
Yurd yer lə ri mi zin otuz ilə ya xın iş ğa lı döv rün də bu ifa də çox 
di lə gəl miş di: “Qa ra ba ğın aça rı”. İl lər lə boy nu mu za ta-
le yü kü ol muş Qa ra bağ dər di nə ça rə qıl maq üçün dün ya 
güc lə rin dən, bey nəl xalq təş ki lat lar dan mə dəd um duq. İki li, 

üç lü stan dart lar dün ya sı bi zə “Qa ra ba ğın aça rı”nın gah bu, gah 
baş qa bö yük döv lə tin əlin də ol du ğu nu təl qin edir di... Oy sa, hər 
şey öz əli miz də idi...  

2020-ci ilin 44 gün lük haqq 
sa va şın da iki qar daş çi yin-çi yi nə 
ve rib haq qı mı zı sö kə-sö kə ge ri 
al dıq. Bu gün azad Qa ra ba ğın 
aça rı da, qar daş lıq ta le yi miz, 
çi yin-çi yi nə ad dım la ya ca ğı mız 
gə lə cə yi miz də öz əli miz də dir...

Füzuli Hava Limanı 
beynəlxalq statusunu 

təsdiq etdi
Okt yab rın 26-da Tür ki yə Res-

pub li ka sı nın Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan Azər bay can 
Res pub li ka sı na rəs mi sə fə rə gə-
lib. Qar daş döv lə tin baş çı sı nın 
təy ya rə si bu də fə pay taxt Ba kı-
da de yil, Qa ra bağ da, Qa ra ba ğın 
ha va qa pı sı Fü zu li aero por tun-
da ye rə enib. Bu, bir an lam da 
həm də cə mi si sək kiz aya ər sə-
yə gəl miş ha va li ma nı na hə ya ta 
ke çi ri lən ilk bey nəl xalq reys idi. 

Hər iki öl kə nin döv lət bay-
raq la rı nın dal ğa lan dı ğı Fü zu li 
Bey nəl xalq Ha va Li ma nın da ali 
qo na ğın şə rə fi  nə fəx ri qa ro vul 
dəs tə si dü zül müş dü. 

Rə cəb Tay yib Ər do ğa nı ha va 
li ma nın da Pre zi dent İl ham Əli-
yev qar şı la yıb.

Son ra Azər bay can və Tür ki yə 
pre zi dent lə ri ha va li ma nı nın açı-
lış mə ra si min də iş ti rak edib lər. 
Döv lət baş çı la rı rəm zi açı lı şı bil-
di rən len ti kə sib lər.

Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma-
nı nın rəm zi açar la rı pre zi dent-
lə rə təq dim edi lib. Qa ra ba ğın 
ha va qa pı sı nın açar la rı – bu, 
həm də Qa ra ba ğın rəm zi açar-
la rı dır...

Döv lət baş çı la rı ha va li ma nın-
da ya ra dı lan şə rait lə ta nış olub lar. 
AZAL-ın pre zi den ti Ca han gir Əs-
gə rov döv lət baş çı la rı na gö rü lən 
iş lər ba rə də mə lu mat ve rib.

Qeyd olu nub ki, ha zır da Zən gi-
lan və La çın da bey nəl xalq ha va 
li man la rı ti ki lir və on la rın in şa sı 
ilə re gionun nəq liy yat im kan la rı 
da ha da ge niş lən di ri lə cək. 

Be lə lik lə, ən müasir tə ləb lə-
rə ca vab ve rən bey nəl xalq ha-
va li ma nı nın qı sa müd dət də və 
yük sək key fi y yət lə in şa sı Azər-
bay can döv lə ti nin qüd rə ti ni gös-
tər mək lə ya na şı, həm də iş ğal-
dan azad edil miş ra yon la rı mı zın 
tez lik lə bər pa olu na ca ğı nın və 
ora ya ye ni dən hə ya tın qa yıt ma-
sı nın ba riz nü mu nə si dir. 

Zəngəzur dəhlizinin 
təməli qoyuldu

Okt yab rın 26-da Azər bay can 
və Tür ki yə pre zi dent lə ri nin iş ti ra-
kı ilə Ho ra diz-Cəb ra yıl-Zən gi lan-
Ağ bənd av to mo bil yo lu nun (Zən-
gə zur dəh li zi) tə mə li qo yu lub.

Pre zi dent lər İl ham Əli yev və 
Rə cəb Tay yib Ər do ğan əv vəl-
cə Əh məd bəy li-Fü zu li-Şu şa av-
to mo bil yo lun da ti kin ti iş lə ri nin 
ge di şi ilə ta nış olub lar. Mə lu mat 
ve ri lib ki, yo lun uzun lu ğu 81 ki lo-
metr dir. Baş lan ğıc dan 50-ci ki lo-
met rə dək 51 ki lo metr lik his sə ni 
Azər bay can şir kət lə ri, 50-ci ki-
lo metr dən 81-ci ki lo met rə qə dər 
his sə ni isə Tür ki yə nin “Ko lin İn-
şaat” və “Çin giz İn şaat” şir kət lə ri 
iş lə yir.

Son ra döv lət baş çı la rı Ho ra diz-
Cəb ra yıl-Zən gi lan-Ağ bənd av to-
mo bil yo lu nun  tə mə li ni qo yub-
lar. Mə lu mat ve ri lib ki, bu ra dan 
Ağ bən də, Er mə nis tan sər hə di nə 
qə dər mə sa fə 123,6 ki lo metr dir. 

İn şaat iş lə ri nin 2023-cü il də ba şa 
çat ma sı nə zər də tu tu lur. Av to mo-
bil yo lu Er mə nis tan dan ke çə rək 
Azər bay ca nın Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı na, ora dan isə Tür-
ki yə yə dək da vam edə cək.

Müharibədə birlikdə idik, 
bu gün də bir yerdəyik
Son  ra döv  lət baş  çı  la  rı Zən -

gi  lan ra  yo  nu  na gə  lib  lər. Pre  zi -
dent  lər İl  ham Əli  yev və Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan Zən  gi  lan ra  yo -
nun  da “Dost Aq  ro  park” – to  xum 
əkin və aq  ro  park komp  lek  si  nin 
tə  mə  li  ni qo  yub  lar.

Döv  lət baş  çı  la  rı 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  lə 
də ta  nış olub  lar. Bil  di  ri  lib ki, la  yi  hə -
nin ic  ra  sı ilə bağ  lı 110 hek  tar  dan 
çox əra  zi  də ti  kin  ti iş  lə  ri apa  rı  lır. 
200 fər  di eko  lo  ji evin, iki  mər  tə  bə -
li 4 qey  ri-ya  şa  yış bi  na  sı  nın, 360 

şa  gird yer  lik mək  tə  bin və 60 yer -
lik uşaq bağ  ça  sı  nın ti  kin  ti  si sü  rət -
lə da  vam et  di  ri  lir. Bu  ra  da kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın təş  ki  li və in  ki  şa  fı ilə 
bağ  lı da bir sı  ra iş  lər gö  rü  lə  cək.

Zən  gi  la  nın Ağa  lı kən  din  də 
əsas ta  ri  xi ha  di  sə isə Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do -
ğa  nın rəs  mi qar  şı  lan  ma mə  ra  si -
mi olub. Fəx  ri qa  ro  vul dəs  tə  si  nin 
rəisi Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti  nə ra  port 
ve  rib. Tür  ki  yə  nin və Azər  bay  ca -
nın Döv  lət himn  lə  ri səs  lən  di  ri  lib.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Azər  bay  can 
əs  gər  lə  ri  ni sa  lam  la  yıb. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev və Pre  zi  dent Rə -
cəb Tay  yib Ər  do  ğan fəx  ri qa  ro  vul 
dəs  tə  si  nin qar  şı  sın  dan ke  çib  lər.

Tür  ki  yə nü  ma  yən  də he  yə  ti 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nə, Azər -
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti Tür -
ki  yə Pre  zi  den  ti  nə təq  dim olu  nub.

Fəx  ri qa  ro  vul dəs  tə  si hər  bi 
mar  şın sə  da  la  rı al  tın  da döv  lət 
baş  çı  la  rı nın qar  şı  sın  dan ke  çib.

Ağa  lı kən  din  də rəs  mi qar -
şı  lan  ma mə  ra  si  min  dən son  ra 
Azər  bay  can və Tür  ki  yə pre -
zi  dent  lə  ri  nin tək  bə  tək gö  rü  şü 
olub. Pre  zi  dent  lər mət  buata bir -
gə bə  ya  nat  lar  la çı  xış edib  lər.

“Bu gün Zən  gi  la  nın Ağa  lı kən -
din  də  ki bu rəs  mi mə  ra  sim ta  rix -
də qa  la  caq. Bi  zim bir  gə ad  dım -
la  rı  mız ta  rix  də əbə  di qa  la  caq. 
Bu ta  ri  xi biz bir  lik  də ya  zı  rıq, ne -
cə ki, bü  tün dövr, mü  ha  ri  bə döv -
rü ər  zin  də bir  lik  də idik, bu gün 
də bir yer  də  yik”, - de  yə Azər  bay -
can Pre  zi  den  ti vur  ğu  la  yıb.

Tür ki yə Pre zi den ti Azər bay-
ca nın bü tün dün ya ya ör nək 
ola caq bir mo del ilə bü tün böl-
gə ni in ki şaf et dir mək niy yə ti-
ni al qış la ya raq de yib: “Tür ki yə 
ola raq, biz də bu fəaliy yət lər də 
üzə ri mi zə dü şə ni et mə yə, qar-
daş Azər bay ca na bü tün im kan-
la rı mız la dəs tək ol ma ğa da vam 
edə cə yik”.

Qarabağın açarı da, taleyimiz də öz əlimizdədir...
“Bizim birgə addımlarımız tarixdə əbədi qalacaq. Bu tarixi biz birlikdə yazırıq”
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Brüsseldə Alim 
Qasımovun 
iştirakı ilə 
konsert

səh. 2

“Qarabağın bərpa, yenidənqurma və inkişafı” 
beynəlxalq sərgisində “Mədəniyyət naminə 

sülh” qlobal kampaniyasının təqdimatı

səh. 3

Rusiya Milli 
Kitabxanasında 
Nizamiyə həsr 
olunmuş sərgi

səh. 3

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

Xarkov şəhərində ölkəmiz adına
daha bir iftixar yeri

Uk ray na nın ikin ci bö yük şə hə ri olan Xar kov da ye ni dən qu ru-
lan  “Mü tə fək kir lər ba ğı” bu ra da ya şa yan və şə hə rə qo naq 
gə lə cək azər bay can lı la rın da se vim li mə ka nı ola caq. Bağ da 
Uk ray na, Azər bay can və Qa za xıs ta nın ta nın mış mü tə fək kir lə-
ri – fi lo sof Qri qo ri Sko vo ro da, bö yük maarif çi, dra ma turq Mir zə 
Fə tə li Axund za də, şair və ya zı çı Abay Ku nan ba ye və həsr olun-
muş abi də-kom po zi si ya nın açı lı şı olub. 

Qa za xıs ta nın Xar kov da kı fəx ri kon su lu, Xar kov Dip lo ma tik Klu bu-
nun pre zi den ti, soy da şı mız Emin Nə cəfl  i nin ma liy yə dəs tə yi, Azər-
bay can və Qa za xıs ta nın Uk ray na da kı sə fi r lik lə ri, şə hər rəh bər li yi nin 
dəs tə yi ilə ucal dı lan abi də-kom po zi si ya nın müəl li fi  Uk ray na nın Xalq 
rəs sa mı, azər bay can lı hey kəl tə raş Sey fəd din Qur ba nov dur.

Açı lış mə ra si min də dip lo mat lar, Ali Ra da nın de pu tat la rı, Uk ray-
na Mə də niy yət Na zir li yi nin, Xar kov Şə hər Şu ra sı nın, Xar kov Vi-
la yət Döv lət Ad mi nist ra si ya sı nın rəs mi lə ri, ic ti maiy yət nü ma yən-
də lə ri, soy daş la rı mız iş ti rak edib lər.

davamı səh. 8-də

Azərbaycan və Xorvatiya Hökumətlərarası 
Komissiyasının iclası keçirilib

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mo vun rəh bər lik 
et di yi nü ma yən də he yə ti 

“Azər bay can Res pub li ka sı 
Hö ku mə ti və Xor va ti ya Res-
pub li ka sı Hö ku mə ti ara sın da 
iq ti sa di əmək daş lı ğı təş viq et-
mək məq sə di lə Bir gə Ko mis-
si ya”nın ic la sın da iş ti rak et mək 
üçün Xor va ti ya da sə fər də dir.  

Okt yab rın 26-da pay taxt Zaq-
reb də Bir gə Ko mis si ya nın ic la sı 
ke çi ri lib. İc las dan əv vəl Bir gə Ko-
mis si ya nın Azər bay can tə rə fi n-
dən həm səd ri, mə də niy yət na zi ri 

Anar Kə ri mov və Xor va ti ya tə rə-
fi n dən həm sədr, bu öl kə nin iq ti-
sa diy yat və da vam lı in ki şaf na zi ri 
To mis lav Co ric ara sın da tək bə tək 
gö rüş olub.  Azər bay can-Xor va ti-
ya əmək daş lıq pers pek tiv lə ri nə 
dair mü za ki rə lər, Ko mis si ya nın 
ikin ci ic la sı nın gün də li yi ilə bağ lı 
fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb.

Son ra Azər bay can Res pub li ka-
sı nın mə də niy yət na zi ri Anar Kə-
ri mov və Xor va ti ya Res pub li ka sı-
nın iq ti sa diy yat və da vam lı in ki şaf 
na zi ri To mis lav Co ri cin həm sədr-
li yi ilə Hö ku mət lə ra ra sı Ko mis si-
ya nın ikin ci ic la sı baş la nıb.

davamı səh. 2-də

Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin 
Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv-
lət Xid mə ti nin in ter net say tı nın (irs.gov.az) 
ye ni ver si ya sı is ti fa də yə ve ri lib. Okt yab rın 
22-də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də 
ye ni lən miş say tın təq di ma tı ke çi ril di.

Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad Cə fər li bil dir di 
ki, qu rum ic ti maiy yə tin mə lu mat lan dı rıl ma sı 
və əla qə lə rin da ha ope ra tiv qu rul ma sı sa-
hə sin də əsas kom mu ni ka si ya va si tə lə ri nin 

tək mil ləş di ril mə si ni diq qət mər kə zin də sax-
la yır. Ye ni sayt həm Döv lət Xid mə ti nin rəs mi 
in ter net re sur su, həm də öl kə mi zin da şın-
maz ta rix-mə də niy yət abi də lə ri ilə bağ lı por-
tal ro lu nu oy na ya caq: “Ye ni lən miş sayt həm 
di zayn, həm də məz mun cə hət dən əv vəl ki 
ver si ya ilə mü qa yi sə də da ha da tək mil ləş di-
ri lib və ye ni in for ma si ya lar la zən gin ləş di ri lib. 
İs ti fa də çi ra hat lı ğı nı tə min et mək üçün da-
ha müasir proq ram tə mi nat la rın dan is ti fa də 
olu nub”.

Qeyd olun du ki, sayt da na vi qa si ya ra hat lı-
ğı nı tə min et mək üçün ən çox is ti fa də olu nan 
böl mə lər ümu mi pa nel də cəm ləş di ri lib: “Sayt 
“Goog le”un ax ta rış stan dart la rı na əsa sən ha-
zır la nıb. Bu da ax ta rış sis tem lə rin də əla qə li 
olan açar söz lər ax ta rıl dı ğı za man sayt da kı 
mə lu mat la rın is ti fa də çi lər üçün ən ön sı ra lar-
da gös tə ril mə si nə im kan ya ra dır. Say tın mo-
bil ver si ya sı da ya ra dı lıb və ya xın gün lər də 
is ti fa də yə ve ri lə cək”.

davamı səh. 4-də

Gənc teatr prodüserləri üçün laboratoriya
Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi Ru si ya Döv lət 
Teatr Sə nə ti İns ti tu tu (Qİ TİS) ilə bir gə “Gənc teatr pro dü ser lə ri 
üçün la bo ra to ri ya” la yi hə si ni hə ya ta ke çi rir.

Açı lış təd bi rin də qeyd olunub ki, Azər bay can da teatr me nec-
men ti nin və pro dü ser lik st ruk tu ru nun in ki şa fı, teatr ida rəet mə si 
sa hə sin də gənc nəs lin bi lik və ba ca rıq la rı nın ar tı rıl ma sı ye ni la-
yi hə nin əsas məq sə di ni təş kil edir. Bu la bo ra to ri ya na zir li yin st ra-
te ji hə dəfl  ə rə is ti qa mət lən miş sil si lə la yi hə lə ri nin tər kib his sə si dir.

səh. 5

73-cü Frankfurt Beynəlxalq
Kitab Yarmarkası başa çatıb

Xə bər ver di yi miz ki mi, 20–24 okt yabr ta ri xin də ke çi ri lən 73-cü 
Frank furt Bey nəl xalq Ki tab Yar mar ka sın da öl kə miz də təm sil olu-
nub. 80 öl kə nin qa tıl dı ğı yar mar ka da Mə də niy yət Na zir li yi nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə qu ru lan sten di miz də ge niş çe şid də nəşr lər yer alıb.

Sər gi nin ikin ci gü nün də sten-
di miz də da hi Azər bay can şairi 
və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi-
nin 880 il li yi nə həsr olu nan təd-
bir ke çi ri lib.

Təd bir də Azər bay ca nın Al ma-
ni ya da kı sə fi  ri Ra min Hə sə nov 

və Mə də niy yət Na zir li yi Ki tab 
sə na ye si şö bə si nin mü di ri Akif 
Ma rifl  i çı xış edib lər. Al ma ni ya-
da ya şa yan soy da şı mız, ya zı-
çı-pub li sist Or han Aras müəl li fi  
ol du ğu “Ni za mi Gən cə vi nin afo-
rizm lə ri al man di lin də” ki ta bı nı 

və Ni za mi ir si nin təd qi qat çı sı 
Se vil Fuks al man di lin də ha zır-
la dı ğı “Ni za mi nəsr də və poezi-

ya da. 1798-2021” ki ta bı nı təq-
dim edib lər.

davamı səh. 8-də

Yeni sayt daşınmaz tarix-mədəniyyət abidələri ilə bağlı portal rolunu da oynayacaq 
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Bir il bun dan əv vəl mü zəf fər Azər
bay can Or du su Qu bad lı nı er mə ni 
iş ğa lın dan azad et miş dir... 25 okt yabr 
mü ha ri bə nin ge di şa tın da önəm li yer 
tu tub. Çün ki Qu bad lı azad olu nan dan 
son ra La çın is ti qa mə tin də yo lu muz 
açıl dı və bir ne çə gün dən son ra biz 
La çı nın cə nub his sə sin də yer lə şən 
kənd lə ri də azad et dik. Be lə lik lə, La çın 
dəh li zi ni nə za rə tə gö tür dük və ar tıq 
mü ha ri bə nin ta le yi həll edil miş di. 

PrezidentİlhamƏliyevbusözləriokt
yabrın25dəQubadlırayonictimaiyyə
tininnümayəndələriiləgörüşdədeyib.
Dövlət başçısı qeyd edib ki, həmin

vaxthələŞuşauğrundaşiddətlidöyüş
lərqabaqdaidi,digəryaşayışməntəqə
lərimizinazadolunması iləbağlıəmə
liyyatplanlarıhazırlanırdı:“Ancaqartıq
həmbütündünya,həmdədüşməngör
düki,bizimqabağımızdaheçbirqüvvə
dayana bilməz. BizQubadlıdan sonra
özZəfəryürüşümüzü,Zəfərmissiyamı
zı şərəfə davam etdirdik və noyabrın
8dəŞuşadadövlətbayrağınıucaltdıq”.
Prezident vurğulayıb ki, 44 günlük

Vətən müharibəsində hər bir yaşayış
məntəqəsinin azad edilməsi tarixi ha
disəidi:“İlkgündənbaşlayaraqmüha
ribəninsongününəqədərAzərbaycan
Silahlı Qüvvələri ancaq irəli gedirdi.
Birinci gündə 4 kəndin azad edilməsi
Azərbaycan xalqına çox böyük sevinc
bəxşetdi.Uzun illərdənsonrabuQə
ləbəsevincinibizhamımızyaşadıqvə
ovaxt,əlbəttə,heçkimdeyəbilməzdi
müharibənəqədərdavamedəcək...”.

ŞanlıQələbənibizəbəxşedənqəh
rəman şəhidlərimizin xatirəsini bir da
haehtiramlayadedənPrezidentİlham
Əliyev vurğulayıb ki, onların arasında
Qubadlıdan olan və Qubadlı uğrunda
döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan
MilliQəhrəmanŞükürHəmidovdavar:
“ŞükürHəmidov bizim ən istedadlı və
cəsarətli hərbçilərimizdən biri idi. O,
Aprel döyüşlərində böyük qəhrəman
lıq göstərmişdi. Məhz bu qəhrəmanlı
ğagörəmənonaMilliQəhrəmanadını
verdimvəözümdəşəxsənonubumü
kafatlatəltifetdim...Eşidəndəki,Şükür
həlakolub, bizimhamımızınürəyi ağ
rıdı.Şükürünhəlakolmasıbizimüçün
böyükitkidir,onunailəsi,onunyaxınla
rı,atasıüçün,hamımızüçün.Onagörə
bu gün Qubadlının azad olunmasının
birinci ildönümündəmənŞükürünəziz
xatirəsinixüsusiləyadetməkistəyirəm.
O,bütünhərbçilərimizüçün,gəncnəsil
üçünnümunədir,özcanınıdoğmadiyar
uğrundafədaedibvəşəhadətzirvəsinə
ucalıb”.
Prezident qeyd edib ki, şəhidlərimi

zinxatirəsiəbədiləşdirilir.Azadedilmiş
bütün şəhərkəndlərimizdə bərpa işlə
ri başa çatandan sonra şəhidlərimizin
adınaküçələrolacaq,onlarınadımək
təblərə veriləcək: “Ölkəmizin müxtəlif
bölgələrində, o cümlədən bu bölgədə
–QarabağZəngəzurbölgəsindəbütün
bərpaişləribaşaçatandan,küçələrsa
lınandan,məktəblərtikiləndənsonrabu
daolacaq.Ancaqgörüləsiişlərçoxdur.
Sizin bir çoxunuz ilk dəfədir ki, Zəfər
dənsonraQubadlıyasəfəredirsinizvə

görürsünüzki,düşmənhərtərəfidağı
dıb.Qubadlışəhərideməkolarki,yer
ləyeksanedilib,birsalamatbinayox
dur. Sadəcə olaraq, erməni hərbçiləri
öz məqsədləri üçün bir neçə binadan
istifadə etmişdir, onlar da bərbad və
ziyyətdəidi.Mənburakeçənildekabr
ayında gələndə gördüm ki, onlar da
bərbadvəziyyətdədir.Onagörədəbiz
Qubadlırayonununbütünkəndlərini,o
cümlədənQubadlışəhəriniyenidənqu
racağıq”.
Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki,

Qubadlı şəhərinin Baş planı hazırlanır
vəyaxınaylardatəqdimediləcək:“Baş
planənmüasirnormalarauyğunolacaq
vəQubadlınıntəbiətivətarixikeçmişidə
memarlıqda nəzərə alınacaq. Amma,
eynizamanda,artıqbugünQubadlıra
yonunungələcəkinkişafıiləbağlıəmə
lipraktiki işlər aparılır.Bugünbiz yeni
yarımstansiyanınaçılışınıqeydetdikvə
bu, azad edilmiş torpaqlarda yeddinci
yarımstansiyadır. Bu infrastruktur layi
həsiQubadlının2050ciiləqədərkiinki
şafdinamikasınınəzərəalır.
Mənəverilənməlumatagörə,sovet

vaxtında Qubadlı rayonunun ümumi
istehlakı12meqavatidi.Ancaqbuya
rımstansiya 40 meqavata hesablanıb
vəlazımolarsa,onungücüikidəfəar
tırıla bilər.Yəni, bizQubadlının gələ
cəkinkişafınıbeləgörürük.Sovetvax
tında,işğalaqədərQubadlırayonunun
əhalisiharadasa28minidi,indimənə
verilənməlumata görə əhali 40minə
çatıb”.
Qubadlı rayonunun zəngin təbiəti, tə

bii sərvətləri ilə böyük potensiala malik
olduğunudeyənİlhamƏliyevvurğulayıb
ki,iqtisadiinkişaf,hansısahələrininkişaf
edəcəyi ilə bağlı düzgün planlaşdırma
aparılmalıdır. Əlbəttə ki, biz bura yerli,
xariciinvestorlarıcəlbedəcəyik.Yənibö
yükplanlarımızvar,konseptualyanaşma
mövcuddur.Ancaqbundansonradəqiq
planlaşdırmaaparılmalıdırvəəminəmki,
Qubadlı sakinləri fəal iştirak edəcəklər:

“Azadedilmiş rayonların iqtisadi inkişafı
iləbağlıbirdahademəkistəyirəmki,bi
zimçoxdəqiqplanlarımızolmalıdır.Biz
çoxyaxşıtəcrübətoplamışıq,regionların
sosialiqtisadi inkişafıdövlətproqramları
uğurlaicraedilir.Artıqbirneçəproqram
icraedilmişdirvəo təcrübədən faydala

naraq bu bölgədə, əlbəttə, çox düzgün
planlaşdırmaaparılmalıdır.Birdahade
mək istəyirəm ki, infrastruktur layihələri
iləbağlı,evlərintikintisiiləbağlı,kəndlə
rinbərpasıiləbağlıartıqilkintəklifərvar.
Əsasbudurki,burayaqayıdacaqinsan
lar yaxşı yaşasınlar, yəni, onların rifahı
yüksəkolsun.Bununüçündəəlbəttəki,
şəraityaradılacaq,ammaonlarınməşğul
olacağı sahələr düzgün müəyyən edil
məlidir... Belə səfalı torpaqlarda ancaq
yaxşıdolanışıqolmalıdır”.
Prezident qeyd edib ki, işğaldan

azad edilmiş digər bölgələrimiz kimi,
Qubadlıdadadüşməninillərboyuhə
yata keçirdiyi talançılığın mənzərəsi
gözqabağındadır:“Yəni,onlarbutor
paqlarayadbir torpaqkimibaxırdılar.
Sadəcə olaraq, bu torpaqları istismar
edib,ağaclarıqırıb,bizimtəbiisərvət
lərimizi talayıb,çaylarımızızəhərləyib
öz mənfur xislətlərini göstərirdilər.

Ammabugünbütündünyabunugö
rür, bütün dünya. Çünki bunu gizlət
məkmümkün deyil.Gələn hər bir in
san bu dağıntıları görür və erməni
faşizminin bax bu sübutlarını görür.
AmmabizqurucuxalqıqvəQubadlını
yenidənquracağıq”.

Dövlət başçısı vurğulayıb ki, müha
ribə başa çatıb, amma bizi hələ dö
yüşməyə məcbur edirlər. Biz istənilən
formada–istərsiyasimeydanda,istər
hərbi meydanda – buna hazırıq: “Biz
artıqgöstərmişikki,heçkiminqabağın
dabaşəyənxalqdeyilik.Ancaqbunun
layanaşı,bizimqarşımızdaçoxböyük
quruculuq işləri dayanır.Budamüha
ribədə əldə edilmiş Qələbəyə uyğun
səviyyədə aparılmalıdır. Ümumiyyətlə,
bu tarixiZəfərdənsonraölkəmizinye
niləşməsi, müasirləşməsi, aparılan is
lahatlar,xoşagəlməzhallarlamübarizə,
əlbəttə,tamyenimüstəviyəçıxmalıdır.
ÇünkibuQələbəbütündünyayabizim
böyükxalqolduğumuzugöstərdi, eyni
zamanda,bizisözünyaxşımənasında
məcburedirki,bizqabağaancaqdüz
yollagedək.Bax,sizinləbərabər,bütün
Azərbaycanictimaiyyətiiləbərabərbiz
buyolugedəcəyik...”.

“8 Noyabr – Zəfər Günü” adlı 
metodik vəsait təqdim olunub

44 gün sü rən hər bi əmə liy yat lar nə ti cə sin də 
mü zəf fər Azər bay can Or du su Cəb ra yıl, Fü zu li, 
Zən gi lan, Qu bad lı şə hər lə ri ni, Azər bay can xal qı
nın ta ri xin də, mə də niy yə tin də və qəl bin də xü su si 
ye ri olan, Qa ra ba ğın ta cı sa yı lan Şu şa şə hə ri ni, 
Zən gi lan ra yo nu nun Min ci van, Ağ bənd, Bar taz 
qə sə bə lə ri ni, Xo ca vənd ra yo nu nun Had rut qə
sə bə si ni və bir çox kənd lə ri ni, Tər tər ra yo nu nun 
Su qo vu şan kən di, Xo ca lı və La çın ra yon la rı nın 
bir ne çə kənd lə ri da xil ol maq la, ümu mi lik də, 
300dən çox ya şa yış mən tə qə si ni iş ğal dan azad 
edib. Azər bay can xal qı qa zan dı ğı ta ri xi zə fər lə 
qa lib xalq ol du ğu nu bü tün dün ya ya sü but edib.

Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan Res
publikasındaZəfərGünününtəsisedilməsihaq
qında”sərəncamınavəMədəniyyətNazirliyinin
TədbirlərPlanınauyğunolaraqMilliKitabxana
nın əməkdaşları tərəfindən “8 Noyabr – Zəfər
Günü”adlımetodikvəsaithazırlanıb.
Metodik vəsaitdə Qarabağ münaqişəsi haq

qında qısaməlumat, kitabxanalarda 8 Noyabr
–ZəfərGünüiləbağlıtədbirlərinkeçirilməsiilə
bağlımetodiktövsiyələrverilib.
Vəsaitdəhəmçinin2020ci il noyabrın10da

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin xalqa müraciəti, işğaldan azad olun
muşşəhər,qəsəbəvəkəndlərimizinsiyahısıvə
digərməlumatlaryeralıb.

əvvəli səh. 1-də
İclasdaAzərbaycanınXariciİşlər,İq

tisadiyyat,Səhiyyə,Mədəniyyət,Ener
getika,RəqəmsalİnkişafvəNəqliyyat,
Gənclərvəİdmannazirlikləri,ölkəmizin
Xorvatiyadakı Səfirliyi, Ələt Azad İqti
sadi Zonası, Dövlət Neft Şirkəti, Qida
TəhlükəsizliyivəDövlətTurizmagent
likləri,MilliElmlərAkademiyasınınrəs
miləriiştirakediblər.
Hər iki ölkənin nümayəndə heyətlə

rinin iştirakı ilə keçirilən iclasdaAzər
baycanvəXorvatiyadövlətbaşçılarının
siyasi iradəsivəsəylərinəticəsində iki

ölkə arasındakı münasibətlərdə bütün
sahələr üzrə müşahidə olunan inkişaf
dinamikasındanbəhsedilib.
Anar KərimovAzərbaycan və Xorva

tiya arasında dostluq və strateji əmək
daşlıq münasibətlərinin uğurla inkişaf
etdiyini deyib. İki ölkə arasında siyasi
dialoqundavamlılığı,alivəyüksəksəviy
yəliqarşılıqlısəfərvəgörüşlərintəşkilinin
əhəmiyyətiniqeydedənnazirbumüsbət
tendensiyanın davam etdirilməsinin va
cib olduğunu bildirib. İkitərəfi münasi
bətlərininkişafıvədərinləşdirilməsiüçün
yüksəkpotensialınolduğuvurğulanıb.

MədəniyyətnaziriPrezident,AliBaş
KomandanİlhamƏliyevinrəhbərliyiilə
AzərbaycanOrdusununötənil44gün
lükVətənmüharibəsindəqazandığıta
rixiZəfərdənsözaçaraq,Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi
ləriniErmənistanın30iləyaxındavam
edən işğalından azad etdiyini, işğalçı
tərəfindən dağıdılmış ərazilərin bər
pası və yenidən qurulması prosesinin
aparıldığını qeyd edib. İşğaldan azad
olunanərazilərdəbərpavəyenidənqur
ma prosesi çərçivəsində Xorvatiyanın
minatəmizləmə sahəsində ölkəmizə
göstərdiyiköməyivurğulayanAnarKə
rimovAzərbaycanınərazibütövlüyünü
dəstəklədiyinəvə işbirliyinəgörəqarşı
tərəfəminnətdarlığını ifadəedib.Növ
bəti mərhələlərdə müxtəlif sahələrdə,
ocümlədənenergetikavə informasiya
texnologiyaları sahəsində əməkdaşlıq
imkanlarının nəzərdən keçirilməsinin
vacibliyiqeydolunub.
İclasdadövlətimizinBMTninSiviliza

siyalarAlyansıiləbirgətəsisetdiyi“Mə
dəniyyətnaminəsülh”(Peace4Culture)
kampaniyası barədə məlumat verilib.

Bildirilib ki, qlobal kampaniyanın əsas
məqsədimünaqişəregionlarındamədə
ni irsin qorunmasında,mədəni həyatın
canlanmasında sülhün mühüm rol oy
nadığını dünyaya çatdırmaq, həmçinin
ölkəmizinişğaldanazadolunmuşərazi
lərindəmədəniyyətindirçəlməsininbaş
qaregionlaradanümunəolabiləcəyini
göstərməkdir.

İclasda ikiölkəarasındamünasibət
lərin inkişaf perspektivləri, həyata ke
çirilənbirgəlayihələr,beynəlxalqtəşki
latlarçərçivəsindəəməkdaşlıq,müxtəlif
sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi
vəəməkdaşlığıngücləndirilməsiməsə
lələriətrafındamüzakirələraparılıb.
Sonda AzərbaycanXorvatiya Höku

mətlərarası Birgə Komissiyasının ikin
ci iclasının yekunlarına dair protokol
imzalanıb. Sənədi komissiyanın həm
sədrləri – Anar Kərimov və Tomislav
Coricimzalayıblar.
Protokolda iqtisadi, sənaye, enerji,

nəqliyyat, İKT,elmvə təhsil,mədəniy
yət,turizm,gənclərvəidman,səhiyyə,
kənd təsərrüfatı, qida təhlükəsizliyi və
digərsahələrdəəməkdaşlıqprioritetləri
əksinitapıb.
İclasdan sonra media nümayəndə

ləri üçün brifinq keçirilib. İclasda apa
rılanmüzakirələrin,imzalanansənədin
gələcək əməkdaşlıq, birgə fəaliyyətlər
üçün istiqamətlərin daha da genişlən
məsi baxımından əhəmiyyəti vurğula
nıb, media nümayəndələrinin sualları
cavablandırılıb.

Qələbə bütün dünyaya bizim 
böyük xalq olduğumuzu göstərdi

“Tarixi Zəfərdən sonra ölkəmizin yeniləşməsi, müasirləşməsi tam yeni müstəviyə çıxmalıdır”

Azərbaycan və Xorvatiya Hökumətlərarası 
Komissiyasının iclası keçirilib

Gənc bəstəkarın əsəri Avstriyada festivalda səslənib
Gənc bəs tə kar Ayaz Qəm bər li Avst ri ya nın 
Qrats şə hə rin də ke çi ri lən “Mu sikp ro to koll” 
müasir mu si qi fes ti va lın da iş ti rak edib.

Bəstəkar festivalın təşkilat komitəsi tə
rəfindənsifarişolunmuş“Kiçikdənizküçə
si”adlıikisaylısimlikvartetinitəqdimedib.
Əsərin festival çərçivəsində premyerası
ukraynalımusiqiçilərdənibarət“Danapris”
simlikvartetitərəfindənGiorgiLigetizalın

dagerçəkləşib.
Qeydedəkki, “Musikprotokoll” festivalı

1968ciildənkeçirilir.BukonsertPrezident
mükafatçısıolanAyazQəmbərlininAvstri
yadaikinciuğurudur.Bəstəkar2015ciildə
Qratsşəhərindəkeçirilən“FransŞubertvə
müasir dövrün musiqisi” müsabiqəsində
“Elementlərinmüqaviməti”(birsaylıpiano
trio)əsəriiləbirincilikəldəetmişdi.

LALƏ

Brüsseldə Alim Qasımovun iştirakı ilə konsert 
Bel çi ka nın pay tax tı Brüs sel də Azər bay can xal qı nın mə də ni 
ir si ni təb liğ edən növ bə ti kon sert olub.

VokalsənətininavropalısərrafarınınqarşısındaXalqartisti
AlimQasımovçıxışedib.OnuinstrumentalalətlərdəMüfadel
Adhami,MatiaşSədai,VinsentNoiretvəbaşqalarımüşayiət
ediblər.
TamaşaçılarOrtaəsrlərsufipoeziyasınınnümunələriiləta

nışolublar.TamanşlaqkeçənkonsertŞərqlirikasınınbelçikalı
biliciləriarasındaböyükmaraqdoğurub.

“Qələbə hünəri” sərgisi
Mə də niy yət Na zir li yi və 
Rəs sam lar İt ti fa qı nın 
dəs tə yi, “Ba kı” Rəsm 
Qa le re ya sı, Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı 
və Xə tai Sə nət Mər
kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
no yab rın 5də “Qə lə bə 
hü nə ri” ad lı res pub li
ka ya ra dı cı lıq sər gi si 
ke çi ri lə cək.

Sərgi rəssamlarımızın yaradıcılığın
daölkəmizin,xüsusəndəişğaldanazad
olunmuşərazilərintəbiigözəlliklərinintə
rənnümü,AliBaşKomandanınrəhbərliyi
altında rəşadətliOrdumuzun 44 günlük
Vətən müharibəsində göstərdiyi misil
sizqəhrəmanlığınvəqazanılmıştarixi

Zəfərin təsviri sənət əsər
lərindənümayişiməqsədi
lətəşkilolunur.
XətaiSənətMərkəzində

açılacaqsərgininekspozi
siyasındayenitəqdimolu
nanəsərlərləyanaşı,Döv
lət Rəsm Qalereyasının
kolleksiyasına daxil olan
rəsmlərdəyeralacaq.
Qeydedəkki,sərgiüçün

156 müəllif tərəfindən
elektronvariantda200dənçoxəsərtəq
dim olunub.Münsifər heyəti tərəfindən
40müəllifin 46 əsəri nümayiş olunmaq
üçünseçilib.Əsərlərinmüəllifərinəser
tifikat təqdim olunacaq. Sərgi noyabrın
12dəkdavamedəcək.

L.AZƏRİ

“Mədəni yenilənmə” 
Mə də niy yət Na zir li yi YA RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı ilə bir gə “Mə
də ni ye ni lən mə” ad lı ye ni mul ti dis sip li nar la yi hə nin ic ra sı na baş la yır. 
La yi hə nin baş lı ca məq sə di xa ric də ya şa yan, mu si qi, teatr, ki no, ədə
biy yat və elm sa hə sin də pe şə kar uğur la ra im za at mış is te dad lı soy
daş la rı mı zın fəaliy yə ti ilə Azər bay can ta ma şa çı la rı nı ta nış et mək dir.

Maarifəndiricixarakterdaşıyanbutəşəbbüsölkəmizdənkənardata
nınansoydaşlarımızınyaradıcılığınıgənclərimizədahayaxınedəcək.
“Mədəniyenilənmə”layihəsihəmdəçətinpandemiyadövründə

incəsənətvəelmxadimlərininrolunuvəəhəmiyyətinicəmiyyətə
xatırlatmaq cəhdidir. Fəaliyyət növündən asılı olaraq, layihənin
hərbir iştirakçısınamüxtəlif formatlı tədbirlərdə (ustaddərsləri,
mühazirələr, yaradıcılıq görüşləri, konsertlər, film nümayişləri,
monotamaşalarvəs.)iştirakimkanıtəminolunacaq.
Layihəçərçivəsindəilkqonaqteatrprodüseri,rejissor,RusiyaDöv

lətTeatrSənətiİnstitutunun(QİTİS)İfaçılıqsənətləriüzrəprodüserlik
vəmenecmentkafedrasınınmüdiri,sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədok
toruElşənMəmmədovolacaq.Yaradıcıgörüşoktyabrın28dəAzər
baycanDövlətAkademikRusDramTeatrındatəşkilolunacaq.



www.medeniyyet.az

№80 (1857)
27 oktyabr 2021 tədbir 3
Xəbərverdiyimizkimi,

dahiAzərbaycanşairi
vəmütəfəkkiriNizami
Gəncəvinin880illikyu

bileyimünasibətiləRusiyanın
SanktPeterburqşəhərində
müxtəliftədbirlərkeçirilib.
Azərbaycanmədəniyyət
nazirininmüaviniSevda
Məmmədəliyevanınrəhbər
liketdiyinümayəndəheyəti
tədbirlərdəiştirakedib.Səfər
çərçivəsindəöncəDövlətEr
mitajındagörüşvədahişairin
yubileytədbirigerçəkləşib.

Oktyabrın20-də isəAzərbay-
cannümayəndəheyətiiləSankt-
PeterburqQanunvericilikMəclisi
sədrininmüaviniNikolayBonda-
renko arasında görüş keçirilib.
GörüşdəAzərbaycanvəRusiya
arasındaikitərəfimünasibətlərin
müxtəlifistiqamətlərində,ocüm-
lədən mədəniyyət sahəsində
inkişafından söz açılıb. Xalqla-
rarasımədəni təbliğatın təşviqi,
qarşılıqlımədəni tədbirlərin təş-
kiliistiqamətindəfikirmübadiləsi
aparılıb,gələcəkmədəniyyətla-
yihələrimüzakirəolunub.

SevdaMəmmədəliyeva2021-
ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan
edilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sə-
rəncamınaəsasən,dünyanınbir
çoxölkələrində,ocümlədənRu-
siyadadahiAzərbaycanşairivə
mütəfəkkirinə həsr olunan təd-
birlərin əhəmiyyətini qeyd edib.

Nazir müavini Rusiya Milli Ki-
tabxanasında Nizami Gəncəvi-
ninyaradıcılığınahəsrolunmuş
sərgivəkonsertintəşkiledilmə-
siniböyükşairinyubileyinədə-
yərlitöhfəkimisəciyyələndirib.
Söhbət zamanı Sankt-Peter-

burq şəhərində yerləşən mu-
zeylərlə əməkdaşlığın bundan

sonradainkişafetdirilməsi,mə-
dəniirssahəsindəəlaqələrinin-
kişafınınəhəmiyyətivurğulanıb.
Sonra Rusiya Milli Kitabxa-

nasında Azərbaycanın Mə-
dəniyyət Nazirliyi, ölkəmizin
Sankt-Peterburqdakı Baş kon-
sulluğuvəkitabxananıntəşkilat-
çılığıiləincəsənətxadimlərimiz

–TeyyubAslanov (xanəndə),
ƏliağaSədiyev(tarzən),Elnur
Mikayılov(kamança),Kamran
Kərimov (nağara), Mircavid
Cəfərov(ud)vəVurğunVəki-
lovun(piano) iştirakı iləNiza-
miGəncəvininsözləriəsasın-
da konsert proqramı təqdim
olunub.

Dahasonra kitabxanada “Ni-
zaminin sözünü hiss et” adlı
sərginin açılışı keçirilib. Təd-
birdə çıxış edən kitabxananın
direktoruVladimirQronskidahi
Azərbaycanşairininparlaq irsi-
ninəsrlərdənbəriŞərqinmisil-
sizmədənisərvətlərxəzinəsin-
də özünəməxsus layiqli yerini
qoruyub saxladığını deyib. O,
Nizami Gəncəvinin 880 illiyinin
şairin əsərlərinin sərgiləndi-
yi Rusiya Milli Kitabxanasında
qeyd olmasını əlamətdar hadi-
səadlandırıb.
Mədəniyyət nazirininmüavini

Sevda Məmmədəliyeva Niza-
mi Gəncəvinin beş məsnəvi-
poemadan ibarət “Xəmsə”si ilə
həmmüasirləri, həmdəondan
sonrabunövdəəsəryazanbir
çoxşairəöncüllüketdiyini,dahi
şairin Rusiyanın kitabxana və
muzeylərinibəzəyənəsərlərinin
Şərqminiatürsənətinininkişafı-
nadatəkanverdiyiniqeydedib.
Sonra qonaqlar sərgi ilə tanış

olublar.SərgidəNizamiGəncəvi
əsərlərinəmüxtəlifdövrlərdəçə-
kilmişillüstrasiyaənənəsiniözün-
dəəksetdirənnəşrləryeralıb.

Xəbərverdiyimizkimi,20–22
oktyabrtarixindəBakıEkspo
Mərkəzində“Qarabağınbər
pa,yenidənqurmavəinkişafı”
beynəlxalqsərgisi(“Rebuild
Karabakh–2021”)keçirilib.
Oktyabrın22dəsərgiçərçi
vəsindəMədəniyyətNazir
liyinin“Mədəniyyətnaminə
sülh”(Peace4Culture)qlobal
kampaniyasınahəsrolunan
panelsessiyatəşkiledildi.

Tədbirdədövlətqurumlarının,
beynəlxalq təşkilatların rəhbər
vənümayəndələriiştirakedirdi.
Sessiyanı giriş sözü ilə açan

“Azərbaycan Televiziya və Ra-
dio Verilişləri” QSC-nin sədr
müavini Rüfət Həmzəyev qo-
naqları salamladı. Bildirdi ki,
sessiya “Yalnız mədəniyyətin
sülh üçün nə edəcəyini de-
yil, həmdə sülhünmədəniyyət
üçünnəedəcəyinidüşün”devizi
iləkeçirilir.
Mədəniyyət Nazirliyinin Apa-

rat rəhbəriVasifEyvazzadəçı-
xış edərək qlobal kampaniya
haqqındaməlumatverdi.Qeyd
etdiki,PrezidentİlhamƏliyevin
dəstəyi, dövlətimizin BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansı ilə birgə
təsisetdiyi“Mədəniyyətnaminə
sülh” kampaniyasına Mədəniy-
yət Nazirliyi tərəfindən beynəl-
xalq tərəfdaşlarlabirgə2021-ci
iliniyunayındabaşlanılıb.Kam-
paniyanınəsasməqsədimüxtə-
lif münaqişə regionlarında mə-
dəni irsin qorunmasına sülhün
yaradılmasıvasitəsilənailoluna
biləcəyini,mədənihəyatıncan-
lanmasında sülhün mühüm rol
oynadığınıdünyayaçatdırmaq-
dır.Kampaniya,həmçininölkə-
mizin işğaldan azad olunmuş
ərazilərində mədəniyyətin dir-

çəlməsininbaşqaregionlarada
nümunəolması,butorpaqlarda
başvermişvandalizminplanetin
heç bir yerində, heç birmədə-
niyyətə qarşı təkrarlanmaması
üçündünyayaçağırışdır.
Kampaniya sülh vasitəsi-

lə mədəni irsin qorunmasının,
eləcə də sülhün əldə olunma-
sındamədəniyyətin rolu ilə ya-
naşı, mədəniyyətin inkişafında
sülhün rolunun öyrənilməsini
nəzərdə tutur. “Mədəniyyət na-
minə sülh” kampaniyası eyni
zamandaAzərbaycan Respub-
likasının Prezidenti İlham Əli-
yev tərəfindən2008-ci ildə irəli
sürülmüş “BakıProsesi” təşəb-
büsüvə2010-cuildəBMTBaş
Assambleyasıçərçivəsindəirəli
sürülmüş Dünya Mədəniyyət-
lərarası Dialoq Forumu ideya-
sınınqlobalmiqyasdadavamını

vəonunəsasideyalarınasadiq-
liyinümayişetdirir.
AzərbaycanRespublikasıBey-

nəlxalq İnkişafa Yardım Agent-
liyinin rəisi Elməddin Mehdiyev
bildirdi ki, “Mədəniyyət naminə
sülh” kampaniyası yeni bir tə-
şəbbüsdür: “Bir il əvvəl Vətən
müharibəsində qazanılan Zə-
fərdən sonra həmAzərbaycan
üçün, həm də region üçün ye-
nibirdönəmbaşladı.Azərbay-
can Respublikası işğal faktını
aradan qaldırıb, BMT-nin dörd
qətnaməsini birtərəfi və təkba-
şınahəyatakeçirib,torpaqlarını
işğaldanazadedib”.
E.Mehdiyev qeyd etdi ki,

Azərbaycana25 il öncəhuma-
nitaryardımedilirdi.Lakinqısa
müddət ərzində Azərbaycan
humanitaryardımalanölkədən
donor ölkəyə çevrildi. Təkcə

mövcud pandemiya dövründə
Azərbaycandan33ölkəyəCO-
VİD-19virusuiləmübarizəüçün
yardımgöndərilib.
BakıBeynəlxalqMultikultura-

lizm Mərkəzinin icraçı direkto-
ru Rəvan Həsənov söylədi ki,
“Mədəniyyət naminə sülh”ün
ölkəmiz tərəfindən başladılma-
sı təsadüfi deyil: “Bunun əsas
səbəbi torpaqlarımızın otuz ilə
yaxın işğal altında olması və
sülhün aradan qalxmasıdır. İş-
ğaldövründəmədəniabidələri-
mizdağıdılıb,məhvedilib.Sülh
özlüyündə insanların rifahının
qaldırılmasıüçünbirvasitədir”.
İcraçı direktor dayanıqlı sül-

hün təmin olunmasının birgə
yaşayış modelindən keçdiyini
bildirərəkregionundayanıqlıiq-
tisadi, siyasi vəmədəni inkişa-
fını təminetməküçünqarşılıqlı
əməkdaşlığın vacib olduğunu
diqqətəçatdırdı.
YAP Gənclər Birliyinin sədri

Bəxtiyar İslamov “Mədəniyyət
naminə sülh” qlobal kampani-
yasında gənclərin rolunun va-
cibliyini vurğuladı. Ölkə olaraq
böyük tarixi keçmişə,milli döv-
lətçilik ənənələrinə sahib oldu-
ğumuzusöyləyənB.İslamovbu
sahibliyinəsasdaşıyıcısınınvə
qoruyucusunun da gənclər ol-
duğunubildirdi.
Sondasessiyaiştirakçılarının

mövzuətrafındasuallarıcavab-
landırıldı.

NURƏDDİN

“Nizaminin sözünü hiss et”
Rusiya Milli Kitabxanasında dahi Azərbaycan şairinə həsr olunmuş sərgi

Qara dəniz və ətraf coğrafiya ölkələrinin 
mədəni əməkdaşlığı müzakirə edilib

QaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatı(QDİƏT)Yüksək
SəviyyəliŞəxslərKomitəsinin2021ciil2829iyuntarixlərin
dəkeçirilmişiclasındaAzərbaycanikiilmüddətinəQDİƏTin
Mədəniyyətüzrəİşçiqrupundaəlaqələndiriciölkətəyin
olunmuşdu.

Oktyabrın21-dəAzərbaycanınsədrliyiiləQDİƏT-inMədəniy-
yətüzrəİşçiqrupununilkiclasıkeçirilib.İclasaMədəniyyətNa-
zirliyininAparatrəhbəriVasifEyvazzadəsədrlikedib.
Videokonfrans formatında keçirilən iclasa QDİƏT Katibliyi,

təşkilatın10üzvölkəsi,PABSEC,QaraDənizTədqiqatlarıüz-
rəBeynəlxalqMərkəz,müşahidəçilərqismindəMisirƏrəbRes-
publikası,Macarıstanvə İsrail,eynizamandadigər təşkilatvə
ölkələrinnümayəndələriqatılıblar.
İclasdaQDİƏTŞurasının qərar və tövsiyələrinin həyata ke-

çirilməsi,COVİD-19pandemiyasının cərəyan etdiyimüddətdə
mədəniyyətin dəstəklənməsi istiqamətində mümkün regional
əməkdaşlıqvəlayihələrləbağlıtəcrübəmübadiləsi,UNESCO-
nun Bəşəriyyətin Qeyri-maddi mədəni irs üzrə Reprezentativ
siyahısınaQDİƏTüzv ölkələrinin birgə nominasiyalarının təq-
dimolunmasınıntəşviqi,yaradıcılıq,rəqəmsallaşmavəyaradıcı
sənayelərdəsahibkarlıq,“QDİƏTMədəniyyəthəftəsi”,sərgivə
festivallardaqarşılıqlıiştirakvədigərməsələlərmüzakirəedilib.
QDİƏT-inuşaqlarüçünçoxdillivəmultikulturalkitabxanasının,
gənclərin simfonik orkestrinin yaradılması və digər layihələrin
təqdimatıolub.
Onlayngörüşzamanı,həmçinin2021-2023-cüillərüçünAzər-

baycanRespublikasıMədəniyyətNazirliyi tərəfindən hazırlan-
mışİşçiQrupunFəaliyyətPlanınıntəqdimatıkeçirilib.

BXA və Milli Konservatoriya arasında 
yaradıcılıq sazişi imzalanıb 

BakıXoreoqrafiyaAkademiyası(BXA)iləAzərbaycanMilli
Konservatoriyası(AMK)arasındayaradıcılıqsazişiimzalanıb.

Bu münasi-
bətlə BXA-da
akademiyanın
bədii rəhbəri,
rektor vəzifə-
sini müvəq-
qəti icra edən
Əməkdarartist
Nailə Məm-
mədzadə və
AMK-nın rek-
toru, Xalq ar-
tisti, professor
SiyavuşKərimininiştirakıiləgörüşkeçirilib.Görüşdəhərikitəd-
risocağınınstrukturbölmələrininrəhbərləriiştirakediblər.
BXA-nınbədii rəhbəri, rektorvəzifəsinimüvəqqəti icraedən

NailəMəmmədzadə son zamanlar ölkəmizdə xoreoqrafiya və
musiqi sahəsinin inkişafından danışıb. Vurğulayıb ki, mövcud
sahənin inkişafıpeşəkarkadrlara tələbatıartırıb.Hər iki təhsil
müəssisələriarasındaəməkdaşlıqmüvafiqistiqamətdəyaradı-
cılığındahadayüksəldilməsinəşəraityaradacaq.
SiyavuşKərimiBXAiləəməkdaşlığavəbirgəlayihələrəhazır

olduqlarınıbildirib.O,mövcudpandemiyaşəraitindəçətinliklərə
baxmayaraq,BXA-daxoreoqrafiyatəhsilisistemindəirəliləyişlə-
rindavamlıolmasınıarzulayıb.
Söhbət əsnasında qarşılıqlı əməkdaşlıq layihələrinin həyata

keçirilməsinədairfikirmübadiləsiaparılıb.
Sonra yaradıcılıq sazişi imzalanıb.Sazişə əsasən, ali təhsil

müəssisələriarasındayaradıcımünasibətinqurulması,qarşılıqlı
konsertlərintəşkili,texnikidəstək,yaradıcıgörüşlərvətəcrübə
mübadiləsinəzərdətutulub.

“Sonuncu” filmi Polşada 
mükafata layiq görülüb

MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləBakıMediaMərkəzivə“Sal
naməfilm”studiyasıtərəfindənistehsalolunmuş“Sonuncu”
sənədlifilmi1924oktyabrtarixindəPolşanınPoznanşəhərin
dəgerçəkləşən“OFFCİNEMA”25ciBeynəlxalqSənədliFilm
Festivalında“Bürüncqəsr”mükafatınalayiqgörülüb.

Festivalıntammetrajlısənədlifilmlərmüsabiqəsində“Sonun-
cu”iləyanaşı13ekranəsəriyarışıb.
FilminbaşprodüseriArzuƏliyeva,prodüserləriOrmanƏliyev

vəNazimHüseynov,rejissoruFarizƏhmədov,ssenarimüəllifə-
riEsmiraƏyyubvəFarizƏhmədovdur.
“Sonuncu”13-20noyabr tarixindəPolşanınTorunşəhərində

keçiriləcək29-cu“EnergaCAMERİMAGE”BeynəlxalqFilmFes-
tivalındadaiştirakedəcək.

Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatı 
Qaraqalpaqstanda təbliğ olunacaq

20–23oktyabrtarixindəÖzbəkistanınikibölgəsində–Qaraqal
paqstanMuxtarRespublikasındavəXarəzmvilayətindəkeçirilən
AzərbaycanmədəniyyətivəədəbiyyatıgünləriçərçivəsindəNukus
(Qaraqalpaqstanıninzibatimərkəzi–red.)DövlətPedaqojiİnstitutun
daHüseynCavidadınaAzərbaycanmədəniyyətivəədəbiyyatımər
kəzininaçılışıolub.LayihəÖzbəkistandakıHeydərƏliyevadınaAzər
baycanMədəniyyətMərkəzinin(AMM)təşəbbüsüiləgerçəkləşib.

AçılışdaMilliMəclisinMədəniy-
yət komitəsinin sədri Qənirə Pa-
şayeva, AMM-in direktoru Samir
Abbasov, Bakıdan və Daşkənd-
dəngələnqonaqlariştirakediblər.
İnstitutun rektoru Bayrambəy

Atemuratov AMM-yə təşəkkü-
rünü bildirərək vurğulayıb ki,
Azərbaycan ədəbiyyatının və
mədəniyyətininöyrənilməsi isti-
qamətindəbumədəniyyətoca-
ğınınmühümroluolacaq.

SamirAbbasovÖzbəkistanla
mədəni əlaqələrin inkişafından
danışaraq,rəhbərliketdiyimər-
kəzintəşkilatçılığıiləbirçoxali
məktəbdə, mədəniyyət müəs-
sisəsində Azərbaycan mər-
kəzlərinin yaradıldığını bildirib.
HüseynCavidadınamərkəzdə
Azərbaycan dilinin, ədəbiyya-
tının təbliğ ediləcəyi, tədbirlər,
açıqdərslərkeçiriləcəyidiqqətə
çatdırılıb.

QənirəPaşayevatürkdillidöv-
lətlər arasında, Turan ellərində
əməkdaşlığın daha da güclən-
dirilməsindəndanışaraqbildirib
ki,bundansonraAzərbaycanın
Özbəkistanla, o cümlədən Qa-
raqalpaqstanlaəməkdaşlığıda-
hadadərinləşəcək.

***
Səfər çərçivəsində Qaraqal-

paqstan Nazirlər Kabinetinin
sədri Kahraman Sariyev Milli
Məclisin Mədəniyyət komitəsi-
nin sədri Qənirə Paşayeva və
Heydər Əliyev adına AMM-in
direktoru, səfirliyimizin birinci
katibi Samir Abbasovu qəbul
edib.
MilliMəclisinMədəniyyət ko-

mitəsinin sədriQənirəPaşaye-
va Özbəkistana səfər zamanı
bu ölkənin mədəniyyət naziri
Azadbek Nazarbekov ilə görü-
şüb. Görüşdə ikitərəfi mədəni
əlaqələr,Azərbaycanınmuğam
vəÖzbəkistanınmakom sənə-
tinin qarşılıqlı öyrənilməsi və
tədqiqiistiqamətindəfikirmüba-
diləsi aparılıb. Görüşdə iştirak
edən S.Abbasov Azərbaycan
vəÖzbəkistanarasındamədə-
ni əlaqələr və bu istiqamətdə
AMM-ningördüyü işlərhaqqın-
dasöhbətaçıb.

“Cəngi” Misirdə beynəlxalq folklor festivalında
Misirinİsmailiyəşəhərində21ciBeynəlxalq
FolklorFestivalındaiştirakedənAzərbaycanın
“Cəngi”estradavəfolkloransamblıSüveyş
şəhərindətamaşaçılarqarşısındaçıxışedib.

FərhadƏliyevinbədiirəhbəriolduğuansambl
millirəqslərimiziifaedib.Onnəfərdənibarətkol-
lektivinçıxışıböyükmaraqlaqarşılanıbvəalqış-
larlamüşayiətolunub. “Cəngi”estradavə folk-
loransamblınınfestivalçərçivəsindəkonsertləri
oktyabrın29-dəkdavamedəcək.
Qeydedəkki,8ölkəninfolklornümunələrinin

– mahnı və rəqslərinin təqdim edildiyi festival
MisirMədəniyyətNazirliyinin dəstəyi ilə keçiri-
lir. Festival çərçivəsində Azərbaycan, İordani-

ya,Meksika,Sudan,Nepal,İndoneziya,Konqo
vəFələstin,habeləMisirin17vilayətininfolklor
qruplarınınkonsertləritəqdimedilir.

Sülhün əldə olunmasında mədəniyyətin, 
mədəniyyətin inkişafında sülhün rolu

“Rebuild Karabakh” sərgisi çərçivəsində panel sessiya
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əvvəli səh. 1-də
Azad Cə fər li iş ğal dan azad olun

muş əra zi lər də yer lə şən ta rixmə
də niy yət abi də lə ri ilə bağ lı elekt ron 
mə lu mat ba za sı ro lu nu oy na ya caq 
say tın da ha zır lan dı ğı nı, ya xın za
man da ic ti maiy yə tə təq dim edi lə
cə yi ni diq qə tə çat dır dı.

Bil di ril di ki, Döv lət Xid mə ti nin 
ye ni say tın da Na zir lər Ka bi ne
ti nin 2001ci il ta rix li qə ra rı ilə 
döv lət qey diy ya tı na gö tü rül müş 
ta rixmə də niy yət abi də lə ri 3 əhə
miy yət də rə cə si nə bö lü nə rək 
təs nif olu nub. Bu böl gü yə uy ğun 
ola raq ta ri xi abi də lə rin dün ya, öl
kə və yer li əhə miy yət də rə cə lə ri 
müəy yən edi lib. Hə min əhə miy
yət də rə cə lə ri nə uy ğun böl mə lər 
ya ra dı lıb. Hər böl mə də yer alan 
ta ri xi abi də lər haq qın da ge niş 
mə lu mat lar, xə ri tə üzə rin də koor
di nat lar, fo to şə kil lər, abi də də 
apa rıl mış bər pakon ser va si ya 
iş lə ri haq qın da in for ma si ya lar öz 
ək si ni ta pıb. Say tın xə ri tə böl mə
sin də ta rixmə də niy yət abi də lə ri 
Azər bay can Res pub li ka sı nın xə
ri tə si üzə rin də yer ləş di yi əra zi yə 
uy ğun əks olu nub. Sayt da Döv
lət Xid mə ti nin ta be li yin də 13 ta
rixmə də niy yət qo ru ğu haq qın da 
da mə lu mat yer alıb. So nun cu 
təd bir lər böl mə sin də Döv lət Xid
mə ti nin təş kil edə cə yi təd bir lər 
haq qın da mə lu mat lar, elan lar 
yer ləş di ri lə cək.

Döv lət Xid mə ti nin re gional ida rə
lə ri haq qın da mə lu mat ve rən Azad 
Cə fər li qeyd et di ki, öl kə baş çı sı
nın 2019cu il də im za la dı ğı fər ma
na əsa sən, qu ru mun beş re gional 
ida rə si ya ra dı lıb. Ha zır da Döv lət 
Xid mə ti nin Ba kı, Gən cə, Şab ran, 
Sal yan və Qə bə lə re gional ida rə lə ri 
fəaliy yət gös tə rir. İda rə lə rin əmək
daş la rı və abi də mü ha fi zə çi lə ri əsa
sən gənc və pers pek tiv li kadr lar dan 
təş kil olu nub. Ey ni za man da Qa ra
bağ mü ha ri bə si iş ti rak çı la rı və şə
hid ailə lə ri nin üzv lə ri olan şəxs lə rin 
işə qə bul edil mə si nə də xü su si diq
qət ye ti ri lir. İlin əv və lin dən 25 nə fər 
mü ha ri bə iş ti rak çı sı və ya on la rın 
ailə üz vü Döv lət Xid mə tin də müx
tə lif və zi fə lər də iş lə tə min edi lib.

Təq di mat da Mə də niy yət Na zir
li yi tə rə fin dən iş ğal dan azad olun

muş əra zi lər də apa rı lan il kin mo
ni to rinq lə rin nə ti cə lə ri ba rə də də 
mə lu mat ve ril di. Diq qə tə çat dı rıl dı 
ki, hə min əra zi lər də döv lət qey diy
ya tı na alın mış 706 ta rix və mə də
niy yət abi də si var. On lar dan 6sı 
dün ya əhə miy yət li me mar lıq, 5i 
dün ya əhə miy yət li ar xeolo ji, 119u 
öl kə əhə miy yət li me mar lıq, 121i 
öl kə əhə miy yət li ar xeolo ji, 393ü 
yer li əhə miy yət li me mar lıq, 23ü 
yer li əhə miy yət li bağpark, mo nu
men tal və xa ti rə, 22si yer li əhə
miy yət li ar xeolo ji abi də, 17si de
ko ra tivtət bi qi sə nət nü mu nə si dir.

“Azər bay can Res pub li ka sı nın iş
ğal dan azad olun muş əra zi lə rin də 
mü vəq qə ti xü su si ida rəet mə nin təş
ki li” haq qın da döv lət baş çı sı nın 29 
okt yabr 2020ci il ta rix li fər ma nı nın 
mü va fiq bən di nin ic ra sı məq sə di lə 

Mə də niy yət Na zir li yi nin nü ma yən də
lə ri iş ğal dan azad olun muş ra yon la ra 
ezam edi lib və mə də niy yət ob yekt lə
ri nin (abi də və müəs si sə lə rin) il kin 
in ven tar laş dı rıl ma sı və mü ha fi zə si 
ilə bağ lı iş lər hə ya ta ke çi ri lib. İn di yə
dək apa rıl mış il kin mo ni to rinq lər za
ma nı döv lət qey diy ya tın da olan 385 
ta rixmə də niy yət abi də si nə ba xış 
ke çi ri lib. Bun dan əla və, hə min əra zi
lər də yer lə şən döv lət qey diy ya tın da 
ol ma yan ta ri xi, me mar lıq, ar xeolo ji 
əla mət da şı yan 144 ob yek tin (ye ni 
aş kar olun muş abi də) mo ni to rin qi 
apa rı lıb. Ba xış ke çi ri lən ob yekt lə rin 
ək sə riy yə ti nin iş ğal çı lar tə rə fin dən 
ta ma mi lə da ğı dı la raq van da liz mə 
mə ruz qal dı ğı aş kar edi lib.

Vur ğu lan dı ki, apa rı lan il kin mo
ni to rinq lər za ma nı ümu mi lik də 864 
mə də niy yət müəs si sə si aş kar edi lib 
ki, on lar dan 462si ki tab xa na, 348i 
klub müəs si sə si, 20si mu zey, 26sı 
uşaq mu si qi mək tə bi, 1i ki no teatr, 
2si teatr, 2si qa le re ya, 3ü ki nok
lub dur. Mo ni to rinq lər lə bağ lı mə lu
mat lar Şu şa, Cəb ra yıl, Fü zu li, Zən
gi lan, Xo ca vənd, Qu bad lı, Ağ dam 
və Kəl bə cər ra yon la rı nı əha tə edir. 

Təq  di  mat  dan son  ra Döv  lət Xid 
mə  ti  nin rəisi me  dia nü  ma  yən  də  lə  ri 
nin sual  la  rı  nı ca  vab  lan  dır  dı. Diq  qə  tə 
çat  dır  dı ki, ta  ri  ximə  də  ni abi  də  lə  rin 
qo  run  ma  sın  da  döv  lət st  ruk  tur  la  rı ilə 
ya  na  şı, ic  ti  maiy  yət və me  dia nü  ma 
yən  də  lə  ri fəal  lıq gös  tər  mə  li  dir.

LALƏ

Vətən fədailəri milli iftixarımızdır

KürdəmirRegionalMədəniyyətİdarə
sininrəisiFaiqXudanlıvəmədəniy
yətişçiləriVətənmüharibəsişəhidi
MəlikZülfüqarovunildönümünəhəsr

olunmuşanımmərasimindəiştirakedib
lər.XocavəndrayonMədəniyyətevində
Vətənmüharibəsiqaziləriİzzətİbrahimov
vəSəddamNəzərovləgörüşkeçirilib.

Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si Ma
sal lı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi nin təş ki
lat çı lı ğı ilə “Azər bay ca nın qəh rə man la rı mil li 
if ti xa rı mız dır” möv zu sun da təd bir ke çi ri lib. 
Həm çi nin mər kə zin təş ki lat çı lı ğı ilə Və tən 
mü ha ri bə si nə həsr olu nan “Zə fər yo lu” möv
zu sun da in şa ya zı mü sa bi qə si ke çi ri lib. Ma
sal lı Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və ra yon Ta
rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Qə lə bə ruh lu şə hid lə ri miz” baş lı ğı al tın da 
təş kil edi lən sər gi açı lıb. Mə ra sim də Ma sal
lı Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Şa hin 
Məm mə dov və Ma sal lı Ta rixDi yar şü nas lıq 
Mu ze yi nin di rek to ru Ən ti qə Ta ğı ye va çı xış 
edib lər. Ma sal lı Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze
yin də Və tən mü ha ri bə si nin bi rin ci il dö nü mü 
mü na si bə ti lə təş kil olun muş “Ta rix ya zan 
igid lə ri miz” la yi hə si çər çi və sin də növ bə ti də
yir mi ma sa da gənc lər, mə də niy yət iş çi lə ri və 
Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri iş ti rak edib lər.

Sa bi ra bad Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Şir van Döv lət Rəsm Qa le re ya sı Və tən mü
ha ri bə sin də Şir van şə hə rin dən şə hid olan 
qəh rə man la ra həsr olun muş “Qəlb lər dən 
rəsm lə rə” la yi hə si nə baş la yıb. La yi hə çər
çi və sin də qa le re ya nın rəs sam la rı tə rə fin dən 
Şir van şə hə rin dən olan 13 şə hi din port re ti 
çə ki lə rək ailə lə ri nə təq dim olu nub.

Bi lə su var Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
rəisi Əli sul tan Sa dı xov və ida rə nin əmək daş
la rı Və tən mü ha ri bə si nin şə hid ka pi ta nı Sa
mir Meh di ye vin anım təd bi rin də iş ti rak edib.

Və tən mü ha ri bə si nin şə hi di, Ağ daş Re
gional Mə də niy yət İda rə si nin ta be li yin də 
fəaliy yət gös tə rən Arif Məm mə dov adı na 
Göy çay şə hər Uşaq mu si qi mək tə bi nin qar
mon müəl li mi ol muş Alim İb ra hi mo vun və fa tı
nın il dö nü mü mü na si bə ti lə ra yon Mə də niy yət 
Mər kə zi nin rəs sa mı Mə la hət İs ma yıl tə rə fin
dən şə hi din port re ti ha zır la nır. Ağ daş ra yon 
Mər kə zi Ki tab xa na sın da “Zə fə rə apa ran yol 
– mil li və di ni həm rəy lik” möv zu sun da gö rüş 
ke çi ri lib. Göy çay ra yon MKSdə “Və tən sev
da lı la rı” ad lı təd bir təş kil olu nub. Göy çay ra
yon Rə sul Rza nın EvMu ze yin də Və tən mü
ha ri bə si nin bi rin ci il dö nü mü nə həsr olun muş 
mək təb li lə rin əl iş lə rin dən iba rət “Qa ra bağ 
azad dır” ad lı rəsm sər gi si təş kil olu nub.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Qax ra
yon Qa ra ta la kənd ki tab xa na sın da ra yo nun 
Və tən mü ha ri bə si şə hid lə ri nə həsr olun muş 
in for ma si ya saatı ke çi ri lib. Ni za mi Gən cə vi 

adı na Za qa ta la ra yon Mər kə zi Ki tab xa na
sın da “Azad olun muş əra zi lə ri miz – Qu bad lı” 
ad lı və saitin təq di ma tı ke çi ri lib. Za qa ta la ra
yon Kə pə nək çi kənd ki tab xa na sın da “Azad 
olun muş tor paq la rı mız” baş lı ğı al tın da də yir
mi ma sa təş kil olu nub. Oğuz ra yon MKSnin 
Sin can kənd ki tab xa na sı Və tən mü ha ri bə si 
şə hi di Rə van Lə ti fo vun xa ti rə si nə həsr olun
muş “Qə lə mi ni si la ha də yi şən müəl lim” ad lı 
ədə bibə dii kom po zi si ya təq dim edib.

Ağ ca bə di Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Ağ ca bə di Ra yon Ta rixDi yar şü nas lıq Mu
ze yi nin əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si nin 
bi rin ci il dö nü mü ilə bağ lı şə hər M.F.Axund
za də adı na 3 say lı mək təbli se yin IVIII si nif
lə rin də mə ru zə ilə çı xış edib lər. Ağ dam ra
yon Ra hib Məm mə dov adı na Dö yüş Şöh rə ti 
Mu ze yin də Və tən mü ha ri bə si şə hi di El vin 
İsi za də nin anım təd bi ri ke çi ri lib.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si Gən
cə şə hər MKSnin 6 say lı Gənc lər ki tab xa na 
fi lialı “Şan lı Zə fər ta ri xi” baş lı ğı al tın da təd
bir ke çi rib. Gən cə şə hər T.Ha cı yev adı na 
2 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bin də “Zə fər 
bay ra mı” ad lı təd bir təş kil olu nub.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si Ağs
ta fa ra yon Hü seyn Ari fin EvMu ze yi və ra yon 
Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin əmək daş la rı 
Və tən mü ha ri bə si şə hi di El nur Hə sə no vun 
ailə si ni zi ya rət edib lər. Qa zax ra yon Hey
dər Əli yev Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 719 
okt yabr ta ri xin də or ta mək təb şa gird lə ri ara
sın da ke çi ri lən “Zə fər yo lu” ad lı in şa mü sa bi
qə si nə ye kun vu ru lub. Qa zax Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı nın əmək daş la rı Və tən mü ha ri
bə si şə hi di İl qar Hü sey no vun ailə si ilə gö rü
şüb lər. Qa zax Ta rixDi yar şü nas lıq Mu ze yi nin 
iş çi lə ri İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si nin şə hid 
ley te nan tı Ma yis Ya qu bo vun xa ti rə si nə həsr 
olun muş anım mə ra si min də iş ti rak edib lər. 
To vuz ra yon Mər kə zi Ki tab xa na sı nın əmək
daş la rı isə Və tən mü ha ri bə si nin şə hid ley te
nan tı Aqil Mə ci do vun ailə si nə baş çə kib lər.

N.MƏMMƏDLİ

Xalq artisti Canəli Əkbərov 
dünyasını dəyişib

Azərbaycanınmusiqimədəniyyətinəağıritkiüzverib.
Millimuğamsənətiningörkəmlinümayəndəsi,Xalq
artisti,AzərbaycanRespublikasıPrezidentininfərdi
təqaüdçüsüCanəliXanəlioğluƏkbərov2021ciilokt
yabrın22də,ömrünün82ciilindəvəfatedib.

Ca nə li Ək bə ro
vun və fa tı ilə bağ
lı Pre zi dent İl ham 
Əli yev, Bi rin ci vit se
pre zi dent Meh ri ban 
Əli ye va, döv lət və 
hö ku mət rəs mi lə
ri adın dan nek ro loq 
ya yı lıb.

Nek ro loq da bil di
ri lir ki, Ca nə li Ək bə
rov 1940cı il mar tın 
10da Lən kə ran ra
yo nu nun Tü kə vi lə 
kən din də ana dan 
olub. Or ta mək tə bi 

bi tir dik dən son ra o, 1956–1958ci il lər də Lən kə ran Tibb 
Tex ni ku mun da oxu muş dur. Mu si qi yə er kən yaş la rın dan 
ma raq gös tə rən Ca nə li Ək bə rov 1963–1968ci il lər də 
Asəf Zey nal lı adı na Ba kı Mu si qi Mək tə bi nin xa nən də
lik şö bə sin də gör kəm li sə nət kar lar dan mu ğa mın in cə
lik lə ri ni öy rə nib. 1976–1982ci il lər də in di ki Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də oxu yub 
 təh sil al mış dır.

1963–1975ci il lər də Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni
ya sın da iş lə yən Ca nə li Ək bə rov 1976–2006cı il lər də 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti olub, ope ra səh nə sin də apa rı cı rol lar da çı xış edib.

Ca nə li Ək bə rov 1992ci il dən Azər bay can Döv lət Mə
də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də dərs de yib, uzun 
il lər mu ğam sə nə ti ka fed ra sı nın mü di ri ola raq fəaliy yət 
gös tə rib.

Ge niş səs diapa zo nu na ma lik sə nət kar mil li xa nən də
lik mək tə bi nin nailiy yət lə ri ni la yi qin cə da vam et di rə rək 
Azər bay ca nın mu si qi mə də niy yə ti xə zi nə si nə töh fə lər 
ve rib. Ca nə li Ək bə ro vun ifa sın da səs lə nən “Or ta ma
hur”, “Ça har gah”, “Araz ba rı”, “Hey ra tı” və di gər qə dim 
mu ğam la rı mız, bir çox təs nif ər və xalq mah nı la rı, həm
çi nin mu ğam ope ra la rın da ya rat dı ğı par ti ya lar Azər bay
ca nın mu si qi mə də niy yə ti nin in ci lə ri sı ra sın da özü nə
məx sus yer tu tur.

Dün ya nın bir çox öl kə lə ri nə qast rol sə fər lə rin də Azər
bay can mə də niy yə ti gün lə ri və bey nəl xalq mu si qi fes
ti val la rı nın iş ti rak çı sı ki mi Ca nə li Ək bə rov mil li mə də
niy yə ti mi zi uğur la təm sil edib, öz çı xış la rı ilə mu si qi mi zi 
dün ya nın müx tə lif xalq la rı nın nü ma yən də lə ri nə sev dir
mə yi ba ca rıb. 

Ca nə li Ək bə rov mil li mu si qi mə də niy yə ti nin in ki şa
fı sa hə sin də nailiy yət lə ri nə gö rə 2000ci il də “Şöh rət”, 
2010cu il də “Şə rəf” və 2020ci il də 1ci də rə cə li “Əmək” 
or den lə ri ilə təl tif edi lib.

Gör kəm li xa nən də, ma hir pe da qoq, sə mi mi və tə va
zö kar in san Ca nə li Ək bə ro vun xa ti rə si sə nət se vər lə rin 
qəl bin də hə mi şə ya şa ya caq.

Al lah rəh mət elə sin.
***

Ca nə li Ək bə rov okt yab rın 23də Ba kı da kı İkin ci Fəx
ri xi ya ban da dəfn olu nub. Mə ra sim də mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov, di gər rəs mi lər, mə də niy yət və in cə sə nət 
xa dim lə ri iş ti rak edib lər. 

Sə nət ka rın mə za rı üzə ri nə Pre zi dent İl ham Əli yev və 
bi rin ci xa nım Meh ri ban Əli ye va nın adın dan ək lil qo yu
lub.

“Ca nə li Ək bə rov mu ğam sə nə ti nin in ki şa fı na bö yük 
töh fə lər ver miş bir şəx siy yət dir. Onun sə nət mi ra sı bun
dan son ra da ya şa ya caq. Bu gün onun da vam çı la rı var. 
Onun tə lə bə lə ri bu mi ra sı on dan son ra da ya şat ma lı dır
lar”, – de yə na zi ri Anar Kə ri mov me dia mən sub la rı na 
açıq la ma sın da bil di rib.

Bölgələrdən qısa xəbərlər
LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsiAstararayonHeydər
ƏliyevMərkəzindəNizamiGəncəvinin880illikyubileyinəhəsr
olunmuştədbirkeçirilib.TədbirdəməktəblilərinifasındaNiza
miGəncəviəsərlərininmotivləriəsasındahazırlanmışədəbi
bədiikompozisiyanümayişetdirilib,sərgiyəbaxışolub.

Ağ daş Re gional 
Mə də niy yət İda rə si
nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən “Zə fər” mu
si qi fes ti va lı nın II tu
ru Ha bil Əli yev adı na 
Ağ daş şə hər Uşaq 
mu si qi mək tə bin də 
ger çək lə şib. Təd bir
də Ağ daş, Şəm kir, 
İs ma yıl lı və Sa bi ra
bad re gional mə də

niy yət ida rə lə ri nin ta be li yin də fəaliy yət gös tə rən uşaq mu si qi və 
in cə sə nət mək təb lə ri nin şa gird lə ri iş ti rak edib lər.

Ağ ca bə di Re gional Mə də niy yət İda rə si Ağ dam ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də “Ağ dam” İd man Klu bu nun pre zi den ti, Şərq 
əl bə ya xa dö yüş növ lə ri üz rə iki qat dün ya çem pionu Tu ral Ca va
dov la gö rüş ke çi ri lib.

Sum qa yıt Re
gional Mə də niy yət 
İda rə si Sum qa yıt 
Döv lət Rəsm Qa le
re ya sı şə hər 24 say
lı tam or ta mək təb də 
Xalq rəs sa mı Ka mil 
Əli ye vin 100 il li yi nə 
(19212005) həsr 
olu nan “Xal ça lar da 
ya şa nan ömür” ad lı 
mü ha zi rə təş kil edib. 

Sa bi ra bad Re gional Mə də niy yət İda rə si nin rəisi Fə rid Qur ban
za də Sa bi ra bad ra yon Qa ra qaş lı kənd Mə də niy yət evi, Qa ra qaş
lı, Qu ruz ma, Ula ca lı və Şıx lar kənd ki tab xa na fi lial la rı na ba xış 
ke çi rib. Müəs si sə lə rin fəaliy yə ti ilə bağ lı töv si yə və tap şı rıq lar 
ve ri lib.

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si Xaç maz Ra yon Ta rix
Di yar şü nas lıq Mu ze yin də “Qa ra ba ğın ta ri xi: mad dimə nə vi sər
vət lə ri” ad lı təd bir ke çi ri lib. Mu ze yin di rek to ru Pa ki zə Meh di ye va 
və komp lek sin əmək daş la rı nın çı xış la rı din lə ni lib. “Qa ra bağ mil li 
mu si qi mi zin be şi yi dir” ad lı vi deoçarx nü ma yiş olu nub.

Qobustan qoruğu Qazaxıstanın Tanbalı qoruğu ilə əməkdaşlıq edəcək

QobustanMilliTarixBə
diiQoruğunundirek
toruVüqarİsayevin
rəhbərliketdiyiheyət

QazaxıstanRespublikasında
səfərdəolub.

Sə fə rin ilk gü nün də he yət Əl
Fa ra bi adı na Qa za xıs tan Döv lət 
Uni ver si te ti nin qo na ğı olub.  Qa
za xıs tan Res pub li ka sı nın döv lət 
su ve ren li yi nin 30cu il dö nü mü ilə 
əla qə dar təş kil olun muş təd bir lər 
çər çi və sin də uni ver si tet də Qo bus
tan qa yaüs tü abi də lə rin dən bəhs 
edən sər gi təş kil olu nub.

Sər gi nin açı lı şın da Azər bay ca nın Qa za xıs tan da
kı  Sə fir li yi nin nü ma yən də si Ül vi Bax şə li yev, Qa za
xıs ta nın Tan ba lı Döv lət Ta rixMə də niy yət və Tə biət 
Qo ruqMu ze yi nin di rek to ru Mad yar Amir qa li yev, 
ƏlFa ra bi adı na Qa za xıs tan Döv lət Uni ver si te ti nin 
pro rek to ru Ali ya Ma sa li mo va iş ti rak edib lər. 

Sər gi ma raq la qar şı la nıb. Qo bus tan qa yaüs tü 
abi də lə rin dən bəhs edən ki tab və ka ta loq lar uni
ver si te tin ki tab xa na sı na təq dim olu nub.

Okt yab rın 22də Azər bay ca nın və Qa za xıs ta
nın UNES COnun Dün ya İr si Si ya hı sı na sa lın
mış mə kan la rı – Qo bus tan Mil li Ta rixBə dii Qo ru
ğu ilə Tan ba lı Döv lət Ta rixMə də niy yət və Tə biət 
Qo ruqMu ze yi ara sın da qar şı lıq lı əmək daş lıq 

haq qın da me mo ran dum im za la nıb. Sə nə di Qo
bus tan qo ru ğu nun di rek to ru Vü qar İsa yev və 
Tan ba lı qo ruqmu ze yi nin di rek to ru Mad yar Amir
qa li yev im za la yıb lar. 

Tan ba lı qo ruqmu ze yin də ke çi ri lən mə ra sim
də, həm çi nin Qo bus tan abi də lə ri ni əks et di rən 
sər gi açı lıb.

Vü qar İsa yev me mo ran du mun hər iki qa yaüs
tü in cə sə nət abi də si nin  öy rə nil mə si və təb li ği nə, 
o cüm lə dən iki öl kə ara sın da  el mi və mə də ni 
əla qə lə rin güc lən di ril mə si nə töh fə ve rə cə yi ni 
de yib. Qeyd edib ki, sə nə də əsa sən, Qo bus tan 
qo ru ğun da Tan ba lı qa yaüs tü in cə sə nət  abi də lə
rin dən bəhs edən sər gi təş kil olu na caq.

“Big İdea Challenge”in 
qalibləri ilə görüş

MədəniyyətNazirliyinindəstəyiiləBrita
niyaŞurasının“CreativeSpark”təşəb
büsüçərçivəsindəənənəviolaraqtəşkil
edilən“BigİdeaChallenge”müsabiqə
sininölkəqalibləriiləgörüşkeçirilib.Okt
yabrın20dəkeçiriləngörüşdənazirliyin
AparatrəhbəriVasifEyvazzadə,Yaradıcı
sənayelərvərəqəmsalinkişafşöbəsinin
müdirivəzifəsiniicraedənRamilAbbəki
rovvəBritaniyaŞurasınınnümayəndəsi
NigarBaimovaiştirakediblər.

Va sif Ey vaz za də qiy mət lən dir mə mər
hə lə sin dən mü vəf ə qiy yət lə ke çə rək qa lib 
olan la rı təb rik edib. O, na zir li yin hər za man 
in no va tiv ba ca rıq la ra ma lik ya ra dı cı şəxs lə
ri dəs tək lə di yi ni vur ğu la yıb və bu dəs tə yin 
bun dan son ra da da vam edə cə yi ni de yib. 

Bri ta ni ya Şu ra sı nın nü ma yən də si Ni gar 
Baimo va Mə də niy yət Na zir li yi nin “Big İdea 
Chal len ge” mü sa bi qə si nə gös tər di yi dəs
tə yə gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rib.

Son da qa lib lə rə xü su si hə diy yə lər təq
dim olu nub. Qeyd edək ki, qa lib lər sı ra
sın da 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si şə hi di, 
pol kov nik İl qar Mir zə ye vin qı zı Gül na rə 
Mir zə ye va da var.
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Usta kuklaçı yubileyini səhnədə qeyd etdi
“Teatr səhnəsindəki həyəcan və sevinci heç nə əvəz edə bilməz”

Sənət,teatradamlarıob
razdanobraza,xarakter
dənxarakterəkökləndik
cəbiztamaşaçıolaraq

onlarınşəxsiyyətini,hissvə
həyəcanlarını,həyatvəsənət
anlayışlarıbarədədüşün
cələriniarxaplanakeçiririk.
Gözlərimizalışdığımənzərəni,
pafoslusəslənsədə,ideal
təsvirimöhkəmləndirməkistə
yirik.Beləolduqdaözümüzü
də,onlarıdayalnızsəhnədə,
prosesdətəsəvvüredib,gör
məkistəyirik.

Ammabusıradasəhnəömürlü
yüqaraniqab,tülpərdəarxasında
keçənlər, işıqlı səhnənin cazibə
sindən“qorxaqorxa”bəhrələnən,
bəzən əlqolu, bəzən də səssə
dası yaratdığı obrazdan– kukla
sından arxada qalmağa məcbur
olan kukla aktyoru da var.Məhz
onlar səhnə, fədakarlıq, “sənət
qurbanı”tələbindəbiraddımöndə
olurlar.Özləri çoxzamansəhnə
ninarxasındaqalsalarda...
Bugünküqəhrəmanımızdaon

lardan biridir. 65 illik yubiley ta
maşasındayenəsəhnədəidi.Bu
dəfəİfrit–şərqüvvəninköməkçi
siqiyafəsində.Ammaözüdə,ta
maşaçısı da bu rəngarəng İfritin
zalımdivinəlaltısıolmağınıunut
muş və onun nağıllardan qopub
65ci ömür tamaşasının iştirakçı
sına çevrilmişdi. Kukla tamaşa
sındahəyatoyunukimi.
Söhbət usta kuklaçı, Abdulla

Şaiq adına Azərbaycan Dövlət
KuklaTeatrınınaktyoru,Əməkdar
mədəniyyət işçisi Aslan Fətulla
yevdəngedir.
Çalışdığı kollektiv də, sənət

dostları, tərəfmüqabilləri də gü
nün yaddaqalan olması üçün əl
lərindən gələni etdilər. Yaradıcı
heyət aktyorun bayram ovqatına
rəng qatmağa çalışdı. Yubiley
günü teatrın ən uzunömürlü və
yaddaqalansəhnəişlərindənolan
“Cırtdan”ın yeganə canlı plan
oyunçusunu  tamaşaçıları iləye
nidəngörüşdürdülər.
Balacalarla yanaşı böyüklərin

dəmaraqlaizlədikləritamaşadan
sonra yubilyara təbriklər başladı.

Teatrındirektoru,Əməkdarmədə
niyyət işçisi Rəşad Əhmədzadə
aktyorhaqqındaxoşsözlərsöylə
di,onunkuklaçıkimi teatrınsəh
nəsində canlandırdığı fərqli rol
larından danışdı, səhnəyə, kukla
sənətinəürəkdənbağlıolduğunu
dedi.Sonrayubilyara teatrsahə
sində uzunmüddətli və səmərəli
fəaliyyətinə görə fəxri fərman və
hədiyyələrtəqdimedildi.
Sənət dostlarının və sadiq ta

maşaçılarının xoş sözlərindən,
sürəkli alqışlarından xoşbəxt gö
rünənaktyorhərkəsətəşəkkürü
nübildirdi.
AslanMirioğluFətullayev1956

cı il oktyabrın 20də Lerik rayo
nunun Çayrud kəndində anadan
olub.1974cüildəindikiBakıHu
manitarKollecininMədənimaarif
fakültəsinədaxilolub.Tədrisoca
ğını özfəaliyyət teatr kollektivinin
rəhbəri ixtisası üzrə fərqlənmə
diplomuiləbitirib.19771982ciil
lərdəM.ƏliyevadınaAzərbaycan
Dövlətİncəsənətİnstitutunun(in
dikiADMİU)Mədənimaarifişifa
kültəsindətəhsilalıb.
Teatrla yanaşı televiziyanın

“Səhər görüşləri”, “Komediyalar
aləminə səyahət” kimi populyar
verilişlərinin daim iştirakçısı olub
və yaddaqalan obrazlar yaradıb.
Kinosahəsindədəözistedadvə
bacarığını nümayiş etdirən As
lanFətullayev“Mosfilm”inçəkdiyi
“OğlanvəMaral”dafotoreportyor,
“Azərbaycanfilm”in istehsal et
diyi “Cin mikrorayonda” filmində
kiçik cin, “Papaq”da papaqçının

dostu, “Qorxma, mən səninlə
yəm!”dəİvanSpirodonoviç,“Qətl
günü”ndəzindanbanıkimimaraq
lırollaroynayıb.
90cı illərdə Akademik Mil

li Dram Teatrında çalışan aktyor
2007ci ildən taleyiniAzərbaycan
Dövlət Kukla Teatrına bağlayıb,
birbirindən maraqlı və yaddaqa
lanobrazvəkuklapersonajlarına
(kukla və canlı plan) özünəməx
sus ifası ilə rəng qatıb. Teatrın
cari repertuarındakı“Ələddin”, “O
olmasın,buolsun”,“Zınqırovlupi
şik”, “Cırtdan” kimi tamaşalarda
rolalır.Mədəniyyət,teatrsahəsin
dəuzunmüddətlifəaliyyətinəgörə
2016cı ildə “Əməkdar mədəniy
yətişçisi”fəxriadınalayiqgörülüb.
Bizimləsöhbətindədətamaşa

çılarınasevgiizharıəsasmövzu
muzoldu.Deyirtamaşaçıməniilk
gündənqəbuledibsevdivəməhz
o sevgi ilə 65ə necə çatdığımı
bilmədim.
Ötənilləriyadasalır:“Kəndimi

zinklubundaqaynarhəyatvaridi
vəbizdəteztezoragedirdik.İlk
səhnəm kəndimizdə el şənlikləri
idi. Gah oxuyuboynayır, gah da
təqlidlər, yumoristik səhnəciklər
göstərirdim.Kəndimizdətoyolan
damənim çıxışımımaraqla göz
ləyirdilər. Heç bir komplekssiz,
indiki dillə desək, performanslar
göstərirdim, ən çox da özüm
zövq alırdım. Sonralar kəndimiz
də meydan tamaşaları qurdum,
camaatıyığıbəyləndirdim.Eləbil
kəndimiz də teatral, sənətə ma
raqlı idi.Beləcə,başqalarınınadi

marağımənisənətəbağladıvəbu
sənətidavametdirməküçünhəm
texnikum, həm də institutda təh
sil aldım. Bilirsiz, gərək adamın
məqsədi olsun və nə istədiyini
yaxşımüəyyənetsin.Uşaqlıqdan
hamımızın fərqli peşəsahələrinə
marağıolurvəbu,teztezdəyişir.
Ammamənəvvəldənteatr,sənət
sahəsindəqalmağı qətiləşdirmiş
dim”.
Söhbət əsnasında uzun müd

dətçalışdığıAkademikMilliDram
Teatrından çıxmağını da yada
salır:“Oteatrdabirneçətamaşa
da maraqlı, yaddaqalan rollarım
olub. “Varlı qadın” və “Mesenat”
tamaşalarısonişlərimoldu.Həm
orada,həmdəburadaçalışırdım.
Əlavə işlərimdəvar idi.Gördüm
yoxe,çatdırabilmirəm.Seçimet
mək məqamı gələndə də Kukla
Teatrınıseçdim.Çünkiözümübu
rada daha azad və xoşbəxt hiss
edirdim”.
Aktyorların rol arzuları və səh

nə, sənət xülyaları barədə də
onun özünəməxsus düşüncələ
ri var. Onun fikrincə, hər aktyo
runrolarzularıolur:“Demirəmki,
Otellooynamaqiddiamolub.Am
maümumənistərsənətdə,istərsə
dəhəyatdaarzularımıhəyatake
çirmişəmvəheçvaxtxəyalpərəst
olmamışam.Gücüm çatan işdən
yapışıb,potensialımauyğunişlə
rəəlatmışam,hamısınıdayarıt
mışam.Əsasodurki,mənsəhnə
ni,teatrısevdiyimkimi,odaməni
sevib, qəbul edib.Eləaktyor var
ki,səhnəyəçıxır,azqalatamaşa
çının gözünə girir, amma görün
mür.Əsas tamaşaçı iləünsiyyət,
onatəsirbacarığıdır”.
Daha sonra kinoda, televiziya

da tanındığı halda yenə teatrda
qalmasına da özünəməxsus izah
verdi: “O vaxtlar kinoya teztez
dəvətolunurdum, televiziyaproq
ramlarındaçıxışlaredirdim.Amma
onların heç biri teatr qədər yaxın
və təbiilik hissi yaratmır. Elə gö
türək kukla tamaşalarını. Baxın,
4550dəqiqəaktyorsəhnədəolur,
müxtəlif personajlara həyat ve
rir,gahcanlıplanda,gahdakuk
laoyununda tamaşaçı iləbirbaşa
ünsiyyətəgirir.Bu,çoxtəbiivəda
hamaraqlı,təsirliprosesdir.Onun
həyəcanvəsevinciniheçnəəvəz
edəbilməz...”.

HƏMİDƏ

sənət 5
Gənc teatr prodüserləri üçün laboratoriya

AzərbaycanRespub
likasıMədəniyyət
NazirliyiRusiyaDövlət
TeatrSənətiİnstitutu

(QİTİS)iləbirgə“Gəncteatr
prodüserləriüçünlabora
toriya”layihəsinihəyata
keçirir.

Oktyabrın25dəYARATMüa
sirİncəsənətMəkanındalayihə
ninaçılışmərasimioldu.YARAT
Müasir İncəsənət Məkanının
koordinatoru Ülviyyə Axundova
qonaqları salamlayaraq pande
miyasəbəbindənuzunfasilədən
sonrateatrahəsrolunanbeləbir
layihəyə ev sahibliyi etməkdən
məmnunolduqlarınıbildirdi.
Mədəniyyət Nazirliyi İncəsə

nət və qeyrimaddi mədəni irs
şöbəsininmüdiriFərəhAcalova
çıxış edərək layihənin məqsə

dindən söz açdı. Diqqətə çat
dırdı ki, Mədəniyyət Nazirliyin
dəki islahatlar teatr sahəsini
dəəhatəedir:“Ölkəmizdəteatr
menecmentinin və prodüserlik
strukturunun inkişafı, teatr ida
rəetməsisahəsindəgəncnəslin
bilikvəbacarıqlarınınartırılma
sı yeni layihənin əsas məqsə
dini təşkiledir.Teatr idarəçiliyi,
menecment bu gün prioritet
məsələlərdəndir.Bunagörədə
həmyerlimiz, QİTİSin İfaçılıq
sənətləri üzrə prodüserlik və
menecment kafedrasının mü
diri Elşən Məmmədovla bu la
yihəyə başlamaq qərarına gəl
dik”.
Şöbəmüdiriqeydetdiki,məş

hur təhsilocağınınpeşəkarpe
daqoqları layihəyəcəlbolunub:
“Bu laboratoriya nazirliyin stra
teji hədəfərə istiqamətlənmiş

silsilə layihələrinin tərkib hissə
sidir. Bu layihəQİTİSlə əlaqə
lərdə yolun başlanğıcıdır.Müa
sir teatrın inkişafınıprodüsersiz
təsəvvür etmək mümkün deyil.
Düşünürükki,layihəuğurluola
caq”.
Təşkilatçılara minnətdarlığını

bildirən QİTİSin kafedra mü
diri Elşən Məmmədov Bakıda
teatr təcrübələrinibölüşməkdən
məmnunluğunuifadəetdi.Labo
ratoriyadaçalışacaqpedaqoqlar
haqqındaməlumatverənmütə
xəssis dedi ki, teatr sahəsində
prodüserlik bu gün ən aktual
məsələlərdən biridir. Postsovet
məkanıölkələrdəteatrsahəsin
də inkişaf və yenilikləri həyata
keçirmək, teatr prodüserliyi sa
həsində proqrama yiyələnmək
busahənininkişafıüçünənva
cibsahələrdənbiridir.

BakıdakıRusiya İnformasiya
Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri
İrekZinnurovmərkəzinlayihədə
iştirakındanməmnunluğunubil
dirdi.Diqqətəçatdırdıki,QİTİS
dəödənişsizolaraqtəhsilalmaq
istəyəntələbələr1noyabrtarixi
nədək Rusiya İnformasiyaMə
dəniyyət Mərkəzinə müraciət
edəbilərlər.
YARATMüasirİncəsənətMə

kanı İctimaiyyətlə əlaqələr de
partamentinin rəhbəri Hökümə
Kərimovatəşkilatınfəaliyyətisti
qamətləri,xüsusilədəreallaşdı
rılanmədəniyyət layihələrihaq
qındaməlumatverdi.O,diqqəti
ənənəviolaraqkeçirilən“Musiqi.
İncəsənət.Performans” incəsə
nət festivalı çərçivəsində teatr
layihələrinəyönəltdi.
Sonralaboratoriyaçərçivəsin

dəilkişgünübaşlandı.

Qeydedəkki,oktyabrın29dək
davam edəcək laboratoriyada
teatr təhsili sahəsindədünyanın
ənnüfuzlualitəhsilmüəssisələ
rindənolanQİTİSinmüasirteatr
menecmentivəprodüserliküzrə
zəngin təcrübəyə malik peda
qoqlarıElşənMəmmədov,Alek
sandraKnyazeva vəYelenaSi

murzinaustaddərsikeçəcəklər.
Ustad dərsləri hərəsində 10

nəfəriştirakçıolmaqlaüçqrupda
gerçəkləşəcək.Hərqrupteatrla
yihəsi üzərində işləyəcək. Ustad
dərslərinin sonunda hazırlanan
layihələr iştirakçılar tərəfindən
müdafiəyətəqdimediləcək.

LALƏ

Lənkəran teatrı 131-ci mövsümü 
“Vəfalı Səriyyə” ilə açıb

LənkəranDöv
lətDramTeatrı
oktyabrın20də
–təxminənilya
rımlıqfasilədən
sonrapərdələrini
sənətsevərlər
üçünaçaraq131
cimövsümünə
başlayıb.

Teatrın direktoruTofiqHeydərov çıxış edərək yenimöv
sümdəkollektivinqarşısındaduranyaradıcılıqplanlarından
danışıb.Bildiribki,SumqayıtDövlətDramTeatrınınbaşre
jissoru,XalqartistiFirudinQurbanovun rəhbərliyi iləyaxın
vaxtlardateatrdaosetindramaturquGeorgiXuqayevin“Varlı
ev”tamaşasınınməşqlərinəbaşlanılacaq.GəncrejissorTər
lanAbdullayev isə Xanımana Əlibəylinin şeirləri əsasında
səhnələşdirdiyi“Ləpələrinnağılı”tamaşasınınsonməşqləri
niaparır.Busəhnəəsərinoyabrınəvvəllərindəazyaşlıtama
şaçılarınixtiyarınaveriləcək.Yenimövsümdəsənətsevərlə
rədigəryenisəhnəəsərləridətəqdimediləcək.
AçılışmərasimindənsonraCəfərCabbarlının“VəfalıSə

riyyəvəyagözyaşıiçindəgülüş”tamaşasınümayişetdi
rilib.MaraqlaizləniləntamaşanınquruluşçurejissoruXalq
artisti Firudin Məhərrəmov, quruluşçu rəssamı Ramazan
Ağayev, bəstəkarıEldarSalayevdir.RollarıAynurƏhmə
dova(Səriyyə),SəyadƏliyev (Rüstəm),XalqartistiQabil
Quliyev(Həmzə),ƏməkdarartistSucəddinMirzəyev(Sə
fər),QızılgülQuliyeva(Çimnaz),ƏbülfəzAxundov(Axund),
Tərlan Abdullayev (Məhərrəm), Emin Fərzullayev (Qur
ban),MiraslanAğayev(MollaMöhsün),TəranəFərəcova
(Hüsniyyə)vəAmilİbrahimli(Əsgər)ifaediblər.

“Aida” Azərbaycanın opera ulduzlarını 
bir araya gətirəcək

Oktyabrın30daAzərbaycanDövlətAkademikOpera
vəBaletTeatrındaCüzeppeVerdinin“Aida”operasının
tamaşasıkeçiriləcək.Uzunillərdənbəriteatrınreper
tuarındaolanbuoperanınhərbirnümayişigeniştama
şaçıauditoriyasıtoplayır.

Budəfəki tamaşamilli operaulduzlarının iştirakı iləbaş
tutacaq.AidapartiyasınıƏməkdarartist,“Humay”millimü
kafatınınlaureatıAfaqAbbasovaifaedəcək.Radamesro
lunda Əməkdar artist, vokalçıların beynəlxalq müsabiqə
lərinin laureatı, İtaliyanınLaSkalaAkademiyasının solisti
AzərRzaZadəçıxışedəcək.XalqartistiFidanHacıyeva
tamaşadaAmneris partiyasını ifa edəcək.Aparıcı rolu –
Amonasro partiyasını ifa etmək üçün Xalq artisti, vokal
çıların beynəlxalq müsabiqələrinin laureatı, Almaniyanın
ManheymMilli Operasının solisti ƏvəzAbdullayev dəvət
olunub.
Bundan başqa, opera tamaşasında Xalq artisti, Vokal

çıların Bülbül adına I BeynəlxalqmüsabiqəsininQranpri
mükafatı laureatıƏliƏsgərov(Misirşahı),Əməkdarartist
İnarəBabayeva (Kahin qadın) və vokalçıların beynəlxalq
müsabiqələrinin laureatı,MariinskiTeatrının(SanktPeter
burq)solistiMəhərrəmHüseynov(Ramfis)daiştirakedə
cəklər.
TamaşanıƏməkdarartist,dirijorlarınbeynəlxalqmüsabi

qələrininvə“Humay”millimükafatınınlaureatıƏyyubQu
liyevidarəedəcək.

“Bəbə səhnəsi”nə çıxanlar
Oktyabrın22də
AzərbaycanDöv
lətGəncTama
şaçılarTeatrının
yenilayihəsiolan
“Bəbəsəhnə
si”ninpremyerası
olub.

“Qoğal” nağılının
motivləri əsasında
hazırlanantamaşanınquruluşçurejissoruElşadRəhimza
də, rəssamları Şahin Hüseynli və PərvanəMəmmədlidir.
TamaşadagəncaktrisalarSabirəAbdullayevavəHökümə
Rəhimzadərolalıblar.
Tamaşanağılestetikasındaqurulub.Eləbalacatamaşa

çılarıngözüönündəaçılannağılkitabınınüzərindədanışı
lanvəgöstərilənhadisəuşaqlarüçünmaraqlıdır.Rejissor
ElşadRəhimzadəhesabedirki,sənətləerkənyaşlarında
tanışlıqbalacalarınestetikzövqününtərbiyəolunmasında
sondərəcəvacibdir: “Düşünürəmki, yeni yaranan “Bəbə
səhnəsi”ndəbalacalarüçünnağıllarvəhekayələrəsasında
kukla,maskavəmaketüslublarındatamaşalartəqdimet
məyimizfaydalıolacaq”.

Pandemiyanındoğurduğuuzunfasi
lədənsonraSumqayıtDövlətDram
Teatrı53cümövsümününaçılışını(16
oktyabr)premyerailəetdi.

İstedadlıgəncyazarÜlviyyəHeydərovanın
“Uşaqlıq”əsəri teatrınbaşrejissoru,Xalqar
tisti Firudin Məhərrəmovun traktovkasında
teatrsevərlərətəqdimolundu.
Nümayişdən öncə səhnəyə çıxan teatrın

direktoru, Əməkdar artist Mübariz Həmidov
teatrlarınfəaliyyətininbərpaolunması,həmçi
nin 53cu teatrmövsümünün açılışımünasi
bətiləhərkəsi təbriketdi.Direktoryenimöv
sümdəmaraqlı, aktualmövzuların yer aldığı
layihələrinsorağınıdaverdi.
QuruluşçurejissorFirudinMəhərrəmovsəh

nəəsərininərsəyəgəlməsindənsözaçaraq,
Sumqayıtteatrındabuüslubdamonotamaşa
nınilkdəfəqoyulduğunudedi.
Sonra səhnədə monotamaşanın məsum

qəhrəmanı göründü. İstedadlı aktrisa İlahə
Səfərovanınoyununda,birneçədəqiqəlikdə

olsa,hərkəsiəyləndirən,güldürənbirsirkar
tistinin, klounun problemlər içində çapalayan
faciəvi yaşantılarına nəzər sala bildik. Uşaq
evindəminbirəziyyətvətəzyiqaltındaböyü
müş,indidəbətnindəkikörpəninonayarada
cağıçarəsizdurumundəhşətindənvahiməyə
düşənvəçırpındıqcayorğundüşüb,çarəsizli
yinəsəssizüsyanedəngəncqadınıniztirabla
rınıanlamağaçalışdıq.
Quruluşçu rejissor tamaşanın başlanğıcı

ilə finalını sanki bir fəlsəfi yozumda birləşdi
rib.Yaranışiləölümməsafəsiəslindəzaman
məkantəsnifatınıarxaplanakeçirməkləəsas
ideyanı bəyan edir. Hadisələr dövr edir və
başlanğıcaqayıdır.Klounrəmziolaraqölmüş
valideynlərininarasındaxəyalənçəkdiyişəklə
dönür...Vəoradanyenidənhəyatagəlməkis
təyir,ammaöncəinsanlaramesajötürür,qlo
busubirbaşa tamaşaçılaraatır,beləcə, “alın,
budünyamızıdəyişin”söyləyir.
Dərin psixoloji qatlı əsərin bədii tərtibat (qu

ruluşçurəssam–ElşənSərxanoğlu)vəmusiqi
seçimidəçoxuğurludur.Emosionalmusiqivə
rənglərinəhatəsindəhəyatınqapqara tərəfəri
ni sıxılmadan, bədbinliyə qapılmadan izləyirik.
Beləcə,həyatıməhrumiyyətlərdəkeçənqadının
dramındanaydıntəsəvvürlənəticəçıxarabilirik.
Tamaşanın nümayişindən sonra müəllif

onun düşüncələrinin, yazı üslubunun dürüst
səhnəhəllinənailolmuşquruluşmüəllifinəvə
tamaşanınqəhrəmanına–gəncaktrisaİlahə

Səfərovaya, tamaşaçılaraminnətdarlığınıbil
diribvəSumqayıtDövlətDramTeatrıiləəmək
daşlıqdanməmnunolduğunuvurğulayıb.

***
Sumqayıt teatrının yaradıcı heyəti növbəti

günüdəpremyerailəqeydetdi.Özüdəeyni
müəllifinəsəriilə.Oktyabrın17dəSumqayıt
DövlətDramTeatrındaÜlviyyəHeydərovanın
əsəri əsasında səhnələşdirilən “Pələng”mo
notamaşasınınpremyerasıoldu.
Tamaşanın quruluşçu rejissoru Ümüd Ab

basNihani,quruluşçurəssamıisəElşənSər
xanoğludur.
Varlı ailədə xüsusi şəraitdə bəslənmiş itin

küçəyəatılmasıvəacınacaqlıvəziyyətədüş
məsinin oyun təsviri olan “Pələng” psixoloji
gərginliyindürüstrənglərləçatdırılması,plas
tikaustalığıiləyaddaqaldı.
Monotamaşanın ifaçısı Kamran Muradlı

plastikası və səhnədəki elementlərdən düz
günistifadəiləmövzununideyayükünütama
şaçıyaötürəbildi.
Onudaqeydedəkki,teatrdadahaüçtama

şahazırlanır.NizamiGəncəvi iləbağlı “Xəzi
nə”adlıyenitamaşakompozisiyanınməşqləri
gedir.ƏbdürrəhimbəyHaqverdiyevin“Kimdir
müqəssir?” və xalq nağılı əsasında uşaqlar
üçünnəzərdətutulmuş“GöyçəkFatma”tama
şalarıtamamlanmaqüzrədir.

H.NİZAMİQIZI

Gənclər şəhərinin teatr gündəliyi
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44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də di nin dən, di lin dən və mil liy yə tin-
dən ası lı ol ma ya raq Azər bay can da ya şa yan hər kəs “də mir yum-
ruq” ki mi bir lə şib iş ğal çı düş mə nə ta ri xi dərs ver di. Mü zəf fər Or du-
mu zun şan lı Qə lə bə sin də bu öl kə nin ha va sı nı udub, su yu nu içən 
bü tün xalq la rın nü ma yən də lə ri nin pa yı var. On lar dan bi ri Qu bad lı 
uğ run da dö yüş lər də şə hid ol muş Solnt sev Dmit ri Alek sand ro viç dir.

Okt yab rın 23-ü D.Solnt se vin 
anım gü nü idi. Bu mü na si bət lə 
Nə si mi Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
rəs mi lə ri, şə hi din ailə üzv lə ri və 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri İkin ci 
Fəx ri  xi ya ban da qəh rə man dö-
yüş çü nün mə za rı nı zi ya rət et di lər. 

İc ra baş çı sı Asif Əs gə rov çı-
xış edə rək Və tən mü ha ri bə sin də 
Azər bay ca nın igid oğul la rı nın şü-
caətin dən söz açır. O, xal qı mı zın 
ta ri xin bu sı na ğın dan al nıaçıq və 
üzüağ, zə fər lə çıx ma sı nı şərt lən-
di rən baş lı ca amil lər dən bi ri nin 
Və tə nə son suz sev gi his si nin 
sar sıl maz ol du ğu nu söy lə yir. 

İla hiy yat çı Ha cı Şa hin Hə sən-
li de yir ki, rus əsil li Azər bay can 
və tən da şı nın Qa ra bağ uğ run da 
ge dən dö yüş lər də şə hid ol ma sı 
öl kə mi zin, Və tə ni mi zin azər bay-
can çı lıq ideolo gi ya sı nın ət ra fın da 
va hid bir yum ruq ki mi bir ləş mə si-
nin tə cəs sü mü dür: “Azər bay can-
da azər bay can çı lıq ideolo gi ya sı 
var və bu ide ya ya əsa sən Azər-
bay can da ya şa yan hər bir və tən-
daş bu tor pa ğı özü nə Və tən he-
sab edir. Bu ide ya fərq li di ni və 
mil li mən su biy yə ti olan in san la rı 
öz ət ra fı na top la ya bi lib”. 

Dmit ri nin dö yüş yol daş la rı – 
baş ley te nant Azər Hə mi dov 
və qa zi Kə nan Ka zı mov xa ti-
rə lə ri ni bö lü şür lər. A.Hə mi dov 
bil di rir ki, şid dət li dö yüş lər dən 
bi rin də  Di ma özü nü qa ba ğa 
at dı, mən ona “ge ri çə kil” əm-
ri ver səm də, “Qoy qa baq da 
mən ge dim, ko man dir, si zə 
nə sə ol sa, uşaq lar baş sız qa-
lar” de di. Qorx maz, mərd oğul 
idi. Dö yüş dost la rı onun xət ri ni 
çox is tə yir di. Dmit ri əs gər dos-
tu Kə na nın qol la rın da şə hid 
olub. Qa zi hə min anı çə tin lik lə 
di lə gə ti rir. 

Azər bay can Döv lət Neft və Sə-
na ye Uni ver si te ti nin ka fed ra mü-
di ri La lə Bə ki ro va qeyd edir ki, 
təh sil oca ğı nı fərq lən mə dip lo mu 
ilə bi ti rən tə lə bə lə ri miz çox olub 
və adı nı unut mu şuq: “La kin Di ma 
elə bir tə lə bə idi ki, hət ta uni ver-
si tet il lə rin dən son ra da daima 
onun la əla qə sax la yır dıq. Həd-
siz tə va zö kar, bü tün ka fed ra nın 
işi nə ya xın dan kö mək edən və 
ha mı mı zın se vim li tə lə bə si idi. 
Əf sus ki, be lə bir oğu lu tez itir dik. 
Bi zim bor cu muz şə hid oğul la rın 
xa ti rə si ni eh ti ram la yad et mək dir. 

Ağır dərd dir, la kin şə hid lə ri mi zin 
qa nı nın yer də qal ma ma ğı bi zə 
tə səl li dir”.

***
Şə hi din ba cı sı Yu li ya təd bir 

bo yu göz ya şı nı sax la ya bil mir: 
“Anım gü nün də iş ti rak edən hər 
kə sə tə şək kü rü mü bil di rir və hər 
za man de yi rəm: mən qar da şım-
la fəxr edi rəm”. 

Təd bir bi tir. Qon şu lar şə hi din 
ba cı sı nı tək qoy mur lar. Hər kəs 
onun haq qın da işıq lı xa ti rə lə ri ni 
bö lü şür. Yu li ya da ara da da nı şır. 

Am ma qa rı şıq, qı rıq-qı rıq fi  kir-
lər lə: “Ölü mün dən iki gün əv vəl 
zəng elə miş di. Hə mi şə ki ki mi 
cəb hə də nə baş ver di yin dən heç 
nə da nış ma dı. Bir cə onu de di ki, 
da rıx ma yın, qə lə bə yə az qa lıb, 
ha mı nı zı öpü rəm. Son ra iki gün 
on dan xə bər siz qal dım və son-
ra da be lə... Qar da şı mı əlin dən 
ta nı dım... Cəb hə yə kö nül lü ya-
zıl ma ğı nı ha mı dan giz lət miş di.  
Hər bi ko mis sar lı ğa ge dən də de-
di ki, ba cı, na ra hat ol ma, hə yə tə 
əl lə rim də bay raq lar la qa yı da ca-
ğam...”. 

Dmit ri or ta mək təb də də, uni-
ver si tet də də, mə həl lə də də 
ha mı nın se vim li si olub. Şən, 
hə yat se vər idi Di ma, de yir lər 
qon şu lar. Özü də həd dən ar tıq 
mü ta liəli. Hə yət də ha mı nın kö-
mə yi nə ça tar dı.

Müəl li mi Ama li ya xa nım isə bil-
di rir ki, ölü mün dən bir ne çə ay 
əv vəl TƏ BİB-də kö nül lü iş lə mə yə 
baş la mış dı: “Pan de mi ya ya qar-
şı mü ba ri zə də o da hə kim lər lə 
bir yer də idi. Xəs tə xa na lar da tib-
bi apa rat la rın saz lı ğı na nə za rət 
edir di. Onun ix ti sa sı kim ya tex-

no lo gi ya la rı ilə bağ lı idi. Ma gis tra-
tu ra nı fərq lən mə dip lom la ba şa 
vur du. To moq ra fi  ya dan tut muş, 
sto ma to lo ji apa rat la ra qə dər, tib bi 
ci haz lar dan baş çı xa rır dı”. 

***
Dmit ri Solnt sev 1995-ci il ap re-

lin 15-də Ba kı şə hə rin də ana dan 
olub. Uşaq yaş la rın da ata-ana-
sı nı iti rib. 2001-2012-ci il lər də 
Nə si mi ra yo nun da kı 240 nöm rə-
li tam or ta mək təb də təh sil alıb. 
2012-2016-cı il lər də Azər bay can 
Döv lət Neft və Sə na ye Uni ver si-
te tin də təh sil alıb. 2016-2017-ci 
il lər də or du sı ra la rın da müd dət li 
hə qi qi hər bi xid mət də olub. 

2020-ci ilin To vuz dö yüş lə-
ri za ma nı ge ne ral-ma yor Po lad 
Hə şi mo vun şə hid ol ma sın dan 
son ra öz is tə yi ilə or du sı ra la rı na 
ya zı lıb. 2020-ci il sent yab rın 27-
də baş la nan Və tən mü ha ri bə si 
za ma nı Had rut qə sə bə si, Fü zu li, 
Zən gi lan və Qu bad lı nın azad lı ğı 
uğ run da dö yüş lər də iş ti rak edib. 
O, okt yab rın 24-də Qu bad lı dö-
yüş lə ri za ma nı şə hid olub, II Fəx-
ri xi ya ban da tor pa ğa tap şı rı lıb. 

Döv lət baş çı sı nın mü va fi q 
sə rən cam la rı na əsa sən Dmit ri 
Soln tsev ölü mün dən son ra “Və-
tən uğ run da”, “Xo ca vən din azad 
olun ma sı na gö rə” və “Fü zu li nin 
azad olun ma sı na gö rə” me dal-
la rı ilə təl tif edi lib.

Lalə AZƏRİ

XVIII əsr Azər bay can ədə biy ya tı-
nın ta nın mış nü ma yən də lə rin dən 
bi ri də şair Mоl la Və li Vi da di dir. Şair 
aşıq şeiri, klas sik poezi ya üs lu bun da 
qə lə mə al dı ğı qоş ma, gə ray lı, qə zəl 
və mü xəm məs lə ri ilə kə dər li poezi ya 
çə lən gi to xu yub.  

Mоl la Və li Mə həm məd ağa oğ lu Vi da-
di 1709-cu il də Qa zax ma ha lın da (in di ki 
Şəm kir) dün ya ya göz açıb. Mə həm məd 
ağa döv rü nün qa baq cıl və sa vad lı in-
san la rın dan idi. Oğ lu nun tər bi yə si və 
təh si li ilə cid di məş ğul olub. Və li ərəb 
və fars dil lə ri ni mü kəm məl öy rə nib, mir-
zə lik edib, mək təb, maarif sa hə sin də 
fəaliy yət gös tə rib. 

An caq ata sı nın vaxt sız və fa tın dan 
son ra Mol la Və li Şəm kir dən Qa za xın 
Şıх lı kən di nə kö çür. Də rin dü şün cə si, 
xoş rəf ta rı ilə sa kin lər ara sın da hör mət 
qa za nır. Er kən çağ lar dan şeirə, sə nə-
tə ma raq gös tə rən Mol la Və li “Vi da di” 
(se vim li, dost) tə xəl lü sü ilə şeir lər qə lə-
mə alır, mü hit də is te dad lı bir gənc ki mi 
ta nı nır. Qı sa vaxt da şöh rə ti nin so ra ğı 
Qa zax eli nin hü dud la rı nı aşır. Şair bir 
müd dət Qa ra bağ da, son ra Gür cüs tan-
da II İrak li nin sa ra yın da olur. O, dos tu, 
döv rü nün gör kəm li şairi və döv lət xa di-
mi Mol la Pə nah Va qi fə yaz dı ğı bir şеi-
rin də bu sə fər lə rin dən bəhs edir. An caq 
han sı sə bəb dən sə Gür cüs tan da ikən 
həbs olu nur. Məh bəs də olar kən “Kö nül 
həs rət, can mün tə zir, göz yоl da” ad lı 
məş hur şеi ri ni ya zır. 

Kn yaz və хan la ra хid mət еt mək is-
tə mə yən şair 1781-ci il də II İrak li nin 
sa ra yı nı tərk еdir və öm rü nün sо nu na 
qə dər Qa zax da ya şa yır. Bə dii ya ra dı-
cı lı ğı nı da vam et di rir. Təəs süf ki, müəl-
li fi n şеir lər di va nı, kül liy ya tı gü nü mü zə 
gə lib çat ma yıb. Ədə biy yat şü nas Fi ri-
dun bəy Kö çər li şair haq qın da ya zır: 
“Mоl la Və li Vi da di nin yax şı еl mi, sa va-
dı və rə van tə bi olub. Özü də zöh dü 
təq va əh li (din dar) оlub, vax tı nın çо хu-
nu iba dət də kе çi rər miş. Haqq söy lə-
yən və haq qı dоst tu tan bir vü cud imiş 
ki, hər kə sin еy bi ni açıq söy lə mək dən 
dil gir və rən ci də оlan la rın ədə di az dе-
yil imiş. Am ma bu nun la bе lə ha mı оnu 
sa yar mış, хa ti ri ni əziz və möh tə rəm tu-
tar mış”. 

Araş dır ma lar dan mə lum dur ki, Vi da-
di M.P.Va qif, Şə ki хa nı şair Hüsеyn хan 
Müş taq və baş qa la rı ilə ya xın dоst luq 
əla qə lə ri qu rub. Bir-bir lə ri nə mən zum 
mək tub lar ya zıb lar. Həm də şеir lə dе-
yi şib lər. Vi da di çox vaxt on lar la dər di ni 
bö lü şüb və ağıl lı məs lə hət lər vе rib. 

M.V.Vi da di nin ya ra dı cı lı ğın da mə-
həb bət və in san pər vər lik mо tiv lə ri üs-
tün lük təş kil edir. Yük sək sə nət kar lıq 
mə ha rə ti ilə in san la rın mə nə vi alə mi nə 
işıq tu tur. Müasir lə ri nin hə ya tı və talе-

yin dən  na ra hat olan şairin xan lıq lar 
döv rü nün zid diy yət və fa ciələ ri qəl bin-
də köv rək duy ğu lar oya dır. Qəm-kə dər 
yük lü şeir lər qə lə mə alır. Qəl bi sı nıq, 
ürə yi köv rək şair döv rün haq sız lıq la rın-
dan yo rul sa da, ruh dan düş mə yib. “Be-
lə qal maz” rə difl  i mü xəm mə sin də özü-
nə təs kin lik ve rən müəl lif ya zır:

Gəl, çək mə ca han qey di ni sən, can
  be lə qal maz,
Qan ağ la ma çox, di de yi-gir yan
  be lə qal maz.
Gül vax tı ke çər, sey ri-gü lüs tan
  be lə qal maz,
Hər ləh zə, kö nül, xür rə mü xən dan
  be lə qal maz,
Bir can ye tir, sa qi, bu döv ran
  be lə qal maz,
Tən bir gün olur xak ilə yek san
  be lə qal maz.  

Şairin qür bət şеir lə ri də bir mə na lı 
səs lən mir. Bu möv zu da yaz dı ğı şеir-
lə rin də qür bət dən şi ka yət lən sə də, 
də rin mə na ça lar la rın da Və tən, еl mə-
həb bə ti da ya nır. Çün ki şairin kə də ri 
fər di de yil. Düş dü yü za man la, dövr lə 
bağ lı yur du nun və in san la rı nın dər di 
ilə ya şa yıb. Məş hur “Dur na lar” şeirin-
də ya zır:

Bir baş çə kib dərd mən din ha lı na,
Ər zə yaz sın, qə ləm al sın əli nə.
Vi da di xəs tə dən Bağ dad eli nə
Siz ye ti rin bir ni şa nə, dur na lar!

Mə lum dur ki, ХVIII əs rin 40-cı il lə rin-
də Azər bay can хan lıq la ra bö lü nür. Ha-
ki miy yət uğ run da min cür fi t nə-fə sad 
tö rə di lir, mü ha ri bə lər sən gi mir. Ara yer-
də gü nah sız in san lar hə lak olur. Bü tün 
bun lar şairi də rin dən dü şün dü rür. Döv-
rü nün ta ri хi fa ciələ ri nə göz ya şı aхı dır. 
Bu ra da şairin kə də ri ic ti mai sə ciy yə 
da şı yır, in sa na mə həb bə tin və qay ğı nın 
tə za hü rü ki mi mə na la nır: 

Çər xi-fə lək, mən ha köç düm yur dum dan,
Ay rı düş düm qo şu num dan, or dum dan.
Vi da di yəm, aləm ta nır dər dim dən,
Möh nət yü kü qəd dim əyər, ağ la ram. 

M.V.Vi da di nin ya ra dı cı lı ğın da “Mü si-
bət na mə” pое ma sı nın da özü nə məх-
sus ye ri var. Epik-ta ri хi mən zu mə ni 
şair 1780-ci il də Şə ki хa nı Hüsеyn хan 
Müş ta qın öl dü rül mə si ilə bağ lı qə lə mə 
alıb. Baş ve rən ha di sə ni bir nə fə rin dе-
yil, döv rün fa ciəsi ki mi təq dim edib. Xal-
qı nı, və tə ni ni se vən və qo ru yan döv lət 
хa dim lə ri nin  fa ciəsi ni dövr lə bağ la yıb. 
Şairə gö rə, zə ma nə nin işi ba şa dü şül-
məz dir. Ar zu və mu ra da çat maq müş-

kül mə sə lə dir. Çün ki döv ran gün də bir 
оyun qu rur... “Mü si bət na mə” əsə rin də 
də ХVIII əs rin ic ti mai-si ya si hə ya tın da 
ta nı nan və hör mət edi lən lə ya qət li in-
san la rın ira də si, ar zu və di lək lə ri əks 
olu nub. Ey ni za man da əsər də dоst luq, 
fə da kar lıq, cə sur luq və in san pər vər lik 
ki mi ide ya lar təb liğ еdi lir.

Öm rü nün müd rik çağ la rın da M.V.Vi-
da di ağır məh ru miy yət lər ya şa yır. Ca-
van оğ lu qəfl  ə tən və fat edir. Da ha sоn ra 
M.P.Va qif və Hüsеyn хan Müş ta qın fa ciəli 
ölü mün dən sar sı lır. Şair 1809-cu il də in-
di ki Qa za xın Şıх lı kən din də və fat еdib, 
Gə mi qa ya qə bi ris tan lı ğın da dəfn оlu nub.

Na zir lər Ka bi ne ti nin 2019-cu il ta rix li 
qə ra rı ilə M.V.Vi da di də Azər bay can Res-
pub li ka sın da əsər lə ri döv lət va ri da tı elan 
olu nan müəl lifl  ər si ya hı sı na da xil edi lib.

Savalan FƏRƏCOV

Haqqı  dost  tutan  şair
“Vidadiyəm, aləm tanır dərdimdən...”

İşıqlı xatirələrin kədər dolu notları...
Odlar Yurdunun Solntsev soyadlı şəhidi

XX əsr sə nət şü nas lıq el mi mi zin və təs vi ri sə nə ti mi zin ta nın mış 
nü ma yən də lə rin dən bi ri də Adil Qa zı yev dir. O, sə nət şü nas lıq 
el mi nin for ma laş ma sın da mü hüm xid mət lər gös tə rib, bu sa hə-
də san bal lı el mi təd qi qat əsər lə ri ya zıb. Azər bay can in cə sə nə ti 
ta ri xin də si lin məz iz qo yan sə nət ka rı ana dan ol ma sı nın 115 il li yi 
mü na si bə ti lə ya da sal dıq.

Adil Yu sif oğ lu Qa zı yev 1906-
cı il mar tın 24-də Nax çı van şə-
hə rin də dün ya ya göz açıb. İlk 
təh si li ni “Mək tə bi-tər bi yə”də 
alıb. Ta le yo lu nun müəy yən ləş-
mə sin də realist rəs sam Bəh ruz 
Kən gər li nin bö yük ro lu olub. 

Rəs sam lıq sə nə ti nin sir lə ri-
ni B.Kən gər li dən öy rə nən Adil 
Qa zı yev 1922-ci il də Nax çı van 
teat rın da rəs sam ki mi fəaliy yə-
tə baş la yır. Rəs sam lıq sə nə ti-
nə olan hə və si onu Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Tex ni ku mun-
da təh si li ni da vam et dir mə yə 
sövq edir və 1925-ci il də bu 
təh sil oca ğı nın ilk mə zun la rın-
dan olur. Mil li pe da qo ji kadr la ra 
eh ti yac du yul du ğun dan tex ni-
ku mun mə zun la rı nın bir qru pu 
təh sil al maq üçün Mosk va, Ki-
yev, Le ninq rad (Sankt-Pe ter-
burq) və Tifl  i sin mü va fi q təh sil 
ocaq la rı na gön də ri lir di. Adil 
Qa zı yev də 1927-1931-ci il lər-
də Mosk va Döv lət Teks til (To-
xu cu luq) Uni ver si te ti nin Rəs-
sam lıq fa kül tə sin də ta nın mış 
sə nət kar lar Ser gey Ge ra si mov 
və Alek sandr Kup ri nin sin fi n də 
təh sil alır. Bi lik və ba ca rı ğı ilə 
se çi lən A.Qa zı yev uni ver si te ti 
bi tir dik dən son ra müəl lim lə ri-
nin zə ma nə ti ilə 1932-1936-cı 
il lər də uni ver si te tin as pi ran tu ra-
sın da oxu yur və ey ni za man da 
təh sil oca ğı nın Sə nət şü nas lıq 
fa kül tə sin də (1932-1941) müəl-
lim iş lə yir. 1938-ci il də el mi işi ni 
mü da fi ə edə rək tex ni ki elm lər 
na mi zə di (fəl sə fə dok to ru) alim-
lik də rə cə si alır. 

1941-ci il də öl kə mi zə qa yı dan 
A.Qa zı yev Ba kı Ki nos tu di ya sın-
da qu ru luş çu rəs sam iş lə yir, ey ni 
za man da 1945-ci ilə dək Azər-
bay can Rəs sam lıq Tex ni ku mun-
da müəl lim lik edir. Azər bay can da 
Elm lər Aka de mi ya sı ya ra dı lan-
da (1945) ta le yi ni Me mar lıq və 
İn cə sə nət İns ti tu tu ilə bağ la yır, 
öm rü nün so nu na dək Təs vi ri sə-
nət şö bə si nin mü di ri olur. Ey ni 
za man da 1946-1952-ci il lər də 
Azər bay can Döv lət Uni ver si te tin-
də (BDU) İn cə sə nət ka fed ra sı nın 
mü di ri və zi fə sin də ça lı şır. El mi 
ax ta rış la rı nı da vam et di rən alim 
1958-ci il də sə nət şü nas lıq üz rə 
elm lər dok tor lu ğu dis ser ta si ya sı-
nı mü da fi ə edir. 1972-ci il də pro-
fes sor el mi adı alır. 

A.Qa zı yev Azər bay can təs vi ri 
və de ko ra tiv-tət bi qi sə nət lə ri nin 
ta ri xi və in ki şaf prob lem lə ri nə, 
o cüm lə dən xət tat lıq sə nə ti və 
əl yaz ma la rın bə dii tər ti ba tı na 
dair el mi təd qi qat la rın müəl li fi  dir. 
Ali min təd qi qat la rı bu gün də sə-
nət şü nas lıq el min də ak tual lı ğı nı 
qo ru yur və mü tə xəs sis lər tə rə-
fi n dən yük sək qiy mət lən di ri lir.

Pro fes sor A.Qa zı yev Azər bay-
can de ko ra tiv-tət bi qi və təs vi ri 
sə nə ti ilə bağ lı “Rəng nə zə riy yə-
si nin əsas la rı” (1951), “Xalq rəs-
sa mı Əzim Əzim za də” (1953), 
“Rəs min təd ris üsu lu: I-VI si nif-
lər” (1954), “Me mar lıq, in şaat və 
təs vi ri in cə sə nət ter min lə ri lü ğə ti” 
(1956, Q.M.Əli za də, Ə.M.Qa sı-
mov la bir gə), “Ni za mi “Xəm sə”si 
1539-1543-cü il lər əl yaz ma sı nın 
mi niatür lə ri” (1964, rus di lin də), 

“Or ta əsr ki tab bo ya kar lı ğı, xət-
tat lı ğı və cild sə nə ti nin bə dii-tex-
ni ki ma te rial la rı və ter mi no lo gi ya-
sı” (1966, rus di lin də), “XIII-XVII 
əsr lər Azər bay can əl yaz ma la-
rı nın bə dii tər ti ba tı” (Mosk va, 
1977) və s. ki tab və mo noq ra fi -
ya la rı fun da men tal el mi əhə miy-
yə tə ma lik dir və sə nət şü nas lıq 
el mi nin diq qə tə la yiq nü mu nə lə ri 
he sab olu nur.

A.Qa zı yev təs vi ri sə nət üz rə 
ilk sə nət şü nas, təb riz li rəs sam 
Sa dıq bəy Əf şa rın (1533-1613) 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın-
da ilk də fə araş dır ma apa ra raq 
“Qa nun-üs-sü vər” ad lı trak ta tı-
nı fars ca dan di li mi zə çe vi rə rək 
nəşr et di rib. 

Əmin lik lə de mək olar ki, ali-
min təs vi ri və tət bi qi sə nə ti yük-
sək pro fes sional lıq la də yər lən-
di rə bil mə si nin kö kün də həm 
də onun rəs sam ol ma sı du rur. 
Bəh ruz Kən gər li (1892-1922) ilə 
ta nış lıq dan və onun sə nə tin dən 
öy rən mə yə baş la dıq dan son ra 
A.Qa zı yev da vam lı ola raq rəsm 
əsər lə ri ya ra dıb. A.Qa zı yev öz 
müəl li mi B.Kən gər li haq qın da 
1971-ci il də “Qo bus tan” jur na-
lın da ya zır dı: “Bəh ruz Kən gər li 

port ret və mən zə rə əsər lə ri nin 
bir ço xu nu mə nim lə bir gə etü də 
get di yi miz za man (1919-1920) 
çək miş dir. Mən də ona ba xa-
raq iş lə yir və öy rə nir dim. La kin 
Bəh ruz la iş lər kən mən bir sı ra 
mü vəff  ə qiy yət li ak va rel də çək-
miş dim. Kən gər li 1921-ci il də öz 
əsər lə rin dən iba rət üçün cü sər-
gi si nin eks po zi si ya sı na mə nim 
də iş lə rim dən bə zi lə ri ni da xil et-
miş di. Bir gün sər gi yə gəl di yim 
za man Bəh ruz mə nə de di ki, sə-
nin iş lə rin dən bir ne çə si ni ta ma-
şa çı lar bə yə nib alıb lar. Bir də fə 
o, mə nə de di ki, hər öl kə nin keç-
miş də sə nət us ta la rı ol muş dur: 
on lar haq da ki tab lar da ya zı lıb. 
İn di biz iki miz də Nax çı van rəs-
sa mı yıq. Han sı mız bu dün ya-
dan əv vəl ge dər sə, di gə ri onun 
adı nı gə rək dir ki, əbə di ləş dir sin. 
Onun bu ar zu su nu yad edə rək 
mən 1942-ci il də Bəh ru zun su-
rə ti ni yad da şı mın kö mə yi lə iş lə-
dim. Bu, rəs sa mın 1921-ci il də ki 
si ma sı nı təs vi ri bir sə nəd ki mi 
əks et di rir”. 

Sə nət ka rın bu xa ti rə sin dən 
mə lum olur ki, Azər bay can da 
realist rəs sam lıq sə nə ti nin ba-
ni si B.Kən gər li nin iki port re ti ni 
yağ lı və su lu bo ya ilə iş lə yib. 
O, B.Kən gər li ni döv rü mü zə gə-
lib ça tan bü tün təs vir lər də ki gö-
rü nü şün dən fərq li ola raq mil li 
pa paq da ya ra dıb. “İki də mir çi”, 
“Bəh ruz Kən gər li nin port re ti”, 
“M.F.Axun do vun port re ti”, “Nax-
çı van mən zə rə lə ri” və s. əsər lə ri 
onun yük sək sə nət zöv qün dən 
xə bər ve rir. Rəs sa mın bir sı ra 
əsər lə ri Mil li İn cə sə nət Mu ze yi, 
Ni za mi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi və Mil li Azər-
bay can Ta ri xi Mu ze yin də mü ha-
fi  zə olu nur.

Rəs sa mın qra fi k löv hə lə ri, de-
mək olar ki, təs vi ri sə nə tin bü tün 
janr la rı nı əha tə edir. Sə nət şü nas-
lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Zi yad xan 
Əli yev qeyd edir ki, A.Qa zı ye-
vin Ba kı Rəs sam lıq Mək tə bin də 
oxu du ğu dövr də ər sə yə gə tir di yi 
nü mu nə lər yük sək pro fes sional-
lı ğı ilə se çi lir. Bir vaxt lar Nax çı-
van da Bəh ruz Kən gər li dən al dı ğı 
sə nət vər diş lə ri ni ye ni mə kan da 
ka mil ləş di rən gənc rəs sa mın 
çək di yi port ret lər ob raz la rın mə-
nə vi-psi xo lo ji tu tu mu nun yad-
da qa lan ifa də si ilə diq qət çə kir. 

Sə nət şü nas alim xü su si lə rəs-
sa mın 1923-cü il də çək di yi “Qo-
ca” və “Uşaq” port ret lə ri ni qeyd 
edir. Bil di rir ki, hər iki qra fi k əsər-
də ge yim lə ri ki fa yət qə dər bə dii 
ümu mi ləş dir mə lər lə təq dim edən 
rəs sam ob raz la rın üz ciz gi lə ri nin 
bə dii şər hin də yük sək sə nət kar-
lıq nü mu nə si sər gi lə yib. 

A.Qa zı ye vin müx tə lif il lər də 
ya rat dı ğı “Mö mi nə xa tın tür bə si”, 
“Yu sif Kü sey roğ lu tür bə si”, “Əs-
ha bi-kəhf da ğı”, “Nə hə cir da ğı”, 
“Nax çı van şə la lə si”, “İlan dağ” və 
di gər əsər lə rin də müəl li fi n doğ-
ma yur da olan son suz mə həb bə-
ti qa ba rıq şə kil də özü nü gös tə rir. 

Səh nəq ra fi  ya sa hə sin də də 
mü hüm xid mət lər gös tə rən 
A.Qa zı yev 1922-1929-cu il lər-
də Nax çı van teat rın da ta ma-
şa ya qo yu lan müx tə lif janr lı 
əsər lə rə bə dii tər ti bat ve rib. 
Onun bə dii tər ti ba tın da “Mə şə di 
İbad”, “Ley li və Məc nun”, “Əs-
li və Kə rəm”, “Ar şın mal alan” 
(Ü.Ha cı bəy li), “Aşıq Qə rib”, 
“Əl li ya şın da ca van” (Z.Ha cı bə-
yov), “Pə ri ca du”, “Ağa Mə həm-
məd şah Qa car” (Ə.Haq ver di-
yev), “Pəh lə va na ni-zə ma nə” 
(N.Və zi rov), “La çın yu va sı” 
(S.S.Axun dov), “Ha cı Qa ra” 
(M.F.Axund za də), “Də mir çi Ga-
və” (Ş.Sa mi), “Ölü lər”, “Ana mın 
ki ta bı” (C.Məm məd qu lu za də), 
“Oq tay Eloğ lu”, “Ay dın”, “Se vil” 
(C.Cab bar lı), “Şey da”, “Şeyx 
Sə nan” (H.Ca vid), “Ev lən mə”, 
“Mü fət tiş” (N.Qo qol), “Otel lo”, 
“Ham let” (V.Şeks pir) və s. səh-
nə əsər lə ri müx tə lif re jis sor la rın 
qu ru luş la rın da uğur la nü ma yiş 
et di ri lib.

Ta nın mış alim öl kə miz də sə-
nət şü nas mü tə xəs sis lə rin ye-
tiş mə si nə mü hüm töh fə lər ve-
rib. Bu sa hə də təd qi qat apa ran 
gənc lə rin el mi rəh bə ri olub, bi lik 
və təc rü bə si ni on lar dan əsir gə-
mə yib. Həm çi nin sə nət şü nas lıq 
üz rə nəşr məh sul la rı nın ha zır-
lan ma sı na dəs tək gös tə rib. 

Gör kəm li rəs sam, sə nət şü-
nas lıq üz rə elm lər dok to ru, pro-
fes sor Adil Qa zı yev 1972-ci il 
de kab rın 31-də, 66 ya şın da Ba-
kı da və fat edib. Öm rü nün bö yük 
his sə si ni Azər bay can in cə sə-
nə ti nin araş dı rıl ma sı, təd ri si və 
təb li ği nə həsr edən rəs sam-ali-
min adı elm və sə nət ta ri xi miz də 
əbə di ya şa ya caq. 

Əli QƏHRƏMANOV
AMEA Naxçıvan Bölməsinin 

əməkdaşı, sənətşünaslıq üzrə 
fəlsəfə doktoru

Adil Qazıyev – 115 Rəssam və alim ömrü

“Bəhruz Kəngərlinin portreti”



Azərbaycan
25 okt yabr 1907 – Ədə biy yat şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 

pro fes sor Mir zəağa Yüz ba şı oğ lu Qu lu za də (1907-1979) ana-
dan olub. 50-ci il lər də Azər bay can EA-nın Ədə biy yat və Dil İns-
ti tu tu nun di rek to ru iş lə yib.

25 okt yabr 1911 – Bib lioq raf, ədə biy yat şü nas, pe da qoq Əli-
hey dər Ba la oğ lu Qəh rə ma nov (1911–1959) ana dan olub.

25 okt yabr 1912 – Xalq rəs sa mı Bə du rə Mə lik qı zı Əf qan-
lı (Ağa ma lo va; 1912 – 6.5.2002) ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da, “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da (“Də li Kür”, 
“Də də Qor qud” və s. fi lm lər) ge yim üz rə rəs sam iş lə yib. 

25 okt yabr 1921 – Gör kəm li akt ri sa, Xalq ar tis ti Nə ci bə Ha-
şım qı zı Mə li ko va (1921 – 6.7.1992) ana dan olub. Gən cə teat-
rın da, 1952-ci il dən Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. “Ögey 
ana”, “Ay gün”, “Əh məd ha ra da dır?”, “Ar şın mal alan” (1965) 
fi lm lə rin də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 

25 okt yabr 1925 – Ya zı çı, ta rix çi, şərq şü nas Əb dül Ən bi yə 
oğ lu Hü sey nov (1925 – 14.5.2017) Ba kı nın Əmir can kən din-
də do ğu lub. Türk mə nis tan mə də niy yət na zi ri nin müavi ni olub. 
1960-cı il dən Mosk va da ya şa yıb. “İs lam dün ya sı nın cən ga və ri”, 
“Üs yan kar Xa qa ni” və s. ta ri xi ro man la rın müəl li fi  dir.

25 okt yabr 1930 – Xalq rəs sa mı, qra fi k El mi ra Hə bi bul la qı-
zı Şah tax tins ka ya (1930 – 13.10.1996) Ba kı da ana dan olub. 
“Azər bay can qə dim mə də niy yət di ya rı dır” pla kat lar sil si lə si, 
“Nov ruz bay ra mı” tab lo su və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

25 okt yabr 1935 – Qə zəl xan şair Ha cı Mail (Mail İs ma yıl oğ lu 
Əli yev; 1935 – 22.8.1999) ana dan olub.

25 okt yabr 1954 – Gör kəm li akt yor, SS Rİ Xalq ar tis ti Mir-
zəağa Əli oğ lu Əli yev (1883-1954) və fat edib. 1919-cu il dən 
Azər bay can Döv lət Dram Teat rın da ça lı şıb. Ba kı Tən qid-Təb liğ 
Teat rı nın təş ki lat çı la rın dan olub. “Ha cı Qa ra”, “Al maz”, “Ba kı nın 
işıq la rı” və s. fi lm lər də çə ki lib. 

25 okt yabr 1965 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ta nın mış rəs-
sam Və ci hə Əli qı zı Sə mə do va (1924–1965) və fat edib. Əsər lə-
ri: “Toy gü nü”, “Ni şan apa ran lar”, “Kür qı ra ğın da” və s.

25 okt yabr 2008 – Dün ya şöh rət li mü ğən ni və bəs tə kar, 
Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Müs lüm Ma qo ma yev 
(17.8.1942 – 2008) və fat edib. Azər bay can Döv lət Kon ser va-
to ri ya sı nı bi ti rib. Bey nəl xalq mü sa bi qə lə rin qa li bi olub. Ba kı da, 
Fəx ri xi ya ban da dəfn olu nub.

26 okt yabr 1925 – Ta nın mış rəs sam Əş rəf Mu rad oğ lu Mu rad 
(1925 – 11.3.1979) Ba kı da ana dan olub. Avan qard və non kom-
for mist cə rə yan la rın nü ma yən də si ki mi ta nı nıb, da ha çox port ret 
və na tür mort janr la rın da əsər lər çə kib.

26 okt yabr 1983 – Xalq ar tis ti, violon çel ifa çı sı Sa bir Hü sey-
nə li oğ lu Əli yev (9.5.1928 – 1983) və fat edib. Mil li violon çel ifa-
çı lı ğı sə nə ti nin əsa sı nı qo yub, Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri-
ya sı nın pro fes so ru olub.

26 okt yabr 2000 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, aşıq Ka man-
dar Hə mid oğ lu Əfən di yev (21.10.1932 – 2000) və fat edib.

26 okt yabr 2013 – Əmək dar ar tist To fi q Əş rəf oğ lu Qаrа yev 
(2.7.1953 – 2013) və fat edib. Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın akt-
yo ru olub.

26 okt yabr 2014 – Ya zı çı, Əmək dar mə də niy yət iş çi si Cə mil 
Adil oğ lu Əli bə yov (5.12.1927 – 2014) və fat edib. “Azər bay can-
fi lm”in di rek to ru olub. Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib.

26 okt yabr 2017 – Xalq ar tis ti Ra fi q Ey yub oğ lu Hü sey nov 
(4.8.1946 – 2017) və fat edib. 30 ilə ya xın Azər bay can Te le vi zi-
ya sı nın apa rı cı dik tor la rın dan olub.

27 okt yabr 1900 – Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, 
re jis sor, akt yor Mi xail İva no viç Ja rov (1900-1981) Mosk va da 
do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram Teat rın da (1933-1937) 
ça lı şıb.

27 okt yabr 1931 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si (ba ri ton) 
Mür səl Ta ğı oğ lu Bə di rov (1931 – 26.2.2003) Dər bənd şə hə rin-
də do ğu lub. 1956-cı il dən Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti olub.

27 okt yabr 1931 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo sof alim, pro fes-
sor Cə mil Tey mur oğ lu Əh məd li (1931-2010) Gə də bəy ra yo nu-
nun Sö yüd lü kən din də ana dan olub. 

27 okt yabr 1932 – Bəs tə kar, Azər bay can mu si qi ta ri xin də ilk 
ro mans la rın müəl li fi  Asəf Zey na lab din oğ lu Zey nal lı (5.4.1909 
– 1932) və fat edib. Ta ma şa la ra mu si qi bəs tə lə yib, Azər bay can-
da uşaq mu si qi si re per tuarı nın əsa sı nı qo yub, xalq mah nı la rı nı 
no ta alıb.

27 okt yabr 1936 – Xalq ar tis ti, ta nın mış dik tor Sa bir Məm məd 
oğ lu Ələs gə rov (1936 – 20.11.2020) Tifl  is də do ğu lub. Azər bay-
can Ra diosu və  Te le vi zi ya sı nın baş dik to ru olub.

28 okt yabr 1911 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, So sialist Əmə yi 
Qəh rə ma nı Mir zə Əj dər oğ lu İb ra hi mov (1911 – 17.12.1993) Cə-
nu bi Azər bay ca nın Sə rab şə hə ri ya xın lı ğın da kı Evə kən din də 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Gə lə cək gün”, “Bö yük da yaq” (ro man-
lar), “Hə yat”, “Kənd çi qı zı” (pyes lər) və s. Azər bay can Ali So ve-
ti Rə ya sət He yə ti nin səd ri (1954-1958) olub, Ya zı çı lar Bir li yi nə 
rəh bər lik edib. 

28 okt yabr 1927 – Ta nın mış tar zən Şi rin Mə şə di Hü seyn oğ-
lu Axun dov (1878 –1927) və fat edib. Bir çox us tad xa nən də lə ri 
mü şa yiət edib.

Dünya 
25 okt yabr 1838 – Fran sız bəs tə ka rı Jorj Bi ze (Ale xand re-

Ce sar-Leopold Bi zet; 1838 - 3.6.1875) ana dan olub. Ope ra la rı: 
“Kar men”, “Ca mi le”, “Mər can ax ta ran lar” və s.

25 okt yabr 1864 – Qır ğız mil li ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən bi ri, 
şair, aşıq Tok to qul Sa tıl qa nov (1864-1933) ana dan olub.

25 okt yabr 1881 – İs pan rəs sa mı, hey kəl tə raş Pab lo Pi kas so 
(Pab lo Ruiz Pi cas so; 1881 - 8.4.1973) ana dan olub.

25 okt yabr 1894 – XX əsr türk xalq poezi ya sı nın us ta dı 
Aşıq Vey səl (Vey səl Sa tı roğ lu; 1894 - 21.03.1973) Si vas da 
do ğu lub.

26 okt yabr 1819 – Yə hu di əsil li Da ni mar ka ya zı çı sı, dra ma-
turq Myer Qoldş midt (Meir Aron Goldsch midt; 1819–1887) ana-
dan olub.

26 okt yabr 1842 – Məş hur rus ba ta list rəs sa mı Va si li Va sil ye-
viç Ve reş şa gin (1842–1904) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mü ha ri bə-
nin tən tə nə si”, “Tey mur lən gin qa pı la rı” və s.

27 okt yabr 1449 – Bö yük türk (öz bək) mü tə fək ki ri, ast ro nom 
və ri ya ziy yat çı, döv lət xa di mi Mə həm məd Ta ra ğay Uluq bəy 
(22.3.1394 – 1449) və fat edib.

27 okt yabr 1782 – İtal yan bəs tə ka rı, məş hur sk rip ka çı Nik ko-
lo Pa qa ni ni (Nic co lo Pa ga ni ni; 1782 – 27.5.1840) ana dan olub.

28 okt yabr Bey nəl xalq Ani ma si ya Gü nü dür (İn ter na tional Ani-
ma tion Day). 1892-ci ilin 28 okt yab rın da fran sa lı ix ti ra çı rəs sam 
Emil Re no ek ran da ilk ani ma si ya len ti ni nü ma yiş et di rib.

28 okt yabr 1936 – Məş hur uk ray na lı teatr re jis so ru, Uk ray na-
nın və Ru si ya nın Xalq ar tis ti Ro man Qri qor ye viç Vit yuk (1936 
– 17.11.2020) ana dan olub.

28 okt yabr 1957 – Tür ki yə mü ğən ni si, bəs tə kar Əh məd Qa ya 
(1957 – 16.11.2000) Ma lat ya da ana dan olub.
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Respublika Uşaq Kitabxanasının 
yenilənmiş saytı istifadəyə verilib

Firidun bəy Kö çər li adı na 
Res pub li ka Uşaq Ki tab-
xa na sı nın ye ni lo qo ti pi və 
ye ni lən miş say tı nın (clb.

az) təq di ma tı ke çi ri lib. Təq-
di mat da C.Cab bar lı adı na 
Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa-
na sı nın  əmək daş la rı, gənc 
oxu cu lar iş ti rak edib lər.

Ki tab xa na nın di rek to ru, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si 
Şəh la Qəm bə ro va sayt da kı ye-
ni lik lər lə bağ lı da nı şıb. Bil di rib 
ki, müasir tex no lo gi ya la rın sü-
rət lə in ki şaf et di yi bir dövr də 
ki tab xa na nın ye ni say tı is ti fa də-
çi lə rin tə ləb lə ri nə uy ğun ha zır la-
nıb. Köh nə sayt la mü qa yi sə də 
ye ni ver si ya da ha sa də, is ti fa-
də si üçün ra hat, ye ni ma te rial-
lar la zən gin ləş di ril miş və xü su-
si di zayn da yı ğı lıb. Say tın ye ni 
mo bil tət bi qi nin is ti fa də si da ha 
ra hat dır.

Ş.Qəm bə ro va qeyd edib ki, 
ilk də fə ola raq sayt da sağ lam lıq 
im kan la rı məh dud olan uşaq lar 
üçün böl mə ya ra dı lıb. Məq səd 
sağ lam lıq im kan la rı məh dud 
uşaq la ra ki tab xa na xid mə ti gös-
tər mək, on la rın so sial mü hi tə 
in teq ra si ya sı nı tə min et mək dir. 
Səs li re surs lar sağ lam lıq im kan-

la rı məh dud uşaq lar la ya na şı di-
gər is ti fa də çi lər üçün də açıq bir 
re surs dur.

Da ha son ra ki tab xa na nın 
əmək da şı sayt haq qın da ət raf-
lı mə lu mat ve rib. Bil di ri lib ki, sayt 
SSL ser ti fi  ka tı ilə mü ha fi  zə olu nur.  
Man şet də xa rı bül bü lün rəng lə-
ri və F.Kö çər li nin şək li yer alıb. 

“Ta rix də bu gün” say tın ye ni 
böl mə si dir. Bu ra da əla mət dar 
gün lər haq qın da mə lu mat lar ək-
si ni ta pa caq. Oxu cu lar ye ni sayt 
va si tə si lə ki tab xa na ya abu nə 
ola bi lər lər. Bu nun üçün sayt da 
poçt ün van la rı nı qeyd et mə lə ri 
ki fa yət dir. Ən baş lı ca ye ni lik lər-
dən bi ri də ki tab xa na nın oxu-
cu la ra top lu me saj gön dər mək 
im ka nı nın ol ma sı dır. Be lə ki, 
ki tab xa na ya da xil olan ye ni ki-
tab lar, təd bir lər və s. mə lu mat-
lar oxu cu ya ey ni an da ötü rü lə 
bi lir. Mul ti me dia böl mə sin də 
300-dən çox uşaq mah nı la rı,  
səs li na ğıl lar, he ka yə lər, uşaq 
lə ti fə lə ri, ciz gi fi lm lər, səs li ki tab-
lar, dərs lik lər həm PDF həm də 
səs li ola raq yer ləş di ri lib. 

Say tın ye ni ver si ya sı ha zır-
da Azər bay can di lin də fəaliy yət 
gös tə rir, ya xın gün lər də isə rus 
və in gi lis dil lə rin də də ya yım la-
na caq. Say tın so sial şə bə kə-
lər də ki ün van la rı nın ha mı sı ey-
ni ad la açı lır. Qeyd olu nan lar la 
ya na şı, ye ni lən miş sayt “Goog-
le Play” va si tə si lə tət biq ki mi də 
mo bil te le fon la ra yük lə nir.

Nizamidə musiqi, musiqidə Nizami
Unudulmaz musiqişünas Səadət Abdullayevanın monoqrafiyası haqqında qeydlər

Dün ya ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən də si, da hi Azər bay-
can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin ya rat dı ğı ir sin 
bu gü nə ki mi öy rə nil mə si və təd qi qi sa hə sin də xey li iş lər 
gö rül sə də, onun dü ha sı, qüd rət li söz-fi kir alə mi hə lə bir 

çox təd qi qat la ra möv zu ola caq. Bö yük şairin ana dan ol ma sı nın 
880 il li yi mü na si bə ti lə öl kə miz də elan edi lən “Ni za mi Gən cə vi İli” 
də bu is ti qa mət də ye ni araş dır ma la ra zə min ya ra da caq. Çün ki 
Ni za mi ya ra dı cı lı ğı ic ti mai, tə biət və ümu mi lik də hu ma ni tar elm 
sa hə lə rin də ça lı şan lar üçün çox qiy mət li mən bə dir. Tək cə ədə-
biy yat şü nas lı ğa nə zər sal saq, onun ya ra dı cı lıq ir si nin Şərq ədə-
biy ya tı nın in ki şa fı na bö yük tə sir gös tər mə si ni gö rə rik. Ni za mi dən 
son ra Əmir Xos rov Dəh lə vi, Əş rəf Ma ra ğa yi, Əb dül rəh man Ca mi, 
Mə həm məd Fü zu li, Əli şir Nə vai və baş qa gör kəm li şair lər onun 
bir və ya bir ne çə poema sı na poetik bən zət mə, nə zi rə yaz mış lar. 
Tək cə “Ley li və Məc nun” əsa sın da 100-dən çox bən zət mə var dır. 

Əl bət tə, bü tün de yi lən lər Ni-
za mi nin mu si qi də də tə cəs sü-
mü nə tə sir gös tər miş dir. Son 70 
ilə ya xın bir müd dət də Ni za mi 
Gən cə vi nin poezi ya sın da mu-
si qi yə, mu ğam la ra, çal ğı alət-
lə ri nə aid fi  kir lər mə qa lə lər də, 
ki tab lar da, mo noq ra fi  ya lar da 
ək si ni tap mış dır. Bu işə ilk də-
fə Əf ra si yab Bə dəl bəy li nin rus 

di lin də yaz dı ğı “Ni za mi mu si-
qi haq qın da və mu si qi də” ad lı 
mə qa lə si ilə baş la nıl mış, Qu-
bad Qa sı mov, Sev da Qur ba nə-
li ye va, Əh məd İsa za də, Ba bək 
Qur ba nov, Rauf İs ma yıl za də, 
Al la Bay ra mo va nın və di gər-
lə rin əsər lə rin də daim əsas 
möv zu lar dan bi ri ki mi sə ciy yə-
lən miş dir. La kin bü tün bun la-
ra bax ma ya raq, təd qi qat lar da 
bir-bi ri ni ta mam la yan “Ni za mi 
ya ra dı cı lı ğın da mu si qi” və “Ni-
za mi nin əsər lə ri mu si qi də” möv-
zu la rı nın bir gə araş dı rıl ma sı nı 
və pro fes sional mu si qi nin in ki-
şa fın da Ni za mi nin tam tə səv vür 
əl də olun ma sı gə rək idi. Bu nu 
du yan gör kəm li mu si qi şü nas, ilk 
or qa no loq ali mi miz Səadət xa-
nım Ab dul la ye va (1940–2017) 
“Ni za mi də mu si qi, mu si qi də Ni-
za mi” ad lı ye ni ki tab ya zır. Təəs-
süf ki, zən gin ya ra dı cı lı ğa ma lik 
mu si qi şü na sın bu fun da men tal 
mo noq ra fi  ya sı onun və fa tın dan 
son ra (2018) işıq üzü gö rüb. 

Onun haq qın da tək cə alim ki-
mi de yil, bir sı ra gənc lər ye tiş-
di rən mü kəm məl pe da qoq ki mi 
də çox lu gö zəl söz lər söy lə mək 
olar. Bö yük xoş bəxt lik dir ki, 
müəl lim-tə lə bə mü na si bə tin dən 
sa va yı, mə nə onun la bir lik də 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da 
Azər bay can xalq mu si qi si nin ta-
ri xi və nə zə riy yə si ka fed ra sın da 
bir ne çə il müd də tin də ça lış maq 
nə sib olub. Onun ver di yi töv si-
yə lər, düz gün ya ra dı cı lıq is ti-
qa mə ti hə mi şə gənc lə rə bö yük 
kö mək və ör nək idi. 

Mo noq ra fi  ya oxu cu qar şı sın-
da ta ri xi cə hət dən ge niş ar xiv 
ma te rial la rı nı cəm ləş di rə rək, bir 
sı ra ye ni sə hi fə lə rin açıl ma sı ilə 

diq qə ti cəlb edir. Bir ma raq lı xü-
su siy yət də odur ki, ki tab da çox 
ge niş möv zu əha tə edil miş dir. 
Adın dan da bəl li ol du ğu ki mi, 
şər ti ola raq iki his sə li lik bu ra da 
əsas prin sip ki mi gö tü rül müş-
dür. Əv vəl cə Ni za mi ya ra dı cı lı-
ğın da mu si qi araş dı rıl mış, ikin ci 
his sə də isə Ni za mi nin mu si qi də 
tə cəs sü mü iz lə nil miş dir. 

Ki tab tək cə mu si qi çi lər üçün 
de yil, həm çi nin ge niş oxu cu küt-
lə si üçün nə zər də tu tul muş dur. 
Ni za mi nin hə ya tı, ya şa dı ğı mü-
hi ti, yaz dı ğı əsər lər, on lar haq-
qın da qı sa mə lu ma tın ve ril mə si 
və ya zı lan təd qi qat əsər lə ri nin 
araş dı rıl ma sı bu na ba riz nü mu-
nə dir. Ma raq lı xü su siy yət lər dən 
bi ri də ki tab da çox lu say da il-
lüst ra si ya la rın, Ni za mi və onun 
əsər lə ri ilə bağ lı rəsm lər, hey-
kəl lər, xal ça lar, hət ta onun adı 
ilə bağ lı qı zıl me dal, qı zıl sik-
kə və 870 il li yi nə kə sil miş poçt 
mar ka sı haq qın da mə lu mat la rın  
ve ril mə si dir. 

Diq qət ye tir di yi miz di gər mə-
sə lə Ni za mi nin poetik ir si nin 
də rin dən araş dır ma sı ilə bağ-
lı dır. Səadət xa nım bu iş də əsl 
fi  lo loq alim ki mi çı xış edir. Ni za-
mi nin bir çox li rik şeir lə ri nə, etik-
es te tik gö rüş lə ri nə,  elə cə də 
“Xəm sə”si nə da xil olan hər bir 
poema nın ay rı-ay rı lıq da poetik 
mətn ba xı mın dan təh lil olun ma-
sı ma raq lı  müd dəala rın irə li sü-
rül mə si nə im kan ya ra dır.

Di gər as pekt Ni za mi əsər lə-
rin də mu si qi nin tə cəs sü mü və 
onun araş dı rıl ma sı ilə əla qə li dir. 
Ni za mi nin hər bir poema sın da 
cə rə yan edən ha di sə lə rin ye ri ni 
ora da is ti fa də olu nan öl kə, şə-
hər, dağ, çay və di gər ad la rın is-
ti fa də si ilə tap maq müm kün dür. 
Müəl lif coğ ra fi  möv qe ba xı mın-
dan mu si qi mə kan la rı nı qrup laş-
dı ra raq 8 müx tə lif əra zi qru pu nu 
gös tə rir. La kin poema lar da bö-
yük za man fər qi (b.e. əv vəl IV 
əsr – ye ni era nın VII əs ri) əks 
olun sa da, əsas qəh rə man lar 
san ki şairin müasir lə ri ki mi çı xış 
edir lər. Yə ni, təs vir edi lən ha di-

sə lər elə bil ki, şairin döv rün də 
cə rə yan edir, şəxs lər isə real 
hə yat da iş ti rak edir lər. Məhz bu 
xü su siy yət Səadət Ab dul la ye-
va nın gəl di yi əsas nə ti cə lər dən 
bi ri sa yı la bi lər. Yə ni, şair doğ-
ma elin də çal ğı alət lə ri ni, on lar-
da ça lı nan mu si qi ni, mu ğam la rı, 
mah nı la rı, rəqs lə ri və s. eşit miş-
dir. Bu isə Ni za mi poezi ya sın da 
mu si qi ilə bağ lı olan bü tün səh-
nə lə ri Azər bay can la, onun döv rü 
və bu ra da ya şa yan in san la rın 
gün də lik hə ya tı ilə əla qə lən dir-
mə yə im kan ve rir.  

Səadət Ab dul la ye va nın irə-
li sür dü yü di gər mə sə lə şairin 
poezi ya sın da çal ğı alət lə ri nin, 
rəqs ifa çı la rı nın, mu si qi li səh nə-
lə rin, mah nı la rın, mu ğam la rın 
ay rı-ay rı lıq da təd qi qi ilə bağ lı-
dır. Mə lum dur ki, Ni za mi nin bir 
çox əsər lə ri bu ki mi təh lil lə rin 
apa rıl ma sın da, o döv rün mu si-
qi mə də niy yə ti haq qın da əla-
qə li li yin qu rul ma sın da baş lı ca 
mən bə dir. Bu ba xım dan da hər 
bir xır da de ta la, is ti fa də olu nan 
ar xaik sö zə xü su si diq qət ye ti-
rən Səadət xa nım ma raq lı də-
lil lər irə li sü rür. Nə ti cə də bi rin-
ci his sə nin so nun da Ni za mi də 
is ti fa də olu nan mu si qi ilə bağ lı 
144 söz dən iba rət lü ğət təq dim 
edi lir. Bu lü ğət  san ki nə ti cə nin 
ümu mi ləş miş tə cəs sü mü dür.       

“Mu si qi də Ni za mi” bö lü mü 
də öz da xi lin də ma raq lı qu ru-
lu şu ilə se çi lir. Bu nu da şər-
ti ola raq üç his sə yə ayır maq 
olar. Bi rin ci his sə müx tə lif 
janr lı mu si qi əsər lə rin də Ni za-
mi ob ra zı və onun əsər lə ri nin 
tə cəs sü mü ilə bağ lı dır. Mə-
lum dur ki, Azər bay can bəs-
tə kar la rı nın ya ra dı cı lı ğın da 
həm şairin əsər lə ri nə mü ra ciət 
olu nub, həm də onun özü nün 
ob ra zı bir çox əsər lə rin əsas 
qəh rə ma nı na çev ril miş dir. Bu 
ba xım dan iri həcm li janr olan 
ope ra dan baş la ya raq, ki çik 
həcm li mu si qi janr la rı na qə dər 
əsər lər öz təh li li ni ta pır. Bun-
lar içə ri sin də Mir zə Cə lal Yu-

sif za də nin “Fər had və Şi rin”, 
Zül fü qar Ha cı bə yo vun “Nü şa-
bə”, Ni ya zi nin “Xos rov və Şi-
rin”, Sol tan Ha cı bə yo vun “İs-
gən dər və Ço ban” ope ra la rı, 
Qa ra Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” 
ba le ti, “Ley li və Məc nun” sim-
fo nik poema sı, “Yed di gö zəl” 
sim fo nik süita sı və baş qa nü-
mu nə lər də Ni za mi nin əsər lə ri 
öz ək si ni ta pır sa, Üze yir Ha cı-
bəy li nin “Ni za mi” kan ta ta sın-
da, Əf ra si yab Bə dəl bəy li nin 
“Ni za mi” ope ra sın da, Fik rət 
Əmi ro vun “Ni za mi” ba le tin də, 
“Ni za mi” sim li or kestr üçün 
əsə rin də, Ra miz Mus ta fa ye vin 
“Ni za mi” ora to ri ya sın da  və s. 
əsər lə rin də isə Ni za mi ob ra zı 
tə cəs süm olun muş dur. Gör dü-
yü müz ki mi, şairin ob ra zı ilə 
bağ lı olan bir çox əsər lər elə 
onun adı ilə ad lan dı rıl mış dır. 
Bu səp ki də əsər lə rin si ya hı sı 
ki fa yət qə dər çox dur, on la rın 
məz mu nu, qu ru lu şu, mu si qi 
tə cəs sü mü və ilk prem ye ra sı 
haq qın da ma raq lı ya zı lar var.

Mə lum dur ki, Ni za mi li ri ka sı 
tək cə Azər bay can bəs tə kar la rı-
nın ya ra dı cı lı ğın da de yil, əc nə bi 
müəl lifl  ə rin əsər lə rin də də diq-
qə ti cəlb et miş dir. Rus bəs tə ka rı 
Bo ris Asaf ye vin “Slav yan gö zə-
li” ope ra sı, da ğıs tan lı bəs tə kar 
Mu rad Kaj la ye vin “Fər had və 
Şi rin” sim fo nik fres ka la rı bu qə-
bil dən dir.

Şi fa hi ənə nə li pro fes sional 
mu si qi nin əsa sı nı təş kil edən 
mu ğam lar da Ni za mi qə zəl lə ri-
nin is ti fa də si də mu si qi şü na sın 
diq qə tin dən ya yın mır. Bu mə-
sə lə də ay rı ca ola raq mo noq-
ra fi  ya da təd qiq olun muş, hər 
bir mu ğam da səs lə nən qə zəl lər 
haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve ril-
miş dir. 

Ni za mi poezi ya sı elə çeş mə-
dir ki, ne çə il lər keç sə də, təd-
qi qat çı lar onun ir sin də in di yə 
qə dər de yil mə miş fi  kir lə ri aş kar 
edə cək lər. 

Son da müəl li fi n bir fi k ri ilə 
ya zı mı ta mam la maq is tər dim. 
Da hi şairi miz son əsə ri olan “İs-
gən dər na mə”də 

Ni za mi alə mə bir də səs sal sın,
Adı bu əsər lə əbə di qal sın!
Bu nun adı ki mi ol sun bəx tə vər,
Do lan dıq ca döv ran,
  keç dik cə il lər!

– ar zu la dı ğı ki mi, ya şa dı ğı dövr-
dən ar tıq doq quz əs rə ya xın za-
man öt sə də, o, ye nə də ya şa-
yır, onun adı daima çə ki lir, hər 
bir oxu cu su na bö yük mə nə vi 
zövq ve rir. 

Leyla ZÖHRABOVA
sənətşünaslıq üzrə

fəlsəfə doktoru

Əfrasiyab Bədəlbəyli – “Nizami” operası

Qara Qarayev – “Yeddi gözəl” baleti
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Kitab Yarmarkası başa çatıb
əvvəli səh. 1-də
Almaniyadakı səfirliyimizin

birinci katibi Elman Muradov,
MədəniyyətNazirliyininəmək
daşları İslam Hüseynov və
LaləMəmmədovamillistend
də Nizami Gəncəviyə və 44
günlük Vətən müharibəsində
tarixiQələbəmizəhəsrolunan
guşələr haqqında qonaqlara
məlumatveriblər.
AlmanAzərbaycan Ziyalı

lar Birliyinin sədri NaibəTu
ralvətədbirinaparıcısı İrem
KaraboğaNizamininşeirləri
niAzərbaycan vəalmandil
lərindəoxuyublar.
Oktyabrın23dəMədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıiləstend

dəölkəmizədairyeninəşrlərintəqdimatıolub.
Almaniyadaçalışanazərbaycanlıjurnalist,yazıçıVüqarAsla

nov“İRS”jurnalının20202021ciillərdəAzərbaycan,ingilisvə
rusdillərindəhazırladığı“Salam,Azərbaycan”,“Gəncə.Nizami
yurdu”, Vətən müharibəsindən bəhs edən “Zəfər salnaməsi”,
Qarabağındünəninivəbugününüəksetdirən“Qarabağınqara
kitabı”,“Ağac”nəşrevininAzərbaycanvəalmandillərindəçap
etdirdiyi“CəlilMəmmədquluzadə.Hekayələr”kitablarıhaqqında
qonaqlaraməlumatverib.
Nümayiş olunan kitablar

arasındaAzərbaycanDövlət
Tərcümə Mərkəzinin təşəb
büsü ilə yeni nəşr olunmuş
Nizami Gəncəvinin “Leyli
vəMəcnun”poemasıdayer
alıb. Frankfurtdakı “Hans
Jürgen Maurer” nəşriyya
tında çapdan çıxan kitabı
almandilinətanınmışmütər
cimRudolfQelpke tərcümə
edib.
Qeyd edək ki, ilk dəfə

1963cüildəİsveçrədə“Ma
nesse” nəşriyyatında çap
olunan kitabın ön sözündə
Nizami Gəncəvi almandilli
oxuculara“farsşairi”kimitəqdimedilmişdi.YeninəşrNizamini
“dahiAzərbaycan şairi” olaraq təqdimedənön sözlə işıq üzü
görüb.Rəngliillüstrasiyalarla,nəfistərtibatdanəşredilmişkita
bınönsözününmüəllifigörkəmlinizamişünasRüstəmƏliyevdir.
Tədbir zamanı Almaniyada fəaliyyət göstərən azərbaycanlı

müğənniZahidQuliyev,kamançaifaçısıAtəşQuliyevvəalma
niyalımüğənniDagmarKuhnqonaqlarüçünmillimusiqilərimizi
səsləndiriblər.
Qeydedəkki,73cüFrankfurtBeynəlxalqKitabYarmarkasının

davametdiyibeşgünboyuncaAzərbaycanstendindəmillimə
dəni irsin,kitabsənayesinin tanıtımı iləbağlı görüşlərkeçirilib,
beynəlxalqtərcüməproqramlarınıntəcrübəsibirdahaöyrənilibvə
stendəbaşçəkənmətbuatnümayəndələrinəmüsahibələrverilib.

Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 
Rusiya Milli Musiqi Muzeyi ilə əməkdaşlığı 
BeynəlxalqMuğamMərkəzinin(BMM)RusiyaMilliMusiqiMuzeyi
iləəməkdaşlıqəlaqələridahadagenişlənəcək.Bununlabağlı
müddəalarMoskvadaBMM-nindirektoru,XalqartistiMurad
HüseynovvəRusiyaMilliMusiqiMuzeyininbaşdirektoruMixail
Brızqalovtərəfindənimzalananmemorandumdaəksinitapıb.

Heydər Əliyev
Fondunun Rusi
ya nümayəndəli
yininvəAzərbay
canınRusiyadakı
Səfirliyinin dəs
təyi ilə keçirilən
mərasimdə Ru
siya Milli Musiqi
Muzeyinin baş
direktoru Mixail
Brızqalov çıxış
edərəkbildiribki,
ikimədəniyyətocağı10ildənartıqdırəməkdaşlıqedirvəbirgə
tədbirlərin təşkilatçısı olublar. İmzalanan sənədin əhəmiyyəti
nivurğulayanM.Brızqalovqeydedibki,BMM iləbirlikdəhəm
Moskvada,həmdəBakıda müştərək fəaliyyətin, o cümlədən
muğam sənətinin təbliğinə yönəlmiş layihələrin həyata keçiril
məsinəzərdətutulub.
BeynəlxalqMuğamMərkəzinindirektoruMuradHüseynovda

zəngintarixəmalikRusiyaMilliMusiqiMuzeyiiləəməkdaşlığın
əhəmiyyətinivurğulayaraqqeydedibki,memorandum ikiölkə
arasındamədəniəlaqələringenişlənməsinə,muğamsənətinin
vəbütövlükdəAzərbaycanmusiqisinintəbliğinətöhfəolacaq.
Memorandumun imzalanmasımərasimindəAzərbaycanmu

ğamustalarınınifasındakonsertproqramıtəqdimedilib.
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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də
Tədbir Azərbaycan, Ukrayna

vəQazaxıstanındövləthimnlə
rinin səsləndirilməsi ilə başla
yıb.
Xarkov Şəhər Şurasının ka

tibi, merin səlahiyyətlərini icra
edənİqorTerexovçıxışedərək
bildirib ki, “Mütəfəkkirlər bağı”
şəhərinəngörməliməkanların
danbiriolacaq. “MənAzərbay
canvəQazaxıstandövlətlərinə
öz minnətdarlığımı bildirirəm
ki, bu cür dahi mütəfəkkirlərin
abidəsi üçün Xarkov şəhərini
seçiblər”,  deyə İqor Terexov
əlavəedib.Sonra İqorTerexov
göstərdiyi xidmətlərə görə Qa
zaxıstanın Ukraynadakı fəxri
konsulu Emin Nəcəfiyə təşək
kürdiplomunutəqdimedib.

Azərbaycanın Ukraynadakı
səfiri ElmiraAxundova çıxışın
da qeyd edib ki, Xarkov şəhə
rində dahi şair və mütəfəkkir
Nizami Gəncəvinin abidəsin
dənsonramütəfəkkirədibMir
zə Fətəli Axundzadənin hey
kəli də ucaldılması ölkələrimiz
arasında etibarlı tərəfdaşlığın
bariz nümunəsidir. Səfirlik tə
rəfindənMirzə FətəliAxundza
də haqqında Ukrayna dilində
nəşredilənkitabınnüsxələrinin
şəhər kitabxanalarına hədiyyə
edildiyini diqqətə çatdıran El
mira Axundova deyib: “Hər üç
dahi özünün maarifçilik fəaliy
yəti, çoxçeşidli yaradıcılığı ilə
dövrünün parlaq simalarından
olublar. Mən inanıram ki, hər
üçölkənindahişəxsiyyətlərinin

abidəkompozisiyası olan park
şəhərsakinlərininvəqonaqların
sevimliməkanınaçevriləcək”.
Qazaxıstanın Ukraynadakı

səfiri Darxan Kaletayev bildirib
ki, kompozisiyada hər üç mü
təfəkkirin obrazı milli çalarda,
gələcəknəsillərəötürüləcəkdü
şüncəiləəksolunub:“Buabidə
kompozisiyaQazaxıstan,Azər
baycan və Ukrayna arasında
körpürolunuoynayacaq”.

Abidənin müəllifi Seyfəddin
Qurbanov layihənin gerçəkləş
məsindəxidmətləriolanhərkəsə
təşəkkürünü bildirib: “Yaradıcılı
ğımdabir çox janrlaramüraciət
etmişəm. Bu mütəfəkkirləri bir
arayagətirməkasandeyildi.Bu
kompozisiyada su, güclü ağac
köklərivar.Bizimmütəfəkkirləri

mizoradadayanır,onlarınsayə
sindəyeninəsilyetişir,onagörə
də ağacın başında yeni nəslin
simvoluolancücərtiləryeralır”.
QazaxıstanınXarkovdakıfəxri

konsuluEminNəcəfiisəçıxışın
da bu layihənin gerçəkləşmə
sində verdikləri dəstəyə görə,
Azərbaycanın və Qazaxıstanın
Ukraynadakı səfirliklərinə və
Xarkov şəhər rəhbərliyinə tə
şəkkürünübildirib.Qeydedibki,
abidəkompleksi3dəqiqəərzin
də360dərəcəfırlanır,budalayi
həyəmarağıdahadaartırır.
Ukraynanın mədəniyyət na

zirinin birincimüaviniRostislav
Karandeev, Xarkov Vilayət Şu
rasınınsədriTatyanaYeqorova
Lutsenkovədigərçıxışedənlər

dətəbrikləriniçatdırıblar.
Bağda iştirakçılar tərəfindən

ağaclar əkildikdən sonra ta
nınmış müğənnilərin iştirakı ilə
konsertkeçirilib.
Xatırladaq ki, sentyabr ayında

Xarkov şəhərində Azərbaycanın
dahi şairi və mütəfəkkiri Nizami
Gəncəvininabidəsininaçılışıolub.

Avropanın aparıcı mədəni və 
ekskursiya destinasiyası

Azərbaycan“28-ciDünyaSəyahətMükafatla-
rı”tədbirində2021-ciilüzrə“Avropanınaparıcı
mədənidestinasiyası”və“Avropanınaparıcı
ekskursiyadestinasiyası”nominasiyalarında
birinciyerəlayiqgörülüb.

DövlətTurizmAgentliyindənbildirilibki,qalib
lərin elan olunması mərasimi oktyabrın 22də
virtualformatdakeçirilib.
Qlobalturizmvəsəyahətsənayesininənnüfuz

lumükafatlarınınqalibiolmaqdanməmnunolduq
larını qeydedənAzərbaycanTurizmBürosunun
(ATB)başicraçıdirektoruFlorianZenqstşmidbil
diribki,ölkəmizAzərbaycanekskursiyavəmədə
niturizmüçünidealdestinasiyadır:“Bizbütünbu
gözəlliklərikəşfetməküçünsəfəredəcəkturistləri
ölkəmizdəqarşılamağısəbirsizlikləgözləyirik”.
Baş icraçı direktorAzərbaycan torpaqlarının

işğaldanazadedilməsinin turizmin inkişafı isti
qamətindəyenisəhifəaçdığını,Qarabağaxas
turizmməhsullarınıninkişafetdirilməsininATB
ninəsasfəaliyyətistiqamətlərindənbiriolduğu
nudiqqətəçatdırıb.
Qeydedəkki,ATBölkəmizdəkimədənimüx

təlifiyi,eləcədəUNESCOnunsiyahılarındayer
alanabidələrin turistlərarasındatəbliği,ekoloji
turistikməhsulların hazırlanması istiqamətində
layihələrhəyatakeçirir.

Moskvadakı“Biblio-
qlobus”kitabevində
AvrasiyaBeynəlxalq
İnkişafAssosiasiyası

(ABEA),RusiyaƏdəbiyyatçılar
Cəmiyyətivə“Literaturnaya
qazeta”nınbirgətəşkilatçılığı
iləNizamiGəncəvinin880
illiyinəhəsrolunmuştədbir
keçirilib.

Tədbirin birinci hissəsində
“Rusiya və Azərbaycanın mə
dəniənənələrininhumanistide
yaları və müasir dövrün çağı
rışları”adlı dəyirmimasa təşkil
olunub. Dəyirmi masadaAzər
baycan Xarici İşlər Nazirliyinin
xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri
Elşad İskəndərov, ABEA İdarə
Heyətinin sədri Elçin Əsgərov,
AMEAnın Əlyazmalar İnstitu
tunundirektoru,akademikTey
mur Kərimli, institutun elmi ka
tibiƏzizağaNəcəfzadə,Rusiya
XariciİşlərNazirliyinin,Moskva
Dövlət Universitetinin, təşkilat
çı qurumların nümayəndələri,
gəncşairləriştirakediblər.
Elşadİskəndərovtəşkilatçıla

ratəşəkkürünübildirərəkbucür
tədbirlərinhər ikiölkədəhuma

nitar sahələrdə çalışanlar ara
sında yeni əlaqələrin qurulma
sınayardımedəcəyinəümidvar
olduğunudeyib.
ABEAnın İdarə Heyətinin

sədri ElçinƏsgərovNizami ya
radıcılığındansözaçaraqbildirib
ki,o,ümumbəşəridahiolsada,
məhz Azərbaycan xalqının ye
tirməsidir.Buböyükşairinməhz

Azərbaycan mədəni irs nüma
yəndəsi kimi elmi şəkildə geniş
araşdırılmasıilkdəfəRusiyata
rixelminintəsiriiləbaşverib.
Yazıçı və naşir Georgi Pr

yaxin çağdaş dünyada mədə
niyyətin, xüsusilə, ədəbiyyatın
oynadığı roldan bəhs edə
rək, bu cür tədbirlərin huma
nitar əhəmiyyətini vurğulayıb. 

“Biblioqlobus”kitabevininbaş
direktoru Boris Yesenkin Ru
siya və Azərbaycanın “Yazan,
rəsm çəkən, danışan şəxslər”
səviyyəsində dialoqunun apa
rılmasınınvacibliyiniqeydedib.
Moskvada fəaliyyətgöstərən

Azərbaycan icmasının sədri
Şamil Tağıyev Rusiyanın pay
taxtında hər il gənc şairlərin
festivalının keçirildiyini bildirə
rək,builkitədbirinNizamiGən
cəviyə həsr edildiyini nəzərə
çatdırıb.
Tədbirdə “Literaturnaya qa

zeta”nınbaşredaktoruMaksim
Zamşev,RusiyaƏdəbiyyatCə
miyyətininsədriAleksandrÇist
yakov,eləcədəAzərbaycanvə
Rusiyaalimləriçıxışediblər.
Tədbirin ikinci hissəsində

azərbaycanlı və rus şairlərin
müsabiqələrdə yer tutan şeir
ləri, eləcə dəAzərbaycan xalq
mahnıları, Nizaminin sözlərinə
bəstələnmişmahnılardinlənilib.

Xarkov şəhərində ölkəmiz adına 
daha bir iftixar yeri

“Mütəfəkkirlər bağı”nda Mirzə Fətəli Axundzadənin abidəsi qoyulub

Florensiya Biennalesində 
“Azərbaycan xalçası” və “Ev qırmızısı”

UkraynalırəssamİrinaBende-
rovskayaXIIIFlorensiyaBienna-
lesində“Azərbaycanxalçası”
adlısilsiləəsərlərləiştirakedir.

Hazırda Polşada yaşayan İ.Bende
rovskayabubarədədeyib: “Birneçə il
dirki,Azərbaycanmövzusundarəsmlər
çəkirəm.Sərgiyətəqdimetdiyiməsərlər
Azərbaycanınxalçaornamentlərinəhəsr
olunub. Azərbaycanın müxtəlif bölgələ
rindəkiornamentlərinsimvolizmi,hərbir
elementindərinmənasıvəfərqliliyimə
nicəlbedir.Buxüsusikolleksiyamıda
ha geniş auditoriyaya göstərmək üçün
FlorensiyaBiennalesinəmüraciətetdim.

Biennaledəiştirakçılarəsərləriməböyük
maraq göstərirlər. Qonaqlara konsepsi
yanındərinmənavəməzmunuhaqqın
daətrafıməlumatverirəm”.
Rəssam “Azərbaycan xalçası” seriya

sındanbəziəsərlərininbiennaleninkata
loqunadaxiledildiyinidədiqqətəçatdırıb:
“BiennalesayəsindəbuəsərlərVarşava
dakıAdamMitskeviç İnstitutunundiqqə
tinicəlbedibvərəsmlər institutunsosial
şəbəkəsəhifələrindəyerləşdiriləcək”.

XIIIFlorensiyaBiennalesində İtaliya
da yaşayan həmvətənimiz Elay Məm
mədov da iştirak edir. O, Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə öl
kəmizibeynəlxalqrəsmsərgisindətəm
siledir.
 “Fortezza Da Basso” qalereyasında

təşkiledilənbiennaledə40danartıqöl
kədən 460 rəssamın əsərləri sərgilənir.
ElayMəmmədovgizliüslubdayağlıbo
ya ilə çəkdiyi “Domesticated Red” (“Ev
qırmızısı”) əsərini təqdim edib. Fəlsəfi
təxəyyülünməhsuluolanəsərziyarətçi
lərdəböyükmaraqdoğurub.
SoydaşımızamediadəstəyiniNeapol

BakıAssosiasiyasıgöstərib.MilanRəs
samlıqAkademiyasının ilkazərbaycanlı
məzunu olan Elay Məmmədovun digər
əsərioktyabrın28dənTorinodabeynəl
xalqsərgidənümayişolunacaq.

Moskvada Nizami yaradıcılığına 
həsr olunmuş dəyirmi masa 
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