
Ta ri xi mi zə şan və şə rəf sə hi fə si 
ki mi ya zı lan 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də ta ri xi Zə fə rin 
il dö nü mü ya xın la şır. Bir il ön cə 
bu gün lər Azər bay can xal qı, 
elə cə də dün ya azər bay can-
lı la rı Ali Baş Ko man da nın rəh-
bər li yi ilə rə şa dət li Azər bay can 
Or du su nun Və tən tor paq la rı nı 
kənd bə kənd, şə hər bə şə hər 
iş ğal dan azad et mə sin dən 
son suz hə yə can və qü rur 
için də idi. Qa li biy yət so raq lı 
xə bər lər bir-bi ri ni əvəz et dik cə 
hər kəs bu Zə fər yü rü şü nə tac 
ola caq ən bö yük müj də ni göz-
lə yir di... 2020-ci ilin 8 no yab-
rın da mü zəf fər Ali Baş Ko man-
dan bu müj də ni – Qa ra ba ğın 
baş ta cı nın, mə də niy yə ti mi zin 
be şi yi nin azad olun ma sı xə bə-
ri ni biz lə rə ver di. Bu, otuz ilin 
in ti za rı na, yurd həs rə ti nə son – 
mil li ru hu mu zun bay ra mı idi.

Bir il dir ki, bir li yi mi zin, ye nil-
məz li yi mi zin rəm zi olan bu ta rix 
mə də niy yə tin bü tün sa hə lə ri-
nə si ra yət edə rək, Zə fər ru hu-
mu zu alov lan dı rır.  Mə də niy yət 
Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 1-10 
no yabr ta ri xin də şan lı Qə lə bə-
mi zin bi rin ci il dö nü mü mü na si-
bə ti lə ke çi ri lə cək sil si lə təd bir lər 
də bu nun təs di qi ola caq.

Zə fər ruh lu rən ga rəng təd bir-
lər  öl kə nin apa rı cı teatr-kon sert 
müəs si sə lə rin də qa baq cıl kol-
lek tiv lə rin iş ti ra kı ilə ger çək lə-
şə cək.

Qə lə bə not la rı na kök lən miş 
proq ram 2 no yabr da Hey dər Əli-
yev Sa ra yın da “Qa ra bağ bi zim-
dir!” Zə fər kon ser ti (Ü.Ha cı bəy li 
adı na Azər bay can Döv lət Sim-
fo nik Or kest ri) ilə baş la ya caq. 
3 no yabr da Ka me ra və Or qan 
Mu si qi si Za lın da gənc is te dad-
la rın iş ti ra kı ilə Zə fər Gü nü nə 
həsr olu nan mu si qi ge cə si, no-
yab rın 4-də Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də “Ha va lan sın Xa nın 
sə si!” ad lı mil li mu si qi ax şa mı 

(təd bir həm də Xan Şu şins ki nin 
120 il li yi nə həsr olu nur) ke çi ri-
lə cək. Zə fər Gü nü nə həsr olun-
muş sil si lə təd bir lər 5 no yabr da 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın da 44 gün lük Və-
tən mü ha ri bə sin də Or du mu zun 
qa zan dı ğı Zə fə rə və şə hid lə rin 
xa ti rə si nə həsr olun muş “4.4 
Qı sa Ta ma şa lar Fes ti va lı” nın 
ye kun mə ra si mi, 6 no yabr ta ri-
xin də Azər bay can Döv lət Uşaq 
Fi lar mo ni ya sı nın “Zə fər” kon-
ser ti (ta ma şa çı qis min də şə hid 
və qa zi öv lad la rı də vət olu na-
caq) ilə da vam edə cək. 

Proq ra ma həm çi nin no yab rın 
6-da Bey nəl xalq Mu ğam Mər-

kə zin də ke çi ri lə cək “Jazz says 
Vic tory” caz ax şa mı və Hey dər 
Əli yev Sa ra yı nın ilk də fə təq-
dim edə cə yi “Qa ra bağ şi kəs-
tə si” ora to ri ya sı nın (bəs tə kar 
Va sif Adı gö zə lov) mu si qi li-xo-
reoq ra fi k səh nə ver si ya sı, elə-
cə də 10 no yabr da Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və Ba-
let Teat rın da Xalq ar tis ti Sər dar 
Fə rə co vun “Ca vad xan” ba le ti-
nin nü ma yi şi da xil dir. Mə də niy-
yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə ke çi-
ril miş, Və tən mü ha ri bə sin də ki 
şan lı Qə lə bə yə həsr olun muş 
bəs tə kar lıq mü sa bi qə si nin qa-
lib lə ri də bu ərə fə də elan olu-
na caq.

Milli ruhumuzun bayramı Zəfər notlarına köklənəcək
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Saz-söz 
ustadının 
200 illiyi 
münasibətilə

səh. 4

Mədəniyyət Nazirliyi yanında İctimai Şura 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və

İncəsənət Universiteti ilə əməkdaşlıq edəcək

səh. 2

Nizaminin
880 illiyinə 
həsr olunan
poçt markası

səh. 8

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

Türk Şurasının növbəti sammiti 
ölkələrimizi daha da yaxınlaşdıracaq

Bi zim xalq la rı mı zı or taq kök lər bağ la yır və Türk Şu ra sı çər çi və-
sin də fəal qar şı lıq lı əla qə sax la yı rıq. Azər bay ca nın rəh bər lik 
et di yi Türk Şu ra sı nın döv lət baş çı la rı nın ya xın bir ay da növ bə ti 
Zir və gö rü şü ke çi ri lə cək. Biz sədr li yi Tür ki yə yə ötü rə cə yik. Əl-
bət tə, bu sam mit öl kə lə ri mi zi da ha da ya xın laş dı ra caq. 

Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev bu söz lə ri okt yab rın 28-
də Qır ğız Res pub li ka sı nın öl kə miz də ye ni tə yin olun muş föv qə-
la də və sə la hiy yət li sə fi  ri Kay rat Os mo na li ye vin eti mad na mə si ni 
qə bul edər kən de yib.

səh. 2

Türkiyə Cümhuriyyəti 98 yaşını qeyd edir
“Bir millət – iki dövlət” şüarına uyğun olaraq 

birliyimiz davam edəcək
Okt  yab  rın 29-u Tür  ki  yə  nin 
mil  li bay  ra  mı – Cüm  hu  riy -
yət Gü  nü  dür. 1923-cü ilin 
29 okt  yab  rın  da elan edi-
lən Tür  ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti -
nin 98 ya  şı ta  mam olur.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
Cüm  hu  riy  yət Gü  nü mü -
na  si  bə  ti  lə Tür  ki  yə Pre  zi -
den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər -
do  ğa  na təb  rik mək  tu  bu 
gön  də  rib.

“Si  ya  si, iq  ti  sa  di, hər  bi cə  hət  dən qüd  rət  li və sa  bit Tür  ki  yə Res -
pub  li  ka  sı bu gün bey  nəl  xalq are  na  da ol  duq  ca əhə  miy  yət  li ye  rə 
ma  lik  dir. Si  zin rəh  bər  li  yi  niz al  tın  da ic  ra olu  nan iri  miq  yas  lı proq -
ram  lar, la  yi  hə  lər qar  daş öl  kə  mi  zin hər  tə  rəfl   i tə  rəq  qi  si  nə və yük -
sə  li  şi  nə xid  mət edir. Şüb  hə  siz, xal  qın Si  zə olan bö  yük inam və 
eti  ma  dı hə  ya  ta ke  çir  di  yi  niz st  ra  te  ji in  ki  şaf xət  ti  nin uğu  ru  nu tə  min 
edən ən mü  hüm amil  dir”, – de  yə təb  rik  də vur  ğu  la  nır.

Qeyd olu  nur ki, xalq  la  rı  mı  zın or  taq ta  ri  xi və mil  li-mə  nə  vi də  yər -
lə  ri ki  mi möh  kəm tə  məl  lər üzə  rin  də da  ya  nan Azər  bay  can-Tür  ki  yə 
dost  luq və qar  daş  lıq əla  qə  lə  ri bir  li  yi  mi  zin və həm  rəy  li  yi  mi  zin ba -
riz ifa  də  si  dir: “Ha  zır  da bu əla  qə  lə  rin ta  ri  xi döv  rü  nə şa  hid  lik edi  rik. 
Şu  şa Bə  yan  na  mə  sin  də müəy  yən  ləş  dir  di  yi  miz hə  dəfl   ə  rə və is  ti  qa -
mət  lə  rə uy  ğun ola  raq müt  tə  fi q  lik mü  na  si  bət  lə  ri  miz gün  dən-gü  nə 
ge  niş  lən  mək  də və ye  ni məz  mun  la zən  gin  ləş  mək  də  dir.

Azər  bay  ca  nın öz tor  paq  la  rı  nın iş  ğal  dan azad olun  ma  sı uğ  run -
da apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə  də şəx  sən Si  zin, qar  daş Tür  ki  yə döv  lə  ti və 
xal  qı  nın qə  ti, bir  mə  na  lı si  ya  si və mə  nə  vi dəs  tə  yi bö  yük rol oy  na -
mış  dır. Azər  bay  can-Tür  ki  yə həm  rəy  li  yi  ni bir da  ha bü  tün dün  ya  ya 
nü  ma  yiş et  dir  miş bu dəs  tə  yi xal  qı  mız heç za  man unut  ma  ya  caq”. 

Pre  zi  dent əmin ol  du  ğu  nu bil  di  rib ki, Azər  bay  can və Tür  ki  yə 
“Bir mil  lət – iki döv  lət” şüarı  na uy  ğun ola  raq bir  li  yi  mi  zin, bü  tün 
sa  hə  lər  də sə  mə  rə  li və fəal əmək  daş  lı  ğı  mı  zın da  ha da möh  kəm -
lən  di  ril  mə  si və in  ki  şa  fı üçün bir  gə səy  lə  ri  ni da  vam et  di  rə  cək.

Paytaxtımızda “Caz səsləri” eşidilir
Okt yab rın 26-da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də “Caz səs lə ri” 
la yi hə si nin açı lı şı ke çi ril di. La yi hə Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si-
qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 100 il lik yu bi le yi nə həsr olu nub.

İlk kon sert də gənc caz ifa çı sı Nər min Məm məd li ni səh nə də 
piano çu Af şin Əli za də, bas-gi ta ra da Ni cat Pa şa za də və zərb 
alət lə rin də Hə sən Bi la lov mü şa yiət edir di.

səh. 5

“Fulya” sənədli fi lminin təqdimatı olacaq
Okt yab rın 31-də Ni za mi Ki no Mər kə zin də 
Azər bay can və Tür ki yə nin müş tə rək is teh-
sa lı olan “Ful ya” sə nəd li fil mi nin təq di ma tı 
ke çi ri lə cək. 

Film 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də tür-
ki yə li te le jur na list Ful ya Öz türk və te leope ra-
tor Ha lil Kah ra ma nın pe şə fə da kar lı ğın dan 
bəhs edir, baş ve rən ha di sə lə rə on la rın ba-
xı şı nı or ta ya qo yur. Çə ki liş lər bu ilin ya yın da 
Gən cə, Bər də, Tər tər və Ba kı da apa rı lıb.

Fil min re jis sor la rı Ay kut Taş kın və Ta hir 
Ta hi ro viç, təs vir re jis so ru Cen giz han Dur-
maz, pro dü ser lə ri Öz can Da da və Fa riz Əh-
mə dov dur.

Ek ran əsə ri “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di-
ya sı ilə Tür ki yə nin “Da da Ya pım” şir kə ti nin 
bir gə is teh sa lı dır.

Təq di mat da “Ful ya”nın ya ra dı cı he yə ti, 
həm çi nin fi l min qəh rə man la rı – Ful ya Öz-
türk və Ha lil Kah ra man iş ti rak edə cək lər.

Xa tır la daq ki, “Ful ya” fi l mi okt yab rın 8-dən 
eti ba rən Tür ki yə nin, okt yab rın 28-dən eti ba-
rən isə Azər bay ca nın ki no teatr la rın da nü-
ma yiş olu nur.

Azərbaycan və Xorvatiya arasında
mədəni əməkdaşlıq genişləndiriləcək

Xor va ti ya da sə fər də olan mədəniyyət na zi ri Anar Kə  ri  mov bu öl-
kə nin mə də niy yət və me dia na zi ri xa nım Ni na Obul yen Kor ji nek lə 
gö rü şüb. 

Anar Kə ri mov Azər bay can la Xor va ti ya ara sın da kı əmək daş-
lı ğın bir çox sa hə də uğur la da vam et di yi ni vur ğu la ya raq, bey-
nəl xalq təş ki lat lar da qar şı lıq lı dəs tək və mə də niy yət sa hə sin də 
əla qə lə rin hər iki tə rəf üçün önə mi ni qeyd edib.

səh. 2

Ali Baş Ko man da nın 
rəh bər li yi ilə rə şa dət li 
Azər bay can Or du su-
nun 2020-ci ilin 44 

gün lük Və tən mü ha ri bə sin-
də qa zan dı ğı Zə fər sa yə sin-
də Azər bay can əra zi bü töv-
lü yü nü bər pa et di. Otuz ilə 
ya xın sü rən iş ğal döv rün də 
bü tün ya şa yış mən tə qə lə-
rin də so sial inf rast ruk tur la 
ya na şı, ta ri xi-mə də ni mi ras 
da da ğı dı la raq ta lan edi lib. 
Bu gün Azər bay can döv lə ti 
qar şı sın da da ya nan baş lı-
ca mə sə lə iş ğal dan azad 
edil miş tor paq la rın bər pa sı, 
dir çə li şi dir. 

Bu, tək cə döv lə tin de yil, xalq 
və cə miy yət ola raq ha mı mı zın, 
o cüm lə dən iş gü zar dairə lə rin, 
özəl sek to run üm də və zi fə si 
ol ma lı dır. Ötən müd dət də bu 
is ti qa mət də ge niş miq yas lı iş-
lə rə baş la nı lıb. İş ğal dan azad 

olun muş tor paq lar da müx tə lif 
sa hə lər üz rə, o cüm lə dən mə-
də niy yət inf rast ruk tu ru nun ya-
ra dıl ma sı üçün yer li və xa ri ci in-
ves tor la rın cəlb edil mə si bö yük 
əhə miy yət kəsb edir.

Okt yab rın 27-də Ba kı da Azər-
bay can İn ves ti si ya və Mə də niy-
yət Sam mi ti işə baş la yıb. İq ti sa-
diy yat Na zir li yi və Mə də niy yət 
Na zir li yi nin dəs tə yi, İq ti sa diy yat 
Na zir li yi nin ta be li yin də Ki çik və 

Or ta Biz ne sin İn ki şa fı Agent li yi-
nin (KO BİA) və İs lam Əmək daş-
lıq Təş ki la tı Gənc lər Fo ru mu nun 
(İCYF) təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
təd bir də 20-dən çox öl kə dən 
nü ma yən də lər – hö ku mət rəs-
mi lə ri, bey nəl xalq təş ki lat la rın 
və dip lo ma tik kor pu sun təm sil-
çi lə ri, iş adam la rı, star tap çı lar, 
gənc lər təş ki lat la rı iş ti rak edir. 

“Ni za mi Gən cə vi İli”ndə ger-
çək lə şən, 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 olun muş 
sam mit ge niş an lam da həm də 
mə də niy yə tin gə lə cə yi nə kon-
sep tual ba xış, iq ti sa di tə rəq qi ilə 
mə də ni in ki şa fın ahəng dar lı ğı nı 
tə min et mək üçün fi  kir mü ba di-
lə si plat for ma sı dır.

davamı səh. 3-də

Moskvada Bakı Musiqi Akademiyasının
100 illiyinə həsr olunmuş konsert

P.İ.Çay kovs ki adı na Mosk va 
Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın 
Bö yük za lın da Üze yir Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi-
ya sı nın (BMA) 100 il li yi nə həsr 
olun muş kon sert ke çi ri lib. 

Yu bi ley ax şa mı Hey dər Əli yev 
Fon du və Azər bay ca nın Ru si-
ya da kı Sə fi r li yi tə rə fi n dən təş kil 
olu nub. Təd bi rə Ru si ya nın Xalq 
ar tis ti Em ma nuil Vi tor qan apa rı-
cı lıq edib.

BMA-nın rek to ru, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Fər had Bə dəl bəy li ta ma-
şa çı la rı sa lam la ya raq de yib: “Bu 
gün səh nə yə Bül bül, Adı gö zəl za-
də ki mi so yad la rı da şı yan mu si qi-
çi lər çı xa caq. Bü tün bu so yad lar 
Qa ra bağ la, Şu şa ilə bağ lı dır. Bu 
gün biz si zə Azər bay ca nın mu si qi 
mə də niy yə ti ni təq dim edə cə yik. 
Azər bay can mə də niy yə ti nin ta ri xi 
mi nil lik lər lə öl çü lür, la kin pe şə kar 
klas sik mək təb 100 il də bö yük yol 
ke çib”. Fər had Bə dəl bəy li xa tır-

la dıb ki, Üze yir Ha cı bəy li Sankt-
Pe ter burq Kon ser va to ri ya sın da 
təh sil alıb, da hi rus bəs tə ka rı 

Dmit ri Şos ta ko viç Qa ra Qa ra ye-
vin müəl li mi olub.

davamı səh. 5-də

İqtisadi tərəqqi ilə mədəni inkişafın 
ahəngdarlığını necə təmin etməli?
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BizimxalqlarımızıortaqköklərbağlayırvəTürkŞurasıçərçivə
sindəfəalqarşılıqlıəlaqəsaxlayırıq.Azərbaycanınrəhbərlik
etdiyiTürkŞurasınındövlətbaşçılarınınyaxınbiraydanöv
bətiZirvəgörüşükeçiriləcək.BizsədrliyiTürkiyəyəötürəcə

yik.Əlbəttə,busammitölkələrimizidahadayaxınlaşdıracaq.
Türkdillidövlətlərarasındaqarşılıqlımünasibətlərvəəməkdaş
lıqçərçivəsindəhəllinitələbedənməsələlərçoxdur.

Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bu sözləri oktyabrın 28-
dəQırğızRespublikasınınölkə-
mizdəyenitəyinolunmuşfövqə-
ladəvəsəlahiyyətlisəfiriKayrat
Osmonaliyevin etimadnaməsini
qəbuledərkəndeyib.

Dövlət başçısı vurğulayıb ki,
AzərbaycanTürkŞurasınınüzv-
ləri olan ölkələrin yaxınlaşması
üçünhəmişəböyüksəygöstərib:
“İkitərəfi münasibətlərə gəldik-
də, biz əlaqələrin intensivləşə-
cəyinə ümid edirik. Hesab edi-

rəm ki, mövcud potensial ötən
illərdə tam həcmdə reallaşdırıl-
mayıb.Bunagörə,əlbəttəki,iq-
tisadi-ticari sahəyədiqqət yetir-
məklazımdır,busahədəəmtəə
dövriyyəsini artıra bilərik. Bun-
danəlavə, bildiyiniz kimi,Azər-
baycan ölkənin hüdudlarından
kənardafəalsərmayəqoyur.Biz
Qırğızıstandainvestisiyalayihə-
ləriniətrafımüzakirəedəbilərik
və əlbəttə, beynəlxalq arenada
qarşılıqlıdəstəkölkələrimizihə-
mişə yaxınlaşdırıb. Əminəm ki,
bizgələcəkdədəBMTməkanın-
da, İslamƏməkdaşlıq Təşkilatı
vəəlbəttə,TürkŞurası,MDBvə
digərtəşkilatlarçərçivəsindəbir-
birimizidəstəkləyəcəyik”.
Prezident qeyd edib ki, İkinci

Qarabağ müharibəsi dövründə
bizQırğızıstanxalqınındəstəyi-
nihissedirdik:“Vətəndaşlardan
çoxlu müraciətlər olurdu, həm-
rəylikhissləribildirilirdi,bizbunu

çoxyüksəkqiymətləndiririk.Ha-
zırda Azərbaycanın dağıdılmış
ərazilərinin bərpası dövrüdür
vəbiz keçmişməcburi köçkün-
ləri maksimum qısa müddətdə
özəzəlitorpaqlarınaqaytarmaq
üçünfəalişaparırıq”.
Azərbaycanda diplomatik

fəaliyyətəbaşlamasındanməm-
nunluğunu vurğulayan Kay-
rat Osmonaliyev deyib: “Mənə
epoxal əhəmiyyətli hadisələr
dövründə Bakıya gəlmək şərə-
fi nəsib olub. Bu hadisələr nə-
ticəsində tarixi ədalət və tarixi
həqiqət zəfər çaldı. Qırğızıstan
Azərbaycanın çətin günlərin-
də həmişə bu çətinliklərə şərik
olub, Azərbaycanın uğurlarına
vənailiyyətlərinəsevinib”.
Qırğız Respublikasının Pre-

zidentiSadır Japarovunsalam-
larını dövlətimizin başçısına
çatdıran səfir bu il pandemiya
dövründə Azərbaycanın ölkə-

sinə göstərdiyi köməyə görə
təşəkkürünü bildirib. Diplomat
Qırğızıstan dövlət başçısının
AzərbaycanPrezidentiniölkəsi-
nəsəfərədəvətetdiyinibildirib.
PrezidentİlhamƏliyevsalam-

larınıvəənxoşarzularınıhəm-
karına çatdırmağı xahiş edib
və öz növbəsində qırğızıstanlı
həmkarını onun üçün münasib
olan istənilən vaxtda Azərbay-
canadəvətetdiyinideyib.
“Azərbaycanda vaxtınızın

yaxşı keçməsini arzu edirəm.
Əminəmki,bizimölkəmizləya-
xındantanışolacaqsınız.Bildiyi-
məgörə,sizartıqişğaldanazad
edilmiş ərazilərdə olmusunuz,
lakin qarşıda hələ yeni səfərlər
olacaq. Buna görə düşünürəm
ki,ölkəmizhaqqındatamtəsəv-
vürünüz olacaq və bu, işinizdə
sizəköməkedəcək”deyənPre-
zidentİlhamƏliyevsəfirəfəaliy-
yətindəuğurlararzulayıb.

Səfir Kayrat Osmonaliyev
Azərbaycan-Qırğızıstan mü-
nasibətlərinin inkişafında ulu
öndər Heydər Əliyevin rolunu
xüsusivurğulayaraqgələnilöl-
kələrimiz arasında dostluq və
əməkdaşlıq haqqında müqavi-
lənin imzalanmasının 25-ci il-
dönümününün,2023-cüildəisə
diplomatik münasibətlər yara-
dılmasının30illiyininqeydedi-
ləcəyinibildirib.
Qeyd edib ki, ölkələrimiz

BMT,MDB,QoşulmamaHərə-
katı çərçivəsində, Türk Şurası
məkanında, həmçinin mənzil-
qərargahları Bakıda yerləşən
TÜRKPA və Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondu for-
matında fəal əməkdaşlıq edir,
bir-birini dəstəkləyir: “Təəssüf
ki,həqiqətən,əldənburaxılmış
imkanlardövrüolub.Buməna-
dabizçoxşeyinəvəziniçıxma-
lıyıq”.

Xorvatiyanın xarici və 
Avropa işləri üzrə naziri ilə görüş

MədəniyyətnaziriAnarKərimovXorvatiyayasəfərçərçivəsin
dəbuölkəninxaricivəAvropaişləriüzrənaziriQordanQrliç
Radmanlagörüşüb.GörüşdəAzərbaycanxariciişlərnazirinin
müaviniElnurMəmmədov,ölkəmizinXorvatiyaRespublikasın
dakısəfiriFəxrəddinQurbanovdaiştirakediblər.

Dəvət üçün nazir QordanQrliç Radmana təşəkkürünü bildi-
rənAnarKərimovikitərəfiəməkdaşlıqdanməmnunluğunuifadə
edib.Tərəfərenergetikavəinformasiyatexnologiyalarısahələ-
rindəəməkdaşlığıngenişləndirilməsinədair  layihələrdənbəhs
edib,turizm,mədəniyyət,gənclərvəidman,eləcədədigərsahə-
lərüzrətərəfdaşlığınistiqamətlərindənsözaçıblar.
HəmçininikitərəfiəməkdaşlığınperspektivlərinəvəHökumət-

lərarasıKomissiyanınikinciiclasınıngündəliyinədairfikirmüba-
diləsiaparılıb.Görüşzamanıişğaldanazadedilmişərazilərimizin
minalardantəmizlənməsindəXorvatiyanındəstəyindənsözaçan
AnarKərimovbusahədəaparılan işlərəgörəqarşı tərəfəmin-
nətdarlığınıbildirib.
AnarKərimovhəmkarınıAzərbaycanınBMTSivilizasiyalarAl-

yansıiləbirgətəsisetdiyi“Mədəniyyətnaminəsülh”(Peace4Cul-
ture)qlobalkampaniyasıiləbağlıçağırışaqoşulmağadəvətedib.
Görüşhərikitərəfimaraqlandırandigərmövzularındamüza-

kirəsiilədavamedib.

Teatrların repertuarında Qələbəmizə 
həsr olunmuş əsərlər yer almalıdır

MədəniyyətnazirininbirincimüaviniElnurƏliyevAzərbaycan
DövlətAkademikMusiqiliTeatrınınkollektiviiləgörüşüb.

44 günlük Vətən müharibəsinin ildönümünü yaşadığımız bu
günlərdəyaradıcıkollektivlərinqarşısındaduranmühümvəzifələr-
dən,AliBaşKomandanımızınrəhbərliyiiləOrdumuzunəldəetdiyi
Zəfərdən, ölməz şəhidlərimizin, qazilərimizin igidlik salnaməsin-
dənsözaçanElnurƏliyev“yenilməzxalqınqüdrətlidəmədəniy-
yətiolmalıdır”fikrinivurğulayaraqsonvaxtlarMədəniyyətNazirliyi
tərəfindənhəyatakeçiriləntədbirvəlayihələrbarədədanışıb.Ölkə
Prezidentininsərəncamıilə“NizamiGəncəviİli”ninölkəmizdəvə
onunhüdudlarındanuzaqlardagenişqeydolunmasınınvətənimiz
üçünnəqədərəhəmiyyətlibirhadisəolduğudiqqətəçatdırılıb.
Teatrlarınpandemiyadövründənsonrakıfəaliyyətininnəqədərmə-

suliyyətlibirzamanagəlibçatdığınıvurğulayanElnurƏliyevikiiləya-
xınbirmüddətdəteatrdanayrıdüşəntamaşaçılarınyenidənteatrlara
cəlbedilməsi,repertuarsiyasətindətarixiQələbəmizəhəsrolunmuş
əsərlərin,xalqıdüşündürən,onlarınarahatedən,günümüzüçünak-
tualolanmövzularındahagenişmiqyasdayeralacağınınvacibliyini
qeydedib.Qələbəmizdənbəhsedənəsərlərin istərölkədaxilində,
istərsədəxaricdətəqdimolunmasıməsələsidəmüzakirəolunub.
Görüşdə çıxış edən Akademik Musiqili Teatrın direktoru,

ƏməkdarincəsənətxadimiƏliqismətLalayev,XalqartistləriAfaq
Bəşirqızı, Fatma Mahmudova, Əməkdar artist Əkbər Əlizadə
müzakirəolunanməsələlərbarədəfikirlərinibildiriblər.
NazirinbirincimüaviniteatrdarejissorSamirQulamovunquru-

luşundahazırlanan,ZəfərGününəhəsrolunmuş“Birnəfəsqə-
dər” tamaşasınınməşqlərini izləyib, sənət adamları ilə səmimi
söhbət edib, teatrın texniki-istehsalat sahəsi, ayrı-ayrı sexlərin
fəaliyyətiilədətanışolub.

Azərbaycan və Xorvatiya arasında 
mədəni əməkdaşlıq genişləndiriləcək

Audiovizual sektordan kitab sənayesi və nəşriyyat işinədək bir çox sahələrdə imkanlar var

Xəbərverdiyimizkimi,
mədəniyyətnaziriAnar
Kərimovunrəhbərliket
diyinümayəndəheyəti

“AzərbaycanRespublikası
HökumətivəXorvatiyaRes
publikasıHökumətiarasında
iqtisadiəməkdaşlığıtəşviq
etməkməqsədiləBirgəKo
missiya”nıniclasındaiştirak
etməküçünXorvatiyada
səfərdəolub.

Səfər çərçivəsində Anar Kə-
rimovun Xorvatiyanın mədəniy-
yətvəmedianazirixanımNina
Obulyen Korjineklə görüşü ke-
çirilib.
Azərbaycan nümayəndə he-

yətinisalamlamaqdanməmnun-
luğunu bildirən xorvatiyalı nazir
ikiölkəarasındamünasibətlərin,
o cümlədən mədəni əlaqələrin
inkişafına böyük önəm verdik-
lərini vurğulayıb. Qeyd edib ki,
Xorvatiyada inkişaf etmiş mü-
hüm sahələrdən olan audiovi-
zual sektorun əsas prinsiplərini
qarşı tərəfə bölüşməyə hazır-
dırlar. O, həmçinin 2021-ci ilin
Xorvatiyada “Oxu ili” kimi qeyd
olunduğunu diqqətə çatdıraraq,

Azərbaycanla kitab sənayesi,
nəşriyyat işi sahəsində əmək-
daşlığın şaxələndirilməsi, eləcə
də tərcüməsahəsiningücləndi-
rilməsinin əhəmiyyətini xüsusi
qeydedib.
Nina Obulyen Korjinek iş-

ğaldan azad olunmuş Azər-
baycan ərazilərində bərpa və
yenidənqurma işlərinin həyata
keçirilməsində Xorvatiyadan
olanmütəxəssislərintəcrübələ-
rinibölüşməyəhazırolduqlarını
deyib. O, söhbət zamanı həm-
çinin Azərbaycan Respublika-

sı Prezidentinin təşəbbüsü ilə
2008-ci ildə irəli sürülən “Bakı
Prosesi”platformasıçərçivəsin-
dəkeçiriləntədbirlərdəiştirakın-
danməmnunluğunuifadəedib.
Anar Kərimov öz növbəsində

AzərbaycanlaXorvatiyaarasın-
dakıəməkdaşlığınbirçoxsahə-
dəuğurladavametdiyinivurğu-
layaraq,beynəlxalqtəşkilatlarda
qarşılıqlı dəstək vəmədəniyyət
sahəsindəəlaqələrinhərikitərəf
üçün önəmini qeyd edib. Nazir
işğaldanazadolunmuşərazilə-
rimizinminalardan təmizlənmə-

sində,habeləyenidənqurmavə
bərpaməsələlərində Xorvatiya-
nınölkəmizədəstəkgöstərmək
niyyətiniyüksəkqiymətləndirib.
Mədəniyyətmüəssisələri ara-

sında əməkdaşlığın genişlən-
dirilməsinin zəruriliyindən bəhs
edən Anar Kərimov iki ölkənin
millikitabxanalarıvədövlətmu-
zeylərininəlaqələrinindahage-
nişvüsətalacağındanəminliyini
bildirib.Mədəni irsinqorunması
sahəsində dəXorvatiyanın təc-
rübəsindənfaydalanmağınəhə-
miyyətiqeydolunub.
AnarKərimovMədəniyyətNa-

zirliyi tərəfindəndünyatəcrübə-
sinə əsaslanaraq mədəniyyət
siyasətinin gücləndirilməsi və
inkişaf etdirilməsi istiqamətində
bir sıramühüm işlərin görüldü-
yünüvəbukontekstdəAzərbay-
can-Xorvatiya əməkdaşlığının
daönəmliolduğunudeyib.
Nazir həmçinin dövlətimizin

BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı
iləbirgətəsisetdiyi“Mədəniyyət
naminə sülh” (Peace4Culture)
qlobalkampaniyasıiləbağlıça-
ğırışaxorvatiyalıhəmkarınında
qoşulmasından məmnunluğunu
vurğulayıb.

Türk Şurasının növbəti sammiti 
ölkələrimizi daha da yaxınlaşdıracaq

İctimai Şura Mədəniyyət və 
İncəsənət Universiteti ilə əməkdaşlıq edəcək

MədəniyyətNazirliyiyanındaİcti
maiŞuranınsədriGərayƏlibəyov
vənazirliyinSənədvəvətəndaş
larlaişşöbəsininmüdiriİsmayıl
ƏbdüləzimovAzərbaycanDövlət
MədəniyyətvəİncəsənətUniver
sitetininrektoru,professorCeyran
Mahmudovailəgörüşüblər.

Görüşdə universitetin prorektoru,
professor Gülşən Əliyeva, kafedra
müdiri, Əməkdar artistAzad Şükü-
rov,XalqartistiVidadiHəsənovda
iştirakediblər.
Görüşdə tədbirlərin, layihələrin

həyata keçirilməsi üçün Mədəniy-

yət Nazirliyi və Mədəniyyət və İn-
cəsənət Universitetinin struktur
bölmələri,tabetəşkilatlarıiləəmək-
daşlıq edilməsi qərara alınıb. Mə-
dəniyyət Nazirliyi yanında İctimai
ŞurailəADMİU-nunbirgəfəaliyyə-
tinin möhkəm zəmin üzərində qu-
rulmasıməqsədiləəməkdaşlıqmü-
qaviləsinin imzalanması məsələsi
müzakirəolunub.
Eyni zamanda 15-20 nəfərdən

ibarət könüllülərin İctimai Şuranın
fəaliyyətinəcəlbedilməsivəİctimai
Şura üzvlərinin universitetin keçir-
diyi tədbirlərdə iştirakı iləbağlı fikir
mübadiləsiaparılıb.

Yuğ teatrı mövsümə premyera ilə başlayır 
YuğDövlətTeatrıyenimövsüməpremyerailəbaşlayır.
Teatroktyabrın29darumındramaturquMateyVişne
kin“Qocaklountələbolunur”pyesiəsasındahazır
lanmış“KlounZ”tamaşasınıtəqdimedəcək.Tamaşa
YuğTeatrınınmüvəqqətiməkanında–A.Şaiqadına
AzərbaycanDövlətKuklaTeatrınınkiçiksəhnəsində
göstəriləcək.

Feeriya-makabr janrında hazırlanmış tamaşanın qu-
ruluşçu rejissoru Mikayıl Mikayılov, quruluşçu rəssamı
Umay Həsənovadır. Səhnə əsərində Natəvan Qeybani
(Sarı),ZümrüdQasımova(Qırmızı)vəTəranəOcaqver-
diyeva(Yaşıl)çıxışedirlər.
RejissorMikayılMikayılovM.Vişnekinəsərinəfərqliqu-

ruluşverib,əsərdənfərqliolaraq,tamaşadaklounlarqa-
dınlardır.
“KlounZ”tamaşasınınnövbətinümayişioktyabrın31-

dəolacaq.

Ermənistanın işğal dövründə törətdiyi 
cinayətlərdən bəhs edən yeni sayt

Oktyabrın28dəBakıKitab
MərkəzindəHeydərƏliyev
Fondunundəstəyiiləha
zırlananwww.armenianc

rimes.comresursbazasının
təqdimatıolub.

Portalın işçi qrupunun üzvü Aliyə
Məmmədli bildirib ki, hazırlanan re-
surs bazasınınməqsədiAzərbayca-
nınotuziləyaxınErmənistanınişğalı
altındaolmuşərazilərindətariximizə,
mülkiəhalimizə,mədəniirsimizə,tə-
biətimizəqarşı törətdikləri cinayətlə-
ridünya ictimaiyyətinəçatdırmaqdır.
Təqdimolunanməlumatlarınhərbiri
yerlivəbeynəlxalqmənbələrəəsas-
lanaraq,konkretfaktlarlaçatdırılır.
Qeyd olunub ki, portal Ermənistan

tərəfindən tarixən ölkəmizə və xalqı-
mızaqarşıtörədiləncinayətlərbarədə
dahageniş faktlarəsasındamütəma-
di yenilənəcək. “Erməni vandalizmi”
bölməsində dağıdılıb talan edilmiş
tarix-mədəniyyət nümunələri və təbii

ehtiyatlarhaqqındaməlumatlar7kate-
qoriyadacəmlənib.Bukateqoriyalarda
ermənilərinAzərbaycanınmədəni irsi-
nəqarşıhəyatakeçirdiklərivandalizm
siyasətiiləyanaşı,işğalaltındaolmuş
ərazilərin tarixi,coğrafiyası, təbiəti, iş-
ğaldan əvvəl həmin rayonlarda möv-
cud olan infrastruktur və həyat tərzi,
eləcədəişğaldansonrahəminbölgə-
lərdəermənilərintörətdiklərivəhşiliklər
haqqındaməlumatlarverilir.
Portalda ermənilərin Azərbayca-

na qarşı törətdikləri cinayətləri dün-
ya ictimaiyyətinə diqqəti cəlb edən
üsullarlaçatdırmaqüçünhazırlanmış
posterlər də yer alıb. Ayrı-ayrı mə-
lumatlarla  yanaşı, ingilis dilində alt
yazıvəmusiqimüşayiəti iləqısavi-
deoçarxlardahazırlanıb.
TədbirdəMilliMəclisindeputatıQə-

nirəPaşayevaçıxışedərəkermənilərin
xalqımıza qarşı törətdiyi cinayətlərin,
vandalizmaktlarının dünyaya çatdırıl-
masındabukimiportallarınyaradılma-
sınınəhəmiyyətindənsözaçıb.

Pakistan universitetində 
Vətən müharibəsinə həsr olunmuş sərgi
AzərbaycanınPakistandakıSəfirliyinintəşkilatçılığı
iləbuölkəninMüasirDillərUniversitetindətələbələr
üçünVətənmüharibəsinəhəsredilmişfotosərgitəşkil
olunub.

Sərgidə30iləyaxınsürənerməniişğalınınnəticələri,
27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistanın törətdiyi
təxribatlara cavab olaraqAzərbaycanın özünümüdafiə
hüququndanistifadəedərəkəks-hücuməməliyyatlarına
başlaması,44günlükmüharibədətorpaqlarımızınişğal-
dan azad olunması, azad edilən torpaqlarda aparılan
bərpavəquruculuqişləriiləbağlıfotoşəkilləryeralıb.
SərgininaçılışındansonrasəfirXəzərFərhadovuni-

versitetintələbələriüçün“Azərbaycan-Pakistanmünasi-
bətlərivəAzərbaycanınVətənmüharibəsi”mövzusunda
mühazirəoxuyub.DiplomatAzərbaycanvəPakistanın
bir-birini həm ikitərəfi formatda, həm də beynəlxalq
müstəvidəhərzamandəstəklədiyinivurğulayıb.O,Pa-
kistanın VətənmüharibəsindəAzərbaycana göstərdiyi
siyasivəmənəvidəstəyidəxüsusiqeydedibvəPakis-
tanHökumətinə,Parlamentinəvəxalqınatəşəkkürlərini
çatdırıb.
SəfirmüharibədənsonraQarabağdaaparılanbərpa-

quruculuqişlərindəndəbəhsedib,tələbələrimaraqlan-
dıransuallarıcavablandırıb.
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Sammitin açılışında çıxış edən iqti

sadiyyatnaziriMikayılCabbarovqeyd
edib ki, Azərbaycan işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlə
rinə tərəfdaş ölkələrdən investisiyala
rıncəlbolunmasındamaraqlıdır.Bizbu
sırada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına
(İƏT) üzv dövlətlərin sahibkarlarını da
görməkistəyirik.
Mikayıl Cabbarov İƏTə üzv ölkələri

ortaq mədəni və dini dəyərlərin birləş
dirdiyini, ölkəmizin təşkilatda üzvlüyə
böyük önəm verdiyini deyib. Bildirib ki,
ötən illər ərzində təşkilat çərçivəsində
Azərbaycana qarşı Ermənistanın işğal
çılıq siyasəti ciddi şəkildə qınanıb, öl
kəmizin haqlı mövqeyini müdafiə edən
qətnamələrqəbuledilib.İƏTtəkcəsiyasi
yox,həmdəmüsəlmanölkələriarasın
da iqtisaditicarət, investisiya, humani
tar,elmitexnikiəməkdaşlığı təşviqedir.
Vurğulanıbki,Azərbaycanİnvestisiyavə
MədəniyyətSammititəşkilataüzvölkələr
arasındaiqtisadiəməkdaşlığıngenişlən
dirilməsi vəAzərbaycanın, o cümlədən
Qarabağ vəŞərqi Zəngəzur regionları
mızın investisiya potensialının tanıdıl
masıbaxımındanəlverişliplatformadır.
Oktyabrın26daAzərbaycanvəTür

kiyədövlətbaşçılarınıniştirakıiləFüzu
liBeynəlxalqHavaLimanınınaçıldığını
vurğulayannazirQarabağınbərpasının
böyükiqtisadiönəmkəsbetdiyini,bura
dagenişregionalinteqrasiyaimkanları
nıqeydedib.“Hökumətimizbubölgəyə
hazırdaböyüksərmayələryatırır.İşğal
dan azad edilmiş ərazilərimizin iqtisa
di reinteqrasiyası, yeni beynəlxalq və
regional nəqliyyattranzit dəhlizlərinin
imkanlarından faydalanmaq ölkəmizin
inkişafınaböyüktəkanverəcək”,–de
yəoəlavəedib.
MikayılCabbarovdövlətimizinbaş

çısı tərəfindən təsdiq edilmiş 2030
cu ilədək sosialiqtisadi inkişafa dair

MilliPrioritetlərəəsasən,hazırda2022
2026cıillərüzrəölkəmizinortamüddətli
stratejiinkişafstrategiyasınınhazırlandı
ğını vəgələcəkdə istehsal fəaliyyətinə,
investisiya alətlərinə, turizm sahəsinə
və işğaldanazadedilmişərazilərəyeni
vergigüzəştlərininverilməsiməsələsinə
baxılacağınıdiqqətəçatdırıb.
Açılış mərasimində Türkiyə Prezi

dentininMaliyyəOfisininmüdiriGöksel
Aşan,Azərbaycanın gənclər və idman
naziriFəridQayıbov,TürkiyəPrezidenti
yanındaİnvestisiyaOfisininrəhbəriBu
rakDağlıoğlu,DünyaEtnoidmanKonfe
derasiyasının prezidenti Bilal Erdoğan,
Azərbaycan Sahibkarlar (İşəgötürən
lər)TəşkilatlarıMilliKonfederasiyasının
prezidentiMəmmədMusayev,Türkiyə
nin sənaye və texnologiyalar nazirinin
müaviniÇetinAliDönməz,İslamTarixi,

İncəsənəti və Mədəniyyəti Araşdırma
Mərkəzinin (İRCİCA) baş katibi Mah
mut Erol Kılıç, KOBİA İdarə Heyətinin
sədri Orxan Məmmədov və İCYFnin
prezidenti Taha Ayhan çıxış ediblər.
Malayziyanın sabiq Baş naziri Mahatir
Mohamad isə sammit iştirakçılarına vi
deomüraciətedib.
Dünya Etnoidman Konfederasiyası

nınsədriBilalƏrdoğançıxışındavurğu
layıbki,Azərbaycanötənilqazandığıta
rixiQələbəilədünyaiqtisadiyyatınatəsir
edəcəkbirbölgəyəçevrilib:“Qarabağın
turizmpotensialınınnəqədəryüksəkol
duğunugörürük.İnanıramki,busammi
tə gələn investorlar bu potensialın üzə
çıxarılmasında, İslam dünyasının da
əməkdaşlıq çərçivəsində çalışmasına
vasitəçi olacaq. Qarabağ Zəfəri sübut
etdiki,qardaşvədostölkələrinbirbirlə

rininyanındaolmasıhərzamanmüsbət
nəticələr gətirməkdədir. TürkiyəAzər
baycan arasındakı qarşılıqlı dəstəyin
əhəmiyyətinigördükvəümidedirəm,bu
birlikbütün İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı
ölkələri arasında istər iqtisadiyyat, is
tərsədəmədəniyyət baxımındandaha
uğurluolacaq”.
BilalƏrdoğanbildiribki,buil,eyniza

mandaNizamiGəncəvinin880ci ildö
nümüdür.Bu,bizəbirdahatəkcəŞuşa
nın,Gəncənin,Qarabağındeyil,bütün
Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi kimi
qiymətli olduğunu xatırladır. İşğaldan
azad olunmuş ərazilərdə işlərə tarixi
mədəniyerlərinbərpasıiləbaşlanılma
sıbubaxımdançoxdəyərlidir.
Azərbaycan İnvestisiya və Mədəniy

yətSammitisadaladığımbuüçmühüm
geosiyasireallıqlar,iqtisadiperspektivlər
vəmədənixüsusiyyətləriləbağlıməsə
lələriözgündəliyindəəhatəedəcək.
Bu fikri isə KOBİA İdarə Heyətinin

sədri Orxan Məmmədov vurğulayıb.
“Xariciinvestisiyalartəkcəölkəyəkapi
taldeyil, innovativhəllyolları, texnolo
giyalarvəyeni idarəetməyanaşmaları
gətirir. Ölkəmizdə son illərdə biznesin
inkişafı, əlverişli investisiya mühitinin
təminedilməsi,dövlətinbiznesədəstək
mexanizmləriningenişləndirilməsi,elə
cədəbusahədəqabaqcılinnovativida
rəetməmexanizmlərinin tətbiqi nəticə
sindəözəlsektorsubyektlərininbazası
genişləndirilib və ölkənin beynəlxalq
səviyyədə investisiya imici yüksəlib.
Ümidvaram ki, sammit çərçivəsində
yeni biznes əlaqələrinin yaradılması,

investisiya imkanlarının müəyyənləş
dirilməsi və iqtisadi fəaliyyət gündəli
yimizin genişləndirilməsi baxımından
uğurlunəticələrəldəediləcək”, deyə
oqeydedib.
Sammitin ilkgünü “Qarabağa inves

tisiya qoyuluşu: perspektivlər”, “İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin
iqtisadi və ticarət perspektivləri: çağı
rışlarvəimkanlar”və“PostCOVİDdöv
ründəiqtisadiyyatınbərpasıüçüngüclü
startapekosistemi”mövzularındapanel
müzakirələr təşkil olunub.Azərbaycan
vəİƏTölkələrindəndövlətrəsmilərinin,
işadamlarınınvəstartapçıların iştirakı
iləkeçirilmişpanellərdəmövzuətrafın
daçıxışlaredilib,iştirakçılarımaraqlan
dıransuallarcavablandırılıb.
İştirakçılartərəfindənxüsusimaraqla

qarşılanan “Qarabağa investisiya qo
yuluşu:perspektivlər”mövzusundapa
neldəAzərbaycanınişğaldanazadedil
miş ərazilərinin iqtisadi və investisiya
potensialı,30iləyaxınmüddətərzində
Ermənistantərəfindəndağıdılmışvəta
lan olunmuş ərazilərimizdəki vəziyyət,
hazırdaAzərbaycan dövləti tərəfindən
həyatakeçirilənquruculuqvəbərpaiş
ləridiqqətəçatdırılıb.
Tədbir çərçivəsində, həmçinin İƏT

ölkələrindən 50 yeni startapın təqdim
olunduğu sərgi açılıb. Sərgidə qida,
kənd təsərrüfatı, “yaşıl” iqtisadiyyat,
maliyyə texnologiyaları, onlayn tətbiq
lər, ətrafmühit, yenilənənenerji, ağıllı
texnologiyalar, hava nəqliyyatı, logisti
kavəs.sahələrüzrəstartaplayihələri
təqdim olunur. Sərginin məqsədi İƏT
ölkələrindən olan gənc sahibkarların
və startapların dünya miqyasında ta
nınmasına töhfə vermək, startap layi
hələrinin investorlar tərəfindən maliy
yələşdirilməsinə dəstək göstərməkdir.
Ümumilikdə 61 ölkədən 500 startapçı
müraciət edib, onların arasından 50
startapseçilib.

AzərbaycanİnvestisiyavəMədəniyyətSammitininikinci
günü,oktyabrın28-də“BakuMarriottBoulevardHotel”də
MədəniyyətNazirliyivəNizamiGəncəviBeynəlxalqMər-
kəzininbirgətəşkilatçılığıilə“Regionunəsassosialvəiqti-

sadiçağırışları:NizamiGəncəviüzrəbaxış”mövzusundapanel
iclasıkeçirildi.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi Himayəçilər Şurasının
sədrmüaviniRəfiQurbanov ic
lasıaçaraqqonaqlarısalamladı.

XII əsrlə müasir dövrü 
birləşdirən universal 

mənəvi körpü
Tədbirdə çıxış edən mədə

niyyət nazirinin birinci müavi
ni, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin icraçı direktoru El
nur Əliyev Azərbaycan xalqı
üçün Nizami Gəncəvi fenome
ninin əhəmiyyətini vurğuladı.
Dediki,NizamiGəncəvinidigər
şairlərdən fərqləndirən bir sıra
xüsusiyyətlər var. Onun ən bö
yüküstünlüyüəsərlərininbütün
bəşəriyyətəyönəlməsidir: “Dahi
şair əsərlərində insan cəmiy
yətinə ensiklopedik yanaşma
nümayiş etdirib. Azərbaycanda
multikultural bir cəmiyyətin ye
tişməsində,şübhəsizki,Nizami
Gəncəvinin də rolu var. Bildiyi
nizkimi,NizamiGəncədədoğu
lub,oradayaşayıbvəvəfatedib.
O,Gəncədənkənaraçıxmama
sına baxmayaraq, əsərlərin
də böyük bir coğrafiyanı əhatə
edib.Məsələn, “İsgəndərnamə”
poemasında yaşadığı məkan
dançoxçoxuzaqbirməmləkət
dəbirpadşahıözünəobrazseç
məsivəonuidealbirhökmdara
çevirməsi.Yaxudhərəsibirxalqı
təmsiledəninsanlarınyeraldığı
“Yeddigözəl”əsəri”.
Nazirin birinci müavini bildirdi

ki, bəzi şairlər gözəlliyi zahirən
təsvirediblər.AmmaNizamiGən
cəvidə gözəllik xoşxasiyyətlilik,
təbiəti, insanları, bütün nemətlə
ri sevmək mənasını verir. Niza
mi insanın gözəl olmasını onun
şəxsi işi kimi görür: “Nizaminin
əsərlərini Azərbaycan xalqı tər
cümələrvasitəsiləoxuyur.Həmin
dövrdə farsdili ədəbidil idi.Da
hişairdəəsərləriniməhzbudil
dəqələməalıb.NizamiGəncəvi
XIIəsrləmüasirdövrübirləşdirən
universalmənəvibirkörpüdür.

Bugünküprizmadanbaxsaq,Ni
zami peşəkar bir ssenaristdir.
Mən bir azərbaycanlı kimi fəxr
edirəmki,bizimədəbifikrimizin
Nizamikimizirvəsivar”.

“Nizami bu bölgənin 
kimliyini bildirən 

şəxsiyyətdir”
Kəşmir Universitetinin (Hin

distan) islamşünaslıq üzrə pro
fessoruNasimƏhmədŞahNi
zami Gəncəvinin müdrikliyinin
bütün dövrləri əhatə etdiyini
bildirdi: “Mən alimlərə müraciət
edirəmki,Nizamininəsərlərinə,
düşüncələrinəyenidənbaxılsın.
Onun düşüncələrində yenidən
nələrisəkəşfetməkolar”.
Hindistanda da Nizami ya

radıcılığına böyük dəyər veril
diyini söyləyənalimNizaminin
çoxsaylıəlyazmalarınınbugün
də Hindistanın kitabxanaların
da, elmi mərkəzlərində qoru
nubsaxlanıldığınıdiqqətəçat
dırdı.
KəşmirUniversitetininprofes

soruQulamNabiXakiçalışdığı
təhsil ocağında tələbələrin Ni
zamininəsərlərivəonunlabağlı
araşdırmalarlatanışolduqlarını
bildirdi: “Biz universitet olaraq
Nizami əsərlərini gənclərimizə
əlçatan etmək üçün çalışırıq.
Nizami Gəncəvi bu bölgənin
kimliyini bildirən şəxsiyyətdir.
Çalışmalıyıq ki, Nizami irsini
gələcək nəsillərə ötürək. Niza
mi kimi dahi şairlər, mütəfək
kirlər böyük dəyərlər forma
laşdırırlar. İnanıram ki, Nizami
dəyərlərindənbütündünyafay
dalanacaq”.
İslamTarixi,İncəsənətivəMə

dəniyyətiAraşdırmalarMərkəzi
nin (İRCİCA, Türkiyə) rəhbəri,
professor Mahmud Erol Kılıç
vurğuladı ki, Nizami Gəncəvi
kimi böyük şəxsiyyətləri tədqiq
etmək, ideyalarını yaymaqçox
vacibdir: “Biz mükəmməl cə
miyyət yetişdirmək istəyiriksə,
özümüzdə dəyişiklik etməliyik.

Nizami yaradıcılığını uşaqlara
məktəbdəmükəmməlöyrətmək
lazımdır.Çünki onun yazdıqları
başdanbaşahəyatdərsi,ibrəta
mizbizmənbədir.NizamiGən
cəvi,ŞəmsTəbrizi,SeyidYəhya
Bakuvikimibirçoxmütəfəkkirlər
varki,onlarımütləqkəşfetmək
lazımdır.Budövrdəbizyenidən
Nizami Gəncəvilər yetişdirmək
haqqındadüşünməliyik”.

“Ölkələrin uğurlarını 
fərqləndirən onların 

mədəniyyətidir”
Həmin gün sammit çərçivə

sində “Gələcək sərmayələrdə
mədəniyyət müstəvisi” mövzu
sundadahabirpaneliclasıger
çəkləşdi.
Girişsözüiləçıxışedənİslam

Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər
Forumunun (İCYF) baş məslə
hətçisi Fadila Grine qonaqları
salamladı, məruzəçiləri təqdim
etdi.
Mədəniyyət nazirinin birinci

müaviniElnurƏliyevqeydetdiki,
mədəniyyətbizibeşikdənməza
rakimimüşayiətedənfaktordur:
“İnanırıq ki, mədəniyyət, sadə
cə,mahnı,şeir,ədəbiyyat,teatr,
kinodanibarətdeyil.Bunlarmə
dəniyyətinkonkretbirtəzahürü
dür.Bugünküiclasınəsasməq
sədimədəniyyətləiqtisadiyyatın
əlaqəsinivurğulamaqdır.Hərbir
ölkənin iqtisadi uğuru həm də
onun mədəniyyəti ilə bağlıdır.
Çünki ölkənin iqtisadiyyatı şir
kətlərdən, banklardan ibarətdir.
Şirkətvəbanklarınfəaliyyətiisə
öz növbəsində orada dominant
olan mədəniyyətə bağlıdır. De
məkolarki,bütünölkələrbusa
həüzrəeyniqaydanıtətbiqedir.
Lakineyniqaydalarıtətbiqedən
ölkələrinuğurlarıfərqlidir.Çünki
bu qaydalar müxtəlif mədəniy
yətlərçərçivəsindətətbiqolunur.
Buölkələrindəuğurlarını fərq
ləndirən onların mədəniyyəti
dir. Bu baxımdan Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyi olaraq
istəyərdik ki, mədəniyyətimiz
dədahagenişanlamıifadəet
sin.Azərbaycancəmiyyətibizi
Qələbəyə aparan mədəniyyəti
yalnız müharibə zamanı yox,
gündəlik həyatdada tətbiqet
sin.Biz istəyirik ki, yalnızmü
haribə vaxtı öz bayrağımız,
dəyərlərimiz, mədəniyyətimiz
ətrafında səfərbər olmayaq.
İndi sülh zamanında dəyərlə
rimiz ətrafında səfərbər olma
lıyıq. Biz Azərbaycanın uğur
lu gələcəyini təmin etməliyik.
Yeganəçıxış yoluməsuliyyətli
mədəniyyəti tətbiq etməkdir.

Bunu tətbiqetməküçünkifayət
qədərdəyərlimədəniirsimizvar.
Özümüzdahilərimizə,dəyərləri
mizəsahibçıxsaq,ölkəmizigə
ləcəkdə də uğurlu edə bilərik.
Bizheçkimingözləmədiyihalda
Qələbə qazandıq. Bu, demək
olar ki, bizim mədəniyyətimizin
qələbəsidir. Bizim mədəniyyə

timizdi ki, beləAli BaşKoman
dan,Vətənuğrundacanınıfəda
edən oğullar yetişdirib. İstəyirik
ki, cəmiyyət olaraq bu işdə və
təndaşlarımız Mədəniyyət Na
zirliyinədəstəkversinlər”.
“TürkHavaYolları”(THY)baş

direktorunun insan resursları
üzrəköməkçisiAbdulkərimÇay

bildirdiki,təmsiletdiyiqurumun
ənböyükuğuru insanresursla
rıdır: “Biz dünyada uçuş üçün
ənçoxistifadəedilənhavayolu
şirkətiyik. Şirkətimizdə 140dan
çox fərqli millətdən olan insan
çalışır. Pandemiya dövründə
bütün dünyada qazanc əldə
edən yeganə hava yolu şirkəti

Türk Hava Yolları oldu. Bunun
ənböyüksəbəbiinsanresursla
rıvəonlarınsahibolduğumədə
niyyətdir”.
Azərbaycan Respublika

sı Beynəlxalq İnkişafa Yardım
Agentliyinin(AİDA)rəisiElməd
din Mehdiyev agentlik haqqın
da məlumat verdi. Bildirdi ki,

ölkələrarasındasiyasi,iqtisadi,
mədənivədigərsahələrdəbey
nəlxalq əməkdaşlığın, sülhün
və bərabərliyin gücləndirilmə
si məqsədilə xarici dövlətlərə
Azərbaycan xalqının yardımını
çatdıran AİDA respublikamı
zınxaricisiyasətprioritetlərinin
uğurlahəyatakeçirilməsinəxid
mətedir.
Keçmişdə insanların fərqli

sahələrə investisiya yatıranda
ola bilsin ki, mədəni aspektlə
ri gözardı etdiyini vurğulayan
E.Mehdiyev iqtisadi səbəblər
dənfərqliolaraqmədənisəbəb
lərin investisiyanınuğurqazan
masına mütləq təsir edəcəyinə
inamınıbildirdi.
Tatarıstan İnvestisiya İnkişafı

Agentliyinin (Rusiya) nümayən
dəsiAlinaRavzutdinovaölkəsi
ninmədənihəyatıhaqqındada
nışdı. O, Tatarıstanda 170dən
çoxölkəninvətəndaşlarınınsülh
şəraitindəyaşadığınıbildirdi.
Sondamövzuətrafındatədbir

iştirakçılarının sualları cavab
landırıldı.
Qeydedəkki,oktyabrın29da

isəsammit iştirakçılarıŞuşavə
Füzulişəhərlərinəsəfəredəcək,
Gəncə şəhərində Nizami Gən
cəvinin880illiyiiləbağlımədəni
tədbirlərdəiştirakedəcəklər.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

İqtisadi tərəqqi ilə mədəni inkişafın 
ahəngdarlığını necə təmin etməli?
Azərbaycan İnvestisiya və Mədəniyyət Sammitində müzakirə olunub

“Ölkəmizdə multikultural cəmiyyətin 
formalaşmasında Nizaminin də rolu var”

Sammitin ikinci günü panel iclaslarla davam edib

“Şəhidlik əbədi zirvədir” kitabı Moskvada təqdim olunub
RusiyadakıAzərbaycandiaspo-
rununfəallarındanbiri,iqtisa-
diyyatelmlərinamizədi,dosent
AybənizRüstəmovanın“Şəhidlik
əbədizirvədir”(“Staloveçnoy
slavoyqeroyskayasmert”)
kitabınıntəqdimatıkeçirilib.
TəqdimatdaAzərbaycanın
RusiyadakıSəfirliyinin,Rusiya
AzərbaycanlıGənclərBirliyinin
(RAGB)nümayəndələri,rusiyalı
ziyalılariştirakediblər.

Kitabda44günlükVətənmüharibəsi şəhidləri
barədəməlumatlar yer alıb. Tədbiri Rusiya Və
killər Gildiyasının vitseprezidenti İlqar Hacıyev
açaraqqeydedibki,AliBaşKomandanİlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləAzərbaycanOrdusutorpaqları
mızıdüşmənişğalındanazadedib.ButarixiQə
ləbəyəgörəşəhidlərimizəəbədiyyənborcluyuq.
Kitabınhələlikyalnızbirincicildininnəşrolundu

ğunubildirənmüəllifAybənizRüstəmovadeyib:
“BirincicilddəQarabağuğrundacanındankeçən
şəhidlərimizdən577sihaqqındaməlumatyerləş
dirilib. Bu kitabın növbəti cildlərində hissəhissə
üçminə yaxın şəhidimiz haqqında ətrafıməlu
matverəcəyik.Ümumilikdəbeşcildlikkitabnəşr
etməyi planlaşdırırıq. Harada yaşamağımızdan
asılıolmayaraq,biz tariximizi,Qarabağuğrunda
şəhid olan soydaşlarımızı unutmamalı, onların
adlarınıgələcəknəsillərüçünəbədiləşdirməliyik”.

Moskvadakı Dövlət İdarəetmə Universite
tinin professoru SergeyQarnikQarabağmü
haribəsinin şəhidlərindən bəhs edən kitabın
orijinal xatirə janrında yazıldığını bildirib: “Ki
tabda hər bir şəhid haqqında ətrafıməlumat
yeralıb.MüəllifkitabdaAzərbaycandaVətəni
üçüncanındankeçməyəhazırolangəncnəs
lin yetişdiyini qürurla ifadə edə bilib. Sözsüz
ki,bu,Azərbaycandagənclərinvətənpərvərlik
ruhunda tərbiyəsi üçüngörülən işlərinbəhrə
sidir”.
Rusiyanın Xalq rəssamı Nikas Safronov,

Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnsti
tutunun dosenti Abuzər Bağırov, rəssam Rauf
Məmmədov,RAGBninməsulkatibiCeyhunHü
seynov, politoloq Ruslan Səfərov və başqaları
VətənmüharibəsindəAzərbaycanxalqınıngös
tərdiyiqəhrəmanlıqlardandanışıblar.
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Vətənmüharibəsidöv
ründəErmənistansilahlı
qüvvələritərəfindənBər
dəşəhərindətörədilən

qanlıterrordanbirilötdü.

2020-ci il okt yab rın 28-də Er-
mə nis tan si lah lı qüv və lə ri tə-
rə fin dən Bər də şə hə rin də dinc 
sa kin lə rin sıx hə rə kət də ol du ğu 
və ti ca rət ob yekt lə ri nin yer ləş di yi 
əra zi yə bey nəl xalq hü quq la qa-
da ğan olun muş ka set li bom ba-
lar dan is ti fa də olun maq la ra ket 
zər bə lə ri en di ri lib. Nə ti cə də ara-
la rın da uşaq və qa dın lar da ol-
maq la, 21 dinc sa kin hə lak olub, 
70-dən çox şəxs ya ra la nıb. Şə-
hər də yer lə şən ev lə rə, mül ki inf-
rast ruk tur ob yekt lə ri nə və nəq-
liy yat va si tə lə ri nə kül li miq dar da 
zi yan də yib.

Bun dan bir gün əv vəl – okt yab-
rın 27-də tə ca vüz kar Er mə nis tan 
si lah lı qüv və lə ri tə rə fin dən Bər-
də ra yo nu nun Qa ra yu sif i kən di 
ağır ar til le ri ya dan atə şə tu tul-
muş, nə ti cə də 5 dinc sa kin hə lak 
ol muş du. Və tən mü ha ri bə si nin 
ge di şin də – 5, 8, 27, 28 okt yabr 
və 7 no yabr da Bər də ra yo nu nun 
müx tə lif si lah lar dan, ra ket və qa-
da ğan olun muş ka set li bom ba-
lar dan atə şə tu tul ma sı nə ti cə sin-
də ümu mi lik də 29 ra yon sa ki ni 
hə lak olub, 112 nə fər ya ra la nıb. 

Bər də ter ro ru za ma nı hə lak 
olan sa kin lər dən bi ri də Ley la 
Mus ta fa ye va dır. Qı zı Se vinc Mus-
ta fa ye va bil di rib ki, o, bi rin ci ra ket 
dü şən dən son ra in san la ra kö mək 
üçün ev dən kü çə yə qa çar kən 
ikin ci ra ke tin part la ma sı nə ti cə-
sin də hə lak olub: “Anam dar va-
za dan çı xan za man ikin ci ra ket 
part la yıb. Qəl pə lər ana mın qo lu nu 
kəs miş, kü rə yi nə, ürə yi nə gir miş-
di. Biz Bər də də ikin ci Xo ca lı fa-
ciəsi ni ya şa dıq. Bər də ter ro ru XXI 
əsr də olan ikin ci Xo ca lı fa ciəsi idi. 

Av to mo bil də ya nan lar, ba şı bə də-
nin dən ay rı lan lar... Çox dəh şət li, 
çə tin, ağır gün lər idi. Evi miz də 
da ğıl mış dı... Hə lə də ya ra mız sa-
ğal mır. Evi miz də, bü tün da ğın tı lar 
da dü zə lə bi lər, am ma ru hu mu zun 
da ğın tı la rı hə lə də qal maq da dır”.

Qeyd edək ki, Er mə nis tan si lah-
lı qüv və lə ri 44 gün lük mü ha ri bə 
za ma nı Bər də ilə ya na şı, Azər-
bay ca nın di gər ya şa yış mən tə qə-
lə ri ni də atə şə tu tub. Er mə nis tan 
tə rə fin dən 4, 5, 8, 11 və 17 okt-
yabr ta rix lə rin də Gən cə şə hə ri nin 

ra ket atə şi nə tu tul ma sı nə ti cə sin-
də ümu mi lik də 26 mül ki şəxs hə-
lak olub, 175 nə fər ya ra la nıb.

Düş mə nin tə ca vüz kar hü cum-
la rı nə ti cə sin də Go ran boy ra-
yo nun da 8 mül ki şəxs, Tər tər 
ra yo nun da 17 nə fər, Bey lə qan ra-
yo nun da 2 nə fər, Ağ ca bə di ra yo-
nun da 1 nə fər, Fü zu li ra yo nun da 
3 nə fər, Ağ dam ra yo nun da 7 nə-
fər hə lak olub. Min gə çe vir şə hə-
rin də 4 nə fər, Daş kə sən ra yo nun-
da 1 nə fər, Cəb ra yıl ra yo nun da 
(Co cuq Mər can lı) 1 nə fər, To vuz 
ra yo nun da 1 nə fər ya ra la nıb.

Və tən mü ha ri bə si nin ge di şin də 
Er mə nis ta nın Azər bay ca nın ya şa-
yış mən tə qə lə ri ni atə şə tut ma sı nə-
ti cə sin də 1-i kör pə, 11-i uşaq, 27-si 
qa dın, 54-ü ki şi ol maq la, ümu mi lik-
də 93 mül ki şəxs hə lak olub, 454 
mül ki və tən daş ya ra la nıb. 

Er mə nis tan Azər bay ca nın 
cəb hə xət tin dən uzaq da yer lə-
şən şə hər və kənd lə ri nə qa da-
ğan olun muş si lah lar la hü cum 
edə rək dinc in san la rı məq səd li 
şə kil də öl dü rüb, bu nun la da, mü-
ha ri bə ci na yə ti və in san lıq əley-
hi nə ci na yət tö rə dib.

AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsiZər
dabrayonMərkəziKitabxanasınınəmək
daşlarıVətənmüharibəsişəhidiFaiq
Vəlizadəninanımgünüiləəlaqədarailəsi
iləgörüşüb,məzarınıziyarətediblər.Ucar
RayonTarixDiyarşünaslıqMuzeyində
Vətənmüharibəsindəşəhidolmuşucar
lılarınşəxsiəşyalarındanibarət“Danışan
əşyalar”adlısərgitəşkiledilib.

Xaç maz Re gional Mə də niy yət İda rə si Qu-
ba ra yon MKS-nin Al pan kənd ki tab xa na sın-
da Və tən mü ha ri bə si nin il dö nü mü ilə əla qə dar 
təd bir ke çi ri lib. MKS-nin İq riq kənd ki tab xa na-
sın da II Qa ra bağ mü ha ri bə si şə hi di Əli İb ra hi-
mo vun anım gü nü ilə əla qə dar təd bir ke çi ri lib. 
MKS-nin Gül tə pə, Mö hüc və Tü lər kənd ki tab-
xa na la rı nın əmək daş la rı və oxu cu la rı Və tən 
mü ha ri bə si şə hi di Cey hun İsa ye vin do ğum gü-
nü ilə əla qə dar mə za rı nı zi ya rət edib lər. 

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Oğuz 
ra yon Ta yıf ı kənd klu bun da Və tən mü ha ri-
bə sin də iş ti rak edən “Ta rix ya zan müəl lim lər” 
ad lı təd bir ke çi ri lib. Ba la kən ra yon Hey dər Əli-
yev Mər kə zin də Qu bad lı ra yo nu nun düş mən 
iş ğa lın dan azad olun ma sı nın (25 okt yabr) il-
dö nü mü ilə əla qə dar təd bir ke çi ri lib. Ba la kən 
ra yon Kor ta la kənd Di yar şü nas lıq evi Və tən 
mü ha ri bə si nin şə hi di Əs gər Hü sey no vun ailə-
si ilə gö rü şüb lər. Qa ra və li kənd Di yar şü nas-
lıq evi nin əmək daş la rı II Qa ra bağ mü ha ri bə si 
şə hi di Fuad Şa ba no vun anım gü nü ilə əla qə-
dar ailə si nə baş çə kib, mə za rı nı zi ya rət edib-
lər. Ba la kən ra yon Hə ni fə kənd Di yar şü nas lıq 
evin də “Zə fər sal na mə si” baş lı ğı al tın da də-
yir mi ma sa təş kil olu nub.

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si, Qa-
zax Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin dəs tə yi, ra yon 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Qu-
bad lı ra yo nu nun iş ğal dan azad olun ma sı nın 
il dö nü mü ilə əla qə dar təd bir ke çi ri lib. Təd bir-
də re gional ida rə nin rəisi El bəy Əli və di gər 
qo naq la rın çı xış la rı olub. H.Arif adı na Ağs ta fa 
şə hər Uşaq mu si qi mək tə bin də “Zə fə rə doğ-
ru ad dım” baş lıq lı də yir mi ma sa ke çi ri lib. Qa-
zax şə hər 1 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə bin də 
“Zən gin ta ri xi ilə se çi lən Qu bad lı azad edil di” 
ad lı təd bir təş kil olu nub. Qa zax Ra yon Ta-
rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin əmək daş la rı 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə si nin şə hid gi zi ri Ta-
hir İs ma yı lo vun ailə si ni zi ya rət edib lər. To vuz 

ra yon Qov lar şə hər Uşaq mu si qi mək tə bin də 
“Qu bad lı bi zim dir!” ad lı də yir mi ma sa təş kil 
edi lib. To vuz ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si nin şə hid baş 
ley te nan tı Əf şan Hü sey no vun anım təd bi rin-
də iş ti rak edib lər. To vuz ra yon Mər kə zi Ki tab-
xa na sı nın əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si şə-
hi di Mü na sib Yu si fo vun ailə si nə baş çə kib lər.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si Gən cə 
şə hər MKS-nin 3 say lı ki tab xa na fi lialı nın kol-
lek ti vi Və tən mü ha ri bə si şə hi di Na dir Ab bas-
qu li ye vin ailə si ilə “Şə hid lər şə rəf zir və si dir” 
ad lı gö rüş ke çi rib. Kəl bə cər ra yon Aşıq Şəm-
şir adı na Mə də niy yət evi nin kol lek ti vi Və tən 
mü ha ri bə sin də mən fur düş mən tə rə fin dən 
Gən cə şə hə ri nə ra ket zər bə lə ri nə ti cə sin də 
hə lak olan la rın xa ti rə si ni yad et mək üçün fa-
ciənin baş ver di yi əra zi ni zi ya rət edib lər.

Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si Ni za mi 
Gən cə vi adı na Ma sal lı ra yon Mə də niy yət Mər-
kə zi nin nəz din də fəaliy yət gös tə rən Xalq teat rı 
“Si la ha sa rı lan yurd oğul la rı” ad lı ədə bi-bə dii 
kom po zi si ya sı nı nü ma yiş et di rib. Ya zı çı-pub-
li sist Nu rəd din Ədi loğ lu nun Və tən mü ha ri bə si 
şə hid lə ri nin hə ya tı və dö yüş yo lun dan bəhs 
edən ya zı la rı əsa sın da ha zır lan mış kom po zi-
si ya ma raq la qar şı la nıb. Da ha son ra re gional 
ida rə nin rəisi Bəx ti yar Qı lın cov şə hid ailə lə ri ilə 
gö rü şüb. Ma sal lı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə-

zi nin təş ki lat çı lı ğı ilə “Zə fər ta ri xi miz” la yi hə si 
çər çi və sin də “Azər bay ca nın şan lı ta ri xi” möv-
zu sun da növ bə ti təd bir ke çi ri lib.

Bər də Re gional Mə də niy yət İda rə si Bər də 
ra yon MKS-nin Sə məd Vur ğun adı na Mər-
kə zi Ki tab xa na sın da Və tən mü ha ri bə si nin 
şə hid pol kov nik-ley te nan tı El za min Təh mə-
zo vun do ğum gü nü mü na si bə ti lə ailə üzv lə ri 
ilə “Adı na və an dı na sa diq qəh rə man” ad lı 
gö rüş təş kil edi lib.

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə si Qə-
bə lə Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yin də 
“30 il lik həs rət bit di” möv zu sun da də yir mi 
ma sa ger çək lə şib. Şa ma xı Döv lət Rəsm Qa-
le re ya sın da “Qa ra bağ Azər bay can dır!” ad lı 
sər gi ke çi ri lib.

Bi lə su var Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Neft ça la Döv lət Rəsm Qa le re ya sı, ra yon Ta-
rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi və Mə də niy yət Mər-
kə zi nin əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si şə hi di 
Səid Cə fə ro vun ailə si ni zi ya rət edib lər.

Sum qa yıt Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Sum qa yıt Döv lət Rəsm Qa le re ya sın da “Zə-
fər Gü nü nün rəng lə ri” ad lı rəsm sər gi si ke-
çi ri lib. Sər gi də şə hər İn cə sə nət mək tə bi şa-
gird lə ri nin Zə fər Gü nü nə həsr edi lən rəsm lə ri 
nü ma yiş olu nub.  İda rə nin Xı zı ra yon nü ma-
yən də li yi nin əmək daş la rı II Qa ra bağ mü ha ri-
bə si şə hi di Alik İsa ye vin anım mə ra si min də 
iş ti rak edib lər.

Kür də mir Re gional Mə də niy yət İda rə si nin 
əmək daş la rı Və tən mü ha ri bə si şə hi di Tu ral 
Ey yu bo vun anım mə ra si mi nə qa tı lıb lar.

Ağ ca bə di Re gional Mə də niy yət İda rə si Ağ-
dam ra yon MKS-nin Mər kə zi Ki tab xa na sı ra-
yo nun 68 say lı köç kün tam or ta mək tə bin də 
Qu bad lı nın iş ğal dan azad olun ma sı nın il dö-
nü mü ilə əla qə dar təd bir ke çi rib. La çın Ta rix-
Di yar şü nas lıq Mu ze yin də Və tən mü ha ri bə si 
şə hi di Şah gün düz Cab ba ro va həsr olun muş 
“Göz lə yin dağ lar, gə li rəm” ad lı anım təd bi ri 
ke çi ri lib.

“Nizami-880” adlı musiqili 
ədəbi-bədii kompozisiya təqdim edilib

GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsinintabeliyindəfəaliyyətgös
tərənGəncəşəhərUşaqincəsənətməktəbioktyabrın27də“Ni
zami–880”adlımusiqiliədəbibədiikompozisiyatəqdimedib.

Əv vəl cə mək tə bin di rek to ru Ra mail Ata yev çı xış edə rək bil di rib ki, 
“Ni za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də Gən cə Re gional Mə də niy yət İda-
rə si nin mə də niy yət müəs si sə lə rin də sil si lə təd bir lər ke çi ri lir. Şə hər 
Uşaq in cə sə nət mək tə bi də da hi şairin yu bi le yi nə töh fə ha zır la yıb.

Sse na ri müəl li fi Gü nay Hü seyn li, mu si qi tər ti bat çı sı Mə sud Kə-
ri mov olan kom po zi si ya da Ni za mi Gən cə vi nin söz lə ri nə ya zıl mış 
mah nı və ro mans lar ifa olu nub, şairin qə zəl lə ri oxu nub. Müəl lim-
lər dən Gül mi ra Həm zə ye va Üze yir Ha cı bəy li nin “Sən siz”, “Sev gi li 
ca nan”, Fik rət Əmi ro vun “Gü lüm” ro mans la rı nı, Ədi lə Hü sey no va 
“Dil keş”, Cə va hir İs ma yı lo va “Ma hur”, Zaur Da da şov “Şur”, “Şi-
kəs te yi-fars” təs nif ə ri ni ifa edib lər. 

Şa gird lər dən Ay su Ab ba so va və Mu rad Məm məd li nin (tar) ifa-
sın da Qa ra Qa ra ye vin “Yed di gö zəl” ba le tin dən “Aişə nin rəq si”, 
“Vals” təq dim edi lib. Mək tə bin “Gən cə qön çə lə ri” rəqs an samb lı 
(bə dii rəh bər Xa liq Əli yev) li rik rəqs ifa edib. Gən cə Döv lət Kuk la 
Teat rı nın rəs sa mı və akt yo ru Mə həm məd Ha cı yev Ni za mi Gən cə-
vi ro lun da səh nə yə çı xıb.

Son da Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si nin rəisi Va sif Cən-
nə tov kom po zi si ya nın ha zır lan ma sı na gö rə mək tə bin rəh bər li yi-
nə, pe da qo ji kol lek ti vi nə min nət dar lı ğı nı bil di rib.

“Qarabağ inciləri” – 
regional idarənin yeni layihəsi

BərdəRegionalMədəniyyətİdarəsininTərtərnümayəndə
liyivərayonHeydərƏliyevMərkəzininbirgətəşkilatçılığıilə
“Qarabağinciləri”layihəsinəbaşlanılıb.Layihəişğaldanazad
olunmuşbölgələrintarixi,coğrafiyası,floravəfaunası,adət
ənənələri,şifahixalqyaradıcılığıvətanınmışşəxsiyyətlərini
təbliğetməkməqsədidaşıyır.

La yi hə üz rə “Qa ra ba ğın ta ri xi şəx siy yət lə ri” ad lı ilk möv zu da hi 
bəs tə kar, Azər bay can pro fes sional mu si qi si nin ba ni si Üze yir Ha-
cı bəy li yə həsr olu nub. 

Re gional ida rə nin Tər tər ra yo nu üz rə nü ma yən də si Cey hun İs-
ma yıl za də və Hey dər Əli yev Mər kə zi nin di rek to ru Sə li mə Yu si bo-
va böl gə nin ta nın mış şəx siy yət lə ri haq qın da söz açıb lar. Son da 
Ü.Ha cı bəy li yə həsr edil miş vi deoçarx gös tə ri lib, bəs tə ka rın mah-
nı la rı ifa olu nub.

Mədəniyyət müəssisələrindən qısa xəbərlər
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiƏlisultanSadıxov
SalyanDövlətRəsmQalereyasınınəməkdaşlarıiləgörüşüb.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si Sa mux ra yon MKS-nin Qa-
raağac lı qə sə bə ki tab xa na fi lialın da “Ni za mi Gən cə vi – 880” ad lı 
ki tab sər gi si təş kil olu nub. 

Ağs ta fa Re gional Mə də niy yət İda rə si Ağs ta fa ra yon Mə də-
niy yət Mər kə zin də Ye ni Azər bay can Par ti ya sı na ye ni da xil olan 
əmək daş lar la gö rüş ke çi ri lib.

Sa bi ra bad Re gional 
Mə də niy yət İda rə-
si Sa bi ra bad ra yon 
MKS-nin tə şəb bü sü 
ilə Azər bay can Ya zı-
çı lar Bir li yi Aran böl-
mə si nin səd ri Sər vaz 
Hü sey noğ lu nun “Bir 
ocaq ba şın da. Aran 
ədə bi top lu su” ki ta bı-
nın təq di ma tı ke çi ri lib. 
Re gional ida rə nin rəisi 

Fə rid Qur ban za də gənc lə rin bə dii-es te tik zöv qü nün for ma laş ma-
sın da Aran ədə bi mü hi ti nin ro lu nu vur ğu la yıb və müəl li fi təb rik edib. 

Sum qa yıt Re gional Mə də niy yət İda rə si Nə ri man Nə ri ma nov 
adı na Sum qa yıt şə hər Mə də niy yət Mər kə zin də “Dost luq” Mə də-
niy yət evi nin di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət iş çi si As lan Fə tul-
la ye vin 65 il lik yu bi le yi qeyd olu nub. İda rə nin rəisi Rə şad Əli yev 
yu bil ya rı təb rik edə rək ona re gional ida rə nin fəx ri fər ma nı nı və 
xa ti rə hə diy yə si təq dim edib.

Sum qa yıt şə hər Qa ra Qa ra yev adı na 1 nöm rə li Uşaq mu si qi 
mək tə bi nin şa gird lə ri “Herbst Symp ho nie – Ber lin 2021” on layn 
ifa çı lıq mü sa bi qə sin də yük sək nə ti cə əl də edib lər. For te piano üz-
rə Ay tac Və li za də və Va le ri ya Ol xo va 1-ci, Səid Və li za də, Ay su 
Məm məd za də, Ay la Pə na ho va və İn ci Və li za də 2-ci də rə cə li lau-
reat ad la rı nı qa za nıb lar.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda-
rə si Qax ra yon Qum kənd Sə nət-
kar lıq evi və kənd ki tab xa na sı nın 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “Cən nə tim 
– Qa ra bağ” ad lı bə dii qi raət mü-
sa bi qə si ke çi ri lib. Ra yo nun Gül lük 
kənd Mə də niy yət evin də “Ya ra dı cı 
əl lər” ad lı rəsm sər gi si təş kil olu-
nub. Sər gi də kənd mək təb li lə ri nin 
əl iş lə rin dən iba rət, əsa sən Və tən 
mü ha ri bə si ni və tə biət mən zə rə-
lə ri ni əks et di rən rəsm lər yer alıb. 

Ağ ca bə di Re gional Mə də niy-
yət İda rə si Ağ dam ra yon MKS-
nin Mər kə zi Ki tab xa na sın da 
“Və tən pər vər lik möv zu su bə dii 

ədə biy yat da” ad lı “ki tab həf tə si” təş kil edi lib.
Ma sal lı Re gional Mə də niy yət İda rə si Ma sal lı ra yon Mər kə zi Ki-

tab xa na sın da gör kəm li akt ri sa, Xalq ar tis ti Nə ci bə Mə li ko va nın 
(1921-1992) 100 il li yi ilə əla qə dar təd bir ke çi ri lib. To kioda təş kil 
edil miş XVI Yay Pa raolim pi ya Oyun la rın da 100 metr mə sa fə yə 
brass üsu lu ilə üz mə ya rı şın da qı zıl me dal qa za nan, əs lən Ma-
sal lı dan olan Və li İs ra fi lov ilə gö rüş ke çi ri lib. İd man çı nın şə rə fi nə 
təş kil edi lən kon sert də ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nin in cə sə nət 
us ta la rı tə rə fin dən bir-bi rin dən zövq lü mu si qi lər ifa olu nub.

Saz-söz ustadının 200 illiyi münasibətilə

LənkəranRegionalMədəniyyətİdarəsi
LənkəranşəhərHeydərƏliyevMərkəzi
nintəşkilatçılığıilə“AşıqƏləsgərinsazvə
sözdünyası”mövzusundatədbirkeçirilib.
AstararayonMərkəziKitabxanasındaAşıq
Ələsgərin200illikyubileyinəhəsrolunmuş
tədbirdəsənətkarınşeirlərindənnümunə
lərsöylənilib,sözlərinəbəstələnmişmah
nılarifaedilib.Sondasərgiyəbaxışolub.

Gən cə Re gional Mə də niy yət İda rə si Gən-
cə şə hər T.Ha cı yev adı na 2 nöm rə li Uşaq 
mu si qi mək tə bin də us tad aşı ğın 200 il li yi nə 
həsr edi lən təd bir də təh sil oca ğı nın müəl-
lim lə ri nin ifa sın da saz ha va la rı səs lən di ri lib. 
Sa mux şə hər Uşaq mu si qi mək tə bin də təş-
kil edi lən təd bir də isə mək tə bin müəl lim lə ri 
Aşıq Ələs gə rin söz lə ri nə ya zıl mış mah nı la rı 
ifa edib lər. Go ran boy Döv lət Rəsm Qa le re-
ya sın da “Qüd rət li söz us ta dı Aşıq Ələs gər” 
ad lı də yir mi ma sa və sər gi təş kil edi lib.

Kür də mir Re gional Mə də niy yət İda rə si 
Kür də mir Ra yon Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze-
yi, Mə də niy yət Mər kə zi və MKS-nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə Aşıq Ələs gə rin yu bi le yi ilə 
bağ lı də yir mi ma sa ke çi ri lib.

Şə ki Re gional Mə də niy yət İda rə si Şə ki şə-
hər Baş Zəy zid kənd Sə nət kar lıq evin də “Haqq 
aşı ğı” ad lı ədə bi-bə dii ax şam ke çi ri lib. Ba la kən 
ra yon Ka tex kənd folk lor evi nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Aşıq Ələs gər poezi ya sı haq qın da dü şün cə lər” 
baş lı ğı al tın da də yir mi ma sa ger çək lə şib. 

İs ma yıl lı Re gional Mə də niy yət İda rə si İs-
ma yıl lı ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zin də Aşıq 
Ələs gə rin yu bi le yi nə həsr olun muş təd bir ke-
çi ri lib. Çı xış lar dan son ra saz-söz us ta dı ilə 
bağ lı sə nəd li film nü ma yiş et di ri lib. Qə bə lə 
ra yon MKS-nin Za lam kənd ki tab xa na sın da 
ke çi ri lən təd bir də oxu cu lar Aşıq Ələs gə rin 
şeir lə ri ni səs lən di rib lər.

Şəm kir Re gional Mə də niy yət İda rə si Şəm-
kir ra yon MKS-nin Oxu cu la ra xid mət şö bə-
sin də “Saz-söz us ta dı” baş lı ğı al tın da ədə bi-
bə dii ge cə ke çi ri lib.

Ermənistanın Bərdədə törətdiyi 
qanlı terrordan bir il ötdü

“Mənim atam qəhrəmandır”
XaçmazRegionalMədəniyyətİdarəsi
QusarrayonHeydərƏliyevMərkəzində
Vətənmüharibəsişəhidlərininövladları
üçün“Mənimatamqəhrəmandır”layi
həsihəyatakeçirilir.

Ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi nə də vət 
edi lən şə hid öv lad la rı və ailə üzv lə ri mər-
kəz lə ta nış lıq dan son ra Uşaq in cə sə nət və 
şə hər 4 say lı tam or ta mək tə bin şa gird lə-
ri nin ifa sın da kon sert proq ra mı nı din lə yib, 
ki no zal da ciz gi film lə ri ni seyr edib lər. 

Şə hid öv lad la rı qəh rə man ata la rı haq qın-
da ürək söz lə ri ni bö lü şə rək müx tə lif mah-
nı lar və şeir lər səs lən di rib, daş lar üzə rin də 
rəsm lər çə kib lər. 

Təd bi rin so nun da şə hid öv lad la rı na Qu sar 
ra yon Hey dər Əli yev Mər kə zi və Gənc lə rin İn-
ki şaf və Kar ye ra Mər kə zi Qu sar ra yon nü ma-
yən də li yi tə rə fin dən hə diy yə lər təq dim olu nub.

Qəhrəmanlar unudulmur
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əvvəli səh. 1-də
Rek tor Azər bay can klas sik mu si qi si nin 

in ki şa fın da rus bəs tə kar la rı nın və pe da-
qoq la rı nın ro lun dan da da nı şıb. Bil di rib ki, 
BMA-nın 100 il lik yu bi le yi nin Mosk va Kon-
ser va to ri ya sın da qeyd olun ma sı həm Azər-
bay ca nın, həm də Ru si ya nın mə də ni hə ya-
tın da əla mət dar ha di sə dir.

P.İ.Çay kovs ki adı na Mosk va Döv lət Kon-
ser va to ri ya sı nın rek to ru Alek sandr So ko lov 
BMA-nı yu bi ley mü na si bə ti lə təb rik edə rək 
de yib: “Mən həm kar la rı mı, dos tum Fər had 
Bə dəl bəy li ni təb rik et mək is tə yi rəm. Yu-
var laq 100 rə qə mi çox şey dən xə bər ve rir. 
Bu, pe şə kar us ta lıq və in ki şaf üçün ar tıq 
fun da men tal tə məl de mək dir”. A.So ko lov 
vur ğu la yıb ki, BMA-nın yu bi le yi nin Mosk va 
Kon ser va to ri ya sı nın Bö yük za lın da qeyd 
olun ma sı iki öl kə nin mu si qi dün ya sı ara sın-
da yax şı ənə nə lə rin da va mı dır: “Bi zim əla-
qə lə ri miz gə lə cək nə sil lər tə rə fi n dən müt ləq 
da vam et di ril mə li dir”.

Son ra yu bi ley kon ser ti təq dim edi lib. 
Kon sert də BMA-nın ta nın mış mə zun la rı 

da iş ti rak edib lər. SS Rİ Xalq ar tis ti Fər had 
Bə dəl bəy li, Azər bay ca nın Xalq ar tist lə ri 
Yal çın Adı gö zəl za də, Mu rad Adı gö zəl za-
də, Sa mir Cə fə rov, Alim Qa sı mov, Mu rad 
Hü sey nov, Ye ga nə Axun do va, Əmək dar 

ar tist lər Fuad İb ra hi mov, El vin Qə ni yev, 
Sa hib Pa şa za də, Azər Za də, İl ham Nə zə-
rov, Fər qa nə Qa sı mo va, bey nəl xalq mü sa-
bi qə lər laureatı Sel can Nə sib li, da hi Bül-
bü lün nə və si Mur tu za Bül bül və baş qa la rı 
səh nə yə çı xıb lar.

Proq ram da Mi xail Pletn yo vun rəh bər li yi 
ilə Ru si ya Mil li Or kest ri nin ifa sın da Azər bay-
can mu si qi si nin klas sik lə ri Üze yir Ha cı bəy li, 
Qa ra Qa ra yev, Fik rət Əmi rov və Ni ya zi nin, 
elə cə də Qər bi Av ro pa və rus bəs tə kar-
la rı nın əsər lə ri yer alıb. Da hi Üze yir Ha cı-
bəy li nin “Ko roğ lu” ope ra sı nın uver tü ra sı ilə 
açı lan kon sert proq ra mı di ri jor Yal çın Adı gö-
zəl za də nin rəh bər li yi ilə Alim Qa sı mo vun və 
Fər qa nə Qa sı mo va nın ifa sın da “Qa ra bağ 
şi kəs tə si” ora to ri ya sı nın fi  na lı ilə ba şa ça tıb.

Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nin və 
mu si qi təh si li nin in ki şa fın da əvəz siz rol 
oy na yan Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı zən gin yol ke çib. Da hi Üze-
yir Ha cı bəy li nin səy lə ri sa yə sin də ya ra-
dıl mış bu sə nət mə bə di yük sə kix ti sas lı 
kadr lar ye tiş di ri lən us ta lıq mək tə bi nə çev-
ri lib. İl kin mər hə lə də Üze yir Ha cı bəy li nin 
Mosk va, Le ninq rad və Ru si ya nın di gər 
şə hər lə ri nin kon ser va to ri ya la rın dan də vət 
et di yi rus mu si qi mə də niy yə ti nin gör kəm li 
xa dim lə ri Azər bay can da mil li kadr la rın ye-
tiş di ril mə si nə, ifa çı lıq mək tə bi nin in ki şa-
fı na mü hüm töh fə lər ve rib lər. M.Bren ner, 

G.Şa ro yev, V.Koz lov, L.Rost ro po viç, S.Bre-
ta nits ki, İ.Tu riç, V.An şe le viç, N.Spe rans ki 
və bir çox di gər mə də niy yət xa dim lə ri nin 
ad la rı bö yük min nət dar lıq his si ilə çə ki lir, 
on la rın sa yə sin də Ba kı keç miş So vet İt ti fa-
qın da mu si qi mər kə zi sta tu su qa za nıb.

sənət 5 Bizi hələ də vahid mədəni məkan birləşdirir
P.İ.Çay kovs ki adı na Mosk va Döv lət Kon ser va to ri ya sın da Ü.Ha cı-
bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 100 il li yi mü na si bə ti-
lə ke çi ri lən kon ser tin iş ti rak çı və ta ma şa çı la rı – Azər bay ca nın və Ru-
si ya nın ta nın mış mə də niy yət xa dim lə ri təəs sü rat la rı nı bö lü şüb lər.

Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri, Xalq ar tis ti Po lad Bül bü loğ lu:
– Mən də Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın da, Qa ra Qa ra ye vin sin-

fi n də təh sil al mı şam və 1968-ci il də Bəs tə kar lıq fa kül tə si ni bi tir-
mi şəm. Azər bay ca nın Ru si ya da kı sə fi  ri ki mi BMA-nın yu bi le yi nin 
Mosk va da ke çi ril mə si üçün əlim dən gə lə ni et mi şəm. Açı ğı nı de-
yim ki, çox cid di prob lem lər, ko ro na vi rus la bağ lı məh du diy yət lər 
var idi. Şa dam ki, iş ti rak çı la rın ha mı sı Mosk va ya gə lə bi lib və biz 
BMA-nın yu bi le yi ni dün ya nın ən ta nın mış kon sert zal la rın dan bi-
ri olan Mosk va Kon ser va to ri ya sı nın Bö yük sa lo nun da ke çi ri rik. 
Təd bi rin təş ki li nə gö rə Hey dər Əli yev Fon du na tə şək kü rü mü bil-
di ri rəm və Qə lə bə mi zin bir il li yi ərə fə sin də be lə bir təd bi rin ke çi-
ril mə sin dən qü rur du yu ram.

BMA-nın rek to ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Fər had Bə dəl bəy li:
– İlk növ bə də Hey dər 

Əli yev Fon du na min-
nət dar lı ğı mı bil dir mək 
is tər dim, çün ki bu təd-
bir Fon dun tə şəb bü sü 
və təş ki lat çı lı ğı ilə baş 
tu tub. Üze yir bə yin qur-
du ğu aka de mi ya mı zın 
100 il li yi nin Mosk va Kon-
ser va to ri ya sı nın Bö yük 
za lın da qeyd olun ma sı 
bö yük şə rəf dir. Mu si qi çi-
lə ri mi zi dün ya nın ən yax şı sim fo nik or kestr lə rin dən bi ri – Mi xail 
Pletn yo vun rəh bər li yi ilə Ru si ya Mil li Or kest ri mü şa yiət edir. Bu 
gün biz Pre zi dent İl ham Əli ye vin, Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri-
ban Əli ye va nın Qa ra ba ğın azad edil miş tor paq la rı na sə fər lə ri-
ni iz lə yi rik və bu ha di sə lər bi zi dün ya nın ən yax şı səh nə lə rin də 
çı xış et mə yə hə vəs lən di rir. Təd bi rin təş ki li üçün Azər bay ca nın 
Ru si ya da kı Sə fi r li yi nə, dos tum Po lad Bül bü loğ lu na da tə şək kü-
rü mü bil di ri rəm. O da bi zim aka de mi ya nın mə zu nu dur. 

Mosk va Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın rek to ru Alek sandr So ko lov:
– Mosk va və Ba kı kon ser va to ri ya la rı nı möh kəm dost luq əla-

qə lə ri bağ la yır. Bu, çox yax şı ənə nə dir. İn di biz gə lə cə yə bax-
ma lı, elə et mə li yik ki, bi zim tə lə bə lə ri miz, gə lə cək nə sil Ru si ya 
və Azər bay can mu si qi çi lə ri də qar şı lıq lı ya ra dı cı lıq mü ba di lə si nə 
eh ti yac duy sun lar.

Xalq ar tis ti Yal çın Adı gö zəl za də:
– Ta ri xi bir gün dür. Üze yir bə yin adı nı da şı yan aka de mi ya mı-

zın yu bi le yi ni Mosk va da qeyd edi rik. Biz ha mı mız bu təh sil oca-
ğı nın mə zu nu yuq. Bə zi lə ri mi zin va li deyn lə ri də, mə sə lən, mə nim 
atam, əmim bu ocaq da təh sil alıb lar. Bu gün kü kon ser tin da ha bir 
diq qət çə kən mə qa mı var. Düz 30 il əv vəl, 1991-ci il yan va rın 
20-də Mosk va Kon ser va to ri ya sı nın Bö yük za lın da “Qa ra bağ şi-
kəs tə si” ora to ri ya sı nın prem ye ra sı baş tut muş du. O za man mən 
və Alim Qa sı mov bu səh nə yə çıx dıq, an caq ora to ri ya nın adın da-
kı “Qa ra bağ” sö zü çı xa rıl dı və əsər “Va sif Adı gö zə lov, “Şi kəs tə” 
ki mi təq dim olun du. Otuz il keç di, tor paq la rı mız qa yıt dı və in di 
bu zal da “Qa ra bağ şi kəs tə si” ye ni dən ifa olu nur.

Ru si ya Pre zi den ti nin bey nəl xalq mə də ni əmək daş lıq üz rə xü-
su si nü ma yən də si Mi xail Şvıd koy:

– Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın ye tir mə lə ri nə dün ya nın hər 
ye rin də rast gəl mək olar. Bu gün BMA-nın yu bi le yi nin Mosk va 
Kon ser va to ri ya sı nın Bö yük sa lo nun da ke çi ril mə si gös tə rir ki, bi-
zi hə lə də va hid mə də ni mə kan bir ləş di rir. Mu si qi sər həd ta nı-
mır və bu gün Azər bay can mu si qi çi lə ri mosk va lı la ra unu dul maz 
bay ram bəxş et di lər. Bu, bir da ha sü but edir ki, Azər bay can və 
Ru si ya xalq la rı nı də rin dost luq əla qə lə ri bir ləş di rir.

TASS Agent li yi nin baş di rek to ru nun bi rin ci müavi ni Mi xail 
Qus man:

– Hey dər Əli yev Fon du nun Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın yu-
bi le yi ni Mosk va da ke çir mək tə şəb bü sü ol duq ca əla mət dar dır. 
Əf sa nə vi Ba kı Kon ser va to ri ya sın da Mosk va nın, Sankt-Pe ter-
bur qun da ta nın mış pe da qoq la rı dərs de yib lər. Azər bay ca nın ən 
yax şı mu si qi çi lə ri nin, BMA-nın məş hur mə zun la rı nın çı xı şı, da hi 
Azər bay can bəs tə kar la rı nın əsər lə ri nin səs lən mə si bu ge cə ni 
Mosk va nın mə də ni hə ya tın da əla mət dar ha di sə yə çe vi rir.

Xalq ar tis ti Alim Qa sı mov:
– Ü ze yir bə yin ya rat dı ğı kon ser va to ri ya nın 100 il li yi ni qeyd edi-

rik. Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı ta ri xi yol ke çib, bö yük şəx siy yət lər bu 
təh sil oca ğın da ye ti şib. Aka de mi ya nın yu bi le yi nin dün ya şöh rət li 
Mosk va Kon ser va to ri ya sın da qeyd edil mə si əla mət dar ha di sə dir.

Yad da şı mı iti lə yib onun ob raz lar qa le re ya sı nı xa tır la ma-
ğa ça lı şan da qə ri bə bir təs vir ya ran dı: uzaq la şan işıq la rın 
al tın da ağ frak ge yin miş, qır mı zı “kə pə nək” bağ la mış bir 
ki şi həs rət lə səh nə yə ba xır. Kə dər li və aman sız mən zə rə... 

Konk ret ya dım da de yil, kim de yib, am ma ma raq lı mü la hi zə-
dir: akt yor lar han sı yaş la rın da öl sə lər də, biz on la rın ölü mü nü 
za man sız ki mi qə bul edi rik. Yə qin bu da on la rın, əs lin də, şan sı, 
ən bö yük mü ka fat la rı dır. Çün ki dün ya ad lı səh nə də qal dıq la rı 
müd dət də yox, on dan son ra da xa tır la nır lar. 

Xalq ar tis ti, yax şı ifa çı Ağa xan 
Sal man lı za hir də ma hir yu mor 
us ta sı, da xil də us ta dra ma tiz-
mi ni yu mo run si la hı na çe vi rən 
uni kal akt yor lar dan bi ri idi. Onu 
ya da sa lar kən, is tər-is tə məz, 
səh nə nin, sə nə tin ağa ki mi qu-
lu, qul ki mi xa nı ola raq xa tır la-
yı ram. Yad da şım la inad la şıb 
za man əq rə bi ni oy na dı ğı son 
rol la rın dan bi ri üzə rin də da yan-
dı rı ram. Her soq Be kin gem.

Vil yam Şeks pi rin 450 il lik yu-
bi le yi şə rə fi  nə Azər bay can Döv-
lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da 
səh nə yə qo yu lan “III Ri çard”ın 
(re jis sor Cən nət Sə li mo va) Her-
soq Be kin ge mi Ağa xan Sal-
man lı idi. Əsas plan rol la rın dan 
de yil di. Heç özü nün də kö mək-
çi va si tə lər dən bəh rə lən mək lə 
gö zə sox maq, irə li yə, mər kə zə 
can at maq id diası yox idi. Am-
ma və la kin ta ma şa çı bu yaş lı 
və yor ğun akt yo run qəh rə ma nı 
ilə uz laş ma sı nı yax şı duy muş-
du. Ağa xa nın da məhz bu xo şu-
na gəl miş di, yə qin. Ona gö rə də 
il lə rin təc rü bə və özü nə ina mı 
sa yə sin də baş qəh rə ma nın köl-
gə sin də yer al ma yan bir oyun 
sər gi lə yir di. 

Bir an lıq səh nə də ki akt yor la 
ob ra zı ara sın da kı ra bi tə si ni bu 
mə na da ən real və dol ğun tə sir 
me xa niz mi ki mi işə sa lıb, 80 il-
lik yu bi ley xa tır la ma sın da onu 
məhz bu ra kurs dan təq dim et-
mək is tə dim.

Bu gün onun gü nü dür.  “Akt-
yor luq əs gə ri xid mət ki mi dir” 
de yib bü tün öm rü nü sə nə tin, 
səh nə nin mü səl ləh əs gə ri ki mi 
ke çi rən Ağa xan Sal man lı ya şa-
say dı 80 il lik yu bi le yi ni ta ma şa-
çı la rı ilə qeyd edə cək di.

Ağa xan Əli oğ lu Sal man lı 
29 okt yabr 1941-ci il də Ba kı da 
ana dan olub. Sə nə tə ge dən yo-
lun da ilk ad dım la rı in di ki Su ra-
xa nı  Mə də niy yət  sa ra yın da kı 
fəh lə-gənc lər öz fəaliy yət dram 
dər nə yin də atır. İs te da dı və ta-
ma şa çı ilə ün siy yət qa bi liy yə ti-
nə gö rə bir il Azər bay can Döv-
lət Kuk la Teat rın da hə vəs kar 
akt yor ki mi ça lı şır. Da ha son ra 
Döv lət Teatr İns ti tu tu nun (in di ki 
AD MİU)  Dram-ki no akt yor lu ğu 
fa kül tə sin də gör kəm li sə nət kar 
Rza Təh ma si bin kur sun da təh-
sil (1960-1964) alır. Pe şə kar 
səh nə fəaliy yə ti nə Gənc Ta ma-
şa çı lar Teat rın da baş la yır və 

bü tün ya ra dı cı lı ğı bo yu bu sə-
nət oca ğı na sa diq qa lır.

Teatr səh nə si nə ilk də fə 
S.Dağ lı nın “Ba har oğ lu” əsə ri 
əsa sın da səh nə ləş di ri lən “Ay-
dın lı ğa doğ ru” ta ma şa sın da 
Cə fər Cab bar lı ob ra zı ilə çı xır. 
Be lə cə, uzun il lər müx tə lif xa-
rak ter li rol la ra ma raq lı və özü-
nə məx sus yo zum lar ve rir: Ro-
meo (“Ro meo və Cül yet ta”), 
Sə məd (“Sən nə üçün ya şa yır-
san?”), Ka zım (“Mə həb bət bir 
bə la dır”), Qu lam  (“Pul də li si”), 
Ha cı Mu rad  (“Ta mah kar”), Kər-
bə la yı Mir za lı (“Da na baş kən-
di nin mək tə bi”), Fli bert (“Mə zə li 
ha di sə”), Bəy lər (“Nə nə nin kə lə-
yi”), Mi li sioner Sə fər (“Bu zov na 
kən di nin əh va lat la rı”) və s.

Küt lə vi ta ma şa çı ya fi lm lər-
dən, te le vi zi ya ta ma şa la rı və 
proq ram la rın dan yax şı ta nış 
olan Ağa xan Sal man lı “Mo za-
lan” ki no jur na lı nın da se vi lən, 
ar zu la nan akt yor la rın dan idi.

Özü nü ta ma şa lar da re jis sor 
ki mi də sı naq dan çı xa ran akt-
yor, ça lış dı ğı teatr la ya na şı, 
Lən kə ran və Dər bənd teatr la rın-
da da bir ne çə ta ma şa ya yad da-
qa lan qu ru luş ver mə yi ba ca rıb. 
Bun lar da ha çox uşaq və ye ni-
yet mə lər üçün ta ma şa lar ol sa 
da, onun akt yor la, ta ma şa çı ilə 
ün siy yət im kan la rı bü tün lük də 
öz ifa də si ni ta pa bi lib. “Dov şa-
nın ad gü nü”, “Qa rış qa şıl laq 
at dı”, “Pul də li si”, “Xa ti rə”, “Nə-
nə nin kə lə yi” ta ma şa la rı onun 
sə nət tər cü me yi-ha lın da da xü-
su si yer tu tur.

Uşaq la rı çox se vən Ağa xan 
Sal man lı bir çox ciz gi fi lm lə rin-
də sə si ilə gö rü nür dü. Uşaq lıq 
yad da şı mı zı yax şı mə na da iş-
ğal edən “Tül kü həc cə ge dir” 
ciz gi fi l mi nin Tül kü sü, “Pıs pı sa 
xa nım və Si çan bəy”in Ca na-
va rı, elə cə də müx tə lif möv zu lu 
bə dii və sə nəd li fi lm lə rin tə sir li 
sə si o idi.

Ümu miy yət lə, fi l moq ra fi  ya-
sın da kı ək sər ek ran əsər lə rin-
də onu ya epi zod da (bə zi fi lm-
lər də titr lər də adı da yox dur) 
gö rür, ya da səs lən mə də eşi-
di rik. Özü nə məx sus səs temb ri 
onu baş qa akt yor la rın gö rün tü-
sün də ek ran yad da şı na kö çü rə 
bi lib.

Hər za man bö yük ma raq-
la iz lə nən, ən yax şı te le vi zi ya  
ta ma şa la rın dan he sab olu-
nan “Or dan-bur dan”ın Dok tor 
Bay ra mı onun özü nə məx sus 
ifa sın da, akt yor ça lar la rın da 
xü su si lə se çi lir. Ma raq lı və ba-
xım lı rol la rın dan bi ri də Mir-
zə Cə li lin he ka yə lə ri əsa sın da 
ek ran laş dı rı lan “Ni ga ran çı lıq” 
te le ta ma şa sın da Mə şə di Sə-
fər dir. Bu rol da məh ru miy yət-
lə rə mə ruz qal mış, əzil miş, in-
ci dil miş in sa nın fa ciəsi ni qa ra 
yu mor, sar kazm, ümu mən öz 
fa ciəsi nə gü lə bil mək ra hat lı ğı 
ilə gös tə rə bi lib.

Ağa xan Sal man lı zəh mət keş 
akt yor idi. Rol lar ara sın da fərq 
qoy maz, səh nə də ol maq dan 
zövq alar dı. 

1978-ci il də “Əmək dar ar tist”, 
2006-cı il də isə “Xalq ar tis ti” fəx ri 
ad la rı na la yiq gö rü lən akt yor “Qı-
zıl dər viş” mü ka fa tı laureatı idi. 

“Ta ma şa çı lar həm müx tə lif 
zöv qə, həm də teatr an la yı şı 
ba xı mın dan müx tə lif dü şün cə 
tər zi nə ma lik dir lər” de yən akt-
yor ta ma şa çı sı nı, onun la can lı 
və ya ek ran va si tə si lə ün siy yət 
qu ran iz lə yi ci si ni yax şı ta nı yır dı. 
Bu mə na da te le vi zi ya proq ram-
la rın da kı ay rı-ay rı səh nə cik lər-
də biz hər də fə baş qa bir ob raz 
və ya naş ma nı gö rür dük.

Bu ba xım dan “Sə hər gö rüş lə-
ri”ndə ki Lyu bim çik Ağə li ni, “Or-
dan-bur dan”da kı “mne eto na do” 
de yən Dok tor Bay ra mı küt lə vi ta-
ma şa çı ya sev di rə bil miş di. O rol-
lar da kı rep li ka lar küt lə vi ləş miş, 
lə ti fə yə çev ril miş di.

Ta ma şa çı yad da şın da li rik-dra-
ma tik, yu mor və sa ti rik mə qam-
lar la do lu rol la rı ilə qa lan akt yor 
hə yat ob ra zı nı tə sir li oy na dı. 29 
fev ral 2020-ci il də sə hər saat la-
rın da qə fi l ürək tut ma sın dan və-
fat et di. Ürək lə oy na dı ğı rol la rı, 
ürək li qəh rə man la rı və onu ürək-
dən se vən ta ma şa çı la rı ilə vi da-
laş dı. Be lə cə, saç la rı nı sə li qə ilə 
ya na da ra mış ağ frak lı, qır mız 
“kə pə nək”li ki şi işıq lı səh nə sin-
dən bi zə son də fə əl yel lə di...

Həmidə NİZAMİQIZI

Moskvada Bakı Musiqi Akademiyasının
100 illiyinə həsr olunmuş konsert

Paytaxtımızda
“Caz səsləri” eşidilir...
Yeni layihə Bakı Musiqi Akademiyasının

yubleyinə həsr olunub

Okt yab rın 26-da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də “Caz 
səs lə ri” (“Jaz zery Voices”) la yi hə si nin açı lı şı ke çi ril di. La yi hə 
Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 100 
il lik yu bi le yi nə həsr olu nub. 

Sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə-
fə dok to ru, BMA-nın do sen ti, 
“Jaz zery Voices” la yi hə si nin 
müəl li fi  Tu ran Məm mə də li ye va 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın 
ta ri xi bağ lı fi  kir lə ri ni bö lüş dü. 
Bil dir di ki, müasir Azər bay can 
mu si qi mə də niy yə ti nin qu ru-

cu su, mil li bəs tə kar lıq mək tə-
bi nin ba ni si olan Üze yir Ha cı-
bəy li özün dən son ra par laq iz 
qo yub. Məhz onun da vam çı sı 
ol muş sə nət kar lar sa yə sin də 
mu si qi mə də niy yə ti miz müx tə lif 
janr lar da in ki şaf edə rək dün ya-
ya in teq ra si ya olu nub. 

Öl kə miz də caz sə nə ti nin in ki-
şa fı haq qın da söz açan T.Məm-
mə də li ye va qeyd et di ki, Azər-
bay can ca zı nın bü növ rə si 30-cu 
il lə rin so nun da qo yu lub. Ba kı da 
Ni ya zi və To fi q Qu li yev “Döv lət 
ca zı” adı ilə ta nı nan Döv lət Est-
ra da Or kest ri ni ya ra dıb lar. Or-
kest rin ilk kon sert proq ra mı na 
klas sik caz la ya na şı, Ni ya zi nin və 
To fi q Qu li ye vin əsər lə ri də da xil 
edi lib. Kol lek tiv hə min dövr də bö-
yük po pul yar lıq qa za nıb. Son ra kı 
dövr lər də Ba kı da bir çox caz or-
kestr lə ri ya ra nıb və müasir gü nü-
müz də də caz sə nə ti nin gör kəm li 
im za la rı öl kə mi zi bey nəl xalq fes-
ti val lar da la yi qin cə təm sil edir lər. 

Da ha son ra la yi hə nin ilk kon-
ser ti ger çək ləş di. Gənc caz ifa-

çı sı Nər min Məm məd li ni səh-
nə də piano çu Af şin Əli za də, 
bas-gi ta ra da Ni cat Pa şa za də və 
zərb alət lə rin də Hə sən Bi la lov 
mü şa yiət edir di. Kon sert proq-
ra mı ma raq la qar şı lan dı. 

Qeyd edək ki, no yab rın 6-dək 
da vam edə cək kon sert lər də 
“Ba kus tik Caz”, “Ba ku ba Band”, 
“Qa ya”, “Ba ku Brass Biq Ben di”, 
BMA-nın “Lu mi neux” xo ru və 
gənc ifa çı la rın caz he yət lə ri nin 
çı xı şı mu si qi se vər lə rin kön lü nü 
ox şa ya caq. 

“Jaz zery Voices” la yi hə si no-
yab rın 6-da Bey nəl xalq Mu ğam 
Mər kə zin də Zə fər bay ra mı na it-
haf edi lən “Jazz Says Vic tory” ad-
lı qa la-kon sert lə ye kun la şa caq.

Lalə AZƏRİ

Səhnənin qulu da, ağası da, xanı da olmaq...Ağaxan Salmanlı – 80

Vilyam Şekspir – “III Riçard” tamaşası“Ordan-burdan” televiziya tamaşası



6 yaddaş www.medeniyyet.az

№81 (1858)
29 oktyabr 2021

“Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün” 
İstiqlal Muzeyində növbəti sərgi 

Azərbaycanİstiqlal
Muzeyində44gün
lükVətənmüharibəsi
şəhidlərininxatirəsini

yadetməkvəvətənpərvərli
yintəbliğiməqsədiləhəyata
keçirilən“Qəhrəmanlarcan
veriryurduyaşatmaqüçün”
adlılayihəçərçivəsində
növbətisərgitədbirtəşkil
olunub.

Tədbirdə Ali Baş Koman
danİlhamƏliyevinrəhbərliyi ilə
AzərbaycanSilahlıQüvvələrinin
44günlükVətənmüharibəsində
qazandığı tarixi Zəfərdən söz
açılıb.Qeydedilibki,Vətəntor
paqlarının işğaldan azad olun

masında xidmətlər göstərmiş
qəhrəmanlarımıza və onların
ailə üzvlərinə diqqət və qayğı
dövlətimizin,ümumilikdəcəmiy
yətimizin ümdə məsələlərindən
biridir.
SonratədbiriştirakçılarıVətən

müharibəsi şəhidləri – polkov
nikleytenantRəşadQuliyev,ey
nigündəşəhidlikzirvəsinəucal
mışikiqardaş–kiçikçavuşƏli
Əhmədov və müddətdən artıq
hərbi qulluqçu İslamƏhmədov,
Ermənistan silahlı qüvvələrinin
cəbhə  xəttindən uzaqda dinc
sakinlərə qarşı törətdiyi terro
runqurbanıFidanQurbanovaya
həsrolunansərgiilətanışolub
lar.

SərgidəşəhidlərinİstiqlalMuze
yinətəqdimolunmuşşəxsiəşyala
rı,fotoşəkillərnümayişolunur.
Tədbirdə şəhid ailələri, pay

taxtdakı 316 nömrəli tam orta
məktəbinşagirdləri,Azərbaycan

MemarlıqvəİnşaatUniversiteti
nintələbələriiştirakediblər.
“Qəhrəmanlar can verir yur

duyaşatmaqüçün”silsiləsindən
növbəti sərgi oktyabrın 31dək
davamedəcək.

DahiAzərbaycanşairivəmütə
fəkkiriNizamiGəncəviözparlaq
ideyalarıiləbugündünyanın
yüzdənçoxölkəsindətanınır,

qəbulolunur.Səkkizəsrlikzaman
kəsiyiNizamiəsərlərinintəravətini
soldurabilməyib.Onunmüasirgü
nümüzləsəsləşənəsərləriaktuallığını
həmişəqoruyubsaxlayacaq.

NizamiGəncəviəsərlərifarscaqələ
məalınsada,bunümunələrinmayası
Azərbaycan xalqının ruhu ilə yoğuru
lub.Bu əsərlərdə doğma yurdumuzun
keçmişi, zəngin təbiəti,əcdadlarımızın
yaşam tərzi,mədəni irsi ilə bağlı çox
saylıbilgilərverilir.Aforizmlər,xalqyad
daşındansüzülübgələndeyimduyum
larşairinəsərlərininəsasınıtəşkiledir.
Görkəmli ədəbiyyatşünas, nizamişü

nas alim, akademik Həmid Araslı bu
barədə yazır: “Nizamidə yalnız Azər
baycanxalqınaməxsus ifadəxüsusiy
yətlərivardırki,sonrakışərhçilərüçün
aydın olmamışdır. Bu xüsusiyyətləri
anlamaqüçünAzərbaycanxalqdilinin
incəliklərini bilmək lazımdır. Nizaminin
yaradıcılığındaolansözlərinəsashis
səsinə biz “DədəQorqud” dastanında
rast gəlirik. Nizami yaradıcılığında bu
halateztezrastgəlinməsionundasta
nısevərəkdinləməsinəsübutdur”.
Nizami poemalarının başlıcamövzu

sunukeçmişinmühümhadisələri,habe
ləŞərqmühitininəfsanəvə rəvayətləri
təşkil edir. Lakin bu hadisələr və əfsa
nələrləəlaqədarolaraqtəsviredilənhə
yat,adətvəənənə,toy,yasmərasimləri
Azərbaycan xalqının həyatından götü
rülərəkbədiisurətdəifadəedilib.Şairin
əsərlərindətəsviredilənbirçoxməsələ
lərbugündəxalqımızınhəyatvəməişə
tindəyaşadıldığınıgörəbilərik.Bunami
salolaraqtoymərasimləriniqeydetmək
olar. “İsgəndərnamə” poemasından bir
nümunəyədiqqətyetirək:

Barbədinnəğməsi,Nəkisanınsəsi,
Zöhrəninalnınıtorpağasürtürdü.
Gahrudunnəğməsisaqiyədeyirdi:
Bircamver,yaşasınbueyş!
GahmeycamdanBarbədədeyirdi:
Çalki,builixoşbaşavurasan!

Nizami Gəncəvinin poemalarında toy
məclislərininXosrovunMəryəmvəŞirin
lə, İbnSəlamınLeylivəİsgəndərinRöv
şənəklə evlənməsi münasibətilə keçiril
diyiqeydedilir.Toysəhnələrinə,xüsusilə
“Xosrov vəŞirin” poemasında daha ge
niş yer verilib. Toy gününün başlanğıcı
münəccimlər tərəfindən müəyyən edilir.
Mərasiminbütünmərhələləri(qızseçmə,
qızbəyənmə,elçilik,nişan–üzüktaxma,
kəbininkəsilməqaydası,xınayaxma,qız
evinətoyhədiyyələriningöndərilməsi,gə
linbəyevinəyollanandaonunbaşınaxəzi
nətökülməsi)buəsərdəmaraqlıboyalarla
təsvir edilir. Toy günü çalğıçılarınmüşa
yiətiiləmüğənnilərinmahnıoxumalarına,
rəqsmusiqisinəgenişyerverildiyinigörə
bilirik.“XosrovvəŞirin”poemasındakıbu
adətənənənin bənzərinə Ü.Hacıbəylinin

“Arşın mal alan” operettasında Əsgərin
xalasınınsimasındarastgəlirik.“Leylivə
Məcnun” poemasında Məcnunun atası
ümidsizbirhaldaLeyligildənqayıtdıqdan
sonraoğlunuqüssədənqurtarmaqüçün
onaetdiyinəsihətdəbelədeyir:

Qarşındayüztanışola-olasən
Nədənyadqızınakönülverirsən.
Gəlbugözəllərə,cananlarabax,
Səninçünnazəndəbirqızalaq...

Bu kiçik parçada Azərbaycan xalq
məişətindənalınmışataananınqızbə
yənməkdəkiroluaçıqgözəçarpır.
Nizami yaradıcılığında ayin və dəfn

mərasimləri iləbağlıməqamlardadiq
qətçəkəndir. “Xosrov və Şirin” poema
sındaŞirinFərhadıböyükhörmətlədəfn
etdirir, türbəsiüzərindəgünbəzucaldır,
onuziyarətgahaçevirir.CahanPəhləva
nınvəfatıvaxtınəfir,təbilvəkusunsə
dalarıhərtərəfəyayılırdı.Vidamərasimi
təbilin səslənməsi ilə başlanırdı. Dəfn
günündən sonra yas mərasimində ru
dunvəsazınmüşayiətiiləağılardeyilir.
Leyli Məcnunun atasının ölümünə yas
saxlayır, matəm paltarı geyinir, Xosrov
BəhramÇubininölümü iləəlaqədarüç
günyassaxlayır,onunözünüisəməq
bərədəqızıla,zərətutulantabutdadəfn
edirlər.Müəllifinyaradıcılığındayasmə
rasimləriFərhad,Xosrov,Leyli,İsgəndər,
Məhinbanu, Bəhram vəDaranın ölümü
iləəlaqədarsəhnələrdətəsviredilib.
ƏdəbiyyatşünasalimMəmmədƏləkbə

rovun1947ciildənəşrolunmuş“Nizami
yaradıcılığındaxalqmərasimləri”məqalə
sindəqeydolunurki,şairözdövründəxalq
arasındayaşayanadətləriböyükustalıqla
vəözünəməxsusməharətləqələməalıb.
Qeyd edək ki, sonralar M.Ələkbərovun
“NizamiGəncəvivəAzərbaycanxalqya
radıcılığı”monoqrafiyasıçapolunub.

ProfessorSəadətAbdullayevanın “Ni
zamidəmusiqi,musiqidəNizami”kitabın
daqeydedilirki,şairindövründətoyvə
bayramgünlərindəkeçirilənxalqoyunta
maşalarındaçoxlusaydamütrüb,rəqqas,
oyunbazvəhoqqabazlariştirakedirdi.O
vaxt löbət (gəlincik, oyuncaq) tamaşası
daha çox yayılmışdı.Bu tamaşamüəy
yən vaxtlarda keçirilirdi.On rəngdəpal
targeyinənoyunbazpərdəninarxasında
çoxlu sayda löbəti düzərdi.Hamı səbir
sizlikləpərdəarxasındankiminçıxacağı
nı gözləyirdi.Adətən, oyunbazlar pərdə
arxasındamüxtəlifyaşlıgəlinciklərləqə
ribəoyunlarçıxarır,cürbəcürhərəkətlərlə
tamaşaçıları əyləndirirdilər. Sonralar lö
bət tamaşasıAzərbaycanda “Kilimarası”
adı ilə yayılıb. Nizami dövründə “Xəyal
oyunu”adlıtamaşadagöstərilib:

Buqədimpərdəninhiylələrindən
Xəyaladöndüm,necəxəyalla 
  oynamayım?!

Pərdə arxasında müxtəlif təsvirləri
işıqlandırılaraq, onların kölgələrini hə
rəkətə gətirirdilər. Tamaşanı başqa işti
rakçılarlayanaşı,müğənnivəikiçalğıçı
müşayiət edirdi. Əl cəldliyi ilə cürbəcür
oyunlar göstərən hoqqabazların – gə
zərgi fokusçuların “Hoqqa” oyunu haq
qında da şairin əsərlərində söz açılır.
Toyvəelşənliklərində“Məsxərə”komik
oyunu göstərən məsxərəbaz, “Şəbəd”
tamaşası isə istehza, təqlid üzərində
qurulurdu. “Üzüküzük” oyunu, adətən,
Novruz bayramında icra edilirdi. Şair
Novruzu“İsgəndərnamə”,“LeylivəMəc
nun”və“XosrovvəŞirin”poemalarında
təsviredib.DahimütəfəkkirNovruzbay
ramınıəfsanəviİranşahıCəmşidintaxta
əyləşməsigünüiləəlaqələndirir.Deyilə
nəgörə,həmingünmartın22nə,yəni
gündüzlə gecənin bərabərləşdiyi vaxta

düşüb.Buzamano,xalqıntoplantısında
onlarınşikayətlərinəbaxaraqehtiyacları
nıtəminedibvəhamınıədalətəçağırıb.
Bununladaxalqıngüzəranıyaxşılaşıb.
Nizami Novruz bayramına üstünlük

verənZərdüştilərinbumərasimləbağlı
görüşlərindənsözaçır.İnsanlarbayra
maböyükhəvəsləhazırlaşırdılar.Əllə
rixınalı,üzlərinəbəzəkverəngəlinlər,
qızlargüldəstələri iləevlərindənçıxa
raqmeydanayığışırdılar.Muğadətiüz
rəmuğların, yəni atəşpərəstlərin kahi
nininsağlığınaalşərabqaldırar,əfsanə
söyləyər,rəqsedibəlçalardılar.Sonra
hərbiriözməclisinikeçirərdi.
“İsgəndərnamə”poemasındagöstərilir

ki, İsgəndər İrana vəAzərbaycana qə
dəmqoyduğuzaman,oradaNovruzbay
ramı keçirilirdi. Belə ki, onu qarşılayan
Nüşabətonqalqalatdırır,süfrəyəmüxtə
lifnövlümeyvə,şirniyyatdüzdürür.Şair
Novruzuənböyükbayramgünüsayır.
Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin”

poemasında öz dövründə geniş yayı
lanatüstüoyun–çövkənbarədədəsöz
açıb.MüəllifBəhramşahınçövkənoyu
nundamahirolmasınıgöstərir,həttaqa
dınlarındabuoyundaiştirakınıqeydedir.
Şairinəsərlərindəadınıçəkdiyioyun

tamaşaların bir çoxu indi də xalqımız
tərəfindənyaşadılır.Beləki,dövrümüz
dəzurnaçılaransamblınınmüşayiətiilə
ənənəviçövkənyarışlarıkeçirilir.Xatır
ladaq ki, 2013cü ildə “Qarabağ atüs
tüoyunənənəsi–çövkən”nominasiya
faylı UNESCOnun Təcili qorunmaya
ehtiyacıolanqeyrimaddimədəniirssi
yahısınadaxiledilib.
Nizami yaradıcılığında xalq oyunları

vəmərasimlərindəngətirdiyimizbirneçə
nümunəböyükşairinxalqyaddaşınanə
qədərbağlıolduğunudeməyəəsasverir.

Lalə AZƏRİ

Nizami yaradıcılığında xalq oyun və mərasimləri

Həm yaralı, həm də ailənin tək övladısan...
İkinciQarabağmüharibəsindəərazibütövlüyüuğrundaca
nındankeçənqəhrəmanoğullardanbiridəkiçikçavuşEmin
Tahiroğluİsmayılovdur.

Emin21may2001ciildəBa
kışəhərindəanadanolub.Ailəsi
əslən Cəbrayıl rayonundandır.
1993cü ildə rayon Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən iş
ğal olunanda yurdundan didər
gindüşənailəsonradanBakıda
məskunlaşıb.Emin54saylıtam
ortaməktəbibitirib.
Ailənin tək övladı olan Emin

doğmaelobasınındüşməntap
dağında qalması ilə heç cürə
barışmır,qisasgününüsəbirsiz
liklə gözləyirdi.O, 2019cu ildə
həqiqi hərbi xidmətə yollanır.
Goranboy rayonundakı N saylı
hərbi hissədə xidmətdə olduğu
vaxtdaVətənmüharibəsibaşla

nır.Emindətorpaqlarımızınişğaldanazadolunmasıvəərazibü
tövlüyününbərpaedilməsizamanıdöyüşəməliyyatlarındayük
səkpeşəkarlıqlaiştirakedir.Suqovuşan,Kəlbəcəristiqamətində
gedənağırdöyüşlərdəböyükşücaətgöstərir.Çoxsaydayaralı
vəşəhidlərimizidöyüşmeydanındançıxarır.
Döyüşlərinbirindəayağındangülləyarasıalır.Yaralıolması

nabaxmayaraq,əsgəryoldaşlarınıtəkburaxmır,doqquzyaralını
döyüşmeydanındançıxarmağanailolur.Komandirionunyaralı
vəevintəkoğluolduğununəzərəalaraqəmredirki,çoxirəliget
məsin.LakinEmindəolanmərdlik,Vətənəbağlılıqhissininqar
şısınıheçkəsalabilmir.O,oktyabrın6daKəlbəcərrayonuis
tiqamətindəgedənağırdöyüşlərdəqəhrəmancasınaşəhidolur.
ŞəhidinxalasıoğluElvinƏhmədovdeyir:“Oda,məndəailənin

təkövladıolduğumuzüçünaramızdaxalaoğluyox,qardaşbağı
varidi.VətənmüharibəsibaşlayandaEminmənəbeləbirmesaj
yazdı:“Qardaş,buradamüharibəgedir,Ordumuzirəliləyir.Amma
taleyinişinibilməkolmaz.Anam,xalamsənəəmanətdir.Haqqını
halalelə”.Məndəsöylədimki,Emin,məniqardaşsızqoyma.Hə
ləzarafatedərəkgəlevdəkilərəözünbaxdedim.Sonuncudəfə
Eminləsentyabrın30daəlaqəsaxladıq.Dedik,güldük,anamla,
xalamladanışdı.OgündənsonraEminləəlaqəqurabilmədik.No
yabrın26daşəhidxəbərinialdıq.EminVətənəbağlıövladidi.Al
lahEminəvəbütünşəhidlərimizərəhməteləsin”.
Emin İsmayılov noyabrın 27də II Fəxri xiyabanda torpağa

tapşırılıb.Ölkəbaşçısınınmüvafiqsərəncamları iləölümündən
sonra“Vətənuğrunda”,“Suqovuşanınazadolunmasınagörə”və
“Cəsurdöyüşçü”medallarıilətəltifolunub.
Allahrəhməteləsin.

NURƏDDİN

Arəstə Baxışovanın xatirəsi anılıb 
“MirvaridDilbaziPoeziyaMəclisi”İctimaiBirliyinintəşkilatçılı
ğıiləAzərbaycanınərazibütövlüyüuğrunda44gündavam
edənVətənmüharibəsinintəkxanımşəhidi,hərbitibbqul
luqçusuArəstəBaxışovanınanımmərasimikeçirilib.Tədbirdə
şəhidindoğmaları,şəhidailələri,qaziləriştirakediblər.

Çıxış edənlər şəhi
dimizin doğmalarına
səbir diləyib, ruhu
na dualar ediblər. 44
günlük Vətən mü
haribəsində minlərlə
gəncinqəhrəmanlıqla
döyüşdüyü, adlarını
tarixəyazdıranşəhid
lərimizinxatirəsidaim
hörmət və ehtiramla
yad ediləcəyi vurğu

lanıb.Qeydolunubki,yaralıhərbçilərimizidöyüşmeydanından
çıxararkənhəlakolanArəstəBaxışovaxalqımızınqəhrəmanqızı
kimişəhadətzirvəsinəyüksəlib.
AzərbaycanOrdusununçavuşuolanhərbifeldşerArəstəBaxışova

VətənmüharibəsizamanıFüzulinin,ZəngilanınvəQubadlınınazad
lığıuğrundagedəndöyüşlərdəyaralıhərbçilərədöyüşmeydanında
tibbiyardımgöstərib.O,oktyabrın23dəQubadlıdöyüşlərizamanı
şəhidolub.BiləcəriqəsəbəsininŞəhidlərxiyabanındadəfnolunub.
Prezidentin müvafiq sərəncamına əsasən, Arəstə Baxışova

ölümündənsonra“Vətənuğrunda”medalıilətəltifedilib.

Zəngilantəbiicoğrafişəraiti,mədəni
irsi,tarixiabidələriiləseçilənböl
gələrimizdəndir.27ildavamedən
erməniişğalıdövründərayonun

bütünyaşayışməntəqələri,infrastruk
turudağıdılıb,talanedilib.Geriyəisə
yaddaşlarahopmuşxatirələr,arxivlərdə
saxlanılanfotolarqalıb.Oktyabrın20də
işğaldanqurtuluşununildönümünü
qeydedənZəngilanşəhəridə,rayonun
qəsəbəvəkəndləridətezlikləyenidən
dirçələcək...

Zəngilanişğaldanazadolunduqdanson
rarayonərazisindəkitarixmədəniyyətabi
dələrinəbaxışkeçirilib,onlarınhazırkıvə
ziyyətiqeydəalınıb,inventarlaşmaaparılıb.

Təəssüfki, işğalaməruzqalmışdigərəra
zilərimizkimi,Zəngilandada tarixiabidələ
rinəksəriyyətidağıdılıb,vandalizməməruz
qalıb.
Rayonərazisindədövlətmühafizəsinəgö

türülmüş 19 tarixmədəniyyət abidəsindən
8i ölkə əhəmiyyətli, 11i yerli əhəmiyyətli
abidələrdir. Bunlardan Səkkizguşəli türbə,
Dairəviqüllə,Qızqalasıkimitarixmemarlıq
abidələrini,ŞəhriŞərifankimiarxeolojiabi
dələriqeydetməkolar.
Məmmədbəylikəndindəyerləşənvəölkə

əhəmiyyətli abidə kimi qeydə alınan Xacə
Yəhya Məhəmməd oğlu türbəsi tikinti for
masınagörəSəkkizguşəli türbəadlı ilədə
tanınır. Memarlıq üslubu ilə seçilən türbə
13041305ci illərdə inşa olunub. Türbənin
ətrafındaOrtaəsrqəbiristanlığıyerləşir.Ta
rixitikilininsəkkizbucaqlıformadapiramidalı
günbəzlətamamlanandivarlarıxaricdənvə
daxildənyonulmuşdaşlaüzlənib.
Türbəninmövcudolduğuərazikəndinən

hündür yerində yerləşir. Abidənin günbəzi
iki qatdan ibarətdir. Daxili günbəz sferik,
xarici günbəz isə piramidal formadadır.

1975ci ildə yeraltı sahə təmizlənərkən tür
bəninsərdabəsiüzəçıxıb.Sərdabənindöşə
məsiyaxşıcilalanmışdaşlarlahörülüb.Orta
əsrlərdəbelə türbələr feodal əyanlarının və
varlışəxslərinqəbriüstündəucaldılarmış.
Türbəninmaraqlıvəorijinalkitabəsivar.Ki

tabəqapıyerindənyuxarıqövsvarı çatılmış
bütövdaşüzərindəhəkkolunub.Ölçüsü1,45
x0,90metrdir.Nəsxxəttiiləyazılmışaltısə
tirlikərəbdillikitabəoymaüsulundaişlənilib.
İkisətirdətürbəninMəhəmmədəlHacınoğlu
Yəhyanınşərəfinəhicri tarixi ilə704cü ildə
(miladi1305ciil)tikildiyigöstərilib.Müəllifə
rinverdiyiməlumatagörə, türbəninmemarı
vəbənnasıƏliMəcdəddinolub.Araşdırma
çılarınfikrincə,XacəYəhyaMəhəmmədoğlu
dövrününböyükalimlərindənolub.
İşğalasonqoyulduqdansonraazadolun

muşərazilərdəyerləşən tarixmemarlıqabi
dələrinin bərpa və konservasiya edilməsi
istiqamətində müəyyən işlər həyata keçiri
lir. İnanırıq ki, yaxın zamandaZəngilandakı
Səkkizguşəlitürbədəbərpaolunaraq,əvvəl
kiəzəmətinəqaytarılacaq.

Fariz HÜSEYNLİ

Laçında qəbirüstü at fiqurları aşkar edilib
Laçınrayonu
nunƏrdəşəvi
kəndiyaxın
lığında“El
qəbiristanlığı”
deyilənərazidə
qəbirüstüat
fiqurlarıaşkar
olunub.

BubarədəMə
dəniyyət Nazirliyi
yanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlət
Xidmətindənməlumatverilib.
Bildirilibki,hazırda işğaldanazadolunmuşərazilərdəMədə

niyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafıvəBər
pasıüzrəDövlətXidmətitərəfindənmonitorinqlərhəyatakeçirilir.
Daşdanyonulmuşatfiqurlarımonitorinqlərzamanıaşkaredilib.
Abidələrinqeydiyyataalınmasıvəqorunmasıistiqamətindətəd
birlərgörülüb.

“Aşıq Ələsgərin poetik və musiqi dünyası”
Türkdünyasınınböyüksazsözustadı
AşıqƏləsgərin200illikyubileyimüna
sibətilədahabirnəşrişıqüzügörüb.

“Aşıq Ələsgərin poetik və musiqi
dünyası” adlı kitabın elmi redaktoru
vəönsözmüəllifi,mərhumfilosofvə
musiqişünas,professorBabəkQurba
novdur.
KitabaXalqşairiOsmanSarıvəllinin

AşıqƏləsgərin150illiyi iləbağlıyaz
dığı“Qüdrətlişair,ustadsənətkar”adlı
tədqiqatəsəriiləyanaşı,sənətşünas
lıqdoktoru,professorİlqarİmamverdi
yevinustadaşığın200illiyimünasibə

tilənotasaldığı200sazhavasıdaxiledilib.
Kitab xalq yaradıcılığı və aşıq sənəti iləməşğul olanmütəxəs

sislər, saz ifaçılığının tədrisini həyata keçirən pedaqoqlar, tələbə
lər,habeləAzərbaycanınmillimusiqiirsinəmaraqgöstərənhərkəs
üçünmaraqlımənbədir.

Zəngilandakı Səkkizguşəli türbə 
bərpa olunacaq



Azərbaycan
29 okt yabr 1941 – Xalq ar tis ti Ağa xan Əli oğ lu Sal man lı (1941   

29.2.2020) Ba kı da do ğu lub. Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı-
nın akt yo ru olub. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib. Uşaq lar üçün 
pyes lə rin müəl li fi  dir, bir ne çə ta ma şa ya qu ru luş ve rib.

29 okt yabr 1949 – Ta nın mış akt yor Şa hin Cəb ra yı lov (1949 – 
5.9.2007) ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. 
Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Yol əh va la tı”, “Qı zıl uçu-
rum”) çə ki lib.

29 okt yabr 1993 – Zən gi lan ra yo nu nun Er mə nis tan si lah lı qüv-
və lə ri tə rə fi n dən iş ğal olun du ğu gün idi. 27 il iş ğal al tın da qa lan 
Zən gi lan 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də, 2020-ci il okt yab rın 20-
də azad edil di.

29 okt yabr 2004 – Ta nın mış rəs sam, ani ma tor, ki tab il lüst ra to-
ru Na zim Məm mə dov (1934–2004) və fat edib.

30 okt yabr 1880 – Məş hur tar zən, Xalq ar tis ti Qur ban Bəx şə li 
oğ lu Pi ri mov (1880 – 29.8.1965) Şu şa qə za sı nın Ab dal-Gü lab lı 
(in di ki Ağ dam ra yo nu) kən din də do ğu lub. Xa nən də Cab bar Qar-
yağ dıoğ lu və ka man ça çı Sa şa Oqa ne zaş vi li ilə bir lik də ya rat dı ğı 
mu ğam üç lü yün də 20 ilə ya xın fəaliy yət gös tə rib. 1920-ci il dən 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub. 

30 okt yabr 1907 – Jur na list, tər cü mə çi, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Adil Ələd din oğ lu Əfən di yev (1907-1973) Ba kı da do ğu lub. 
Res pub li ka Jur na list lər Bir li yi nin ilk səd ri olub. Rus ca-azər bay-
can ca üç cild lik lü ğə tin tər tib çi si dir, rus və Av ro pa ya zı çı la rı nın 
əsər lə ri ni Azər bay can di li nə tər cü mə edib. 

30 okt yabr 1928 – Ta nın mış sə nət şü nas alim, aka de mik Ra-
sim Sə məd oğ lu Əfən di yev (1928 – 13.2.2010) Qa zax da do ğu-
lub. “Azər bay can de ko ra tiv-tət bi qi sə nə ti”, “Azər bay ca nın bə zək 
sə nə ti”, “Azər bay can daş plas ti ka sı” ki tab la rı xa ri ci dil lə rə tər cü-
mə olu nub. AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu tu nun di rek to ru 
iş lə yib.

30 okt yabr 1992 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair To fi q Mü təl-
lim oğ lu Mü təl li bov (13.4.1929 – 1992) və fat edib. Uşaq lar üçün 
çox say lı əsər lə rin müəl li fi  dir.

30 okt yabr 2005 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni, bəs tə kar Məm məd-
ba ğır Ba ğır za də (21.7.1950 – 2005) və fat edib. Xalq və bəs tə kar 
mah nı la rı nın ma hir ifa çı sı, po pul yar mah nı la rın (“Kim lə rə qal dı 
dün ya?”, “Ya dı ma düş dü”) müəl li fi  olub.

31 okt yabr 1910 – Əmək dar ar tist Ağa Əs gər oğ lu Məm mə dov 
(1910-1973) Cə nu bi Azər bay ca nın Ər də bil şə hə rin də do ğu lub. 
Tifl  is Azər bay can Dram, Gən cə Döv lət Dram teatr la rı nın akt yo ru 
olub.

31 okt yabr 2012 – Ba kı da gör kəm li ope ra mü ğən ni si, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Bül bü lün abi də si nin (hey kəl tə raş – Akif Əs gə rov) açı-
lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Pre zi dent İl ham Əli yev iş ti rak edib. 

1 no yabr 1923 –  Qə zəl xan şair Əliağa Ba kir (Əliağa Ha ca ğa 
oğ lu Rza yev; 1923-1998) Ba kı da ana dan olub.

1 no yabr 1939 – Azər bay can SSR Xalq Ko mis sar la rı So ve ti 
Ni za mi Gən cə vi nin 800 il lik yu bi le yi nə ha zır lıq la bağ lı da hi şairin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən mu ze yin (in di ki Ni za mi Gən-
cə vi adı na Mil li Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi) ya ra dıl ma sı ba-
rə də qə rar qə bul edib. 

1 no yabr 1945 – Ki no re jis sor, sse na rist Ni cat Fey zul la yev 
(1945 – 4.5.2015) Ba kı da ta nın mış rəs sam lar Lə tif Fey zul la yev 
və Və ci hə Sə mə do va nın ailə sin də ana dan olub. “Kü çə lə rə su 
səp mi şəm” bə dii və çox say lı sə nəd li fi lm lər çə kib.

1 no yabr 1965 – Məş hur xa nən də, Xalq ar tis ti Se yid Şu şins ki 
(Mir Möh sün ağa Se yid İb ra him oğ lu; 12.4.1889 – 1965) və fat 
edib. 1930-60-cı il lər də Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so-
lis ti olub, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib.

1 no yabr 2005 – Əmək dar ar tist Bür cə li Vey səl oğ lu Əs gə rov 
(15.2.1933 – 2005) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ça-
lı şıb. Film lər də, te le vi zi ya ta ma şa la rın da çə ki lib.

2 no yabr 1934 – Şair, Əmək dar müəl lim Oq tay Rza (Oq tay Mə-
hər rəm oğ lu Rza lı; 1934 – 18.8.2019) Sal yan ra yo nu nun Qa la lı 
kən din də do ğu lub. N.Tu si adı na AD Pİ-də iş lə yib. Dün ya xalq la rı 
ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

2 no yabr 1937 – Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Emin Sa bi toğ lu 
(Mah mu dov; 1937 – 18.11.2000) ana dan olub. “Hic ran”, “Ban kir 
adax lı” və s. mu si qi li ko me di ya la rın, po pul yar mah nı la rın müəl-
li fi  dir. Ta ma şa la ra, fi lm lə rə (“Bi zim Cə biş müəl lim”, “Gün keç di”, 
“Də də Qor qud”, “Onun bə la lı sev gi si”, “İs tin taq” və s.) mu si qi bəs-
tə lə yib.

2 no yabr 1947 – Əmək dar ar tist Tel man Rüs təm oğ lu Əli yev 
(1947 – 4.7.2017) Şu şa şə hə rin də ana dan olub. Gən cə, Aka de-
mik Mil li Dram teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib. 

2 no yabr 1964 – Əmək dar ar tist Mu rad Məm mədr za oğ lu Mu-
ra dov (1884-1964) və fat edib. Ağ dam ra yo nu nun Mu rad bəy li 
kən din də do ğu lub, Aka de mik Dram Teat rı nın akt yo ru olub. 

2 no yabr 1997 – Azər bay ca nın ilk sə nəd li fi lm re jis sor la rın dan 
olan Ni ya zi Bə də lov (1909-1997) və fat edib.

2 no yabr 1988 – Gör kəm li akt ri sa, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin 
Xalq ar tis ti Hö ku mə Ab ba sə li qı zı Qur ba no va (11.6.1913 – 1988) 
və fat edib. 1938-ci il dən Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb. Film-
lər də çə ki lib.

Dünya 
29 okt yabr 1863 – Bey nəl xalq Qır mı zı Xaç Ko mi tə si nin (İn ter-

na tional Com mit tee of the Red Cross - İCRC) ya ran dı ğı gün dür. 
İs veç rə li xey riy yə çi və ic ti mai xa dim An ri Dü nan (Jean Hen ri Du-
nant; 1828-1910) tə rə fi n dən tə sis edi lən hu ma ni tar təş ki lat si lah lı 
mü na qi şə lər dən zə rər çə kən lə rə yar dım gös tə rir.

30 okt yabr 1751 – İn gi lis-ir land ya zı çı sı Ri çard Brins li Şe ri dan 
(Ric hard Brins ley She ri dan; 1751-1816) ana dan olub.

30 okt yabr 1839 - İn gi lis əsil li Fran sa rəs sa mı, imp res sioniz min 
ta nın mış nü ma yən də si Alf red Sis ley (1839-1899) ana dan olub.

30 okt yabr 1871 – Fran sız şairi, ya zı çı, fi  lo sof Pol Va le ri (Paul 
Va lery - Amb roise Paul Tous saint Ju les Va lery; 1871-1945) ana-
dan olub.

31 okt yabr 1922 – SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Ana to li Pa pa nov (1922 
- 5.8.1987) ana dan olub. Film lə ri: “Di ri lər və ölü lər”, “Av to mo bil-
dən qo run”, “Bril yant əl”, “12 stul” və s.

31 okt yabr 1993 – Dün ya şöh rət li ital yan ki no re jis so ru Fe de ri ko 
Fel li ni (Fe de ri co Fel li ni;  20.1.1920 – 1993) və fat edib. Beş də fə 
“Os kar” mü ka fa tı na (o cüm lə dən fəx ri “Os kar”) la yiq gö rü lüb. Film-
lə ri: “Yol”, “Ka bi ri ya ge cə lə ri”, “Şi rin hə yat”, “Sək kiz ya rım” və s.

1 no yabr 1636 – Fran sız şairi, ədə biy yat şü nas, klas si siz min 
nə zə riy yə çi si Ni ko la Bualo (Ni co las Boileau-Desp reaux; 1636 – 
13.3.1711) ana dan olub.

1 no yabr 1781 – Al man rəs sa mı Yo zef Karl Şti ler (Jo seph Karl 
Stieler; 1781-1854) ana dan olub.

2 no yabr 1699 - Fran sız rəs sa mı Jan Ba tist Si meon Şar den 
(Jean Bap tis te Si meon Char din; 1699-1779) ana dan olub.

2 no yabr 1906 – İtal yan ki no və teatr re jis so ru Lu ki no Vis kon-
ti (Luc hi no Vis con ti di Mod ro ne; 1906 – 17.3.1976) ana dan olub. 
Film lə ri: “Rok ko və onun qar daş la rı”, “İn ter yer də ailə port re ti” və s.

2 no yabr 1950 – İr land əsil li Bri ta ni ya ya zı çı sı, dra ma turq, 
ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı (1925) laureatı Corc Ber nard Şou 
(Geor ge Ber nard Shaw; 26.7.1856 – 1950) və fat edib.
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Dahi şairin sirlər və hikmət kəhkəşanı 

Da hi Azər bay can şairi Ni za mi Gən-
cə vi nin “Xəm sə”yə da xil olan ilk 
iri həcm li əsə ri “Sir lər xə zi nə si” 
(“Məx zə nül-əs rar”) poema sı dır. Şair 

əsə rin ya zıl ma ta ri xi ni be lə ifa də edib: 
Beş yüz ilə yet miş olub, qalx, oyan,
Gün qal xıb, məc li sə gəl dur ma dan.

Ədə biy yat şü nas la rın fi k rin cə, bu beyt və 
bir sı ra baş qa fakt lar əsə rin 1174-cü ilin av-
qus tun dan 1175-ci ilin iyul ayı na qə dər olan 
dövr də ya zıl dı ğı nı söy lə mə yə əsas ve rir. 
Əru zun sə ri bəh rin də ya zı lan poema Ər zin-
can ha ki mi Mə lik Fəx rəd din Bəh ram şa ha 
həsr olu nub. 

2288 beyt olan əsə ri ay rı-ay rı vaxt lar da 
Azər bay can di li nə Sü ley man Rüs təm, Ab-
ba sə li Sa rov lu və Xə lil Rza Ulu türk tər cü mə 
edib. “Sir lər xə zi nə si” di dak tik poema jan rı-
nın ən qiy mət li nü mu nə lə rin dən he sab olu-
nur. 

Ni za mi haq qın da ge niş təd qi qat la rın müəl-
li fi  olan ta nın mış ədə biy yat şü nas Aza də 
Rüs tə mo va bu əsər haq qın da bəhs edər kən 
de yib: “Sir lər xə zi nə si”ndə duy ğu ya, ira də yə 
nü fuz güc lü dür”.

İde ya ba xı mın dan “Kə li lə və Dim nə”, “Qu-
tad qu-bi lik”, “Hə di qə tül-hə qi qə”, “Si ya sət-
na mə”, “Qa bus na mə”, “Çə har mə qa lə” ki mi 
əsər lə rə ya xın olan “Sir lər xə zi nə si” həm də 
on lar dan fərq lə nir. Poema mü qəd di mə, 20 
mə qa lət (söh bət) və bu mə qa lət lə ri epik löv-
hə lər lə əks et di rən 20 ki çik mən zum he ka-
yə dən iba rət dir. Bö yük şair əsə rin əv və lin də 
tov hid, mi na cat, nət ad lı baş lıq lar al tın da Al-
lah dan, pey ğəm bər dən söh bət açır. 

Əsər də ki bir çox mə qa lə və he ka yə lə ri 
müəl li fi  dü şün dü rən prob lem lə rə  həsr edi-
lib. “İn sa nın mər tə bə si haq qın da” bi rin ci, 
“Əda lət və in sa fı göz lə mək haq qın da” ikin ci, 
“Pad şa hın rəiy yə tə qay ğı gös tər mə si haq-
qın da” üçün cü mə qa lət lər, he ka yət lər dən 
isə “Özün dən naümid olub ba ğış la nan pad-
şa hın he ka yə si”, “Nu şi rə van və bay quş la rın 
söh bə ti”, “Sul tan Sən cər və qa rı”, “Za lım 
pad şah la za hi din das ta nı”, “Bir şah za də nin 
he ka yə si” və baş qa la rı mü tə fək kir ədə bin 
döv lət və cə miy yət mü na si bət lə ri ni, hu ma-
nist də yər lə ri əks et di rir. Da hi şair döv rü nün 
za lım hökm dar la rı nı bə zən axi rət lə qor xu dur. 
Gah da zül mün bu dün ya da on la ra zə rər ye-
ti rə cə yi ni xa tır la dır. Bə zən də on la rı xal qın 
qə zə bi ilə hə də lə yir...

“Nu şi rə van və bay quş la rın söh bə ti” ro-
man tik plan da və poetik bir dil lə nəql olu nur. 

Əsə rin qəh rə ma nı Sa sa ni hökm da rı Nu şi rə-
va nın tim sa lın da şair öz döv rü nün mən zə rə-
si ni ya ra dıb. Hökm da rın ov za ma nı qar şı laş-
dı ğı mən zə rə XII əs rin mən zə rə si, Ni za mi nin 
gör dü yü fa ciənin təs vi ri dir. Şair öl kə də əda-
lət siz li yin, qətl və qa rə tin həd di ni aş dı ğı nı 
gös tər mək üçün ma raq lı bir ədə bi mən zə rə 
ya ra dır: xa ra ba lıq se vən bay quş lar şa hı yax-
şı ta nı yır. On lar əmin dir lər ki, Nu şi rə van nə 
qə dər şah dır sa, az bir vaxt da on lar la kənd 
xa ra ba ya çev ri lə cək. Quş di li bi lən və zi rin 
kö mə yi ilə bay quş la rın söh bə ti ni din lə yən 
Nu şi rə van xə ca lət çə kir. Əməl lə ri ni ya dı na 
sa lır və peş man olur. 

“Za lım pad şah la za hi din das ta nı” və “Sul-
tan Sən cər və qa rı” he ka yət lə ri məz mun ca 
bir-bi ri nə bən zə yir. Əgər “Sul tan Sən cər və 
qa rı”da şa hın mə mur la rı nın ci na yət lə ri nə 
la qeyd li yi əks olu nur sa, “Za lım pad şah la 
za hi din das ta nı”nda isə hökm dar da ha qəd-
dar dır. Hər tə rə fi  ca sus lar la dol du rur. Haqq 
de yən dil lə ri kəs di rir və şa hın zül mün dən şi-
ka yət elə yən lə ri məhv et di rir. Öl kə də şa hın 
əley hi nə da nış maq ən qor xu lu ci na yət sa yı-
lır. Ona gö rə də bu he ka yə “Sir lər xə zi nə si” 
əsə ri nin san ki aça rı he sab edi lib. He ka yət də 
iki əsas su rət var: za lım pad şah və doğ ru çu 
qo ca. Za lım pad şah or du su na, xə zi nə si nə, 
ca sus la rı na gü və nir, doğ ru çu qo ca isə düz lü-
yə. Za lım pad şah ha mı nı qan la qor xu da raq 
sus dur maq, özü nə ta be et mək və qul və ziy-
yə ti nə sal maq is tə yir. Doğ ru çu qo ca isə düz-
lü yün dən ge ri çə kil mir. Pad şa hın ina dı nı qı rır 
və özü nə təs lim edir. Düz lü yün, haqq-əda lə-
tin qar şı sın da cəl la dın qı lın cı əlin dən dü şür... 

“Bir şah za də nin he ka yə si”n də şair ye ni lik lə 
köh nə li yin rə qa bə ti ni ve rib. He ka yət də gös-
tə ri lir ki, Mərv də ya şa yan gənc bir şah za də 
öl kə ni ye ni qay da ilə ida rə et mək is tə yir. An-
caq var lı adam la rın mü qa vi mə ti ilə qar şı la şır. 
Köh nə lər ye ni li yə qar şı üs yan edir və gən-
ci ölüm lə hə də lə yir lər. Ruh dan dü şən gənc 
şah za də fi  kir li hal da yu xu ya ge dir. Rö ya da 
bir qo ca ona çı xış yo lu gös tə rir və de yir: 

Ey tə zə ay, köh nə olan bür cü sök, 
Ey tə zə gül, köh nə bu daq la rı tök. 
Öl kə sə nin lə ola ta bər qə rar, 
Şad lıq elə, sən də ya şa bəx ti yar.

Gənc şah za də ba şa dü şür ki, qə lə bə çal-
maq üçün ma neələ ri ara dan gö tür mək la zım-
dır. Be lə lik lə, o, köh nə zə rər li qay da-qa nun-
la rın üzə rin dən xətt çə kir. Ye ni mü tə rəq qi  yol 
se çir. Çox keç mir öl kə ye ni lə şir və abad la şır. 
Bu, Ni za mi döv rü üçün son də rə cə cə sa rət li 
bir ad dım və ye ni lik he sab olu nur...

“Sir lər xə zi nə si”nə da xil olan di gər mə qa-
lət lər də də Ni za mi nin mü tə rəq qi ba xış la rı öz 
ək si ni ta pıb. O, şah la rı və mə mur la rı əda lə tə 
ça ğı rır, keç miş dən nə ti cə çı xar ma la rı nı töv-
si yə edir.

Ni za mi nin bu poema sı da əsr lər ön cə dən 
öl kə mi zin hü dud la rın dan kə nar da ta nın ma-
ğa baş la yıb. 1786-cı il də Hin dis tan da çap 
edi lən “Sə fi  ne yi-Asi ya yi” məc muəsi nin ikin ci 
nöm rə sin də “Sir lər xə zi nə si”nin iyir mi mə qa-
lə ti dərc edi lib. Əsər V.Con son tə rə fi n dən in-
gi lis, L.Hayn tə rə fi n dən isə la tın dil lə ri nə tər-
cü mə olu nub. Son ra əsər Ru si ya da işıq üzü 
gö rüb, Av ro pa da tək rar nəşr edi lib. Ümu miy-
yət lə, “Sir lər xə zi nə si” Av ro pa ədə biy yat şü-
nas lı ğın da ge niş ma raq do ğu rub.

XIX əs rin II ya rı sın da Ni za mi ir si, o cüm lə-
dən “Sir lər xə zi nə si”nin Av ro pa da el mi-tən qi-
di nöq te yi-nə zər dən öy rə nil mə si sa hə sin də 
ma car ali mi V.Ba xe rin fəaliy yə ti diq qə ti xü su-
si lə cəlb edir. Onun “Ni za mi” mo noq ra fi  ya sı 
ilə şairin hə yat və ya ra dı cı lı ğı nın, qis mən də 
“Sir lər xə zi nə si”nin təd qi qin də ye ni bir mər-
hə lə baş la yır. V.Ba xer “Sir lər xə zi nə si” haq-
qın da o vax ta qə dər de yil mə miş ye ni mü la-
hi zə lər irə li sü rür. Əsə rin ide ya is ti qa mə ti, 
ya zıl ma ta ri xi və it haf edil di yi şəx sin kim ol-
ma sı prob lem lə ri üzə rin də da ya nıb. 

Hind ali mi Ağa Əh məd ibn Əh mə din 
1873-cü il də yaz dı ğı “Həft asi man” (“Yed di 
sə ma”) ad lı el mi əsə ri “Sir lər xə zi nə si”nin 
təd qi qi sa hə sin də mü hüm ad dım he sab 
edi lir. 

Savalan FƏRƏCOV

Azər bay can rəs sam lı ğı nın ta ri xi çox-çox uzaq la ra ge dib çıx-
sa da, onun təd ri si mə sə lə si nin öy rə nil mə si nə uzun müd-
dət diq qət ye ti ril mə miş dir. Yal nız müs tə qil lik il lə rin də təh sil 
ta ri xi ni öy rə nən təd qi qat çı-alim E.Va ha bo va bu prob le mi 

təd qi qat ob yek ti nə çe vi rə bil miş dir.

Bun dan əla və, mə lum ol muş-
dur ki, bu sə nə tin öy rə nil mə si 
me to di ka sı ilə bağ lı hə lə Or ta 
əsr lər də ya zıl mış bir çox ya zı lı 
ma te rial lar bi zim döv rə gə lib çat-
mış dır. Da ha də qiq de sək, XV-
XVII əsr lər də Ya xın və Or ta Şərq 
öl kə lə ri xalq la rı nın mə də niy yə ti-
nə və in cə sə nə ti nə həsr edil miş 
bir sı ra mən zum və mən sur ri sa-
lə lər ya zıl mış dır. Bü tün bun lar la 
ya na şı, de mək la zım dır ki, XII-
XVII əsr lər də sə nət kar lı ğa aid 
ya zıl mış ri sa lə lə rin heç bi rin də 
rəs sam lı ğın sırf əmə li və nə zə-
ri mə sə lə lə rin dən bəhs edil mir. 
Bu nöq te yi-nə zər dən XVI-XVII 
əsr lər də ya şa mış Azər bay can 
şairi və rəs sa mı Sa diq bəy Əf şa-
rın “Qa nun-üs-sü vər” (“Təs vir lər 
qa nu nu”) ad lı mən zum ri sa lə si, 
de mək olar ki, na dir bir nü mu nə 
he sab edi lə bi lər. Za ma nı na gö-
rə çox də yər li olan və məz mu nu 
on al tı böl mə ni əha tə edən ri-
sa lə də Sa diq bəy Əf şar ver di yi 
tex ni ki tə li mat və müx tə lif gös-
tə riş lər hər kə sə müs tə qil ola raq 
ya ra dı cı pro ses lə məş ğul ol ma-
ğa im kan ve rir, de sək, hə qi qə ti 
söy lə miş ola rıq. 

XIX əsr də Mir Möh sün Nəv va-
bın Şu şa da kı üsu li-cə did mək-
təb lə ri nin bi rin də dərs de di yi ni 
xa tır la saq, onun bu ra da ən azı 
rəs sam lı ğa me yil li uşaq la ra nə-
zə ri-təc rü bi dəs tək ver di yi ni eh-
ti mal et mək olar. Bu fən nin son-
ra kı il lər də təd ri si yal nız Tifl  is də 
Qaf qaz Təh sil Dairə si nin ya ra-
dıl ma sın dan – Ba kı da da bə zi 
təd ris müəs si sə lə rin də bu fən nə 
diq qət ye ti ril mə sin dən son ra baş 
tut muş dur. Əla və edək ki, Azər-
bay can da kı neft mil yon çu la rı da 
hi ma yə lə rin də olan ob yekt lər-

də rəs met mə fən ni nin təd ri si nin 
təc rü bi əhə miy yə ti ni nə zə rə al-
maq la, onun təd ri si ni ge niş lən-
dir mə yə müəy yən tə kan ve rib-
lər. Öl kə nin so vet ləş mə sin dən 
son ra isə bu sa hə də  və ziy yət 
yax şı lı ğa doğ ru xey li də yiş miş-
dir. Ba kı da xü su si rəs sam lıq 
mək tə bi nin açıl ma sı ilə ya na şı, 
or ta mək təb lər də də rəs met-
mə fən ni nin təd ris proq ra mı na 
da xil edil mə si, bu sa hə yə olan 
ma ra ğın güc lən mə si nə sə bəb 
ol muş dur. Za ma nın axa rın da 
təs vi ri sə nə tə aid dərs lik lər də 
ya zıl mış dır. H.Ələk bə rov, V.Xə-
li lov, M.Məm mə do va, Ş.Və li ye-
va və baş qa la rı nın müəl lifl  i yi ilə 
çap olu nan dərs lik lər, nə qə dər 
möv cud proq ram la ra mü va fi q 
tər tib olun sa lar da, mə na-məz-
mun və me to dik gös tə riş lə ri nə 
gö rə qə naət bəxş de yil di lər. Odur 
ki, müs tə qil lik döv rün də ye ni 
dərs lik lə rin ha zır lan ma sı gü nün 
tə lə bi nə çev ril miş di.  Bu önəm li 
mə sə lə yə gənc mü tə xəs sis lə rin 
ma raq gös tər mə lə ri müasir ruh-
lu təd ris ma te rial la rı nın ha zır lan-
ma sı nı şərt lən dir di. Be lə və sait-
lə ri ha zır la yan gənc lər dən bi ri də 
Kə ma lə Cə fər za də idi. 

Onun 2008–2016-cı il lər də ye-
ni fənn ku ri ku lu mu əsa sın da ha-
zır lan mış I-IX si nifl  ər üçün “Təs vi-
ri in cə sə nət” dərs lik komp lekt lə ri 
(dərs lik, me to dik və sait, iş dəf tə ri) 
bu sa hə də fəaliy yət gös tə rən mü-
tə xəs sis lə rin cid di ma ra ğı na sə-
bəb ol muş du. Mə sə lə bu ra sın da-
dır ki, so vet dö nə min də əsa sən 
I-VI si nifl  ər də təd ris olu nan təs vi ri 
in cə sə nət fən ni nin əhə miy yə ti nin 
dər ki, müs tə qil lik il lə rin də onun 
əha tə dairə si nin bir az ge niş lən-
di ril mə si ni –  I-IX si nifl  ər də öy rə-
dil mə si ni şərt lən dir di. Bu mə na da 
yu xa rı si nifl  ər də bu fən nin proq-
ra mı nı uşaq la rın yaş də rə cə si nə 

mü va fi q mən tiq li mə na-məz mun 
tu tu mu ilə tər tib et mək elə də 
asan de yil di. Am ma Kə ma lə xa nı-
mın rəs sam-pe da qoq ya naş ma sı 
sa yə sin də bu prob lem li mə sə lə-
nin uğur lu həl li ta pıl dı. Elə bu nun 
nə ti cə si dir ki, ye ni proq ram la rı və 
dərs lik lə ri əha tə edən möv zu lar 
bü tün uşaq lar la ya na şı, bu sa-
hə yə cid di ma raq gös tə rən lə rin – 
gə lə cə yi ni rəs sam lıq la bağ la maq 
ar zu sun da olan la rın fəaliy yə ti nə 
yö nəl di ci tə sir gös tə rə bil mək tu-
tu mun da dır. 2009-2010-cu təd ris 
ilin də Kə ma lə Cə fər za də nin öl kə  
baş çı sı nın sə rən ca mı ilə ke çi ri lən 
“Ən yax şı müəl lim” mü sa bi qə sin-
də I ye rə la yiq gö rül mə si, 2014-
cü il də isə “Tə rəq qi” me da lı ilə 
təl tif olun ma sı onun rəs met mə nin 
or ta mək təb lər də təd ri si nə ver di yi 
töh fə yə la yiq li qiy mət ol du.

Onun rəs met mə nin me to di-
ka sı ilə bağ lı tət biq et di yi ya-
naş ma la rın so ra ğı az son ra 
müx tə lif bey nəl xalq fo rum və 
mü sa bi qə lər dən, yer li tre ninq və 
tə lim lər dən gəl di. Kə ma lə xa nı-
mın “Azər bay can müəl li mi” qə ze-
tin də, “Ku ri ku lum” el mi-me to dik 
jur na lın da, “Me mar lıq, şə hər sal-
ma ta ri xi və bər pa sı” top lu sun da, 

Azər bay can Me mar lıq və İn şaat 
Uni ver si te ti nin El mi əsər lər top-
lu sun da mə qa lə lə ri nin və dərs 
nü mu nə lə ri nin dərc olun ma sı, 
konf rans lar da çı xış la rı da baş-
la dı ğı işin ta nın ma və ya yıl ma 
miq ya sı nı ge niş lən dir di. 

Kə ma lə Cə fər za də ye tiş mək-
də olan ye ni nəs lə təs vi ri sə nə tin 
nə zə ri-təc rü bi sir lə ri ni də öy rə dir, 
2018-ci il dən Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te ti nin Rəs sam lıq fa kül tə sin də 
və özü nün tə sis et di yi “Ka mART” 
in cə sə nət qa le re ya sın da nə zə ri 
dü şün cə lə ri ni təc rü bi ola raq hə-
ya ta ke çi rir. Qa le re ya da məş ğul 

olan uşaq la rın son il lər res pub li-
ka da ke çi ri lən sə nət ya rış ma la rın-
da uğur lar qa zan ma la rı da, heç 
şüb hə siz, bu ra da ger çək lə şən 
məş ğə lə lə rin me to di ki ba xım dan 
düz gün apa rıl ma sı nın nə ti cə si dir. 

Kə ma lə xa nı mın rəng kar lıq 
və qra fi  ka sa hə sin də ya rat dı ğı 
əsər lə rin da vam lı ola raq müx tə lif 
sər gi lər də  nü ma yiş et dir mə si ni 
də yax şı hal – nə zə riy yə ilə təc-
rü bə nin vəh də ti nin uğur lu nə ti cə si 
say maq müm kün dür. Son il lər də 
ay rı-ay rı janr lar da ər sə yə gə tir di-
yi tab lo və qra fi k löv hə lər də onun 
realizm cə rə ya nı na ta pın ma ğı nın 
cəl be di ci nə ti cə lə ri ni mü şa hi də 
edi rik. Müəl li fi n mən zə rə və na-
tür mort janr la rı na xü su si rəğ bət 
bəs lə di yi qa ba rıq gö rün mək də dir. 
Na tür mort jan rı nın ənə nə vi ləş miş 
es te ti ka sı na ye ni və in cə ça lar lar 
əla və et mə yə ça lış ma sı isə da-
vam lı mü şa hi də lə ri nin nə ti cə si 
he sab olun ma lı dır. Təs vi ri sə nə tin 
təd ri si me to di ka sı sa hə sin də öz 
sö zü nü de miş rəs sam-pe da qo qa 
ya ra dı cı lı ğın da da ye ni uğur lar ar-
zu la yı rıq.

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Rəssamlığın tədrisi 
yüksək olanda
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poçt markası 
Rə qəm sal İn ki şaf və Nəq liy-
yat Na zir li yi nin ta be li yin də 
olan “Azər poçt” MMC 
tə rə fin dən 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 olun muş poçt 
mar ka sı döv riy yə yə 
bu ra xı lıb.

Na zir lik dən ve ri lən mə lu-
ma ta gö rə, bu ra xı lış 1 mar ka-
dan iba rət blok şək lin də ha zır la nıb. 
Blo kun es ki zi möv zu ya uy ğun ola raq 
tər tib edi lib. Mar ka nın üzə rin də Ni za mi Gən cə vi nin port re ti, 
blo kun kə nar la rın da isə “Xəm sə”yə da xil olan poetik in ci lər mi-
niatür şək lin də təs vir olu nub.

Müəl li fi  rəs sam Or xan Qa ra yev olan poçt mar ka sı 5 min ti raj la 
nəşr edi lib. Poçt mar ka sı ilə ya na şı, 200 ədəd “bi rin ci gün” zər fi  
də ha zır la na raq çap olu nub.

Qeyd edək ki, öl kə baş çı sı nın 2021-ci ilin “Ni za mi Gən cə vi İli” 
elan olun ma sı ba rə də sə rən ca mı nın ic ra sı ilə bağ lı Na zir lər Ka-
bi ne ti nin təs diq et di yi Təd bir lər Pla nın da bu möv zu da poçt mar-
ka sı nın ha zır lan ma sı da ək si ni ta pıb.

Elçinin pyesləri İtaliyada nəşr olunub
Xalq ya zı çı sı El çi nin pyes lə ri bir sı ra xa ri ci öl kə lə rin teatr la rın-
da da uğur la ta ma şa ya qo yu lub.

Ya zı çı nın pyes lə ri əsa sın-
da Nyu-York, Lon don, Ro ma, 
İs tan bul, An ka ra, Mosk va, 
Sankt-Pe ter burq, Seul və 
baş qa şə hər lə rin teatr la rın da 
ha zır lan mış səh nə əsər lə ri 
ma raq la qar şı la na raq müa-
sir Av ro pa dra ma tur gi ya sı nın 
uğur la rı ki mi qiy mət lən di ri lib. 
Əla mət dar ha di sə dir ki, Seul 
Ope ra və Ba let Teat rı nın si fa-
ri şi ilə El çi nin “Cə hən nəm sa-
kin lə ri” pye si əsa sın da in gi lis 
bəs tə ka rı Lo rens Mark Vi ti 
mü zikl ya zıb. Mü zikl teat rın 
səh nə sin də ta ma şa ya qo yu-
lub və bö yük mü vəff  ə qiy yət 
qa za nıb.

Bu gün lər də Ro ma da “Te di Edi to re” nəş riy ya tın da El çi nin “Te-
les kop”, “Mə nim se vim li də lim” və “Şeks pir” tra gi ko me di ya la rın-
dan iba rət ki ta bı çap olu nub. Pyes lə ri ital yan di li nə Mo ni ka Puq-
lia tər cü mə edib. Mi lan Döv lət Uni ver si te ti nin pro fes so ru Ste fa no 
Bru no Gal li ki ta ba yaz dı ğı ön söz də El çi nin əsər lə ri nin ümum-
bə şə ri möv zu da ol du ğu nu, ey ni za man da müəl li fi n müasir li yi ilə 
onu xü su si lə hey rət lən dir di yi ni vur ğu la yır.

Ki tab da ədə biy yat şü nas Jan Per tin El çi nin hə yat və ya ra dı cı lı-
ğı haq qın da yaz dı ğı ət rafl  ı mə lu mat da yer alıb.

Qeyd edək ki, bir müd dət bun dan əv vəl ya zı çı nın “Baş” ro ma-
nı Ro ma da ital yan di lin də nəşr olu nub və ma raq la qar şı la nıb.

“Skyscanner” platformasında
ölkəmizin təbliğatı

Azər  bay  can 
Tu  rizm Bü  ro  su 
qlo  bal elekt  ron 
ax  ta  rış sis  te  mi 
ki  mi aviabi  let  lər, 
ho  tel və av  to -
mo  bil ica  rə  si  ni 
əl  ça  tan edən 
“Skys  can  ner” 
plat  for  ma  sın  da 
on  layn kam  pa  ni -
ya  ya baş la yıb.

Döv lət Tu rizm Agent li yin dən bil di ri lib ki, kam pa ni ya çər çi və-
sin də “www.skys can ner.net” say tın da bey nəl xalq plat for ma nın 
İs rail, Bəh reyn, Qə tər, Bir ləş miş Ərəb Əmir lik lə ri və Tür ki yə dən 
olan is ti fa də çi lə ri üçün Azər bay ca na uçuş lar, ho tel lər və tu rizm 
tək lifl  ə ri haq qın da in gi lis di lin də ət rafl  ı mə lu mat lar yer ləş di ri lib. 
Plat for ma is ti fa də çi lə ri əsas sə hi fə ni sa da la nan öl kə lər üz rə 
də yiş dik də Azər bay can haq qın da ma raq lı mə lu mat la rın yer ləş-
di ril di yi sə hi fə yə yön lən di ri lir lər. Sə hi fə də isə öl kə mi zin UNES-
CO-nun Dün ya İr si Si ya hı sı na sa lın mış ob yekt lə ri, me mar lıq və 
sə nət kar lıq nü mu nə lə ri, tə biəti, mul ti kul tu ral mü hi ti haq qın da 
mə lu mat öz ək si ni ta pır. 

“Skys can ner” on layn sə ya hət agent li yi nin əsa sı 2003-cü il də 
Bö yük Bri ta ni ya da qo yu lub. Say tın ay lıq zi ya rət çi sa yı 100 mil-
yo na ça tır.
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Pandemiya zamanının ilk dünya sammiti
İta li ya nın “Bö yük iyir mi li yə” 
(G20) sədr li yi çər çi və sin də okt-
yab rın 30-31-də Ro ma da G20 
Sam mi ti ke çi ri lə cək. CO VİD-19 
pan de mi ya sı sə bə bin dən 2 
il lik fa si lə dən son ra ilk də fə 
li der lə rin üz-üzə mü za ki rə lər 
apa ra ca ğı sam mit də çox tə-
rəf li lik, bə ra bər lik və sə hiy yə 
xid mət lə ri nə əl ça tan lıq, gə lə-
cək şok la ra qar şı da ya nıq lı lı ğın 
ar tı rıl ma sı ki mi möv zu la rın 
nə zər dən ke çi ril mə si göz lə ni lir. 

G20 li der lə ri bi rin ci ses si ya da 
“Dün ya iq ti sa diy ya tı və qlo bal 
sə hiy yə” möv zu su nu mü za ki rə 
edə cək lər. Sam mit də “İq lim də-
yi şik li yi və ət raf mü hit” və “Da-
ya nıq lı in ki şaf” ad lı ses si ya lar 
da ke çi ri lə cək.

G20 döv lət lə ri sı ra sın da yer 
alan Tür ki yə nin Pre zi den ti Rə-
cəb Tay yib Ər do ğan da sam mi tə 
qa tı la caq. Al ma ni ya Kans le ri An-
ge la Mer kel bu top lan tı da öl kə si-
ni so nun cu də fə təm sil edə cək. 
Ru si ya, Ya po ni ya, Çin rəh bər lə-
ri nin sam mi tə vi deokonf rans va-
si tə si lə qo şu la ca ğı bil di ri lir. Top-
lan tı da BMT və di gər bey nəl xalq 
təş ki lat lar da təm sil olu na caq.

2020-ci il de kab rın 1-də 
G20-yə sədr lik Səudiy yə Ərə-
bis ta nın dan İta li ya ya ke çib. Bu 
sam mit dən son ra İta li ya sədr li yi 
İn do ne zi ya ya təh vil ve rə cək. 

“Bö yük iyir mi lik” öl kə lə ri dün-
ya iq ti sa diy ya tı nın 80 faizi ni, 
qlo bal ti ca rə tin 75 faizi ni və 
dün ya əha li si nin 60 faizi ni əha-
tə edir. G20 for ma tı 1999-cu il-

də ma liy yə na zir lə ri və mər kə zi 
bank rəh bər lə ri nin məs lə hət ləş-
mə lə ri üçün ya ra dı lıb, 2008-ci 
il dən isə döv lət və hö ku mət 
baş çı la rı nı bir ara ya gə ti rir. İlk 
sam mit Va şinq ton da ke çi ri lib.

2014-cü il dən G20 sam mi ti ni 
qə bul edən öl kə “G20 İn ter faith 
Fo rum” – Kon fes si ya la ra ra sı 

Fo ru ma da ev sa hib li yi edir. Bu 
il sent yab rın 12-14-də Bo lon-
ya şə hə rin də ger çək lə şən G20 
Kon fes si ya la ra ra sı Fo ru mu na 
Azər bay can nü ma yən də he yə ti 
də qa tıl mış dı. Mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov Fo ru mun “Təh sil 
və di ni müx tə lifl  ik” möv zu sun da 
ses si ya sın da çı xış et miş di.

Rə qəm sal İn ki şaf və Nəq liy-
yat Na zir li yi nin ta be li yin də 
olan “Azər poçt” MMC 

Azər bay can şairi 

həsr olun muş poçt 
mar ka sı döv riy yə yə 

Na zir lik dən ve ri lən mə lu-
ma ta gö rə, bu ra xı lış 1 mar ka-
dan iba rət blok şək lin də ha zır la nıb. 
Blo kun es ki zi möv zu ya uy ğun ola raq 

4 min yaşı olan qızıl kuzə
İllər sonra Türkiyəyə qaytarılıb

Vax ti lə qey ri-qa nu ni yol lar la Tür ki yə dən çı xa rı lan, 4 min il dən 
çox ya şı olan qı zıl kuzə İn gil tə rə nin “Gil bert İn cə sə nət Fon du” 
(“Gil bert Trust for the Arts”) tə rə fin dən An ka ra da kı  Ana do lu 
Mə də niy yət lə ri Mu ze yi nə qay ta rı lıb.

Ku zə nin ge ri qay ta rıl ma sı mü na-
si bə ti lə mu zey də mə ra sim ke çi ri lib. 
Tür ki yə nin mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri Meh met Nu ri Er soy bil di rib 
ki, qı zıl kuzə 1989-cu il də sö zü ge-
dən fon dun tə sis çi si Ar tur Gil bert 
tə rə fi n dən alı nıb. Am ma onun bu 
ən tiq əş ya nın qey ri-qa nu ni mən-
şə yin dən xə bə ri ol ma yıb. O, əsə ri 
qo run maq üçün Lon don da kı Vik-
to ri ya və Al bert Mu ze yi nə hə va lə 
edib. Ku zə uzun il lər bu mu zey də 
sax la nıl sa da, heç vaxt ic ti maiy yət 
qar şı sın da nü ma yiş et di ril mə yib. 
Bir müd dət son ra “Gil bert İn cə sə-
nət Fon du” ku zə ilə bağ lı mən şə 
eks per ti za sı apa rıl ma sı nı is tə yib. 

Eks per ti za ku zə nin Tür ki yə dən qey ri-qa nu ni apa rıl dı ğı nı 
müəy yən edib. Ar tur Gil bert ku zə ni 1989-cu il də Los-An ce les-
də an tik var sa tı cı sı olan Br yus Mak noll dan 250 min dol la ra alıb. 
Mak noll ku zə ni Sü rix də bər pa çı Frits Bur ka dan al dı ğı nı, onun 
isə İta li ya da məh kum edil miş an tik əş ya lar sa tı cı sı Ca ko mo Me-
di ci ilə əla qə li ol du ğu nu söy lə yib.

Eks per ti za rə yi elan olu nan dan son ra qə dim ku zə “Gil bert İn-
cə sə nət Fon du”na, ora dan da Tür ki yə yə qay ta rı lıb. 

CAVİD

III Beynəlxalq Türk Dünyası Mühəndislik və
Fənn Elmləri Konfransı

An ka ra da Türk Eği tim-Sen – Təh-
sil üz rə Azad Həm kar lar İt ti fa qı 
və Bey nəl xalq Av ra si ya Təh sil 
Həm kar lar İt ti fa qı nın (BAT Hİ) bir gə 

ke çir di yi III Bey nəl xalq Türk Dün ya sı 
Mü hən dis lik və Fənn Elm lə ri Konf ran-
sın da 13 öl kə dən aidiy yə ti qu rum la rın 
təm sil çi lə ri, alim lər iş ti rak edib lər.

22–24 okt yabr ta ri xin də on layn for mat-
da ke çi ri lən konf rans Türk Eği tim-Se nin 
“Youtu be” ka na lın dan və so sial şə bə kə 
sə hi fə lə rin dən can lı ya yım la nıb.  Azər bay-
can dan təd bi rə Təh sil İş çi lə ri Azad Həm-
kar lar İt ti fa qı Res pub li ka Ko mi tə si nin sədr 
müavi ni Mir zə Cə fər za də qa tı lıb.

Açı lış nit qi ilə çı xış edən Türk Eği tim-Se nin 
baş di rek to ru Ta lip Gey lan diq qə tə çat dı rıb ki, 
buil ki top lan tı da mü hən dis lik və fənn elm lə ri 
sa hə sin də ta nı nan nü fuz lu alim lər el min bu 
gü nü və gə lə cə yi ilə bağ lı mə ru zə lə ri ni təq-
dim edə cək lər. Bil di ri lib ki, bu cür konf rans lar 
Türk dün ya sı nı təm sil edən öl kə və top lum lar 
üçün  elm və tex no lo gi ya sa hə sin də bi lik lə rin 
pay la şıl ma sı ba xı mın dan əhə miy yət li dir.

Qeyd edək ki, konf rans çər çi və sin də 33 
on layn ses si ya ke çi ri lib. Yu nus Əm rə, Qa zi 
Mus ta fa Ata türk, Me mar Si nan, Pi ri Rəisin 
xa ti rə si nə həsr edi lən, elə cə də məş hur 

alim lər Əziz San car, Ok tay Si na noğ lu, Ca-
hit Arf, Men nan Ak soy ilə bağ lı pa nel lər də 
90-dan çox təq di mat edi lib. Ses si ya la ra 
ümu mi lik də 300-dək alim qa tı lıb.

Konf ran sın bağ la nış ses si ya sın da təş ki lat 
ko mi tə sin də yer alan alim lə rin iş ti ra kı ilə qiy-
mət lən dir mə mə ra si mi ke çi ri lib və ye kun bə-
yan na mə təq dim edi lib. Həm çi nin uni ver si-
tet sə viy yə sin də bü tün priori tet sa hə lər üz rə 
müx tə lif miq yas da ki tab la rın ya zıl ma sı və ya 
on la rın xa ri ci dil lər dən türk di li nə tər cü mə si 
töv si yə olu nub. Bə yan na mə də or taq türk di-
li əlif ba sı na ke çi din zə ru ri li yi də vur ğu la nıb.

Ey ni za man da ar tıq ənə nə ha lı nı al mış 
konf ran sın Türk dün ya sın da mə də ni kör-
pü lə rin möh kəm lən di ril mə si ba xı mın dan 
əhə miy yə ti qeyd olu nub. Türk dün ya sı öl kə  
və top lum la rı ara sın da el mi-tex ni ki, mə də-
ni, hu ma ni tar sa hə lər də əla qə lə ri sıx laş dır-
maq üçün Türk Döv lət lə ri Elm Şu ra sı, Türk 
Dün ya sı Araş dır ma və Gənc lik Mər kə zi ki-
mi qu rum la rın ya ra dıl ma sı, elm və tex no-
lo gi ya lar üz rə or taq türk ter mi no lo gi ya sı nın 
tət bi qi, bir gə la yi hə lər hə ya ta ke çi ril mə si, 
“Türk dün ya sı elm mü ka fa tı”nın tə sis olun-
ma sı ilə bağ lı töv si yə lər səs lə nib.

Mehparə SULTANOVA
Ankara

Avropanın ən yaxşı hava limanı 

İs veç rə nin Sü rix Bey nəl xalq Aero por tu Av ro pa re gionu üz rə növ-
bə ti də fə “Dün ya Sə ya hət Mü ka fa tı”na la yiq gö rü lüb.

85 öl kə üz rə 340 aero port haq qın da müx tə lif ka te qo ri ya lar üz rə 
sor ğu nu ho tel çi lik və sə ya hət eks pert lə ri ca vab lan dı rıb lar. Müş tə-
ri məm nun lu ğu, məh sul və xid mət lə rin key fi y yə ti ka te qo ri ya la rın da 
bü tün Av ro pa aero port la rı nı üs tə lə yən Sü rix aero por tu növ bə ti də fə 
bi rin ci li yi qo ru ya bi lib.

Ha va da şın ma sı üz rə qiy mət lən dir mə də “Bri tish Air ways” şir kə-
ti “Av ro pa nın apa rı cı aviaşir kə ti – First Class”, “Air Fran ce” şir kə ti  
“Av ro pa nın apa rı cı aviaşir kə ti – Bu si ness Class” və “Luft han sa” isə 
“Av ro pa nın apa rı cı şir kə ti – Eco nomy Class” no mi na si ya la rı üz rə 
qa lib olub lar.

Jü ri həm çi nin ən yax şı tu rizm is ti qa mət lə ri, ho tel və res to ran lar 
üz rə də Av ro pa qa lib lə ri ni müəy yən edib. İs tan bul da kı “Çı ra ğan 
Pa la ce Kem pins ki” 2021-ci il üz rə Av ro pa nın ən yax şı ho te li adı na 
la yiq gö rü lüb.

Qeyd edək ki, ho tel çi lik və sə ya hət sa hə sin də eks pert lər dən iba rət 
bey nəl xalq jü ri 27 il dən bə ri sə ya hət və tu rizm sek to ru is ti qa mə tin-
də müx tə lif ka te qo ri ya və seq ment lər üz rə qiy mət lən dir mə apa rır və 
“Dün ya Sə ya hət Mü ka fa tı” hə min qiy mət lən dir mə əsa sın da ve ri lir.

İstanbulda Xalq Musiqiləri 
Festivalı keçiriləcək

İs tan bul da ye ni is ti fa də yə ve ri lən Ata türk 
Mə də niy yət Mər kə zi 11–13 no yabr ta ri xin-
də III Bey nəl xalq Xalq Mu si qi lə ri Fes ti va lı-
na ev sa hib li yi edə cək. 

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə ke çi ri lə cək fes ti va lın proq ra mı 
“Sə nət Hə yat dır” Dər nə yi tə rə fi n dən ha zır-
la nıb.

Fes ti va lın açı lış kon ser tin də Mə ra keş əsil-
li məş hur fran sız sə nət çi Hin di Zəh ra ilə türk 
mu si qi çi Ya vuz Bin göl çı xış edə cək.

Fes ti va lın qo naq la rı ara sın da Azər bay ca-
nın Xalq ar tis ti Azə rin də yer ala caq. Mü ğən ni 
no yab rın 13-də mu si qi se vər lər lə gö rü şə cək.

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Daş kənd də ki Hey dər 
Əli yev adı na Azər-
bay can Mə də niy yət 

Mər kə zi nin (AMM) tə şəb bü-
sü ilə Öz bə kis ta nın Xa rəzm 
vi la yə tin də Azər bay can 
mə də niy yə ti və ədə biy ya tı 
gün lə ri ke çi ri lib.

Vi la yə tin in zi ba ti mər kə zi Ur-
gənc şə hə rin də ki Döv lət Mu si-
qi li Dram Teat rın da Azər bay can 
mə də niy yə ti və ədə biy ya tı gün-
lə ri nin rəs mi açı lı şı olub. Təd-
bir də Mil li Məc li sin Mə də niy yət 
ko mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa-
ye va nın rəh bər li yi ilə nü ma yən-
də he yə ti iş ti rak edib. 

Vi la yət ha ki mi nin müavi ni 
Ba tır Saidov azər bay can lı qo-
naq la rı sa lam la yıb, ikin ci də fə 
vi la yət də təş kil olu nan təd bir lə-
rin iki öl kə ara sın da dost lu ğu və 
əmək daş lı ğı möh kəm lən dir di yi-
ni qeyd edib. O, Öz bə kis tan da 
ta qə dim dən bö yük Azər bay-
can şair lə ri Ni za mi Gən cə vi, 

Mə həm məd Fü zu li, İma dəd din 
Nə si mi və di gər klas sik lə rin 
çox se vil di yi ni vur ğu la yıb. Bil di-
rib ki, bu şair lər dən il ham la nan 
Xa rəzm ədib lə ri əsər lər ya ra-
dıb lar.

Mil lət və ki li Qə ni rə Pa şa-
ye va çı xı şın da bil di rib ki, biz 
əla mət dar bir il də gö rü şü rük. 
Azər bay can da 2021-ci il “Ni-
za mi Gən cə vi İli” elan edi lib. 
Öz bə kis tan da isə bu il bö yük 

şair Əli şir Nə vainin 580 il li yi 
qeyd olu nur.  “Bö yük şair lər və 
fi  lo sofl  ar Hey dər Xa rəz mi, Mə-
həm məd Ri zo Aqa hi, Abu Rey-
han Bi ru ni, Pəh lə van Mah mud, 
Nəc mid din Kub ro ki mi şəx siy-
yət lər ye tiş dir miş Xa rəzm tor-
pa ğı na Azər bay can dan sa lam 
gə tir mi şəm”, – de yə Q.Pa şa ye-
va vur ğu la yıb.

Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli-
yev adı na AMM-in di rek to ru Sa-
mir Ab ba sov bu qə bil dən təd bir-
lə rin mil li və or taq də yər lə ri mi zin 
ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də əhə-
miy yə tin dən da nı şıb. 

Son ra Xalq ar tis ti Gül ya naq 
Məm mə do va, aşıq İl ham Ab-
dul la yev və AMM-in nəz din də ki 
“Azər bay can qız la rı” an samb lı-
nın iş ti rak ilə mu si qi li proq ram 
təq dim olu nub.

Xarəzm vilayətində Azərbaycan 
mədəniyyəti və ədəbiyyatı günləri
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