö yük süz ev 
yi yə siz dir. Bu gün Ra fi q Əzi-
mov mə nim üçün bö yük dür, 

ağ saq qal dır. O gə lən də aya ğa 
qalx maq mə nim bor cum dur və 
qal xı ram da. Bu nu da özü mə 
şə rəf he sab edi rəm. Mən cə, 
yaş da da, sə nət də də mən dən 
bö yük dür, ni yə aya ğı na qalx ma-
yım? Siz na ra hat ol ma yın, mən 
çox ra ha tam. İş lə, la zım san 
de yər lər sə, iş lə yim, la zım de yi-
ləm sə, sağ olun. Qa zan köş kü, 
kən dim, da ha ge niş səh nə mə ni 
ora da göz lə yir.

– Səh nə, sə nət ömür lü yü 
gənc lik dən par laq olan akt yor-
su nuz. İl lər əv vəl in di ki ya şı-
nı zı ne cə tə səv vür edir di niz? 
Hə yat və sə nət ta le yi ni zi is tə-
di yi niz ki mi ya şa dı nız mı?
– Bü tün akt yor la rın rol nis gi li, 

edə bil mə dik lə ri nin ağ rı sı olur 
və mən də on lar dan xa li de yi-
ləm. Əmin olun, edə bi lə cək lə ri-
min heç 30 faizi ni edə bil mə dim. 
Hər çənd po ten sialım, gü cüm 
da ha ço xu na ça tır dı. Bu gün də 
var. Am ma təəs süf ki, hə mi şə 
hər şey sə nin is tə di yin ki mi ol-
mur. Yə ni müx tə lif sə bəb lər olur 
və sə nin işi nə ən gəl lər ya ra dı lır. 

Mən bu yo lu sa va şa-sa va şa 
get dim. Hər də fə də haq lı ol-
du ğu mu sü but et mək üçün sa-
vaş dım. Bəl kə də mə nim mü-
ba ri zə yə həsr elə di yim ener jim 
sə nə tə sərf elə di yim ener ji dən 
beş qat çox dur. Axı bi zi ni yə 
bu na məc bur edir di lər?! Bu 
gün o sa vaş, o mü ba ri zə yox-
dur. Ək si nə, çox ra hat dır. Bi-
zim dövr də o azad lıq, ra hat lıq 
yox idi. Am ma mən elə o teatr 
üçün da rı xı ram. 

– Yə qin bu da o döv rün qay-
nar ya ra dı cı mü hi ti ilə bağ lı dır.
– Tək cə o de yil. Hə min dövr-

də pe şə əx la qı an la yı şı var idi. 
Ora da hər kəs ye rin də idi, hər 
kəs ye ri ni bi lir di. Çün ki o za man 
əsl teatr tən qi di var idi, hər bir 
akt yo run yü kü nü bi lib o cür rol 
böl gü sü edən re jis sor lar var dı. 
İn di bu çər çi və lər yox dur, əvə-
zin də səh nə də büd rə yən də, 
bir-iki də fə ümu mi plan da gö rü-
nən də de yir ki, “mən ya rat dım”. 
Ən xo şum gəl mə yən söz odur. 
Di li miz zən gin dir, de nən ifa elə-
dim, oy na dım. Bu söz elə-be lə 
ifa də de yil ha. Am ma hər akt yor 
da ob raz ya rat mır. Akt yor pa-
xıl, xud pə sənd olar sa, özün dən 
baş qa ki mi sə gör məz sə, heç 
nə ya ra da bil məz. Mə nim üçün 
bu gü nün akt yo ru dün ya da baş 
ve rən hər bir ha di sə dən xə bə ri 
olan, ağ lı, in tel lek ti, mü ta liəsi, 
is te da dı bə ra bər şə kil də is ti fa də 
edə bi lən in san dır. Mə nim re jis-
so rum da akt yo rum dan qat-qat 
ar tıq in tel lek tə, dün ya gö rü şü nə 
sa hib ol ma lı dır ki, ar xa sın ca akt-
yo ru apa ra bil sin. 

– Pan de mi ya nın ya rat dı ğı fa-
si lə dən son ra adap ta si ya nı 
ne cə ke çir si niz?
– Ha zır da ta ma şa la rı mı zın 

bər pa sı ilə məş ğu luq. “Ölü lər”, 
“Al maz”, “Də li yı ğın ca ğı”, “Si nif 
yol daş la rı”, “Ah, bu uzun sev da 
yo lu”  ta ma şa la rı nın məşq lə ri ni 
edi rik.

– Akt yo ru qə li bə sal maq, sırf 
bir pro fi l də təq dim et mək də 
var və bu, ümu mi təs vi ri kor-
la yır...

– Yax şı, de yin gö rək bir fut-
bol mat çı nın ta le yi ni də yi şə cək 
oyun çu la rı ha ra da qo yur lar? 
Tə bii ki, hü cum da, əsas nöq tə-
lər də. Akt yor pro ses də ye ti şir, 
po ten sialı ora da üzə çı xır. Di gər 
tə rəf dən hər bir re jis sor da is tə-
yir ki, onun ta ma şa sı uğur lu ol-
sun. Han sı akt yor lo ko mo tiv ola 
bi lir sə, ta ma şa nın yü kü nü da şı-
yır sa, o akt yor la iş lə yir. 

– Bu, re jis so run akt yo run ar-
xa sın da giz lən mə yi de yil ki?
– Bu söz dən zəh ləm ge dir. Elə 

de yil, sa də cə, güc lü və zəif akt-
yor var və hər re jis sor da ça lı şır 
güc lü akt yor la iş lə sin. De mə li, 
hər bir akt yor daim öz üzə rin də 
ça lış ma lı və ən yax şı sı ol ma ğa 
can at ma lı dır. Hər bir re jis sor 
yax şı akt yo ru həm də ona gö rə 
se çir ki, ta ma şa sı yax şı alın sın. 
Yə ni siz de yən akt yo run uğu ru 
bu mə na da ba şa dü şü lür. İkin ci, 
üçün cü də rə cə li rol lar dan qorx-
maq la zım de yil. Mə nim üçün 
heç vaxt amp lua an la yı şı ol ma-
yıb. Bu da ha çox ko me di ya akt-
yor la rın da baş ve rir. Ta ma şa çı 
əl ça lıb gül dü sə, de mə li, hər şey 
əla dır və be lə da vam elə mək 
olar. Bu isə yan lış dır və uğur-
suz lu ğun əsa sı dır.

– Bir az da ta ma şa çı nı yo la 
ver mə yin...
– Ta ma şa çı pul və za man 

ayı rıb teat ra gə lir sə, biz ona tə-
şək kür elə mə li yik, nəin ki yo la 
ver mək. Bu, bir az xa rak ter mə-
sə lə si dir və öm rüm bo yu səh nə-
də də, hə yat da da “xal tu ra” elə-
mə dim. 45 il lik səh nə təc rü bəm 
var və bu za man ər zin də bü tün 
pro ses lər gö zü mün önün də baş 
ve rib. Ta ma şa çı ya ba xan ki mi 
za lı hiss edi rəm, on la rı is tə di yim 
əh va la gə ti rə bi li rəm. Ta ma şa çı 
bu nu an la yan da, sə nin yan ğı nı 
gö rən də ət ra fın da bir pər va nə 
ki mi do la nır. Yo la ver di yi ni gö-
rən də də sə ni sən dən də yax şı 
yo la ve rir. 

– Sə nə tə gəl di yi niz il lər də 
uğur lu te le vi zi ya ta ma şa la rı-
nız ol du və xey li ta nın dı nız. 
Am ma bö yük ki no ya ke çid 
alın ma dı. Teatr sev gi si ağır 
bas dı, yox sa ki no işi çə tin gö-
rün dü?
– Bə yəm ki no ya düş mək asan 

idi? Bi zim öm rü mü zün ən gö-
zəl, ən məh sul dar vaxt la rı get-
di, am ma ora la ra dü şə bil mə dik. 
Ne cə de yər lər, “div”lər bi zim ki-
no ya ge dən yo lu mu zu kəs di lər. 
Hət ta səs yaz ma ya, dubl ya ja da 
yol lar do lan bac lı, ma neəli idi. 
Də fə lər lə adım rol si ya hı sın dan 
çı xa rı lıb. Hət ta bir fi lm də çə ki liş 
mey dan ça sı na çıx dı ğım an da 
“Ca van oğ lan, sən yox, baş qa sı 
oy na ya caq” de di lər. Sağ ol sun-
lar, əvə zin də kas kad yor lu ğa ça-
ğı rır dı lar. Çün ki seç dik lə ri akt yor 
at ça pa, qı lınc oy na da, dö yüş 
səh nə lə rin də plas ti ka sı nı gös tə-
rə bil mir di. Ki no da il lər son ra, ar-
tıq ya şa do lan da “Ca vad xan”da 
oy na dım. Ona gö rə ki, sse na ri 
müəl li fi  də, re jis sor da ora da Nu-
rəd di ni gö rür dü. 

– Müəy yən yaş döv rün dən 
son ra akt yor lar bü tün səh nə ni 
ələ al maq üçün mo no ta ma şa-
la ra üs tün lük ve rir di lər. Siz də 

də bir təc rü bə ol du, yax şı da 
alın dı. Bəs ni yə da va mı gəl-
mə di?
– Mən hə mi şə mo no ta ma şa-

ya, tək oyu na ma raq lı ol mu şam 
və po ten sialı ma bu sa rı dan da 
çox gü və ni rəm. Bu, akt yo run 
güc nü ma yi şi dir. Mən “Krep pin 
so nun cu lent ya zı sı”nda bu nu 
is bat elə dim. Sağ ol sun lar, ta-
ma şa nı qə bul elə di lər, bə yən-
di lər. Bu ya xın lar da bir tək lif də 
gə lib. Adı nı çək mə yə cəm, am-
ma əmin olun ki, çox çə tin və 
ma raq lı iş ola caq. 

– Eşit dim şeir lər ki ta bı nı zı ça-
pa ha zır la yır sı nız.
– Bə li, bir aya çap dan çı xar. 

Bun dan baş qa, “Ya şa dı ğım bu 
ömür” ad lı me muarım da çap 
olu na caq. Ar dın ca da mü ha ri bə 
xa ti rə lə ri mi or ta ya çı xa ra cam. 
Mən də pan de mi ya nı, “ev də 
qal”ı be lə yo la sal dım.

– Yazmaq hansı ehtiyacdan 
yarandı? Deməyin ki, daxili 
tənhalıqdan?
– Or ta mək təb dən şeir ya zır-

dım. İl lər ke çir, ömür bi zi bə zən 
özü müz lə baş-ba şa qal ma ğa 
va dar edir. Yə qin şeir də on da 
ya ra nır. Mə nə to xu nan ağ rı-acı-
lar, tə la tüm lər. Mən Cə li la bad 
ra yo nu nun Ta hir li kən din dən 
çıx dı ğım gün dən hə ya tı mı qə lə-
mə alı ram... 

– 65 il lik öm rün sə nət də ke-
çən 45 ili. Ma raq lı dır, dağ 
kən din dən gə lən oğ la nın hey-
hat la rı çox dur, yox sa se vinc-
lə ri?
– (Də rin dən ah çə kir və dü zü, 

bu mə ni qor xu dur) Bü tün uşaq-
la ra bir məs lə hə tim var: bö yük-
lə ri nin sö zün dən çıx ma sın lar. 
Heç bir ata öv la dı nın pis li yi ni 
is tə məz. Mən ata mı din lə mə yib 
hü quq təh si lin dən im ti na et dim, 
sə nə ti seç dim və son 20 il də ağır 
peş man lıq ya şa yı ram. Dü şü nü-
rəm ki, o sa hə də da ha fay da lı 
ola, da ha çox iş gö rə bi lər dim. 
Xü su sən sə nət, ona mü na si bət-
də olan aşın ma mə ni peş man lı-
ğa yu var la dı. Sə nə ti mi zə, pe şə-
mi zə sev gi, hör mət göz lə yi rəm, 
gə rək bu də yər it mə yəy di. 

– Söh bə ti ad gü nü ov qa tı na 
kök lə yək. Gü nü ne cə ke çir di-
niz, kim lər dən təb rik al dı nız?
– Öv lad la rım dan, qo hum la-

rım dan, sə nət dost la rım dan. 
Siz dən əv vəl Mil li Məc li sin Mə-
də niy yət ko mi tə si nin səd ri Qə ni-
rə Pa şa ye va ilə gö rüş düm. Xey li 
dərd ləş dik. 

– Səh nə də Şah İs ma yıl Xə tai 
ro lu nu oy na maq nis gi li ni zi bi li-
rəm. Am ma ar tıq onun za ma-
nı ke çib, yaş çox dan ötüb. 65 
yaş lı Nu rəd din Meh di xan lı  in-
di ki mi  oy na maq is tə yir?
– Kral Li ri. O ro lu oy na yıb 

teatr da qal maq da olar, get mək 
də. O, sə nin gö rə cə yin işin nə-
ti cə sin dən ası lı dır. Yə qin bu da 
mə nim üçün qu qu şu nun son 
nəğ mə si ola caq...

– Gə lin, söh bə ti şeir lə bi ti rək. 
Bu ya şı nı zın mis ra la rı han sı-
lar dır?

– Mə nim öm rüm yaz qa rıy mış, 
  sən de mə, 
   Da ğa-da şa sə pə lən di,
  yox ol du...

Uzun yol gə lir sən və par ça-
par ça da ğa-da şa sə pə lə nir, yox 
olub ge dir sən...

Söhbətləşdi: H.NİZAMİQIZI

Səhnə arxasında yubiley söhbəti
Nurəddin Mehdixanlı: “Tamaşaçıya baxan kimi zalı hiss edir,

onları istədiyim əhvala gətirə bilirəm”

sənət 5

Çox dan be lə mən zə rə ilə rast-
laş ma mış dım. İl ya rım dan çox 
sü rən pan de mi ya fa si lə sin dən 
son ra teatr bi na sı önün də be lə 

qə lə bə lik gör mək göz lə nil məz idi. 
Xü su sən teat rın kas sa sı qar şı sın da 
“Ne cə yə ni bi let yox du”, “On layn 
sa tış edir siz, çox əcəb, bəs be lə 
can lı gə lib kas sa da da ya nan la rı 
dü şün mür süz” ki mi sual lar ve rən 
ni ga ran ta ma şa çı la rı gör mək lap 
xo şu ma gəl di... Əl qə rəz, on la rı 
da, əli hər şey dən üzü lüb iri afi şa 
önün də fo to çək di rən lə ri də ar-
xa da qo yub bi na ya da xil olu ram. 
Bu dəm ya dı ma mər hum teatr 
xa dim lə rin dən bi ri nin söz lə ri dü-
şür: “Akt yo run adı nı afi şa da gö rüb 
gə lən ta ma şa çı ol duq ca teatr da 
ya şa ya caq, akt yor da...”.

Az ön cə gör dü yüm mən zə rə dən son ra 
onun nə qə dər haq lı ol du ğu nu bir da ha 
an la dım. Bu ax şam (16 okt yabr) onun – 
ta ma şa çı nı teat ra gə ti rən akt yo run, Xalq 
ar tis ti Nu rəd din Meh di xan lı nın ax şa mı idi. 

Öm rü nü həsr et di yi, ən gö zəl il lə ri ni ke çir-
di yi Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın səh nə-
sin də 65 yaş lı sə nət ka rın yu bi ley ta ma şa sı 
əsl sə nət bay ra mı əh va lı na kök lən miş di.

Ön cə səh nə yə Mə də niy yət Na zir li yi 
İn cə sə nət və qey ri-mad di mə də ni irs 
şö bə si nin mü di ri Fə rəh Aca lo va çıx dı. 
Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun təb-
rik mək tu bu oxun du. Mək tub da akt yo-
run mil li teatr sə nə ti mi zin in ki şa fın da 
xid mət lə ri, bir-bi rin dən fərq li və ma raq lı 
rol lar oy na ma sı, sə nət kar ki mi xal qı nın 
sev gi və rəğ bə ti ni qa zan ma sı, Və tə ni-
nə bağ lı teatr xa di mi ki mi döv lə tin də 
diq qət mər kə zin də ol ma sı, fəx ri ad lar 
və mü ka fat lar la əmə yi nin qiy mət lən di-
ril mə si qeyd olu nur du. 

Ar dın ca Aka de mik Mil li Dram Teat rı-
nın di rek tor müavi ni Ha cı ba ba Məm mə-
dov səh nə yə çı xa raq kol lek ti vin adın dan 
teat rın bə dii rəh bə ri və di rek to ru Azər 
Pa şa Ne mə to vun təb rik mək tu bu nu 
oxu du. Nu rəd din Meh di xan lı nın sə nət 
yo lun dan, aka de mik teat rın səh nə sin də 
ya rat dı ğı yad da qa lan ob raz lar dan bəhs 
edil di, akt yor mə ziy yət lə ri sa da lan dı.

Al qış sə da la rı al tın da pər də lər açıl-
dı və öl məz Mir zə Cə li lin daim dip di-
ri “Ölü lər”i ye ni dən səh nə də “zü hur” 
et di. Hər za man müasir və təəs süf ki, 
hər daim ağ rı ilə gü lüb, də rin sar sın tı 
ilə mü şa yiət et di yi miz cə ha lət, xu ra fat 
və ax maq lı ğın ən di bi ni gös tə rən əsə-
rin ca ri re per tuar da kı səh nə həl li ədi bin 
150 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə ər sə yə 
gə lib.  Xalq ar tis ti Azər Pa şa Ne mə to-
vun qu ru luş ver di yi ta ma şa nın Şeyx 
Nəs rul la hı Nu rəd din Meh di xan lı idi. 

Səh nə əsə rin də di gər rol la rı Xalq ar-
tist lə ri La lə zar Mus ta fa ye va, Ra fi q Əzi-
mov, Ha cı İs ma yı lov, Sa bir Məm mə dov, 
Əli Nur, Əmək dar ar tist lər Anar Hey bə-
tov, As lan Şi rin, El şən Rüs tə mov, El xan 
Qu li yev, Mə za hir Cə li lov, Ka zım Hə sən-
qu li yev, Mir zə Ağa bəy li, akt yor lar El çin 
Əfən di, Ra min Şı xə li yev, Vü sal Mus ta-
fa yev, Ca nə li Ca nə li yev, El nur Qə di rov, 
Rüs təm Rüs tə mov, Mət ləb Ab dul la yev, 
Xə di cə Nov ruz lu, Lə man İma no va, Ra-
da Nə si bo va oy na yır dı lar.

Əsər dən irə li gə lən mə nə vi əsa rət, 
qu ru luş həl li nin çox funk si ya lı tə sir im-

kan la rı akt yor la rın ifa sın da özü nə məx-
sus ça lar lar la açı lır dı. Ya ra dı cı he yət 
Cə lil Məm məd qu lu za də dü şün cə lə ri ni, 
XX əs rin əv vəl lə ri nə aid edi lən, əs lin də, 
za ma nı ol ma yan möv hu mat və ca hil li yin 
dra ma tik löv hə lə ri ni dol ğun tə cəs süm 
et di rə bil di. 

Bu mə na da iki saata ya xın səh nə də 
əsl oyun nü ma yi şi edən Şeyx Nəs rul lah 
– Nu rəd din Meh di xan lı akt yor kə ra mə-
ti ni ne cə la zım dı sa gös tər di.

Elə ta ma şa çı sı na tə şək kür nit qi ni də 
oyu nu ki mi tə bii, sə mi mi və pe şə kar 
et di. Dö nə-dö nə onu sü rək li al qış la yan 
audi to ri ya və tə rəf-mü qa bil lə ri önün də 
tə zim et di və hər kə sə min nət dar lı ğı-
nı bil dir di. 22 ya şın da ilk də fə çıx dı ğı 
aka de mik teat rın səh nə sin də ol ma ğın 
se vinc və hə yə ca nı nı 65 ya şın da da 
ey ni şövq və ener ji ilə ta ma şa çı sı na 
ötür dü...

HƏMİDƏ

“Kəramət  göstər,  ya  şeyx”

xum heç vaxt ol ma yıb. Bu hə-

yat da elə şey lər gör düm ki, siz 

Mən bu yo lu sa va şa-sa va şa 
get dim. Hər də fə də haq lı ol-
du ğu mu sü but et mək üçün sa-
vaş dım. Bəl kə də mə nim mü-
ba ri zə yə həsr elə di yim ener jim 
sə nə tə sərf elə di yim ener ji dən 
beş qat çox dur. Axı bi zi ni yə 
bu na məc bur edir di lər?! Bu 
gün o sa vaş, o mü ba ri zə yox-
dur. Ək si nə, çox ra hat dır. Bi-
zim dövr də o azad lıq, ra hat lıq 
yox idi. Am ma mən elə o teatr 
üçün da rı xı ram. 

– Yə qin bu da o döv rün qay-

65 yaşın etirafı

“Atamı dinləməyib hüquq 
təhsilindən imtina etdim, 

sənəti seçdim və son 20 ildə 
ağır peşmanlıq yaşayıram. 
Düşünürəm ki, o sahədə 

daha faydalı ola, daha çox 
iş görə bilərdim...”.
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ŞimaliKiprTürkCümhuriyyə
tininBakıdakınümayəndə
liyininmədəniyyətvətəhsil
əlaqələriüzrəattaşesi

TevfikUlualölkəmizinmədə
nihəyatındafəallığıiləseçilir.
O,1990cıildənŞimaliKiprin
təhsilocaqlarındaingilisdi
linintədrisiiləməşğulolub.
2019cuildənisəölkəsinin
Azərbaycandakınüma
yəndəliyininmədəniyyətvə
təhsiləlaqələriüzrəattaşe
sivəzifəsindəçalışır.Tevfiq
bəyeynizamandapeşəkar
fotoqrafdır.İtaliyanınFloren
siyaşəhərindəfotoqrafiya
sənətiüzrətəhsilalıb.Birçox
beynəlxalqsərgivəmüsabi
qələrinqalibiolub,həmçinin
fotomüsabiqələrdəmünsif
kimidəiştirakedir.Ölkəmiz
dəolduğumüddətdəsevimli
sənətinidədavametdirir,
maraqlıfotolarçəkir.

– Tev fik bəy, Azər bay ca na gə
lə nə qə dər öl kə miz haq qın da 
nə bi lir di niz?
– Bu və zi fə nin mə nə hə va lə 

edil mə sin dən çox məm nun ol
dum. Azər bay ca nı adətənə nə 
ba xı mın dan biz lə rə çox bən zə
yən, kök, dil və din bir li yi olan, 
ta ri xi və mə də niy yə ti zən gin 
qar daş öl kə ki mi ta nı yır dım. 
Tə bii zən gin lik lə ri ilə bə ra bər 
“kü lək lər şə hə ri” olan Ba kı hər 
za man diq qə ti mi çə kən mə kan
lar dan bi ri idi. 

– Ha zır da öl kə lə ri mi zin mə də
ni əla qə lə ri ni ne cə qiy mət lən
di rir si niz?
– İlk ön cə onu qeyd edim ki, 

hər il 15 No yabr – Şi ma li Kipr 
Türk Cüm hu riy yə ti nin elan edil
di yi gün və 20 İyul – Ba rış və 
Müs tə qil lik Bay ra mın da, həm
çi nin müx tə lif fes ti val lar, id man 
ya rış la rı və bey nəl xalq konf
rans lar da iki öl kə nin elm və 
mə də niy yət adam la rı ya xın dan 
iş ti rak edir. Azər bay ca nın ədə
biy yat və mə də niy yə ti nin bö yük  
şəx siy yət lə ri – Ni za mi, Fü zu li, 
Üze yir Ha cı bəy li, Qa ra Qa ra
yev, Rə şid Beh bu dov və baş
qa la rı Şi ma li Kipr də yax şı ta nı
nır. Dü şü nü rəm ki, mə də niy yət, 
ədə biy yat və təs vi ri sə nət sa hə
lə rin də əla qə lə rin qar şı lıq lı şə
kil də in ki şaf et di ril mə si mə də ni 
əmək daş lı ğın in ki şa fı nı da ha da 
sü rət lən di rə cək.

– Fəaliy yə tə baş la yan da yə
qin ki, qar şı nı za qoy du ğu nuz 
müəy yən priori tet lər var idi. 
On la rı ye ri nə ye ti rə bil di niz
mi? 
– Ən bö yük məq səd lə ri miz 

təh sil və mə də niy yət sa hə lə rin
də əla qə lə ri in ki şaf et dir mək və 
da ha çox əmək daş lıq et mək dir. 
Şi ma li Kip rin 21 uni ver si te tin də 
müx tə lif öl kə lər dən 100 min dən 
çox tə lə bə təh sil alır. Uni ver
si tet dip lom la rı mı zın dün ya da 
ta nın ma sı, gö zəl tə biəti, so sial 
du ru mu, təh lü kə siz mü hi ti və 
yük sək key fiy yət li təh si li sa yə
sin də Şi ma li Kipr xa ri ci tə lə bə lər 
üçün ca zi bə mər kə zi nə çev ri
lib. Dün ya nın 140 öl kə sin dən 
gənc lər Şi ma li Kipr də gə lə cək 
kar ye ra la rı nın tə mə li ni qo yur lar. 
Qar daş Azər bay can dan tə lə bə
lə rin sa yı nın art ma sı əla qə lə ri
mi zi güc lən di rə cək. CO VİD19 
pan de mi ya sı bü tün dün ya da 
təh si lə, mə də niy yə tə mən fi tə sir 
gös tər di. Təh sil və mə də niy yət 
sa hə lə rin də plan lar ta ma mi lə 

da yan dı və ya ya vaş la dı. Bir 
sı ra təd bir lər tə xi rə sa lın dı. İn
şal lah, gə lə cək də plan la rı mı zı 
da vam lı şə kil də hə ya ta ke çi rə
cə yik. 

– İn di isə ya ra dı cı lı ğı nız dan 
da nı şaq. Da ha çox port ret, 
tə biət mən zə rə lə ri ni çək mə yi 
xoş la yır sı nız. Bu nun sə bə bi 
nə dir?

– Əs lin də, stu di ya və mak
ro fo toq ra fi ya is tis na ol maq la 
bü tün sa hə lər də şə kil çək mə
yi se vi rəm. Bun la rın əv və lin də, 
de di yi niz ki mi, mən zə rə, port
ret, sə ya hət və id man fo toq ra
fi ya sı da ya nır. Tə biət sev gi si 
si zi mən zə rə fo toq ra fi ya sı na 
yö nəl dir. Tə biət də ki rəng lə rin və 
mən zə rə lə rin müx tə lif i yi hey
rət lən di ri ci dir və bu gö rün tü lə ri 
sax la maq, fo to yad da şa kö çür
mək və pay laş maq is tə yir sən. 
Gü nəş do ğan da və ya ba tan da 
təs vir edi lə bil mə yən gö zəl lik lər 
ya ra nır. Şə hər mən zə rə lə ri də 
çox gö zəl ma te rial ve rir. Dü şü
nü rəm ki, Azər bay ca nı mız tə bii 
gö zəl lik lə ri ilə kəşf edil mə yi göz
lə yən bir öl kə dir. Coğ ra fi ya sı, 
dağ la rı, me şə lə ri, çay la rı, göl
lə ri və şə la lə lə ri ilə möh tə şəm 
kadr lar çə kə bi lər si niz. Xü su sən 
də Ba kı köh nə ta ri xi bi na la rı və 
müasir bən zər siz me mar lı ğı ilə 
fo toq raf ar üçün çox cəl be di ci 
bir şə hər dir. Port ret ilə in san
la rın duy ğu və dü şün cə lə ri ni 
fo to şə kil də əks et dir mək üçün 
gö zəl janr dır. Uşa ğın gü lü şün
də ki gö zəl lik, ağıl, mə na, kə dər 
və ya xoş bəxt lik, yaş lı ada mın 
ba xış la rın da bu hiss lə ri tu tub 
ölüm süz ləş dir mək. Sə ya hət 
və id man fo toq ra fi ya sın dan da 
zövq alı ram.

– Bey nəl xalq la yi hə lər də çox
say lı mü ka fat lar da qa zan mı
sı nız... 
– 2008ci il dən fo toq ra fi ya 

ilə ma raq la nı ram. Elə hə min il 
“FODER” Kipr Türk Fo toq raf

lar Dər nə yi nə üzv ol mu şam və 
uzun il lər İda rə he yə tin də ça
lış mı şam. İn di də dər nə yin üz
vü yəm. Fo toq ra fi ya müəl li mi 
və mün sif üz vü ki mi üzə ri mə 
gö tür dü yüm öh də li yi ye ri nə ye
tir mi şəm. Öl kə miz də və xa ric də 
iş ti rak et di yim mil li və bey nəl
xalq fo toq ra fi ya ya rış ma la rın da, 
sər gi lər də mü ka fat lar al mı şam. 

2019cu il də Bey nəl xalq Fo toq
ra fi ya Sə nə ti Fe de ra si ya sı nın 
gü müş mü ka fa tı na la yiq gö rül
mü şəm. An caq heç vaxt mü ka
fat qa zan maq üçün mü sa bi qə
lə rə qa tıl ma mı şam.

– Bu ilin ap re lin də si zin nü ma
yən də li yin Ba kı da təş kil et di yi 
“Qar daş öl kə lər” ad lı fo to sər gi 
ma raq la qar şı lan dı. Sər gi nin 
ide ya sı ne cə ya ran mış dı?
– Öl kə miz lə bağ lı fo to şə kil lər 

və və zi fə mə baş la dı ğım 2019cu 
ilin iyul ayın dan bə ri Azər bay
can da çək di yim şə kil lər dən iba
rət bir sər gi aç maq hə mi şə ağ
lım da idi. Sər gi ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin və gör kəm li of tal mo loq 
alim, aka de mik Zə ri fə xa nım Əli
ye va nın ana dan ol ma sı nın 98ci 
il dö nüm lə ri nə həsr olun du və bö
yük ma raq do ğur du. Dü şü nü rəm 
ki, be lə bir sər gi mə də niy yət və 
in cə sə nət fəaliy yət lə ri nin öl kə
lə ri mi zin qar şı lıq lı ta nı tı mın da 
oy na ya ca ğı ro lu gös tər mək ba
xı mın dan yax şı bir nü mu nə ol du. 

– Qar şı da han sı la yi hə lə ri niz 
göz lə ni lir?
– Döv lə ti miz hər il im kan lar çər

çi və sin də öl kə miz də təh sil ala caq 
azər bay can lı tə lə bə lə rə müx tə lif 
təh sil tə qaüd lə ri ve rir. Bu il əla və 
ola raq Tür ki yə və Azər bay can İş 
Adam la rı və Sə na ye çi lər Bir li yi
nin (TÜİB) baş qa nı Hü se yin Bü
yük fı ra tın rəh bər li yi ilə baş la dı lan 
“Bir mil lət, bir ürək” kam pa ni ya
sı sa yə sin də öl kə miz də ki üç 
uni ver si tet ümu mi lik də 22 təh
sil tə qaüdü ve rə cə yi ni bil dir di. 

Bu əla və tə qaüd Şi ma li Kip rə 
təh sil al ma ğa gə lə cək Qa ra bağ 
mü ha ri bə si şə hid lə ri və  qa zi
lə ri nin öv lad la rı üçün nə zər də 
tu tu lub. Ey ni za man da Azər bay
can Döv lət Tər cü mə Mər kə zi ilə 
Azər bay can ədə biy ya tı nın, ta rix 
və mə də niy yə ti nin təb li ği məq
sə di lə əmək daş lıq əla qə si qu ru
lub. “Qar daş öl kə lər” sər gi mi zi 
Ba kı dan sa va yı di gər şə hər lər
də də nü ma yiş et dir mək is tə yi
rik. İm kan da xi lin də mə də niy yət 
və təh sil sa hə sin də ye ni la yi hə
lər üzə rin də ça lı şı rıq.

– Azər bay ca nın re gion la rı na, 
gəz mə ligör mə li yer lə ri nə sə ya
hət et mək im ka nı nız olub mu?
– Bə li, für sət düş dük cə gö zəl 

Azər bay ca nı gə zib ta nı ma ğa ça
lı şı ram. Qo bus tan qo ru ğu, pal çıq 
vul kan la rı, Atəş gah mə bə di, Ya
nar dağ, elə cə də Şa ma xı, Oğuz, 
Qu ba, Qə bə lə, İs ma yıl lı və s. ra
yon la rın gö zəl tə biət mən zə rə lə ri 
ilə ta nış ol mu şam. An caq hə lə 

gör mə li da ha çox mə kan və ta ri
xi yer lər var. Ən bö yük ar zum isə 
30 il lik həs rət dən son ra iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə ri zi ya rət 
et mək dir. Yə qin ki, tez lik lə bu ar
zum da real la şar.

– Öl kə mi zin mə də ni hə ya tı na 
bə ləd li yi niz ne cə dir?
– Aka de mik Ope ra və Ba let 

Teat rın da Üze yir bə yin  “Ley li 
və Məc nun” və “Ko roğ lu” ope
ra la rı nın ta ma şa sı na bax mı
şam. Ba kı ta ri xi bi na la rı ilə açıq 
ha va mu ze yi nə bən zə yir. Hər 
yer də, hər künc də ta ri xi bir bi
na və ya abi də var. Si ya sət dən 
sə nə tə qə dər öl kə nin gör kəm li 
şəx siy yət lə ri nin abi də lə ri ni qo
ru maq la on la rın gə lə cək nə sil
lər tə rə fin dən ta nı dıl ma sı çox 
yax şı bir təc rü bə dir. Hey dər Əli
yev Mər kə zi nin ay rı bir gö zəl li yi 
var və çox məq səd li mə də niy
yət mər kə zi dir. Bü tün dün ya
nın gör mək is tə di yi bir me mar
lıq şe dev ri dir. Ye ri gəl miş kən, 
məş hur me mar Za ha Ha di din 
la yi hə rəh bə ri ol du ğu bu möh
tə şəm ti ki li nin  me mar la rın dan 
bi ri Şi ma li Kipr dən Saf et Ka ya 
Be ki roğ lu dur. Mil li Xal ça Mu ze
yi də tək rar sız bir mə kan dır. Bir 
söz lə, Azər bay can da gör mə li, 
zövq al ma lı zən gin bir mə də
niy yət aura sı var.

– Mü sa hi bə yə gö rə tə şək kür 
edi rəm.
– Mən də oxu cu la rı nız la ün

siy yət im ka nı ya rat dı ğı nı za gö rə 
min nət da ram. 

L.AZƏRİ

Qəhrəmanlar can verir 
yurdu yaşatmaq üçün

AzərbaycanİstiqlalMuzeyi44günlükVətənmüharibəsişəhidlə
rininəzizxatirəsinəhəsrolunmuş“Qəhrəmanlarcanveriryurdu
yaşatmaqüçün”adlılayihəüzrəsilsilətədbirlərəbaşlayıb.

Okt yab rın 19
da la yi hə nin ilk 
sər gi sin də Və tən 
Mü ha ri bə si Qəh
rə ma nı, pol kov nik
ley te nant  Or xan 
Ək bə rov, Və tən 
mü ha ri bə si şə hid
lə ri – ka pi tan lar 
Ar zu İs gən də rov 
və Sa mid Əs gə ro
vun şəx si əş ya la rı 
nü ma yiş et di ri lib. 

Təd bir də İs tiq lal Mu ze yi nin di rek to ru Sə di Mir se yib li, eh ti yat da 
olan pol kov nik Şair Ra mal da nov, şə hid ka pi tan Ar zu İs gən də ro
vun qar da şı – Və tən mü ha ri bə si iş ti rak çı sı Amil İs gən də rov, Və
tən Mü ha ri bə si Qəh rə ma nı, pol kov nikley te nant Or xan Ək bə ro
vun əmi si Yu sif Ək bə rov, şə hid ka pi tan Sa mid Əs gə ro vun ana sı 
Se vinc Əs gə ro va və şə hi din dö yüş yol da şı, gi zir Amil  Əbi lov 
çı xış edib lər. Və tən Mü ha ri bə si Qəh rə ma nı Or xan Ək bə ro vun 
qı zı ata sı ilə bağ lı xa ti rə lə ri ni bö lü şüb.

Sər gi də şə hid lə rə məx sus hər bi ge yim lər, on la rın dö yüş yo lu
nu əks et di rən fo to lar və di gər şəx si əş ya lar sər gi lə nir. Təd bir də 
şə hid ailə lə ri, Döv lət Sər həd Xid mə ti Aka de mi ya sı nın kur sant la
rı, Ni za mi ra yo nu 10 say lı tam or ta mək tə bin müəl lim və şa gird
lə ri iş ti rak edib lər. 

La yi hə nin ilk sər gi si 23 okt yabr ta ri xi nə dək açıq ola caq. 

Qardaşlıq dastanı səhnəyə çıxır
Tarixdəngələnqardaşlıqbağlarıilə,eynitarixi,mədəniyyəti,
kədərvəzəfərləribərabəryaşayanbirmillət,ikidövlətinheka
yəsisəhnəyəçıxarılır.

Okt yab rın 22də An ka ra nın Konq res və Sər gi Mər kə zin də “Bir 
mil lət – i ki döv lət” ad lı vi zual ta ma şa nü ma yiş olu na caq. Tür ki yə 
və Azər bay can dan 100 sə nət çi nin iş ti ra kı ilə li rik, müasir və xalq 
rəqs lə ri, teat ral səh nə lə rin bir ara da ol du ğu təq di mat ta ma şa çı
la ra unu dul maz an lar ya şa da caq. Beş il sü rən məşq sa yə sin də 
ər sə yə gə lən iki his sə li (hə rə si 45 də qi qə) la yi hə 12 fərq li səh nə 
per for man sı nı əha tə edə cək.

Bu ba rə də la yi hə nin Azər bay can dan olan iş ti rak çı sı Tur xan 
Nə cəf xan lı mə lu mat ve rib. O bil di rib ki, la yi hə nin rəh bə ri Ser hat 
Tu rak məş hur “Ana do lu atə şi” qru pu nun rəq qa sı ki mi il lər dir bü
tün dün ya nı do la şa raq türk lü yü, türk mə də niy yə ti ni təb liğ edir. 
Bu gün isə uzun müd dət dir üzə rin də ça lış dı ğı və xə ya lı nı qur du
ğu la yi hə ni ger çək ləş di rir.

Qeyd olu nub ki, rəqs şousu Tür ki yə və Azər bay ca nın keç miş
dən bu gü nə ən önəm li ha di sə lə ri ni, Ni za mi Gən cə vi, Möv la nə, 
Meh met Akif Ər soy, Əh məd Ca vad və s. gör kəm li şəx siy yət lə rin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rə cək. Mü zikl də ha di sə lər Də də 
Qor qu dun di li ilə nəql olu nur.

La yi hə nin Tür ki yə və Azər bay can la ya na şı, di gər türk dil li öl kə
lər də və Av ro pa da da təq dim edil mə si nə zər də tu tu lur.

LALƏ

Kitabxanada uşaq yazarı ilə görüş
F.KöçərliadınaRespublikaUşaqKitabxanasında“nağılsaatı”
çərçivəsindəuşaqyazarıMehribanNağıyevailəgörüştəşkil
olunub.Görüşdəpaytaxtdakı60nömrəlitamortaməktəbin2ci
və3cüsinifşagirdləriiştirakediblər.

Ya zı çı “Xa rı bül
bül və Gü nə şin 
na ğı lı”, “Lov ğa tül
kü”, “Dərd li kir pi” 
na ğıl la rı nı, he ka
yə və təm sil lə ri ni 
oxu yub, “Qaz lar”, 
“Şu şa”, “Gi cit kən” 
və s. şeir lə ri ni 
səs lən di rib. 

Uşaq la rın sual
la rı nı ca vab lan dı
ran Meh ri ban Na

ğı ye va əsər lə ri nin möv zu la rı nı real hə yat dan al dı ğı nı, ba la ca lar 
üçün ya zıbya rat maq dan xoş bəxt ol du ğu nu de yib. Bil di rib ki, 
uşaq lar üçün ya zı lan əsər lər, na ğıl lar hər bir uşa ğın söz eh ti ya
tı nın zən gin ləş mə si nə və sə lis nit qə ma lik ol ma sı na kö mək edir. 

Gö rü şün so nun da müəl lim və va li deyn lər “na ğıl saatı”nın təş ki li 
üçün ki tab xa na kol lek ti vi nə və ya zı çı ya min nət dar lıq la rı nı bil di rib lər. 

Son da uşaq la ra ya zı çı nın im za la dı ğı “Uşaq la rın şeir pa yı”, 
“Əs mə rin sehr li zən bi li”, “Ay sə ni, tül kü lə lə” na ğıl ki tab la rı və 
ki tab xa na nın “Göy qur şa ğı” jur na lı hə diy yə edi lib.

Qeyd edək ki, Meh ri ban Na ğı ye va nın uşaq lar üçün yaz dı ğı 11 
ki ta bı işıq üzü gö rüb. Onun əsər lə ri tər bi yə vi əhə miy yə tə ma lik dir 
və uşaq la rı yük sək mə nə vi key fiy yət lə rə sa hib ol ma ğa səs lə yir.

ZəfərləbitənVətənsavaşımızaədə
biyyatın,kinonun,musiqinin,teatrın,
ümumənyaradıcısənayeninmü
nasibəti,bəzəndəmünasibətsizliyi
haqqındateztezmüzakirəaparırıq.
İkinciQarabağmüharibəsininsənət
dəinikasıbarədətəhlilapararkən
teatrlabağlıikimüsabiqədiqqətimizi
cəlbetdi.Hərçəndkönülistərdiki,
beləlayihələrdahaçoxolsun...

Mü sa bi qə lər dən biri ni Azər bay can 
Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı (AT Xİ) təş kil 
edir. Qu rum 18 no yabr ta ri xin də Və
tən mü ha ri bə sin də şan lı Qə lə bə mi zin 
il dö nü mü nə həsr olun muş “Qa lib olan 
Azər bay can” ad lı teatr fes ti va lı ke çi rə
cək. Təş ki lat çı lar pan de mi ya şə raiti nə 
uy ğun ola raq ta ma şa la rı vi deofor mat
da qə bul et sə lər də, fes ti val gün lə ri ni 
can lı ün siy yət lə ke çir mə yi dü şü nür lər.

Fes ti va lın ke çi ril mə sin də əsas məq
səd Ali Baş Ko man da nın rəh bər li yi ilə 
Or du mu zun gös tər di yi qəh rə man lı ğı, 
ta rix də əbə di qa la caq Zə fə rə doğ ru 
ge dən çə tin və şə rəf i yo lu əks et di rən 
dra ma tur ji nü mu nə lə rin sa yı nı ar tır
maq, mil li mə də niy yət mə ka nın da baş 
ve rən ya ra dı cı lıq pro ses lə ri ni fəal laş
dır maq dır.

Mün sif ər he yə ti tə rə fin dən se çi lə cək 
ta ma şa lar 18 no yabr ta ri xin də AT Xİ
nin za lın da oy na nı la caq və ge niş audi
to ri ya nın mü za ki rə si nə çı xa rı la caq.

İkin ci la yi hə Mə də niy yət Na zir li yi və 
“Teat ro.az” sə nət por ta lı nın ke çir di
yi “4.4 Qı sa Ta ma şa lar Fes ti va lı”dır. 
Bu la yi hə nin də məq sə di Azər bay can 
Or du su nun par laq Qə lə bə si nin bə
dii ək si, həm çi nin mil li teatr sə nə ti nin 
rə qəm sal dün ya da təb li ği dir. Fes ti val 
həm də pan de mi ya nın do ğur du ğu ob
yek tiv sə bəb lər üzün dən dur ğun laş
mış teatr pro se si nin dir çəl dil mə si və 
teatr xa dim lə ri ni ya ra dı cı tə şəb büs
lə rə təş viq et mək məq sə di ni qar şı ya 
qo yub. 

Fes ti va lın adı rəm zi mə na da şı yır. 
Qo şa 4 rə qə mi ən ye ni ta ri xi mi zin şan lı 
sə hi fə lə ri ni təş kil edən 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də qa zan dı ğı mız Zə fə ri və 
bu qa li biy yət yo lu nun tə mə li nin qo yul
du ğu 2016cı ilin dörd gün lük Ap rel dö
yüş lə ri ni sim vo li zə edir.

Otuz ilə ya xın iş ğal al tın da olan tor
paq la rı mı zın rə şa dət li Azər bay can Or
du su tə rə fin dən 44 gün lük Və tən mü
ha ri bə sin də azad edil mə si mil li teatr 
sə nə tin də də öz tə cəs sü mü nü tap ma
lı dır. Bu mə na da, ina naq ki, “4.4 Qı sa 
Ta ma şa lar Fes ti va lı” xal qı mı zın haqq 
sa va şın da kı qa li biy yə ti ni Azər bay can 
teatr ta ri xin də əbə di ləş dir mək lə ya na
şı, teatr mü hi tin də ki sü ku nə ti də ara
dan qal dır ma ğa, teatr sə nə ti nin təb li ği
nə və in ki şa fı na xid mət edir.  

La yi hə ba rə də mə lu mat ve rən sə nət 
por ta lı nın tə sis çi si, teatr şü nas El çin 
Cə fə rov fes ti va lın teatr ic ti maiy yə ti tə
rə fin dən ma raq la qar şı lan dı ğı nı de yir: 
“Döv lət teatr la rın dan, özəl teatr kol lek
tiv lə rin dən, elə cə də müs tə qil sə nət
çi lər dən çox lu mü ra ciət lər da xil olub. 
Xü su sən gənc lə rin la yi hə yə ma raq 
gös tər mə si, pay taxt teatr la rı ilə ya na şı, 
böl gə teatr la rı nın da fes ti va la qo şul ma
sı həm təş ki lat çı, həm də teatr şü nas 
ki mi mə ni çox se vin di rir. Ta ma şa la rın 

qə bu lu mər hə lə si 15 okt yabr da ba
şa çat sa da, mü ra ciət edən lər hə lə də 
var. Fes ti va lın proq ra mı zən gin ola caq. 
Ta ma şa la rın nü ma yi şi no yab rın bi rin ci 
həf tə si nə nə zər də tu tu lub. La yi hə ilə 
bağ lı  Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı ilə də da
nış mı şıq. İs tə yi rik ki, ta ma şa la rın mü
za ki rə si nə, pe şə kar mün sif ər he yə ti 
ilə ya na şı, AT Xİnin nəz din də “Teatr şü
nas lar la bo ra to ri ya sı”nın gənc eks pert
lə ri də cəlb edil sin. Bu cür la yi hə lər də 
gənc tən qid çi lə rin də iş ti ra kı teatr pro
se si nin in ten siv ləş mə si və teatr şü nas
lı ğın in ki şa fı üçün ol duq ca sə mə rə li dir”. 

Dün ya teatr təc rü bə si gös tə rir ki, 
fes ti val lar hə mi şə pro se sin in ki şa fı na 
güc lü tə kan ve rir, bu sa hə də can lan
ma ya sə bəb olur. İna nı rıq ki, hər iki 
tə şəb büs pan de mi ya dan qur tul ma ğa 
ça lı şan teatr la rı mı zın, teatr təm sil çi
lə ri nin ak tiv iş ti ra kı ilə real la şa caq. 
Biz lər də ba xım lı nü mu nə lə ri seyr edə 
bi lə cə yik...

Həmidə NİZAMİQIZI

“Azərbaycan təbii gözəllikləri ilə 
kəşf edilməyi gözləyən ölkədir”
Tevfik Ulual: “Şimali Kipr universitetləri Azərbaycandan 

şəhid və qazi övladları üçün xüsusi təqaüd proqramı təsis edib”

Sənin  səhnəndir!...
Zəfərimizə həsr olunan festivallar teatr mühitini də canlandıracaq  

“Musiqili proyektor” 
kino yaddaşımızı 

təzələyəcək
Azərbaycandailkdəfəolaraq
“ARTEASTMEDİAGROUP”şirkətinin
təşkilatçılığıilə“Musiqiliproyektor”
multimediaşousutəqdimoluna
caq.Musiqilişouproqram1314
noyabrtarixlərindəDövlətTəhlü
kəsizliyiXidmətininMədəniyyət
Mərkəzindəkeçiriləcək.

La yi hə Cə fər Cab bar lı adı na 
“Azər bay can film” Ki nos tu di ya sı, “Ci
ne maP lus” ki no teatr lar şə bə kə si və 
Azər bay can Res pub li ka sı Gənc lər 
Fon du nun dəs tə yi ilə “AVAN QARD” 
ka me ra or kest ri nin ifa sın da se vi lən 
ki no film lə rin soundt rek lə ri ye ni aran
ji man da ta ma şa çı la rı keç mi şə apa
ra caq.

Məş hur film lə rin unu dul maz mu si
qi lə ri, par laq rəqs nöm rə lə ri və ciz gi 
film lə rin dən ta nış fraq ment lər iz lə yi
ci lə rin kön lü nü ox şa ya caq.



Azərbaycan
20 okt yabr 1906 – Əmək dar ar tist İb ra him Ağa hü seyn oğ lu Hü-

sey nov (Şü na si; 1906-1961) Ba kı da do ğu lub. Mu si qi li Ko me di ya, 
Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb.

20 okt yabr 1910 – İlk azər bay can lı qa dın teatr rəs sam la rın dan 
bi ri İz zət Əli qı zı Se yi do va (1910 – 30.11.1973) ana dan olub. Le-
ninq rad Bo ya kar lıq, Hey kəl tə raş lıq və Me mar lıq İns ti tu tun da oxu-
yub, 1938-ci il dən Ope ra və Ba let Teat rın da fəaliy yət gös tə rib.

20 okt yabr 1913 – Ta nın mış şair, res pub li ka Döv lət mü ka fa-
tı laureatı Əh məd Cə mil (Əh məd Sət tar oğ lu Cə mil za də;  1913 – 
27.9.1977) İrə van da do ğu lub. Ədə bi nəşr lə rə rəh bər lik edib. Rus, 
Uk ray na, gür cü, be la rus, öz bək şair lə ri nin əsər lə ri ni Azər bay can 
di li nə tər cü mə edib. 

20 okt yabr 1917 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si İd ris Fər had oğ lu 
Ağa la rov (1917 – 4.5.1975) Tifl  is də do ğu lub. 1937-ci il dən Aka de-
mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

20 okt yabr 1922 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Şöv kət Fey zul la qı zı 
Ələk bə ro va (1922 – 7.2.1993) ana dan olub. Mə la hət li sə si ilə Azər-
bay can mu si qi si ni dün ya nın bir sı ra öl kə lə rin də ta nı dıb. Bül bül adı-
na Or ta İx ti sas Mu si qi Mək tə bin də dərs de yib.

20 okt yabr 1995 – Əmək dar ar tist Mus ta fa Hü seyn oğ lu Sər ka-
rov (1905-1995) və fat edib. Gən cə Dram Teat rın da akt yor, trup pa 
mü di ri iş lə yib.

21 okt yabr 1932 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas Xə lil Rza Ulu türk 
(Xə lil Rza oğ lu Xə li lov; 1932 – 22.6.1994) Sal yan ra yo nu nun Pi-
rəb bə kən din də ana dan olub. 1988-ci il də baş la nan mil li azad lıq 
hə rə ka tın da iş ti rak edib, 1990-cı ilin 20 Yan var qır ğı nın dan son ra 
həbs edi lib, Mosk va da Le for to vo həbs xa na sın da sax la nı lıb. Ki tab-
la rı: “Ha ra ge dir bu dün ya”, “Mən dən baş la nır və tə nim” və s.

21 okt yabr 1932 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ka man dar 
Hə mid oğ lu Əfən di yev (1932 – 26.10.2000) Gür cüs ta nın Mar neuli 
ra yo nu nun Kü rüs tü Kə pə nək çi kən din də do ğu lub. 1987-ci il də Tbi li-
si də Bey nəl xalq ya ra dı cı lıq fes ti va lı nın laureatı olub.

21 okt yabr 1938 – Ədə biy yat şü nas alim, şair Əmin Abid (Əmin 
Mü təl lib oğ lu Əh mə dov; 1898–1938) və fat edib. Azər bay can ədə-
biy ya tı ta ri xi nə dair mo noq ra fi  ya la rın, mil li-azad lıq ruh lu şeir lə rin 
müəl li fi  dir. Rep res si ya qur ba nı olub.

21 okt yabr 1941 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, aşıq Hü seyn Bo-
zal qan lı (Hü seyn Cə fər qu lu oğ lu Qu li yev; 1863-1941) və fat edib. 
To vuz ra yo nu nun Bo zal qan lı kən din də ana dan olub.

22 okt yabr 1919 – Bəs tə kar Ər toğ rol Ca vid (Ra si za də; 1919 – 
14.10.1943) ana dan olub. Bö yük şair və dra ma turq Hü seyn Ca vi din 
oğ lu dur. Ro mans və mah nı lar bəs tə lə yib. Azər bay can xalq mah nı-
la rı nı no ta kö çü rüb. 

22 okt yabr 1920 – Na sir Məm məd Aran lı (Məm məd Sal man oğ lu 
Ağa yev; 1920-1950) Ağ ca bə di də ana dan olub. 

22 okt yabr 1921 – Azər bay can xal ça çı lıq sə nə ti nin gör kəm li 
nü ma yən də si, Xalq rəs sa mı Ka mil Mü se yib oğ lu Əli yev (1921 – 
1.3.2005) İrə van şə hə rin də do ğu lub. “Fü zu li”, “Nə si mi”, “Ni za mi” 
port ret-xal ça la rı nın müəl li fi  dir.

22 okt yabr 1929 – Ta nın mış fi  lo sof, aka de mik Fuad Fey zul la oğ lu 
Qa sım za də (1929 – 3.8. 2010) Ba kı da do ğu lub. Bö yük mü tə fək kir 
şair M.Fü zu li nin fəl sə fi  dün ya gö rü şü ilə bağ lı təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

22 okt yabr 1940 – Tər cü mə çi, pub li sist, Əmək dar jur na list Mailə 
Ba la bəy qı zı Mu rad xan lı (1940-2010) Sal yan şə hə rin də ana dan olub.

22 okt yabr 1970 – Azər bay can da kuk la teat rı nın ya ra dı cı la rın dan 
bi ri, akt yor, re jis sor Mol la Ağa Bə bir li (15.9.1905 – 1970) və fat edib.  

 
22 okt yabr 1990 – Əmək dar ar tist Na rınc Mu rad qı zı Mə li ko va 

(1917–1990) və fat edib. Fü zu li və Ağ dam teatr la rın da akt ri sa ki mi 
fəaliy yət gös tə rib.

22 okt yabr 2020 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair İs ma yıl Ca bir 
oğ lu Da da şov (23.3.1957 – 2020) və fat edib. “Azər bay can fi lm”də 
mu si qi re dak to ru iş lə yib.

23 okt yabr 1953 – Ta nın mış xa nən də Sə xa vət Əmir xan oğ lu 
Məm mə dov (1953 – 30.9.1991) Ağ dam ra yo nu nun Ab dal-Gü lab lı 
kən din də do ğu lub. Xalq mah nı la rı, mu ğam və təs nifl  ə rin ma hir ifa-
çı sı olub. Av to mo bil qə za sın da dün ya sı nı də yi şib.

24 okt yabr 1882 – Bö yük şair-dra ma turq Hü seyn Ca vid (Hü seyn 
Ab dul la oğ lu Ra si za də; 1882 – 5.12.1941) Nax çı van da ana dan 
olub. Azər bay can ədə biy ya tın da ilk mən zum dram la rın, ta ri xi-fəl sə fi  
pyes lə rin (“İb lis”, “To pal Tey mur”, “Şeyx Sə nan”, “Xəy yam” və s.) 
müəl li fi  dir. 1938-ci il də rep res si ya olu nub, 1941-ci il də Si bir də sür-
gün də və fat edib. 1982-ci il də ulu ön dər Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü 
ilə nə şi Və tə nə gə ti ri lə rək Nax çı van da dəfn olu nub.

24 okt yabr 1923 – Ta nın mış akt yor Da daş Na dir oğ lu Ka zı mov 
(1923-1992) Ba kı da do ğu lub. 1956-cı il dən Mu si qi li Ko me di ya Teat-
rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

24 okt yabr 1928 – Xalq ar tis ti, bəs tə kar İb ra him Qur ban oğ lu 
Məm mə dov (1928-1993) Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif janr lar da əsər lə-
rin, uşaq lar üçün “Tül kü və Ala baş” ope ra-ba le ti nin müəl li fi  dir. Azər-
bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub.

24 okt yabr 1929 – Mu si qi şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di, Əmək-
dar müəl lim Sol maz Cə lal qı zı Qa sı mo va (1929-2016) Ba kı da do-
ğu lub. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın  pro fes so ru olub.

24 okt yabr 1929 – Ədə biy yat şü nas alim, pro fes sor Şə mis tan Ab-
du oğ lu Mi ka yı lov (1929-2018) Gür cüs ta nın Bol ni si ra yo nu Fax ra lı 
kən din də do ğu lub. Ədə biy yat dərs lik lə ri nin müəl li fi  dir.

24 okt yabr 1931 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Rim ma Əli qı zı 
Ab dul la ye va (1931-2017) Ağ dam ra yo nun da do ğu lub. “Azər bay-
can fi lm” Ki nos tu di ya sın da fi lm di rek to ru və zi fə sin də iş lə yib.

Dünya
20 okt yabr 1854 – Fran sız şairi, poezi ya da sim vo liz min ba ni lə-

rin dən bi ri Ar tur Rem bo (Jean Ni co las Art hur Rim baud; 1854-1891) 
ana dan olub.

20 okt yabr 1919 – Baş qırd şairi Mus tay (Mus ta fa) Kə rim (1919-
2005) ana dan olub.

21 okt yabr 1833 – İs veç li mü hən dis, ix ti ra çı, No bel mü ka fat la rı-
nın tə sis çi si Alf red No bel (Alf red Bern hard No bel; 1833-1896) Stok-
holm da do ğu lub.

21 okt yabr 1928 – Ta tar əsil li Ru si ya akt yo ru Rad ner Zin ya to-
viç Mu ra tov (1928-2004) ana dan olub. Film lə ri: “Uğur centl men lə ri”, 
“Qı zıl bu zov” və s.

22 okt yabr 1811 – Ma car bəs tə ka rı Fe rens List (Fe renc Liszt; 
1811 – 31.7.1886) ana dan olub. Məş hur əsər lə ri: “Faust” sim fo ni-
ya sı, “Ma car” rap so di ya sı, “Pre lüd lər”.

22 okt yabr 1870 – Rus ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (1933) İvan Alek se ye viç Bu nin (1870 – 8.11.1953) ana dan 
olub.

22 okt yabr 1919 – İn gi lis ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı (2007) Do ris Les sinq (Do ris Les sing; 1919 – 17.11.2013) 
İra nın Kir man şah şə hə rin də do ğu lub. Ata sı İran da in gi lis or du su nun 
za bi ti olub.

23 okt yabr 1920 – İtal yan uşaq ya za rı Can ni Ro da ri (Gian ni Ro-
da ri; 1920-1980) ana dan olub. “Çi pol li no nun sər gü zəşt lə ri” əsə ri ilə 
məş hur la şıb.

23 okt yabr 1844 – Al man rəs sa mı Vil helm Leybl (Wil helm Ma ria 
Hu ber tus Leibl; 1844-1900) ana dan olub.

24 okt yabr 1882 – Ma car bəs tə ka rı İm re Kal man (1882-1953) 
ana dan olub. “Sil va”, “Sirk şah za də si”, “Mon mart rın bə növ şə si” 
ope ret ta la rı nın müəl li fi  dir.

24 okt yabr 1911 – Məş hur rus akt yo ru, re jis sor, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Ar ka di İs sa ko viç Ray kin (1911-1987) ana dan olub.
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Dün ya şöh rət li Azər bay-
can şairi və mü tə fək ki ri, 
bu il 880 il li yi müx tə lif öl-
kə lər də, bey nəl xalq təş-

ki lat lar da qeyd olu nan Ni za mi 
Gən cə vi nin (1141-1209) beş 
poema-məs nə vi dən iba rət 
“Xəm sə”si (beş lik) bə şə riy yə tin 
bə dii-fəl sə fi fi kir sal na mə si nin 
ən də yər li sə hi fə lə rin dən dir. 
“Sir lər xə zi nə si”, “Xos rov və 
Şi rin”, “Ley li və Məc nun”, “Yed-
di gö zəl” və “İs gən dər na mə” 
poema la rı da hi şairin sülh, 
hu ma nizm, zəh mət, bir lik, 
bə ra bər lik və s. mü tə rəq qi 
ide ya la rı nın əks olun du ğu 
qiy mət li xə zi nə lər dir.    

“Xəm sə”yə da xil olan dör dün-
cü əsər “Yed di gö zəl” (“Həft pey-
kər”) poema sı dır. 1197-ci il də 
qə lə mə alı nan əsər Ma ra ğa ha-
ki mi Əlaəd din Kör pə Ars la na it-
haf edi lib. “Yed di gö zəl” müx tə lif 
he sab la ma la ra gö rə, 4637-5136 
beyt dən iba rət dir.

Hökm dar və xalq prob le mi 
poema nın ana xət ti ni təş kil edir. 
Əsə rin möv zu su Sa sa ni lər sü la-
lə si nin be şin ci hökm da rı Bəh ram 
Gur (406-439) haq qın da rə va yət-
lər dən alı nıb. Şair əsər də Bəh-
ram şa hın hə ya tı nı əks et dir mək 
adı al tın da öz döv rü haq qın da 
tən qi di fi  kir lə ri ni ifa də edib.

Əsər əsa sən Hin dis tan, Tür-
küs tan, Xa rəzm, Rus, Çin, Rum 
(Bi zans) və İran öl kə lə rin dən gə-
ti ri lən və rəng li sa ray lar da ya şa-
yan yed di gö zə lin he ka yə lə rin dən 

iba rət dir. Ma raq lı na ğıl və mə həb-
bət ma cə ra la rı nın içə ri sin də şair 
zülm kar şah la rı xal qın qay ğı sı na 
qal ma ğa, döv lə ti, öl kə ni əda lət lə 
ida rə et mə yə ça ğı rır... 

1832-ci il də “Yed di gö zəl” 
poema sın dan slav yan gö zə li-
nin he ka yə si şərq şü nas Frans 
Erd man tə rə fi n dən al man di li nə 
tər cü mə edi lib və Ka zan da “Bəh-
ram Gur və rus şah za də si” adı ilə 
nəşr olu nub. Bu his sə 1844-cü 
il də Ka zan da ye ni dən çap dan çı-
xıb. 1846-cı il də Lon don da, uzun 
müd dət Hin dis tan və İran da ya-
şa mış Qor Ous li nin bir ki ta bın da 
poema nın əv və lin də ve ril miş bə zi 
his sə lər – Bəh ram Gu run qon şu 
ərəb hökm da rı No man tə rə fi n dən 
bö yü dül mə si, Çin gö zə li nin da-
nış dı ğı “Xe yir və Şər” he ka yə si və 
hökm dar və və zir haq qın da he-
ka yə (poema nın bağ la nış his sə-
si) hər fi  tər cü mə ilə in gi lis di lin də 

təq dim edi lib. Al man fi  lo lo qu Pol 
Horn 1901-ci il də çap et dir di yi ki-
ta bın da “Yed di gö zəl” poema sı nın 
məz mu nu na ge niş yer ve rib.

“Yed di gö zəl”in Qər bi Av ro pa 
dil lə ri nə tam şə kil də üç klas sik 
tər cü mə si var dır. Poema ilk də fə 
Çarlz Eduard tə rə fi n dən 1924-cü 
il də in gi lis di li nə tər cü mə olu nub. 
Tər cü mə sər bəst şeir şək lin də 
ol maq la və bə zi is tis na lar la ori ji-
na lı ta ma mi lə əks et di rib. Bi rin ci 
nəşr də tər cü mə, ikin ci nəşr də isə 
şərh lər ve ri lib. Bu tər cü mə son ra-
dan bir ne çə də fə tək rar çap olu-
nub. Poema Oks ford Uni ver si te ti-
nin pro fes so ru Cu li Skott Mey sa mi 
tə rə fi n dən də in gi lis di li nə tər cü mə 
olu nub. Bu tər cü mə 1967-ci il də 
tək ra rən isə 1995-ci il də Bö yük 
Bri ta ni ya və ABŞ-da nəşr edi lib. 
Rit ter-Rıp ka nəş ri nə əsas la nan bu 
tər cü mə də sər bəst şeir şək lin də 
hə ya ta ke çi ri lib. Poema üçün cü 
də fə El si Mat tin və Corc Hill tə rə-
fi n dən in gi lis di li nə tər cü mə olu na-
raq 1976-cı il də nəşr edi lib. 

“Yed di gö zəl” 1976-cı il də Ales-
sand ro Bauza ni tə rə fi n dən ital yan 
di li nə tər cü mə olu nub. Çox say lı 
tər cü mə lər ara sın da Ru dolf Qelp-
ke nin al man di li nə tər cü mə si ni 
(1959, Sü rix) də qeyd et mək olar. 
1922-ci il də Mosk va da poema-
nın bir his sə si rus di lin də nəzm-
lə, “Ni za mi - Yed di gö zəl. Hind 
şah za də si nin he ka yə si” adı ilə 
nəşr edi lib. Bu tər cü mə hə lə Bi-

rin ci Dün ya mü ha ri bə sin dən 
əv vəl Ru si ya Ədə biy yat se vər-
lər Cə miy yə ti nin üz vü Alek sey 
Qru zins ki tə rə fi n dən “Sa baş ni-
kov” nəş riy ya tı üçün hə ya ta ke-
çi ril miş di. 1923-cü il də “Vos tok” 
jur na lın da poema nın bə zi his-
sə lə ri rus di lin də işıq üzü gö rüb. 
Bu nəş ri son ra dan ni za mi şü nas 
alim ki mi ge niş şöh rət ta pan 
Yev ge ni Ber tels hə ya ta ke çi rib.

“Yed di gö zəl”i rus di li nə tam şə-
kil də Vla di mir Der ja vin (nəzm lə, 
1959, Mosk va) və Rüs təm Əli yev 
(nəsr lə, 1983, Ba kı) tə rə fi n dən 
tər cü mə edi lib. Poema nın Xalq 
şairi Məm məd Ra him tə rə fi n dən 
Azər bay can di li nə bə dii tər cü mə-
si 1983, 2004, 2006 və 2013-cü 
il lər də Ba kı da nəşr olu nub. 

Onu da qeyd edək ki, əsr lər bo-
yu “Yed di gö zəl” əsə ri nin əl yaz-
ma nüs xə lə ri ni bə zə yən Təb riz, 
Şi raz, He rat, İs fa han, Yəzd, Bu-
xa ra və di gər şə hər lər dən olan 
mi niatür çü rəs sam lar poema nın 
müx tə lif səh nə lə ri ni əks et di rən 
əsər lər ya ra dıb lar. Da hi Ni za mi-
nin bu əsə ri nin dün ya da şöh rət 
qa zan ma sın da bö yük bəs tə kar 
Qa ra Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” 
ba le ti (1952) mü hüm rol oy na yıb. 
Bu gün də dün ya nın məş hur səh-
nə lə rin də nü ma yiş olu nan ba let 
mu si qi mə də niy yə ti miz lə ya na şı, 
Ni za mi Gən cə vi fe no me ni ni də 
bey nəl xalq aləm də ta nı dır. 

Savalan FƏRƏCOV

əvvəli səh. 1-də

Rusiya şəhərlərində

Bö yük söz us ta dı nın öl kə-
miz dən kə nar da bir ne çə abi-
də si nin ucal dıl dı ğı öl kə Ru si-
ya dır. Bun lar dan bi ri pay taxt 
Mosk va da 1991-ci il də ucal dı-
lıb. Azər bay can sə fi r li yi nin ya-
xın lı ğın da yer lə şən abi də nin 
hey kəl tə raş la rı T.Zey na lov və 
E.Zey na lov, me mar la rı R.Əs-
gə rov və P.Əli yev dir. Da hi şair 
ənə nə vi Şərq ge yi min də, əlin-
də ki tab lar la otur muş şə kil də 
təs vir edi lib.

Şi mal qon şu mu zun ikin ci bö-
yük şə hə ri Sankt-Pe ter burq da 
da Ni za mi nin hey kə li qo yu lub. 
2002-ci il iyu nun 9-da hey kə lin 
tən tə nə li açı lış mə ra si mi ke çi ri-
lib. Abi də nin açı lı şın da Azər bay-
can Pre zi den ti Hey dər Əli yev və 
Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu tin 
iş ti rak edib lər. Şə hə rin Ka men-
noost rovs ki pros pek tin də qo yu-
lan hey kəl Ba kı da ha zır la nıb və 
Sankt-Pe ter bur qun 300 il li yi nə 
Azər bay ca nın hə diy yə si ki mi 
gön də ri lib. Abi də nin müəl li fi  ta-
nın mış hey kəl tə raş, Əmək dar 
rəs sam Gö rüş Ba ba yev, pos ta-
ment la yi hə si nin müəl li fi  isə Ru-
si ya nın Əmək dar rəs sa mı Fe liks 
Ro ma novs ki dir. 

Tunc dan tö kül müş hey kə-
lin hün dür lü yü 5 metr dir, abi də 
komp lek si nin ümu mi hün dür-
lü yü 7 met rə ça tır. Öz məş hur 
“Xəm sə”si ilə adı nı dün ya poezi-
ya sı nın da hi nü ma yən də lə-
ri sı ra sı na yaz dı ran Ni za mi bu 
abi də də şair-fi  lo sof ob ra zın da 
təs vir olu nub. Ni za mi nin tağ lı 
for ma nın önün də ba şı bu lud la ra 
“söy kə nən” fi  qu ru nun bu uca lı ğı 
da rəm zi mə na da şı maq la dün-
ya poezi ya zir və si ni fəth et miş 
şair dü ha sı nın əl çat maz lı ğı na 
bə dii işa rə dir. 

Ru si ya Fe de ra si ya sın da da-
hi şairə da ha bir abi də Çu va-
şıs tan Res pub li ka sı nın pay tax tı 
Çe bok sa rı şə hə rin də ucal dı lıb. 
Açı lı şı 2004-cü il fev ra lın 24-də 
ger çək lə şən hey kə lin müəl li fi  
Xalq rəs sa mı, Azər bay can Döv-
lət Rəs sam lıq Aka de mi ya sı nın 
rek to ru Ömər El da rov dur.

Daşkənd
Ni za mi Gən cə vi ir si öz bək 

klas sik ədə biy ya tı na da mü hüm 
tə sir gös tə rib. Şairin bə dii ir sin-
dən tə sir lə nə rək öz bək ədib lə-
ri ma raq lı əsər lər ya ra dıb lar. 

Ni za mi Gən cə vi dü ha sı na, keç-
miş də ol du ğu ki mi,  bu gün də 
Öz bə kis tan da bö yük sev gi və 
eh ti ram var. Bu eh ti ra mın ifa də-
si dir ki, da hi şairə qo yu lan abi də-
lər dən bi ri də pay taxt Daş kənd-
də dir. 2004-cü il mar tın 23-də 
Azər bay can və Öz bə kis tan pre-
zi dent lə ri İl ham Əli yev və İs lam 
Kə ri mo vun iş ti ra kı ilə Ni za mi nin 
büs tü nün açı lı şı olub. Abi də söz 
us ta dı nın adı nı da şı yan Daş kənd 
Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te ti nin 
qar şı sın da kı mey dan da yer lə şir. 
Da hi şairin büs tü ta nın mış öz bək 
hey kəl tə ra şı İl ham Cab ba rov tə-
rə fi n dən ha zır la nıb.

Kişineu 

Ni za mi ide ya la rı əsr lər ön cə-
dən av ro pa lı la ra da mə lum idi. 
Tə sa dü fi  de yil ki, bö yük al man 
mü tə fək kir ədi bi İ.V.Hö te Ni za mi 
Gən cə vi ni “bü tün za man la rın və 
xalq la rın şairi” ki mi də yər lən dir-
miş di. Da ha bir ta nın mış al man 
şairi H.Hey ne isə “Al ma ni ya nın 
öz bö yük şair lə ri var... An caq 
on lar Ni za mi ilə mü qa yi sə də 
kim dir lər ki?” – de yə ya za raq 
söz us ta dı nın dün ya ədə biy ya-
tın da kı ye ri ni vur ğu la mış dı. 

Bö yük şərq li şairin Av ro pa-
da da abi də lə ri qo yu lub. Ni za-
mi abi də si nə ev sa hib li yi edən 
şə hər lər dən bi ri də Mol do va nın 
pay tax tı Ki şi neudur. 2005-ci il-
də bu şə hər də mü tə fək kir şairin 
büs tü nün tən tə nə li açı lı şı olub. 
Mə ra sim də Pre zi dent İl ham Əli-
yev və Mol do va nın döv lət baş çı-
sı Vla di mir Vo ro nin iş ti rak edib-
lər. Abi də nin qo yul ma sı ide ya sı 
isə Vü qar Nov ru zo vun rəh bər lik 
et di yi Mol do va Azər bay can lı la rı 
Konq re si nə məx sus dur. Abi də-
nin müəl li fi  Xalq rəs sa mı Akif 
Əs gə rov dur, pos ta men ti Mol do-
va nın Əmək dar me ma rı Sem-
yon Şoy xet ha zır la yıb.

Roma
2012-ci il ap re lin 20-də İta li ya-

nın pay tax tı Ro ma şə hə rin də ki 
Vil la Bor ge ze ba ğın da Ni za mi 
Gən cə vi nin abi də si qo yu lub. 
Abi də nin üzə rin də ital yan ca 
“Azər bay can şairi Ni za mi Gən-
cə vi 1141-1209” söz lə ri ya zı lıb.

Abi də Azər bay can Res pub li-
ka sı Pre zi den ti nin 2011-ci il 23 
de kabr ta rix li “Azər bay ca nın da hi 
şair və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən-
cə vi nin 870 il li yi haq qın da” sə rən-
ca mı na əsa sən, Hey dər Əli yev 
Fon du nun dəs tə yi ilə ucal dı lıb. 

Açı lış mə ra si min də Bi rin ci vit-
se-pre zi dent Meh ri ban Əli ye va, 
Ro ma Şə hər Şu ra sı Bey nəl xalq 
şö bə si nin rəh bə ri Se re na For ni, 
Azər bay ca nın İta li ya da kı Sə fi r-
li yi nin nü ma yən də lə ri və di gər 
rəs mi şəxs lər iş ti rak edib lər. 

Ni za mi nin 870 il li yi ilə bağ lı 
elan edil miş mü sa bi qə nin nə ti-
cə si nə gö rə Xalq rəs sa mı Səl-
hab Məm mə dov və hey kəl tə raş 
Əli İba dul la ye vin la yi hə si qa lib 
gə lir. La yi hə Ro ma şə hə ri nin 
ta rix və in cə sə nət üz rə ko mis-
si ya sı tə rə fi n dən təs diq lə nir. Bu 
vaxt be lə şərt irə li sü rü lür ki, 
hey kə lin ya ra dıl ma sın da yal nız 
yer li ma te rial lar dan – tra ver tin 
və mər mər dən, elə cə də müəy-
yən ça lar lı bü rünc dən is ti fa də 
olun ma lı dır. Sə nət kar lar zə ru ri 
ma te rial la rın ax ta rı şın da şəx sən 
iş ti rak edib lər. Hey kə lin ya ra dıl-
ma sı ilə bağ lı ha zır lıq iş lə ri, tə bii 
öl çü də gips mo de lin və alt lı ğın 
ha zır lan ma sı Ba kı da hə ya ta ke-
çi ri lib.

Pekin

Ni za mi Gən cə vi ün van lı abi-
də nin qə rar tut du ğu şə hər lər dən 
bi ri də Pe kin dir. 2012-ci il de-
kab rın 6-da Çin Xalq Res pub-
li ka sı nın pay tax tın da sa kin lə rin 
və qo naq la rın da ha çox zi ya rət 
et dik lə ri Çaoyan par kın da qo yu-
lan büst da hi şairin ir si nin bu öl-
kə də ta nı dıl ma sın da müs təs na 
rol oy na yır.

Tunc dan qo yul muş büs tün 
müəl li fi  müx tə lif xalq la rın da-
hi lə ri nin abi də lə ri ni ha zır la-
maq la məş hur la şan hey kəl tə-
raş-rəs sam, Pe kin də ki Cin tay 
İn cə sə nət Mər kə zi nin di rek to ru, 
pro fes sor Yüen Si kun dur. Hey-
kəl tə raş Ni za mi nin büs tü nü ha-
zır la yar kən şairin da xi li alə mi ni 
təq dim et mək üçün onun əsər-
lə ri ni mü ta liə edib. Hey kəl haq-
qın da da nı şar kən müəl lif qeyd 
edib ki, Ni za mi Gən cə vi nin tə-
rən nüm et di yi ide ya lar tək cə öz 
xal qı na ün van lan ma yıb. Ni za-
mi öz əsər lə ri ilə bü tün dün ya 
xalq la rı nı əda lə tə, hu ma niz mə, 
saf sev gi yə ça ğı rıb. Məhz ona 
gö rə dir ki, Şərq poezi ya sı nın 
gör kəm li nü ma yən də si olan Ni-
za mi ni bü tün dün ya da ta nı yır, 
əsər lə ri ni oxu yur lar, zən gin ir-
si ni araş dı rır lar. Bu par kı zi ya-
rət edən lər dün ya ədə bi ir sin də 
Ni za mi Gən cə vi ki mi bir da hi nin 
ol ma sı ba rə də mə lu mat əl də 
edə bi lər lər.

Qeyd edək ki, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 5 yan var 2021-ci il ta-
rix li sə rən ca mı ilə Azər bay can 
ilə Çin ara sın da mə də ni əla qə lə-
rin in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə 
Yüen Si kun “Dost luq” or de ni ilə 
təl tif olu nub.

Xarkov

Uk ray na nın ikin ci bö yük şə-
hə ri olan Xar kov da da Ni za mi 
Gən cə vi nin abi də si ucal dı lıb. 
Abi də “Ni za mi Gən cə vi İli”ndə 
Azər bay ca nın Uk ray na da kı Sə-
fi r li yi, Xar kov da kı Fəx ri Kon sul-
lu ğu muz və Xar kov Şə hər Şu ra-
sı nın bir gə dəs tə yi ilə qo yu lub. 

Hey kə lin müəl li fi  həm və tə ni-
miz, Uk ray na nın Xalq rəs sa mı 
Ka tib Məm mə dov dur. Abi də şə-
hə rin mər kə zi his sə sin də, Fe-
yer bax mey da nın da qo yu lub.

2021-ci il sent yab rın 15-də ke-
çi ri lən açı lış mə ra si min də Azər-
bay ca nın mə də niy yət na zi ri nin 
bi rin ci müavi ni El nur Əli yev, Uk-
ray na da kı sə fi  ri miz El mi ra Axun-
do va və Xar kov Şə hər Şu ra sı-
nın ka ti bi İqor Te re xov və di gər 
rəs mi lər, de pu tat lar, Azər bay can 
dias po ru nun təm sil çi lə ri, şə hər 
sa kin lə ri iş ti rak edib lər. 

Ye ri gəl miş kən, onu da qeyd 
edək ki, Azər bay ca nın da-
hi şairi nin Uk ray na da da ha bir 
abi də si ola caq. Abi də Hey dər 
Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü və 
dəs tə yi ilə pay taxt Ki yev də – Ta-
ras Şev çen ko adı na Ki yev Mil li 
Uni ver si te ti nin Nə ba tat ba ğın da 
qo yu la caq. Bu nun la bağ lı öl kə-
mi zin Uk ray na da kı sə fi  ri El mi ra 
Axun do va və Ki yev Mil li Uni ver-
si te ti nin rek to ru Vla di mir Buq rov 
ara sın da bu ilin iyu nun da me-
mo ran dum im za la nıb. Bu hey-
kə lin də müəl li fi  Ka tib Məm mə-
dov dur.

***
Dün ya da kı Ni za mi abi də lə-

ri bun lar la bit mir. Lük sem burq, 
Təb riz, Dər bənd və s. şə hər lər-
də, ha be lə Mi si rin məş hur İs-
gən də riy yə ki tab xa na sın da və 
di gər qu rum və mər kəz lər də 
qüd rət li söz us ta dı nın büst və 
hey kəl lə ri var.

Di lin dən, di nin dən və mil liy-
yə tin dən ası lı ol ma ya raq bü tün 
in san lı ğa xi tab edən Ni za mi 
Gən cə vi yə hə lə ne çə-ne çə öl-
kə də və şə hər də abi də lər ucal-
dı la caq. Çün ki Ni za mi nin to xun-
du ğu möv zu lar bə şə riy yət üçün 
bü tün dövr lər də öz ak tual lı ğı nı 
itir mə yə cək. 

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Dünyanı bəzəyən Nizami heykəlləri

Səkkiz əsrlik “Yeddi gözəl” möcüzəsi
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№79 (1856)
22 oktyabr 2021son səhifə “Kremerata Baltika”dan 

“Nizami ili”nə musiqi töhfəsi
Orkestrin ötən il təxirə salınan 

Bakı konserti gerçəkləşəcək
Noyabrın30-da
HeydərƏliyevMər-
kəzində“Qremmi”
mükafatılaureatı
“KremerataBaltika”
kameraorkestrinin
konsertiolacaq.

“NizamiGəncəviİli”
çərçivəsində keçirilə-
cəkklassikmusiqigecəsindəƏməkdarartistFuadİbrahimovun
dirijorluğuiləF.Şopen,F.Mendelson,F.Əmirovvədigərtanınmış
bəstəkarlarınəsərlərisəsləndiriləcək.
Konsertinsolistləribeynəlxalqmüsabiqələrlaureatları–Azər-

baycanınƏməkdarartistiElvinXocaQəniyev(skripka)vəlatvi-
yalımusiqiçi,17-ciBeynəlxalqFrederikŞopenMusiqiMüsabi-
qəsinindiplomantıGeorgiOsokin(fortepiano)olacaqlar.
Xatırladaq ki, orkestrin Heydər Əliyev Mərkəzində konserti

2020-ciilinmartayınanəzərdətutulsada,pandemiyasəbəbin-
dəntəxirəsalınmışdı.
Məşhur skripka ifaçısı Gidon Kremer 1997-ci ildə yaratdığı

“KremerataBaltika”kameraorkestrinəLatviya,LitvavəEstoni-
yadan23istedadlıgəncmusiqiçinicəlbedib.BugünAvropanın
tanınmışorkestrlərindənolan“KremerataBaltika”50-dənçoxöl-
kədəkonsertproqramlarıiləçıxışedib.
“Kremerata Baltika”nın Bakı konsertinə biletləri Heydər Əliyev

Mərkəzininkassasından,iTicket.azsaytıvəkassalarındanəldəet-
məkmümkündür.Onudaqeydedəkki,konsertiizləməyəgələnlər-
dənCOVİD-19pasportuvəyaimmunitetsertifikatıtələbolunacaq.

Müstəqilliyin Bərpası Günü və Nizaminin 
yubileyi münasibətilə Ankarada konsert

Ankarada18Oktyabr–AzərbaycandaMüstəqilliyinBərpası
GünüvədahişairNizamiGəncəvinin880illiyimünasibətilə
mərasimtəşkilolunub.

Azərbaycanın Türkiyədəki Səfirliyi, UNESCO üzrəAzərbay-
canvəTürkiyəmillikomissiyalarınınbirgətəşkilatçılığıiləkeçiri-
ləntədbirdərəsmişəxslər,ocümlədənMilliMəclisinBeynəlxalq
münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədri
SəmədSeyidovunvəinsanhüquqlarıüzrəmüvəkkili(ombuds-
man)SəbinəƏliyevanınrəhbərliyiiləAnkaradasəfərdəolannü-
mayəndəheyətləriiştirakediblər.
Rəsmi hissədə Türkiyənin mədəniyyət və turizm nazirinin

müaviniSərdarCan,ölkəmizinAnkaradakısəfiriRəşadMəm-
mədovvəUNESCOüzrəTürkiyəninMilliKomissiyasınınsədri
vəzifəsiniicraedənDənizÇakarçıxışediblər.
Sonramusiqiproqramıtəqdimolunub.KonsertdəəvvəlcəXalq

artistiMənsumİbrahimovXalqartistiElçinHəşimov(tar),Əməkdar
artistKamranKərimov(nağara)vəPərvizFərhadovun(kamança)
müşayiətiiləmuğamvəxalqmahnılarınıifaedib.Konsertinikinci
bölümündəpianodaGülərDəmirovanınmüşayiətindəDemetGür-
hanvətəbrizliXosrovHakanAmirininvokalifalarıdinlənilib.

Dövlət Rəqs Ansamblı 
onlayn festivalda birinci yeri tutub

AzərbaycanDövlətRəqs
AnsamblıBraziliyada
keçirilən“NuevaPlata
BeynəlxalqFolklorFestiva-
lı”nın(FİDAF)qalibiseçilib.
Onlaynformatdakeçirilən
sənətyarışındamüxtəlif
kateqoriyalarüzrə18qrup
iştirakedib.

Festivalda ikinci yeri
Çin Xalq Respublikasının
“BeijingDanceAcademy”,
üçüncü yeri Moldovanın
“Baletul Na țional JOC”
qruplarıtutub.
“Ənyaxşıxoreoqrafiya”mükafatınaMacarıstandan“DunaArtan-

samblı”layiqgörülüb.Münsifərheyətininqərarınaəsasənənyax-
şımahnınıMoldovanın“BaletulNaționalJOC”qrupusəsləndirib.
MünsifərheyətixüsusimükafatıMeksikanınQuadalaxaraUniver-
sitetinin“FolklorBaletqrupu”natəqdimedib.Festivalınfəxriadına
isəSlovakiyadan“Pulse-Poddukelbədiiansamblı”layiqgörülüb.
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“Biz” Türk Dünyası Sənədli 
Film Festivalında mükafata layiq görülüb

Xəbərverildiyikimi,VI
TürkDünyasıSənədli
FilmFestivalınayekun
vurulub.Filmlərinqə-

bulubuilinaprelindəelan
olunanfestivalınqalagecəsi
vəmükafatlandırmamərasi-
mioktyabrın15-dəİstanbul-
dakeçirilib.

“Dünya dili türkcə” şüarı al-
tında keçirilən festivala tələbə
və peşəkar nominasiyası üzrə
“Türk mədəniyyəti” və “Türkün
dünyaya baxışı” mövzularında
ümumilikdə13ölkədən226sə-
nədlifilmtəqdimolunub.Tələbə
nominasiyası üzrə 10, peşəkar
nominasiya üzrə 16 film final
mərhələsinəkeçib.Ölkəmizdən
festivalın final mərhələsində
“Biz”,“Sonsütun”,“Hədiyyə”və
“Sonuncu”filmləriiştirakedib.
Mədəniyyət Nazirliyinin dəs-

təyi ilə BakıMediaMərkəzi və

CəfərCabbarlıadına“Azərbay-
canfilm” Kinostudiyası tərəfin-
dən istehsal olunan “Biz” filmi
mükafata layiq görülüb. “Mün-
sifər heyəti təşviq” mükafatı
Bakı Media Mərkəzinin icraçı
direktoruOrmanƏliyevətəqdim
edilib.

“Biz” tarixi-sənədli filmi Azər-
baycanın44günlükVətənmüha-
ribəsinəhəsrolunub.Ekranəsə-
rinin ideya müəllifi və rejissoru
Orman Əliyev, prodüseri “Azər-
baycanfilm”indirektoruFarizƏh-
mədov,operatorlarıƏliƏliyevvə
ZiyaBabayev,səsrejissoruAzad

Vəliyev, redaktorlarıAyazMirzə-
yevvəİlhamBərxudar,montajçı-
sıƏsgərRəhimovdur.
FilmdəVətənmüharibəsidöv-

ründəmüzəfərAli BaşKoman-
danın rəhbərliyi ilə qəhrəman-
casına döyüşən Azərbaycan
əsgərinin,eləcədəarxacəbhədə
sadəvətəndaşlarınbutarixiQələ-
bəninəldəolunmasındaroluəks
etdirilib. Müharibədə baş verən
taleyüklü hadisələri məhz onlar
–əsgərlər,həkimlər,təqaüdçülər,
blogervəjurnalistlərdanışırlarvə
həminvaxtkeçirdiklərihisslərita-
maşaçıiləbölüşürlər.
Qeyd edək ki, festival Türk

Dünyası Jurnalistlər Federa-
siyasının təşkilatçılığı, Türkiyə
MədəniyyətvəTurizmNazirliyi-
nindəstəyiiləreallaşıb.
Mükafatqazananfilmlər “Dil-

dəbirlik–9ölkə–9şəhər–1
festival”deviziiləiştirakçıölkə-
lərdənümayişolunacaq.

Ölkəmizdəki polyak memarlığı 
izlərinin turistik tanıtımı

Azərbaycandapolyakmemarların
ərsəyəgətirdiyiabidələrdən,həm-
çininölkəmizdəyaşayıb-yaratmış
məşhurpolyaklardanbəhsedən

broşürhazırlanıb.LayihəAzərbaycan
TurizmBürosununPolşanınölkəmizdə-
kisəfirliyiiləəməkdaşlığıçərçivəsində
ərsəyəgəlib.

Azərbaycanda polyak izlərinin turistik
tanıtımı məqsədilə hazırlanmış broşür-
də XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində
neftbumudövründəBakınınxüsusigörü-
nüşünü formalaşdıran 4 görkəmli polyak
memar – İosif Qoslavski, İosif Ploşko,
KazimirSkureviçvəYevgeniSkibinskinin
fəaliyyətindən, həmçinin neftçıxarma üz-

rə mütəxəssis Pavel Pototskinin ölkənin
neft sənayesinəverdiyi töhfələrdənbəhs
olunur.
Nəşrdəpolyakmemarlarınlayihəmüəllifi

olduqlarıtikililər–BakıŞəhərİcraHakimiy-
yətibinası,Əlyazmalarİnstitutu,AMEARə-
yasətHeyətininbinası–İsmailiyyə,Səadət
sarayı, Baş Prokurorluq binası, Mstislav
Rostropoviçin Ev-Muzeyinin, Memarlar İt-
tifaqının binası, Milli Tarix Muzeyi, Dövlət
KuklaTeatrı,BakıDəmiryoluVağzalınınbi-
nası və digərmemarlıq nümunələri detallı
məlumatlarla təqdim olunur. Bakının İstiq-
laliyyət, İslam Səfərli, Murtuza Muxtarov,
Nizami və Polşa memarları küçələrində
polyak memarları tərəfindən inşa edil-
mişbinalarhaqdagenişməlumatverilir.

Həmçinin XX əsrin əvvəllərində Şamaxı,
Gəncə,QusarvəZaqataladapolyakme-
marlığıüslublarındabinalarıntikildiyi,şə-
hərplanlarınınhazırlandığıdiqqətəçatdı-
rılır.

“BBC World News” kanalı 
“Azərbaycanı kəşf et”məyə davam edir

“BBCWorldNews”televiziyakanalında“Azərbaycanı
kəşfet–gələcəyəgedənyol”adlıvideoçarxyayımlanır.
VideoçarxdazənginmədəniirsəmalikolanAzərbay-
canıntarixivəmüasirmemarlıqabidələrindən,füsun-
kartəbiətindən,nəqliyyatvətexnolojiimkanlarından
bəhsolunur.

Qeydedilirki,Bakışəhərindəyenigöydələnlər,ticarət
mərkəzləri,ənmüasirbiznesmərkəzlərivəhotellərtikil-
məkdədir.Həmçinin ölkəmizin dəniz qapıları olan, eyni
zamanda Bakı şəhərini beynəlxalq nəqliyyat-kommuni-
kasiyamərkəzininqovşağınaçevirənBeynəlxalqDəniz
TicarətLimanınıngörüntüləridənümayişetdirilir.
VideodaŞəkiXansarayınadairkadrlar,eləcədəotuzillik

işğaldansonraazadedilənŞuşanınmənzərələriyeralıb.

“Bakı hotelləri” Parisdə sərgilənib

Parisdəki
Azərbaycan
Mədəniyyət
Mərkəzində

(AMM)fotoqraf
MayaBağıro-
vanın“Bakıho-
telləri”sərgisi
açılıb.

Sərgi “Prix Vil-
legiature – 2020-
2021” – ən yaxşı
hotel, hotel dizay-
nı və memarlığı, spa, xidmət kimi
nominasiyalar üzrə mükafatlandır-
ma tədbiri çərçivəsində təşkil edi-
lib.Sərgidəazərbaycanlıfotoqrafın
çəkdiyifotolar–Bakıdakıhotellərin
görüntülərinümayişolunub.
AMM-dətəşkilolunan“PrixVille-

giature–2020-2021”mərasimində
“Fairmont Baku” hoteli “ən yaxşı
daxili dizayn və arxitektura nomi-
nasiyası” üzrə mükafatlandırılıb.
Qeyd edək ki,  2014-cü və 2017-
ci illərdə “FourSeasonsBaku” və
Qəbələdəki“ChenotPalaceHealth
Wellness Hotel” “Prix Villegiatu-
re”inənyaxşıspa,kurortvəhotel

nominasiyalarıüzrəmükafatalayiq
görülüb.
Tədbirdə Azərbaycanın Fran-

sadakı səfiri Rəhman Mustafayev
ölkəmiz və “Fairmont Baku” hote-
li haqqında məlumat verib. “Fair-
mont” hotelini təmsil edən “Accor”
dizayn şirkətinin vitse-prezidenti
FedericoToresi Ribamükafatı qə-
buledərəktəşəkkürünübildirib.
“Prix Villegiature” müsabiqəsi

2003-cüildətəsisolunubvəhotelçi-
liküzrə21nominasiyadamükafat-
lar təqdimedir.Mükafatçılar jurna-
listlərdənibarətmünsifərheyətinin
səsverməsiyoluiləmüəyyənedilir.

Romada Vətən müharibəsi 
şəhidləri anılıb

“Üçüncü günün adamı” filmi nümayiş olunub 
AzərbaycanınVətənmüha-
ribəsişəhidlərininxatirəsinin
anılmasıiləəlaqədarİtaliya-
dakeçirilənsilsilətədbirlər
çərçivəsindəölkəninXarici
İşlərvəBeynəlxalqƏməkdaş-
lıqNazirliyiƏməkdaşlarının
həyatyoldaşlarıAssosiasiyası
(ACDMAE)tərəfindəntəşkil
olunanfestivalda“Üçüncü
gününadamı”tammetrajlı
bədiifilminümayişetdirilib.

Filmin nümayişindən əvvəl çıxış edən
assosiasiyanın prezidenti Milena Guari-
noPadulavəACDMAEFilmFestivalının
təsisçisi Puççi Rastrelli 2017-ci ildə “Əli
vəNino”filmininnümayişiiləbufestivalın
əsasınınqoyulduğunu,həminfilminizlə-
yicilərdəAzərbaycanıntarixivəmədəniy-
yətinəböyükmaraqoyatdığınıbildiriblər.
Ölkəmizin İtaliyadakı səfiri Məmməd

ƏhmədzadətədbirinAzərbaycanındövlət
müstəqilliyininbərpasının30illiyivəəra-
zibütövlüyümüzünbərpasıiləbaşaçatan
Vətənmüharibəsinin ildönümü münasi-
bətilə təşkil edildiyini vurğulayıb. Diplo-
mat bildirib ki, nümayiş olunacaq filmdə
dəotuz iləyaxınVətənhəsrəti iləyaşa-
mış azərbaycanlıların keçirdiyi iztirabın,

həranözdoğma torpaqlarınaqayıtmaq
istəyiningücünühissetməkmümkündür.
Sonra“Üçüncügününadamı”bədiifil-

mi (quruluşçu rejissor Babək Şirinsifət,
ssenarimüəllifiMaqsudQarayşa,quru-
luşçu operator Rafiq Quliyev) nümayiş
olunub. Ekran əsəri 2017-ci ildə “Azər-
baycanfilm”dəistehsalolunub.
Uzunmüddətli cəzaya məhkum edil-

mişfilminqəhrəmanıazadlığaçıxdıqda
yaxınlarıdünyadanköçmüş,doğma ra-
yonuisəişğaledilmişdi.Təsadüfnəticə-
sindətanışolduğuhəmyerlisiiləbirlikdə
təmasxəttinikeçərəkKəlbəcərdəkikən-
dinəgedibçıxanqəhrəman,nəhayət,öz
arzusunaçatır–ata-anasınınqəbirlərini
ziyarətedəbilir...

“Evdə tək”in yeni versiyası
Treyleri yayımlanıb

ABŞ-ın“20thCenturyStudios”kinoşirkəti“Ev-
dətək”filmininremeykinin(yeniversiyasının)
treyleriniyayımlayıb.
Ekran işində baş rolu 12 yaşlı aktyor Arçi

Yeytscanlandırıb.Filminpremyerasının12no-
yabrda keçirilməsi planlaşdırılır. Xatırladaq ki,
Arçi “Coco dovşan” filmində oynadığı obrazla
tanınıb.

“Evdə tək”filmi1990-cı ildə işıqüzügörüb.
MakaleyKalkininbaşroldaçəkildiyiekranəsəri
ABŞtarixindəənyüksəkgəlirliMiladbayramı
filmiolub.Film“Oskar”və“Qızılqlobus”müka-
fatlarınalayiqgörülüb.
Buuğurdansonra “Evdə tək-2:Nyu-Yorkda

itirilmiş”, “Evdə tək-3”, “Evdə tək-4” və “Evdə
tək-5:Bayramsoyğunu”filmləriçəkilib.
Yeni film “Evdə tək: ev, əziz ev” (“Howe

SweetHomeAlone”)adlanır.
LALƏ
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