
8-12 no yabr ta ri xin də İs tan bul da Tür ki yə 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat-
çı lı ğı ilə “Də də Qor qud” Türk Dün ya sı Film 
Fes ti va lı ke çi ri lir. İlk də fə ke çi ri lən fes ti va la 
Azər bay can, Qa za xıs tan, Öz bə kis tan və 
Qır ğı zıs tan dan ge niş nü ma yən də he yət-
lə ri, elə cə də Türk mə nis tan, Ma ca rıs tan, 
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Sa xa Ya ku ti ya, 
Ta ta rıs tan res pub li ka la rı, Qa qauzi ya (Mol-
do va), İran, Uk ray na və Şi ma li Kipr dən 
ümu mi lik də 100-dən çox ki no sə nət çi si 
qa tı lıb. 

Fes ti va lın proq ra mın da ev sa hi bi də da-
xil ol maq la 13 öl kə və di yar dan 42 fi lm yer 
alıb. Proq ra ma bə dii və sə nəd li fi lm mü sa-
bi qə lə ri ilə ya na şı, “Ta ri xi pa no ra ma”, “Də-
yi şən in san mən zə rə lə ri”, “Çin giz Ayt ma tov 
ki no adap ta si ya la rı”, “Tür küaz sə nəd li nəs li” 
və “Ani ma si ya fi lm lə ri” böl mə lə ri də da xil dir. 
Bə dii və sə nəd li fi lm lər üz rə iki mün sifl  ər he-
yə ti fəaliy yət gös tə rir. 

“Çı ra ğan” sa ra yın da ke çi ri lən açı lış mə ra-
si min də çı xış edən Tür ki yə nin mə də niy yət 
və tu rizm na zi ri Meh met Nu ri Ər soy fi lm fes-
ti va lı nın Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yi nin bu il ilk də fə təş kil et di yi “Be yoğ lu 
Kül tür Yo lu Fes ti va lı” çər çi və sin də ke çi ril di-
yi ni vur ğu la yıb. O, fes ti va lın Türk dün ya sı 
öl kə lə ri ara sın da əmək daş lıq im kan la rı nı 
ar tı ra ca ğı na, ki no sə nə ti va si tə si lə or taq ta-
ri xi, mə də ni və ic ti mai də yər lə ri güc lən di rə-
cə yi nə əmin li yi ni ifa də edib.

Fes ti va lın məq sə di Türk dün ya sı öl kə lə ri-
nin  ki no su nun mə də ni və in tel lek tual inf rast-
ruk tu ru nu təq dim et mək, gənc nə sil lə rin, elə-
cə də ki no mü tə xəs sis lə ri nin diq qə ti ni Türk 
dün ya sı nın mə də niy yət kod la rı nın da şı yı cı-
sı olan ki no ya yö nəlt mək dir. Həm çi nin türk 
döv lət lə ri ara sın da mə də niy yət və in cə sə nət 
sa hə sin də əmək daş lıq im kan la rı nı ar tır maq, 
ki no sə nə ti va si tə si lə or taq ta ri xi, mə də ni və 
ic ti mai də yər lə rin möh kəm lən mə si nə və zən-
gin ləş mə si nə töh fə ver mək dir. 

Fes ti val da türk dil li öl kə lər ara sın da or taq 
ki no fon du nun ya ra dıl ma sı mə sə lə si mü za-
ki rə möv zu su dur. Bun dan baş qa, ki no sə-
na ye si mü tə xəs sis lə ri İs tan bul Uni ver si te ti 

ilə bir gə təş kil edi lən “Çin giz Ayt ma tov və 
ki no” pa ne lin də bir ara ya gə lib lər.

Qeyd edək ki, fes ti val da öl kə mi zi “Son ic-
las” bə dii-sə nəd li fi l mi (Ba kı  Me dia Mər kə-
zi, re jis sor Fuad Əli şov), El xan Cə fə ro vun 
“Ya rım çıq xa ti rə lər”, Hi lal Bay da ro vun  “Sə-
pə lən miş  ölüm lər ara sın da” bə dii fi lm lə ri, 
Ba kı Me dia Mər kə zi nin is teh sa lı olan “Mi-
ras” sə nəd li fi l mi təm sil edir. “Bə dii fi lm lər” 
böl mə si nin mün sifl  ər he yə tin də Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te-
ti nin pro fes so ru Ra fi q Qu li yev də yer alıb. 

Fes ti va lın tən tə nə li bağ la nış və mü ka-
fat lan dır ma mə ra si mi 12 no yabr da Ata türk 
Mə də niy yət Mər kə zin də ke çi ri lə cək.

“Dədə Qorqud” Türk dünyası filmlərini bir araya toplayıb
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Muzeyində 
“Vətən 
uğrunda” adlı 
sərgi

səh. 2

Odre Azule: “UNESCO Azərbaycanla 
inkişaf edən münasibətlərin daha da 

genişləndirilməsində maraqlıdır”

səh. 2

“Bayraq 
mənliyimdir, 
bayraq 
kimliyim...”

səh. 4

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

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası 
Türk Dövlətləri Təşkilatı adlanacaq 

No yab rın 12-də İs tan bul da Türk Şu ra sı (Türk dil li Döv lət lə rin 
Əmək daş lıq Şu ra sı) Döv lət Baş çı la rı nın 8-ci Zir və Top lan tı-
sı işə baş la ya caq. Bu, pan de mi ya dan son ra Türk Şu ra sı nın 
ənə nə vi for mat da ilk sam mi ti ola caq. Türk Şu ra sı nın 7-ci 
sam mi ti 2019-cu il okt yab rın 15-də Ba kı da ke çi ril miş di. Ötən 
il isə döv lət baş çı la rı nın vi deokonf rans for ma tın da gö rü şü 
ol muş du.

İs tan bul zir və sin də bir sı ra mü hüm qə rar la rın qə bul olun ma sı,  
o cüm lə dən “Türk Dün ya sı – 2040” ad lı proq ra mın təs diq lən mə-
si göz lə ni lir. 

Türk dil li Döv lət lə rin Əmək daş lıq Şu ra sı – Türk Şu ra sı bun dan 
son ra Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı ad lan dı rı la caq.

Bu nu no yab rın 11-də İs tan bul da Türk dil li Döv lət lə rin Əmək-
daş lıq Şu ra sı  Xa ri ci iş lər na zir lə ri nin 8-ci top lan tı sın da Tür ki yə 
XİN baş çı sı Möv lud Ça vu şoğ lu bil di rib.

davamı səh. 2-də

“Zəfər bayramı rəşadət, milli qürur və 
ləyaqət bayramıdır”

Zə fər Gü nü nü Şu şa da, Cı dır dü zün də qeyd edi rik. Bü tün 
Azər bay can bu şan lı bay ra mı qeyd edir. Azər bay can öz əra zi 
bü töv lü yü nü bər pa et di, ta ri xi əda lə ti bər pa et di. Biz düş mə ni 
doğ ma tor paq la rı mız dan qo va raq ta ri xi mis si ya mı zı ye ri nə 
ye tir dik. 44 gün ər zin də Azər bay can Er mə nis ta nın 30 il ər zin-
də qur du ğu bü tün is teh kam la rı nı, bü tün dö yüş möv qe lə ri ni 
məhv edə rək, Er mə nis tan or du su nu məhv edə rək ta ri xi Zə fər 
çal dı. Bu şan lı bay ra mı xal qı mı za siz və si zin ki mi on min lər lə 
hərb çi miz bəxş et miş dir.

Pre zi dent, Si lah lı Qüv və lə rin Ali Baş Ko man da nı İl ham Əli yev 
bu söz lə ri no yab rın 8-də – Zə fər Gü nün də Şu şa da hərb çi lər qar-
şı sın da çı xış edər kən de yib.

davamı səh. 2-də

Azərbaycanlı rejissorun fi lmi
Tokio festivalında mükafata layiq görülüb

Azər bay can lı re jis sor 
Hi lal Bay da ro vun “Dur na 
çı ra ğı” fil mi 34-cü To kio 
Bey nəl xalq Film Fes ti va-
lı nın “İn cə sə nə tə töh fə yə 
gö rə” xü su si mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb.

Okt yab rın 30-dan no-
yab rın 8-dək da vam edən 
fes ti va lın baş mü ka fa tı 
uğ run da 15 fi lm mü ba ri-
zə apa rıb. Bu fi lm lər 113 
öl kə dən təq dim edi lən ek-
ran iş lə ri ara sın dan se çi lib. Fes ti va lın 
mün sifl  ər he yə ti nə məş hur akt ri sa İza-
bel Yup per rəh bər lik edib.

Hi lal Bay da ro vun “Dur na çı ra ğı” fi l-
min də Hü quq fa kül tə si nin mə zu nu olan 

qızla dörd qa dı nı oğur la-
maq da it ti ham edi lən ki şi 
ara sın da mü na si bət dən 
bəhs olu nur.

Mü ka fat la rın təq dim 
edil mə si mə ra si mi nə on-
layn for mat da qa tı lan re-
jis sor tə şək kü rü nü bil di rib. 
Öz fi l mi haq qın da isə bun-
la rı de yib: “İlk də fə mən fi l-
mi mi ana ma gös tər dik də o 
bil dir di ki, fi l min nə sü je ti, 
nə də akt yor oyu nu yük-
sək sə viy yə də de yil, am-

ma onun bö yük ru hu var. Dü şü nü rəm 
ki, əsas mə sə lə də bu dur. Be lə ki, əmə li 
cə hət dən ru hun əks olun du ğu üç re jis sor 
işi tap maq müm kün de yil”.

davamı səh. 2-də

Azər bay can Mil li İn cə-
sə nət Mu ze yin də “Mə-
də niy yə ti mi zin in ci si 
– Qa ra bağ” ad lı sər gi 

təş kil edi ldi. No yab rın 5-də 
açı lı şı ke çi ri lən sər gi Zə fər 
Gü nü nə həsr olu nub.

Döv lət rəs mi lə ri və ta nın mış 
mə də niy yət və in cə sə nət xa-
dim lə ri nin iş ti rak et di yi təd bir 
Əmək dar ar tist Təy yar Bay ra-
mo vun ifa sın da “Can, Qa ra bağ” 
mah nı sı ilə baş la dı. 

Son ra II Qa ra bağ mü ha ri bə-
sin də şə hid olan Və tən öv lad-
la rı nın əziz xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad edil di.

Mə ra sim də çı xış edən mə-
də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov 
“Zə fər həf tə si” çər çi və sin də ke-

çi ri lən təd bir lər dən söz aç dı, 
sər gi nin də bu sil si lə dən ol du-

ğu nu diq qə tə çat dır dı. Azər bay-
ca nın ha zır da ən möh tə şəm və 

qü rur ve ri ci ta ri xi ni ya şa dı ğı nı 
qeyd edən na zir sər gi də Qa ra-
bağ və onun ta cı, mə də niy yə ti-
mi zin pay tax tı Şu şa şə hə rin də 
möv cud ol muş ab-ha va, bö yük 
sə nət kar la rın ye ti şib bo ya-ba şa 
çat ma sı nı şərt lən di rən mü hi tin 
can lan dı rıl dı ğı nı bil dir di. Ta ri xi 
hə qi qət lə ri, xal qı mı zın Qa ra bağ 
uğ run da apar dı ğı mü ba ri zə ni, 
Və tən həs rə ti ni və qa zan dı ğı-
mız şan lı Qə lə bə ni əks et di rən 
bu sə nət nü mu nə lə rinin gənc 
nəs lin maarifl  ən mə sin də, və tən-
pər vər lik  ru hun da tər bi yə olun-
ma sın da əhə miy yə ti vur ğu lan dı.

davamı səh. 4-də

Lənkəran UNESCO-nun Yaradıcı Şəhərlər Şəbəkəsində
Azər bay ca nın zən gin mət bə xi və lə ziz ye-
mək lə ri ilə ta nı nan Lən kə ran şə hə ri “qast-
ro no mi ya” te ma ti ka sı üz rə UNES CO-nun 
Ya ra dı cı Şə hər lər Şə bə kə sinə da xil edi lib. 

Bu nun la bağ lı UNES CO-ya təq dim edi-
lən na mi zəd lik sə nə di Xa ri ci İş lər Na zir li yi,  
UNES CO üz rə Mil li Ko mis si ya və Azər bay-
ca nın UNES CO ya nın da Daimi nü ma yən-
də li yi nin dəs tə yi ilə Mə də niy yət Na zir li yi tə-
rə fi n dən ha zır la nıb.

UNES CO-nun 2004-cü il də tə sis olu nan 
Ya ra dı cı Şə hər lər Şə bə kə si in ki şa fı nı ya ra dı-
cı lıq – mu si qi, sə nət və sə nət kar lıq, di zayn, 

ki no, ədə biy yat, rə qəm sal in cə sə nət və qast-
ro no mi ya üzə rin də qu ran şə hər lə ri bir ara ya 
gə ti rir. Şə bə kə in no va si ya və ya ra dı cı lı ğı ye ni 
şə hər st ra te gi ya sı nın da vam lı və da ha ink lü-
ziv in ki şa fı nın əsas fak to ru he sab edir. 

2021-ci il Dün ya Şə hər lər Gü nü (31 okt-
yabr) mü na si bə ti lə si ya hı ya 49 şə hər da xil 
edi lib. Ha zır da si ya hı da 90 öl kə nin 295 şə-
hə ri yer alıb.

Qeyd edək ki, Lən kə ran Azər bay ca-
nın Ya ra dı cı Şə hər lər Şə bə kə sinə sa lı nan 
3-cü şə hə ri dir. Bun dan ön cə si ya hı ya Şə ki 
(2017, “sə nət və sə nət kar lıq” te ma ti ka sı) və 
Ba kı (2019, “di zayn” te ma ti ka sı) da xil edi lib.

Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı Şu-
şa nın UNES CO şə bə kə si nə da xil edil mə si 
ilə bağ lı Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fi n dən iş 
apa rı lır.

“Mədəniyyətimizin incisi – Qarabağ”

Əsas niyyətdirsə... 
Mə də niy yət Na zir li yi və Teat ro.az sə nət por ta lı-
nın təş ki lat çı lı ğı ilə 1-5 no yabr ta rixin də ke çi ri lən 
“4.4” Qı sa Ta ma şa lar Fes ti va lı ba şa çat dı. Azər-
bay can Or du su nun 44 gün lük Və tən mü ha ri-
bə sin də qa zan dı ğı Zə fə rə və bu qə lə bə ni bi zə 
ya şa dan şə hid lə ri mi zin xa ti rə si nə it haf edi lən 
fes ti va lın bağ la nış mə ra si mi Aka de mik Mu si qi li 
Teatr da ger çək ləş di. 

Mə ra sim mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni 
El nur Əli ye vin gi riş sö zü ilə baş la dı. O, fes ti val 
iş ti rak çı la rı nı təb rik edə rək teatr sə nə ti nin mə-
də niy yə ti miz də xü su si ye rə ma lik ol du ğu nu vur-
ğu la dı. Sə nət fes ti val la rı nın önə mi ni qeyd edən 
na zi rin bi rin ci müavi ni bu la yi hə nin də da vam lı 
ol ma sı nı ar zu la dı.

Fes ti val la bağ lı vi deoic mal iz lə nil dik dən son ra 
la yi hə nin rəh bə ri, teatr şü nas Vi da di Qa fa rov çı-
xış edə rək bu sə nət bay ra mı nın baş tut ma sın da 
əmə yi olan hər kə sə min nət dar lı ğı nı çat dır dı, iş ti-
rak çı la ra tə şək kür et di.

davamı səh. 5-də

Ankarada “Qarabağ Zəfəri” konserti
Azər bay ca nın Və tən mü ha ri bə sin də Qə lə bə si nin  il dö nü mü 
mü na si bə ti lə An ka ra da “Qa ra bağ Zə fə ri” şüarı al tın da kon sert 
proq ra mı ke çi ri lib. Rəs mi his sə də Azər bay ca nın Tür ki yə də ki 
sə fi ri Rə şad Məm mə dov, TÜRK SOY-un Baş ka ti bi Dü sen Ka-
seinov, TBMM-də Tür ki yə-Azər bay can dost luq qru pu nun səd ri 
Şa mil Ay rım və baş qa la rı çı xış edib lər.

TRT An ka ra Ra diosu Xo ru nun di ri jo ru, Xalq ar tis ti El na rə Kə ri-
mo va nın di ri jor lu ğu ilə “Ça naq qa la tür kü sü”, “Ko roğ lu” ope ra sın-
dan “Çən li bel xo ru” ifa olu nub, Qa ra bağ qa li biy yə ti nə həsr olun-
muş “Zə fər mar şı” səs lən di ri lib. Mə la hət İs ma yı lo va “Şə hi dim” 
əsə ri ni piano da ifa edib. Azər bay can dan Müş fi q Qu li yev (piano) 
və İs ma yıl Zey na lov (te nor), Qa za xıs tan dan Ak bo ta Ab re no va 
(kıl ko puz), Qır ğı zıs tan dan Gu li ra Ka sım ku lo va (ko muz), Tür ki-
yə dən Şe nol Ta lın lı (te nor), Türk mə nis tan dan Rus tam Rah me-
dov (piano) və Na zik Rah me do va (sk rip ka) “La çın”, “Türk mən 
rəq si”, “Cən nə tim Qa ra bağ”, “Sən siz”, “Azər bay can” və s. əsər-
lə ri möh tə şəm ifa ilə təq dim edib lər.



2 gündəm www.medeniyyet.az

№84 (1861)
12 noyabr 2021

əvvəli səh. 1-də
Prezidentqeydedibki, İkinciQara

bağmüharibəsişanlıtariximizinparlaq
səhifəsidir: “Azərbaycan xalqı bütün
gücünüsəfərbəredibbuşanlımissiya
nıyerinəyetirmişdir.Mənişğaldövrün
dədəfələrlədeyirdimki,hərbirAzər
baycanvətəndaşıbumüqəddəsgünü
özişiilə,özəməli iləyaxınlaşdırmalı
dır.Mən demişdim ki, heç vaxtAzər
baycanxalqıişğallabarışmayacaqvə
bizişğalasonqoymaqüçünbütüngü
cümüzüsəfərbəredibbirnöqtəyəvu
raraqdüşməni tarixi torpaqlarımızdan
qovduq.
2003cüildəilkdəfəPrezidentvəzifə

sinə seçilən zamanAzərbaycan xalqı
namüraciətedərəkdemişdimki,nəyin
bahasınaolursaolsun,bizöztarixi tor
paqlarımızıdüşməninəlindənalacağıq.
İstərsülhyoluilə,istərmüharibəyoluilə
və belə də oldu...Ermənistan və onun
havadarları bu işğalı əbədi etmək istə
yirdilər.Onlarhesabedirdilərki,əgərbi
zimtorpağımızı30iləyaxınişğalaltında
saxlayabiliblərsə,bundansonradator
paqlarıəbədiolaraqişğalaltındasaxla
yacaqlar.Ammasəhvetdilər”.
İlhamƏliyev vurğulayıb ki, orduqu

ruculuğu, hərbi potensialımızın möh

kəmləndirilməsi mənim Prezident kimi
başlıca vəzifəm idi. Biz iqtisadiyyatı
gücləndirməliidikvəyaxşıbaşadüşür
dükki,bunanailolmasaq,bizdüşməni
torpaqlarımızdan qova bilməyəcəyik.
BizQarabağhəqiqətlərini,işğallabağlı
ermənivəhşiliyinidünya ictimaiyyətinə
çatdırabildik: “Digərönəmliamilgənc
nəslin tərbiyəsi iləbağlı idi.Çoxyaxşı
başadüşürdükki,əgərbizimsilahımız
da,sursatımızdaolsa,iqtisadiyyatımız
dagüclüolsa,beynəlxalqmüstəvidədə
uğur qazansaq, əgər bizim vətəndaş
lar torpaquğrunda,Vətənuğrundaöz
gücünügöstərməsələr, qalanamillərin
heçbirəhəmiyyətiolmayacaq.Tərbiyə
işlərinəçoxböyükfikirverərəkgənclə
rivətənpərvərlikruhundatərbiyəetdik.
İmkan vermədik ki, işğalla bağlı olan
tarix unudulsun.Qarabağı unutmadıq,
əksinə,hərbirkürsüdənbuməsələilə
bağlı istər ölkə daxilindəki tədbirlərdə,
istər beynəlxalq tədbirlərdə daim bu
mövzubirincinömrəlimövzuidi.Gənc
lərvətənpərvərlikruhundayetişərəköz
canlarını fəda edib öz qanı bahasına
düşməninəlindənbizimmüqəddəstor
paqlarımızıalabildilər.Bütünbufaktor
larınvəhdətibizimQələbəmizişərtlən
dirdi”.

Prezident daha sonra deyib: “Hər il
işğaldövründədüşmənbizimüçünmü
qəddəsolanŞuşadamayayındaŞuşa
nın işğalını bayram edirdi. May ayında
bu il bax, burada,Cıdır düzündə “Xarı
bülbül”festivalıkeçirildi,muğamsəslən
di. Avqust ayında Vaqif
Poeziya Günləri keçirildi,
Vaqifinvədigərdahişair
lərimizin şeirləri səsləndi.
Artıq bu torpaqlarda, bu
səmada bu torpaq üçün,
bu səma üçün yad dildə
nə mahnı eşidiləcək, nə
başqa bir yersiz bəyanat
səslənəcək.Bundan son
ra bu diyara Azərbaycan
dili hakim olacaq, necə
ki,tarixdəbeləolub.Şuşa
məscidindəazansəsi,Cı
dırdüzündəmuğamsəsi,
Vaqifinməqbərəsiönündə
şeirlərsəslənir.Bax,budur
reallıq.Bunubizəldəetmişik.Bütünbey
nəlxalq təzyiqlərə rəğmən, bütün hədə
qorxulararəğmən,xalqımızyumruqkimi
birləşdi,Ordununarxasındadayandıvə
bizbutarixi,şərəfimissiyanıyerinəye
tirdik”.
“Bizbütündünyayagöstərdikki,kim

kimdir.Bütündünyayagöstərdikki,biz
böyükxalqıq”deyəndövlətbaşçısıçıxı
şınıbusözlərləbitirib:“ZəfərGünübi
zimbayramımızdır.Bu,Zəfərbayramı
dır,bu, rəşadətbayramıdır,bu,ədalət
bayramıdır,bu,milliqürur,milliləyaqət
bayramıdır. Biz öz ləyaqətimizi bər
paetdik.Bundan sonramüzəfər ölkə
və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağıq.

Bundan sonra Qarabağda və Zəngə
zurdaəbədiyaşayacağıq.ƏgərErmə
nistanda hər hansı bir qüvvə bizə xor
baxsa, hansısa revanşist meyillərə əl
atsa, bizim yumruğumuzu görəcəkdir.
Bizimyumruğumuzyerindədir.

Əziz dostlar, əzizAzərbaycan xalqı.
Mən sizi bu şanlı bayrammünasibəti
ləbirdahaürəkdəntəbriketməkistəyi
rəm.AzərbaycanOrdusunayeniqələ
bələr,Azərbaycanxalqınayeniuğurlar
arzulayıram.
Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna,

eşq olsunAzərbaycan xalqına. Qara
bağbizimdir,QarabağAzərbaycandır!”.

***
Xatırladaqki,noyabrın7dəŞuşaşə

hərinə gələn Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanımMehribanƏliyevaəvvəlcəFüzuli
rayonundaZəfəryolununaçılışında işti

rakediblər.101kilometrlikZəfəryoluFü
zuli,Xocavənd,XocalıvəŞuşarayonla
rınınərazisindənkeçməkləburayonların
onlarlayaşayışməntəqəsiniəhatəedir.
Prezident və birinci xanım Şuşada

Daşaltıməscidinin,ŞuşaRadioTelevi
ziyaYayımStansiyasının
yenibinasının,ŞuşaRa
yon Mərkəzi Xəstəxana
sının təməllərini qoyub
lar,HeydərƏliyevFondu
tərəfindənAşağıGövhər
ağaməscidindəvəMeh
mandarovların malika
nə kompleksində aparı
lan bərpa işləri ilə tanış
olublar. Məlumat verilib
ki, Şuşa şəhəri işğal al
tında olduğu müddətdə
ermənilər tərəfindən da
ğıdılmış Aşağı Gövhər
ağa, Yuxarı Gövhər ağa
vəSaatlıməscidləri ilkin

layihəyə uyğun olaraq bərpa olunur.
Hərüçməscidinbərpaişləri“PaşaHol
dinq”in maliyyə dəstəyi ilə həyata ke
çirilir. Yuxarı Gövhər ağa məscidində
bərpa işlərinin birinci mərhələsi artıq
başa çatıb. İşğal zamanı erməni van
dalizminəməruzqalanMehmandarov
larınmalikanəkompleksindəmütəxəs
sislər qiymətləndirmə işləri aparıblar
və ilkin layihəəsasındabərpa işlərinə
başlanılıb.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım

Şuşaya gəlmiş VIII Qlobal Bakı Foru
munun iştirakçıları ilə görüşüb, söhbət
ediblər, onlarla birlikdə Cıdır düzündə
olublar.

“Zəfər bayramı rəşadət, milli qürur və 
ləyaqət bayramıdır”

“Şuşa məscidində azan səsi, Cıdır düzündə muğam səsi, Vaqifin məqbərəsi önündə 
şeirlər səslənir. Budur reallıq. Bunu biz əldə etmişik”

Noyabrın9-daParisdə
UNESCOBaşKonfran-
sının41-cisessiyası
işəbaşlayıb.Təşkilatın

mənzil-qərargahındakeçi-
rilənsessiyanınaçılışında
xariciişlərnaziriCeyhun
Bayramovunrəhbərliyiilə
Azərbaycannümayəndə
heyətidəiştirakedib.

Sessiyanın ilk günündə 40cı
sessiyanınprezidenti,Türkiyənin
qurumdakı daimi nümayəndəsi,
səfir Altay Cengizer, UNESCO
nun Baş direktoru Odre Azule
çıxışediblər.2021ci ildədördil
lik fəaliyyətmüddəti başa çatan
OdreAzule41cisessiyadaikinci
müddətdəUNESCOnunBaşdi
rektoruvəzifəsinəseçilib.
41cisessiyadaBaşdirektorun

20182020ciillərüzrəhesabatı
nın dinlənilməsi, qeyrihökumət
beynəlxalq təşkilatların müşa
hidəçi qismində qəbul edilməsi,
eləcədəqurumlarəsmitərəfdaş
lıqməsələlərinəbaxılacaq.
BaşKonfransın41cisessiyası

noyabrın24dəkdavamedəcək.

***
Noyabrın10daAzərbaycanın

xariciişlərnaziriCeyhunBayra
movUNESCOnunBaşdirekto
ruOdreAzuleiləgörüşüb.

Xarici İşlər Nazirliyinin Mət
buatxidmətiidarəsindənbildirib
lər ki, nazir Ceyhun Bayramov
UNESCOnun Baş direktoru
vəzifəsinə yenidən seçilməsi
münasibətilə OdreAzuleni təb
rikedib.O,ölkəmizinUNESCO
ilə səmərəli vəhərtərəfi əmək
daşlıqda, təşkilatın önəmli tə
rəfdaşlarından biri kimi ikitərəfi
münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsindəmaraqlıolduğunu
qeydedib.

Görüşdə mədəniyyət, təhsil,
sosial və humanitar elmlər sa
həsində əlaqələrə toxunulub,
Azərbaycanınbundansonrada
təşkilatınaliməqsədlərinintəbli
ğindəsəylərinidavametdirəcəyi
diqqətəçatdırılıb.
Prezident İlham Əliyevin tə

şəbbüsü ilə 2008ci ildə irəli
sürülmüş“BakıProsesi”kimita
nınanDünyaMədəniyyətlərara
sı Dialoq Forumu çərçivəsində
ölkəmizinmədəniyyətlərvədin

lərarası dialoqa, tolerantlıq və
multikulturalizmin təşviqinə ver
diyitöhfələrvurğulanıb.
AzərbaycanUNESCOEtimad

Fondundan təşkilatın iki əsas
prioritetindənolanQlobalAfrika
Prioriteti və gender bərabərliyi
sahəsində reallaşdırılan layihə
lərdənsözaçannazirpandemi
yazamanıtəhsilindavamlılığını
təmin etməkməqsədilə UNES
COnun təşəbbüsü ilə yaradıl
mışQlobalTəhsilKoalisiyasına
Azərbaycanın verdiyi töhfəni
qeydedib.
Bundan əlavə, nazir Ceyhun

Bayramov Azərbaycanın dahi
mütəfəkkiri və şairi Nizaminin
880 illik yubileyinə həsr olunan,
UNESCOnun mənzilqərarga
hındatəşkiledilmiştədbirinhəm
təşkilatçısı olduğuna görə Odre
Azuleyətəşəkkürünübildirib.
Öz növbəsində Odre Azule

Azərbaycana təşkilata verdiyi
daimidəstəyəgörəminnətdarlı
ğını ifadə edib və artan templə
inkişafedənmünasibətlərinda
hadagenişləndirilməsindəma
raqlıolduğunubildirib.

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası 
Türk Dövlətləri Təşkilatı adlanacaq

əvvəli səh. 1-də

Türkdövlətlərinindəyişəndünyayauyğunlaşmaqüçünvacibbir
ərəfədəolduğunuvurğulayanMövludÇavuşoğludeyib: “Bizeyni
kökdənbəslənənbiruluağacıneynibudaqlarıyıq.Köklərimiziun
utmadan birliyimizi bərkitdikcə beynəlxalq gücümüzü artıracağıq.
Ata yurdumuzAsiya dünya siyasətində vacib nöqtəyə gəlib. Bu
çərçivədə təşkilatımızın həm vacibliyi, həm də məsuliyyəti artıb.
Sabah keçiriləcək İstanbul Zirvəsində liderlərimiz təşkilatımızın
gələcəyi ilə bağlı vacib qərarlar alacaqlar. İlk növbədə, bu il
qardaşTürkmənistanınmüşahidəçiölkəolaraqaramızaqatılması
ilə ailə fotomuzu tamamladıq. İkinci olaraq Ailə Məclisimizin
adını Türk Dövlətləri Təşkilatı olaraq dəyişdiririk. Ağsaqqallar
Şurasının düşünülmüş idarəçiliyini qəbul edirik. Müşahidəçi və
ortaqlıq statuslarını açıq şəkildə müəyyənləşdiririk. Əsas kim
liyimizi mühafizə edərək birlikdə təşkilatımızın çəkim gücünü
daha da artıra biləcəyik. “Türk Dünyası  2040” vizionunu qəbul
edəcəyik.Köklərimizbirolduğukimi,gələcəyəbaxışımızındaortaq
olması vacibdir.Vizion sənədindəqəbul olunanqərarların sədrlik
müddətimiz ərzində həyata keçirilməsi üçün tətbiq sənədi qəbul
edəcəyik.Beşillikyolxəritəsiniəhatəedəcəkbusənədin2022ciilin
ilkrübündəŞuramızıntəsdiqinətəqdimedilməsinəzərdətutulur”.
Qeyd edək ki, 1992ci ilin oktyabrında Ankarada türkdilli

ölkələrin (Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan,
Özbəkistan,Qırğızıstanın)prezidentlərininilktoplantısıiləəsası
qoyulan zirvə görüşləri formatı 2009cu ildən sonra Türkdilli
ÖlkələrinƏməkdaşlıqŞurasınaçevrilib.2009cuiloktyabrın3də
NaxçıvansammitindəTürkŞurasınınyaradılmasıbarədəqərar
qəbuledilib.TürkŞurası2010cuil1516sentyabrdaİstanbulda
keçirilənsammitdətəsisolunub.

Azərbaycanlı rejissorun filmi 
Tokio festivalında mükafata layiq görülüb

əvvəli səh. 1-də
TokiofestivalınınəsasmükafatınıisəkosovalırejissorKaltrina

Krasniçinin “Veradəniziarzulayır” filmiqazanıb.Filmqumarda
evinigirovqoyaraquduzanvəbunagörəözünəqəsdedənkişi
ninhəyatyoldaşınınqarşılaşdığıçətinliklərdənbəhsedir.
Festivalın “Ən yaxşı rejissor işi”mükafatına isə qazaxıstanlı

DarecanOmirbayev “Akın” (“Aşıq”) filminə görə layiq görülüb.
Filmdə cəmiyyətin qəbul etmədiyi şairin həyat hekayətindən
bəhs olunur.Ssenari yazıçıHermanHessenin “Müəllif gecəsi”
hekayəsininmotivləriəsasındaqələməalınıb.
Münsifər heyətinin üzvü Kris Fucivara filmi rəğbətlə qarşılayan

həmkarlarınınrəyinibeləifadəedib:“Bufilmpoeziya,busənətnövü
nədəyərverməyəndünyadaşairdoğulmağınnəqədərmüşkülolma
sıbarədədir.Hazırdabütünmüstəqilkinematoqrafçılarınhamısıelə
buproblemləüzləşir.Filmsənətə,onuninsancəmiyyətinəhansıtöh
fələriverdiyinəbiganəolmayaninsanlarındüşüncələriniəksetdirir”.
TokioBeynəlxalqFilmFestivalıBeynəlxalqKinoProdüserləri

Assosiasiyaları Federasiyasının (FİAPF) təqdir etdiyi dünyanın
15ənyaxşıkinofestivalısiyahısınadaxildir.

GÜLCAHAN

UNESCO Azərbaycanla münasibətlərin 
genişləndirilməsində maraqlıdır

Sankt-Peterburqla musiqi dostluğu
İlləröncəQaraQarayev
adınaMərkəziİncəsə-
nətMəktəbiiləyaradıcı
əməkdaşlığabaşlayan
Sankt-PeterburqMusiqi
Liseyibuildəmaraqlı
konsertproqramıiləBa-
kıdaçıxışedib.

Noyabrın10daM.Maqo
mayev adına Azərbaycan
Dövlət Akademik Filarmo
niyasında təqdim edilən “Sankt
Peterburqun musiqi xəzinəsi” ad
lı konsert proqramı Zəfər Günü,
SanktPeterburq Musiqi Liseyinin
25 illiyi vəÜ.Hacıbəyli adına Bakı
MusiqiAkademiyasının100 illiyinə
həsredilib.
ÖncəSanktPeterburq Musiqi

Liseyinin direktoru Vitali Romanov
çıxış edərək bu konsertin təşkilinə
görə Azərbaycan Respublikası Mə
dəniyyət Nazirliyinə, M.Maqomayev
adınaAzərbaycanDövlətAkademik

Filarmoniyasına və Qara Qarayev
adınaMərkəziİncəsənətMəktəbinin
rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirib:
“Əminikki,rusxalqçalğıalətlərində
səslənən əsərlər öz nəfis təqdima
tı iləhələuzunmüddətdinləyicilərin
yaddaşındansilinməyəcək”.
Sonraliseyinmüəllimifaçılarıtə

rəfindən 21 musiqi nömrəsindən
ibarətproqramtəqdimolunub.Zövq
vəpeşəkarlıqlatərtibolunmuşkon
sertproqramıdinləyicilərtərəfindən
rəğbətləqarşılanıb.

Moskvada Zəfər Günü və Bayraq Gününə 
həsr edilmiş fotosərgi 

Moskvada,XalqTəsərrüfatıNailiyyətləriSərgisindəki
(XTNS)AzərbaycanındaimipavilyonundaZəfərGünüvə
DövlətBayrağıGününəhəsredilmişfotosərgiaçılıb.

HeydərƏliyevFondunundəstəyi ilə təşkiledilmiş foto
sərgidəbugünlərdəAzərbaycanınmüxtəlifguşələrindəiki
şanlıbayramınqeydedilməsiiləbağlıfotomateriallartəq
dimolunub.
“Azərbaycan” pavilyonunun direktoru Səadət Qədirova

qeyd edib ki,AzərbaycanınVətənmüharibəsindəki tarixi
Zəfəriilknövbədədiplomatikvəsiyasiqələbədir.Zəfərdən
sonra həm beynəlxalq münasibətlər sahəsində intensiv
fəaliyyət,həmdəişğaldanazadedilmiştorpaqlardaböyük
bərpaişivacibdir.
Odeyib:“Qarşıdahələçoxişvar.Busiyasətdəmüxtəlif

qüvvələr fəallıqgöstərir.Rusiyadacəmiyyətəözbaxışla
rınızorlaqəbuletdirməyəçalışansiyasielitalarvar.Rusi
yaPrezidentininmüdrikliyini,onunuzaqgörənvədüzgün
strateji və xarici siyasətini qeyd etmək lazımdır. Vladimir
Putin dəfələrlə haqqınədalətin tərəfində olub. Müharibə
dövründəo,dəfələrləbəyanedibki,müharibəAzərbaycan
ərazisindəaparılır”.

İstiqlal Muzeyində “Vətən uğrunda” adlı sərgi 

AzərbaycanİstiqlalMuzeyində44
günlükVətənmüharibəsişəhidləri-
ninxatirəsiniyadetməkvəvətən-
pərvərliyintəbliğiməqsədiləhəyata

keçirilən“Qəhrəmanlarcanveriryurdu
yaşatmaqüçün”adlılayihəçərçivəsində
“Vətənuğrunda”adlısərgitəşkilolunub.

Muzeydən bildirilib ki, tədbir şəhidlərin
əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad
edilməsivəDövləthimnininsəsləndirilməsi
iləbaşlayıb.
Qazi Pərvin Abdullayev, şəhid kapitan

Əsəd Həsənovun anası Mələk Həsənova,
şəhidbaşleytenantVüsalBabayevinyaxın
dostuSamirAbıyev,qaziCeyhunSədrayev,

şəhidəsgərCavidManafovunanasıNata
van İbrahimova və şəhid əsgər Bilal Qən
bərovun anası Gültəkin Qənbərova çıxış
edərəkqəhrəmanlarımızındöyüşyolundan
söhbətaçıblar.
Sonra tədbir iştirakçıları sərgi ilə ta

nış olublar. Sərgidə şəhidlərimizin həyatı
nınmüxtəlif illərini, xidməti fəaliyyətini əks
etdirən fotolar və şəxsi əşyaları nümayiş
olunur.
Sərginoyabrın17dəkdavamedəcək.



www.medeniyyet.az

№84 (1861)
12 noyabr 2021 tədbir 3

Xəbərverdiyimizkimi,MədəniyyətNazirliyinintəşkilatçılığıilənoyabrınilk
ongünlüyündə44günlükVətənmüharibəsindəşanlıQələbəmizinildö
nümümünasibətiləsilsilətədbirlərkeçirilib.Noyabrın5dəHeydərƏliyev
Sarayındabusilsilədənnövbətitəqdimatgerçəkləşdi.MədəniyyətNazirli

yinindəstəyiiləBakıMediaMərkəzivə“Salnaməfilm”studiyasınınbirgəistehsal
etdiyi“Şuşa,sənazadsan!”sənədlifilmigenişauditoriyayatəqdimolundu.

Tədbirdərəsmilər,millətvəkilləri,Xü
susiTəyinatlıQüvvələrinəsgərvəza
bitheyəti,mədəniyyətxadimlərivə ic
timaiyyətnümayəndələriiştirakedirdi.
Öncə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğ

rundacanındankeçənVətənövladla
rınınəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutla
yadedildi.
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov qo

naqlarısalamlayaraqZəfərGünümüna
sibətilə təbriklərini çatdırdı. Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən əlamətdar gün mü
nasibətilə müxtəlif tədbirlərin keçirildiyi
nisöyləyənnazir “Şuşa,sənazadsan!”
sənədli filminin Zəfər bayramımıza xü
susi töhfə olduğunu bildirdi: “İnsanların
şüurlarına təsir edən ən gözəl vasitə
filmdir.Buqəbildən filmləri yaratmaqda
məqsəd şücaətli Azərbaycan Ordusu

nunqəhrəmanlığınıbirdahaxalqımıza,
dünyaya göstərmək və tariximizin yad
daşına həkk etməkdən ibarətdir. Vətən
müharibəsivəZəfərimizbizəgöstərdiki,
haqqədaləthərzamanqalibgəlir.Bunu
cənab Prezidentimiz də Vətən mühari
bəsininilkgünlərindənsöyləyirdi.AliBaş
Komandan deyirdi: “Bizim işimiz haqq
işidir.Bizhaqqyolundasavaşırıqvəta
rixiədalətibərpaetməkistəyirik”.Vətən
müharibəsindəbirdahagöstərdikki,biz
böyükxalqıq.Dəmiryumruqkimibirləşib
düşməniməhv etdik.Azərbaycan xalqı
həmdöyüşkən,həmdəhaqqıkimsədə
qoymayanxalqdır.Bizgöstərdikki,Azər
baycanınMübariz İbrahimov,Allahverdi
Bağırov, Albert Aqarunov, Polad Həşi
mov kimi qəhrəmanları var, belə güclü
AliBaşKomandanıvar”.

Anar Kərimov qeyd etdi ki, Vətən
müharibəsində yaradıcı mədəniyyət
dağıdıcı düşüncəyə, barbarlığa qalib
gəldi:“Bizbunutəqdimolunanfilmva
sitəsilədəgöstəririk.BizZəfərqazan
mışıq, amma informasiya müharibəsi
hələdədavamedir.Azərbaycanxalqı
bunahazırolmalıdır.Biztarixiyaddaşı
mızıunutmamalıyıq”.
Vətən müharibəsində qazanılan

Zəfərləbağlılayihələrindavamedə
cəyini söyləyən nazir bu silsilədən
İctimaiTeleviziyadanümayişolunan
“Görünməyənqəhrəmanlar”adlısə
nədlifilmiqeydetdi.Diqqətəçatdırdı
ki, ölkəmizinmədəniyyət sahəsində
çalışan şəhid və qaziləri haqqında
“Səhnədənsəngərə” layihəsidəda
vametdirilir.Bununlayeninəslinmil
li vətənpərvərlik ruhunda böyüməsi
diqqətmərkəzindəsaxlanılır.
AnarKərimovçıxışınınsonunda“Şu

şa,sənazadsan!”filmininərsəyəgəl
məsindəəməyiolanhərkəsətəşəkkü
rünübildirdi.
Ekran əsərinin rejissoru Cavidan

Şərifovfilmhaqqındaməlumatverdi.
O,Vətənmüharibəsibaşlayanzaman
BakıMediaMərkəzinin rəhbərliyi tə
rəfindənxüsusibirqrupunyaradıldı
ğını bildirdi: “Biz ön cəbhəyə ezam
olunduq və çalışdıq ki, maksimum
dərəcədədöyüşzonasınayaxınolaq,
əsgərvəzabitlərinigidliyini,mərdliyi
ni kadrlar vasitəsilə xalqımıza çatdı
ra bilək. Qaynar nöqtələrə gedəndə

məqsədimizfilmçəkməkdeyildi.Son
getdiyimizyerŞuşaşəhərioldu.Geri
dönəndəBakıMediaMərkəzininrəh
bəriArzuƏliyeva vədirektorOrman
Əliyevçəkdiyimizkadrlarabaxıbde
dilərki,mütləqbirfilmhazırlamaqla
zımdır”.

Bakı Media Mərkəzinin direktoru Or
manƏliyev vurğuladı ki, tarixi həqiqət
lərin beynəlxalq aləmə çatdırılmasında
audiovizual sənətin böyük əhəmiyyəti
var:“FilmVətənmüharibəsindəqazanı
lanQələbəmövzusundadır.BuQələbə
əldəedilməsəydi,beləbirfilmdəolmaz
dı.OnagörədəbuQələbənibizəyaşa
danAliBaşKomandanİlhamƏliyevəvə
qüdrətliOrdumuzatəşəkküredirik”.
Çıxışlardansonrafilmnümayişolun

du.
Qeyd edək ki,müasir hərb tarixinin

ənparlaqsəhifələrindənbiriolanŞuşa
əməliyyatının diqqətçəkən məqamla
rı izləyicilərəilkdəfəbufilmdətəqdim

olunur. Filmdə Şuşa əməliyyatını hə
yata keçirən cəsur əsgər və zabitləri
mizin müsahibələri, Şuşanın işğaldan
azadedilməsindəəvəzsizroloynayan
XüsusiTəyinatlıQüvvələrinkeçdiyidö
yüş yolu, əməliyyat zamanı çəkilmiş
eksklüzivkadrlaryeralıb.

GecədəhəmçininMədəniyyətNazir
liyinin dəstəyi ilə BakıMediaMərkəzi
və“Azərbaycanfilm”tərəfindənistehsal
olunmuş“Biz”sənədlifilmidənümayiş
etdirildi. Ekran işi Vətən müharibəsi
dövründə fenomenə çevrilən, foto və
video materialları yayılan və müzaki
rəolunansadəinsanlardanbəhsedir.
Müharibədəbaşverəntaleyüklühadi
sələrihəminanınşahidləri–əsgərlər,
həkimlər,təqaüdçülər,blogervəjurna
listlərdanışırlar.
FilminideyamüəllifivərejissoruOr

manƏliyev,prodüseriFarizƏhmədov
dur.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

“Yaradıcı mədəniyyət 
dağıdıcı düşüncəyə qalib gəldi”
“Şuşa, sən azadsan!” sənədli filminin təqdimatı keçirildi

Muğam Mərkəzinin 
beynəlxalq əlaqələri genişlənir

BeynəlxalqMuğamMərkəzi(BMM)iləBakıdakıRusiyaİnfor
masiyavəMədəniyyətMərkəzi(RİMM)arasındaəməkdaşlıq
haqqındamemorandumimzalanıb.

Bununla bağlı no
yabrın 7də gerçək
ləşən mərasimdə
BMMin direktoru,
XalqartistiMuradHü
seynov çıxış edə
rək memorandumun
əhəmiyyətini vurğu
layıb.Bildiribki,BMM
beynəlxalq əlaqələrə
xüsusi önəm verir.
Mərkəzin səhnəsin
dəFransa,İspaniya,Yaponiya,Portuqaliyavədigərölkələrdən
musiqiçilərçıxışedib.BumemoranduməsasındaRusiyadanda
musiqikollektivlərinidəvətedəcəyik.
RİMMinrəhbəriİrekZinnurovvurğulayıbki,BMMkonsertvə

digər tədbirlər keçirməküçünolduqca gözəlməkandır: “Azər
baycanlaRusiyanıuzunillərinmədəniəlaqələribirləşdirir.Çalı
şacağıqrusiyalıifaçıları,kameraorkestrlərivədigərmusiqikol
lektivləriniBMMədəvətedək”.
MuradHüseynov və İrek Zinnurov tərəfindənmemorandum

imzalandıqdansonraikiölkəninmusiqiçilərininifasındakonsert
proqramı təqdim olunub.Rusiyadan ölkəmizə qastrola gəlmiş
AydarSalahov (bayan) və İnnaSalahovanın (vokal) azərbay
canlıhəmkarlarıSeymurHəsənsoy(akkordeon),KamalNuriyev
(tar),ƏliNəsib(zərbalətləri)vəMarkZinçenkoiləbirlikdəçıxışı
böyükmaraqlaqarşılanıb.
Aydar Salahov Bakıya səfərindən məmnunluğunu bildirib:

“AzərbaycanmusiqisiniMüslümMaqomayevin ifasından tanı
yıram.BugünməşqzamanıAzərbaycantarınıözmusiqimizlə
sintezetməyəçalışdıq.Mənburadaolanmusiqialətləriniheç
yerdəgörməmişdim.Tarçoxuniversalbirmusiqialətidir.Tarda
həttacazdaifaetməkolar”.

Bayram konsertləri
NoyabrınilkongünlüyündəBakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsi
nindədəstəkverdiyi,“YAŞAT”Fondu,MüdafiəNazirliyi,BakıŞə
hərİcraHakimiyyəti,DənizkənarıBulvarİdarəsivəAzərbaycan
PeyntbolFederasiyasınıntəşkilatçılığıiləkeçirilən“Zəfəryarmar
kası”damaraqlıkonsertproqramlarıiləyaddaqalıb.

9Noyabr–DövlətBayrağıGünündətəqdimolunankonsertdə
XalqartistləriGülyazvəGülyanaqMəmmədovalar,Əməkdarar
tistlər–GülüstanƏliyeva,Mətanətİsgəndərli,müğənnilərRoza
Zərgərli,VüsalHacıyev, IQarabağmüharibəsi veteranıSahib
İbrahimov,ƏbdülXalid,AmilHəsənoğlu,NərimanƏliyev,Opera
vəBaletTeatrınınsolisti,beynəlxalqmüsabiqələrlaureatıUrfan
Cəfərovbirbirindəngözəlifalarıilətamaşaçılarısevindirib.
“NurayRahman&Ailevi”qrupununçıxışı,rəqqasəFatiməFə

təliyevavə“Səma”rəqsansamblınınrəqslərimusiqiaxşamını
dahadamaraqlıedib.

***
Bakı Şəhər Mədə

niyyət Baş İdarəsi
nin Ə.Əmirov adına
Mədəniyyət Sarayı
Bayraq Günü müna
sibətilə “N” saylı hər
bi hissədə bayram
konserti təşkil edib.
İdarədən bildirilib ki,
tədbirdəəvvəlcəDöv
lətHimnisəsləndirilib,
şəhidlərinruhubirdə
qiqəliksükutlayadedilib.SonraDövlətBayrağıGünününtarixi
haqqındaməlumatverilib.
VətənmüharibəsiqazisiM.Əhmədov,gənc ifaçıQ.Məmmə

dov,Y.Abbasova,aşıqV.Paşayevvə“Günəş”rəqskollektivinin
çıxışlarışəxsiheyəttərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.

Noyabrın6daHeydərƏliyevSara
yında“Qarabağşikəstəsi”oratori
yasımusiqilixoreoqrafikquruluş
datəqdimedildi.

Görkəmlibəstəkar,XalqartistiVasifAdı
gözəlovun şair, publisist Teymur Elçinin
sözlərinə yazdığı oratoriyanın yeni quru
luşu44günlükVətənmüharibəsindəşan
lı Qələbəmizin ildönümünə həsr olunub.
Layihə Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi,
Heydər Əliyev Sarayı, Akademik Opera
vəBaletTeatrıvəAzərbaycanDövlətAka
demikFilarmoniyasınınbirgətəqdimatıilə
gerçəkləşdi.
Gecədə mədəniyyət nazirinin birin

cimüaviniElnurƏliyev,BeynəlxalqTürk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti
GünayƏfəndiyeva, yaradıcılıq təşkilatla
rının rəhbər şəxsləri, mədəniyyət və in
cəsənət xadimləri, musiqisevərlər iştirak
edirdi.
LayihəninrəhbərivədirijoruXalqartisti

YalçınAdıgözəlov, ssenari müəllifi Əjdər
Ulduz, quruluşçu xoreoqrafı Xalq artisti
Kamilla Hüseynova, quruluşçu rejissoru
Əməkdarartist İnarəBabayeva,quruluş
çuxormeystriXalqartistiGülbacıİmano
va,quruluşçurəssamıisəFəridNəcəfov
dur.

Məşhur oratoriyanın musiqilixoreoqrafik
quruluşuXalq artisti NurəddinMehdixanlı,
Əməkdar artist Ramil Qasımov, xanəndə
lər Kamilə Nəbiyeva, Mirələm Mirələmov,
Əməkdar artist Əliağa Sədiyev (tar), filar
moniyanınÜ.HacıbəyliadınaDövlətSimfo

nikOrkestrivəDövlətXorKapellası,Azər
baycan Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrı balet truppasının iştirakı ilə təqdim
olundu.
İncəsənətustalarınınmöhtəşəmifasımusi

qisevərlərtərəfindənguralqışlarlaqarşılandı.

MədəniyyətNazir
liyinintəşəbbüsü
iləreallaşan,26
oktyabr–6no

yabrtarixiniəhatəedən
“Cazsəsləri”(“Jazzery
Voices”)silsilətədbirlərinin
sonuncukonsertiBeynəl
xalqMuğamMərkəzində
keçirildi.

Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının (BMA)
100 illiyi münasibətilə gerçək
ləşən layihənin Vətən mühari
bəsində tarixi Zəfərimizə həsr
olunmuş “Jazz says Victory”
konsertproqramıözmöhtəşəm
liyiiləyaddaqaldı.
Konsertdən əvvəl Əməkdar

mədəniyyət işçisi, jurnalist Ra
hib Azəri səhnəyə çıxaraq qo
naqlarısalamladıvəçıxışüçün
sözü mədəniyyət naziri Anar
Kərimovaverdi.
44 günlük Vətən müharibə

sinin ildönümü münasibətilə
həyata keçirilən layihələr haq
qında danışan nazir “Zəfər
həftəsi” çərçivəsində təqdim
olunan silsilə tədbirlərdə mə

dəniyyətin həm də ideoloji bir
qüvvə olduğunu göstərməyə
çalışdıqlarını bildirdi: “Otuzillik
işğal nəticəsində bizim cənnət
guşəmiz olan Qarabağ qədim
mədəni dəyərlərindən kənar
da qalmışdı. Məqsədimiz bu
dəyəri və gücü Qarabağımıza
qaytarmaqdır. Cənab Prezi
dentİlhamƏliyevvəBirincivit
seprezident Mehriban xanım

Əliyevanın təşəbbüsləri ilə bu
prosesə başlanılıb. Bu yöndə
müxtəlif layihələr həyata ke
çirilir. Biz Qarabağa ruhumu
zu, kimliyimizi qaytaracağıq.
Bu sırada caz sənəti də əsas
yerlərdən birini tutur. Caz uni
versal bir sənətdir.Musiqi özü
universalgücdürvəbizbugüc
dənmaksimumistifadəetməli
yik.Azərbaycanda caz sənəti

ninzənginənənələrivarvəbu
ənənənidavametdirməliyik”.
Nazirçıxışınınsonundatama

şaçılarışanlıZəfərimizmünasi
bətilətəbriketdi.
Sonra RahibAzəri bu il 100

yaşını qeyd edən Bakı Musiqi
Akademiyasınınyaranmatarixi,
ölkəmizdəcazsənətinin inkişaf
mərhələləri haqqında fikirlərini
bölüşdü.Dahasonrasilsiləcaz
konsertlərinin aparıcısı Anar
Vəliyev səhnəyə dəvət olundu.
A.Vəliyev rəngarəng çıxışlarla
bolproqramhaqqında tamaşa
çılaraməlumatverdi.
Səhnəyə ilk olaraq Azər

baycan Dövlət Nəfəs Alətləri
Orkestrinin nəzdində “Baku
BrassBingBand”kollektivi(di
rijorvəbədiirəhbərƏməkdar
incəsənətxadimiƏlibalaRza
yev)çıxdı.Eləilknotlardanor
kestrzövqlübircazgecəsinin
vədedildiyininümayişetdirmiş
oldu.
Xalq artisti Salman Qəmbə

rovun“BakustikCaz”qrupunun
çıxışıdaguralqışlarlaqarşılan
dı.
Dahasonralayihənindigəriş

tirakçıları“BakubaBand”,“Baku
BrassBigBand”,NicatAslano
vun “ForwardAzerbaijan”kvar
teti, Afşin Əlizadənin kvarteti,
ArslanNövrəslinincazheyətləri
birbirindən maraqlı nömrələrlə
çıxışlaretdilər.
Qeyd edək ki, “Caz səsləri”

silsiləsinəkonsertlərləyanaşı,
“Azərbaycanda caz sənəti ilə
bağlı məsələlər” mövzusun
da elmiyaradıcılıq konfransı,
cazvokal ifaçılığı üzrə ustad
dərsivəseminardadaxilidi.

LALƏ 

Qala-şəhərin azad olunması haqqında daha bir film
BeynəlxalqMuğamMərkəzində“SOCARMe
dia”nındəstəyiiləhazırlanmış“Şuşa”sənədli
filminintəqdimatıkeçirilib.

FilmdəQarabağın qəlbi, ölkəmizinmədəniy
yət paytaxtı Şuşanın işğaldan azad olunması
uğrundamisilsizqəhrəmanlıqgöstərmişqazilə
rinbubənzərsizhərbiəməliyyathaqqındaxatirə
və təəssüratları yer alıb. Çəkilişlər hərbi əmə
liyyatlarıngetdiyiərazilərdə–Şuşaətrafındakı
meşələrdə, qayalıqlarda və şəhərin daxilində
aparılıb. Şuşanı azad edən qəhrəmanlar keç
diklərişanlıdöyüşyolunuyenidəncanlandırırvə
həminhəyəcandoluanlarıbirdahayadasalır,
yaşadıqlarıduyğuvədüşüncələridiləgətirirlər.

Prezident,Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
44günlükVətənmüharibəsiningedişindəŞuşa
haqqındasöylədiyifikirlərfilminleytmotivinitəşkil
edir.Ekranişindəhəmçinin1992ciildəŞuşanın
Ermənistan tərəfindən işğalının qısa xronikası
da təqdimolunur.Düşməninvəonahavadarlıq
edənqüvvələrinməkrliplanlarıifşaolunur,eləcə
dəhəmindövrdəAzərbaycandakısiyasixaosiş
ğalınəsassəbəblərindənbirikimigöstərilir.
“Şuşa”sənədlifilmi“SOCARMedia”nınsifari

şiilə“QULPSTUDİO”tərəfindənhazırlanıb.Fil
minmüəllifiƏməkdarjurnalistMübarizƏsgərov,
rejissoruElçinElxanlı,prodüseri İntiqamCəfə
rovdur.

L.AZƏRİ

“Caz səsləri”nin yekun konserti

“Qarabağ şikəstəsi” oratoriyası 
musiqili-xoreoqrafik quruluşda
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əvvəli səh. 1-də
TədbirdəMilliMəclisinMədəniy

yətkomitəsininsədriQənirəPaşa
yeva, Rəssamlar İttifaqının sədri,
Xalq rəssamıFərhadXəlilov,Milli
İncəsənət Muzeyinin direktoru,
Əməkdar incəsənətxadimiÇingiz
FərzəliyevçıxışedərəkZəfərbay
ramı, Qarabağınmədəniyyəti, tə
biətiiləbağlıQələbəruhluduyğu
larınıbölüşdülər.ÇingizFərzəliyev
“Mədəniyyətimizin incisi – Qara
bağ”sərgisininbütünxalqımızaər
məğanedilənlayiqlitöhfəolduğu
nubildirdi.Dediki,ekspozisiyanın

hərbirotağıbiryaradıcışəxsə,bir
sənətkarahəsrolunub:onunşəx
siəşyaları,musiqialətləri,afişavə
müxtəliffotolartəqdimedilir.
SərgidəMilli İncəsənətMuzeyi,

Azərbaycan Musiqi Mədəniyyə
ti Dövlət Muzeyi,  Cəfər Cabbar
lı adınaAzərbaycan Dövlət Teatr
Muzeyi, Üzeyir Hacıbəylinin Ev
Muzeyi, Bülbülün Memorial Mu
zeyivəNiyazininXatirəMuzeyinin
fondlarınaməxsuseksponatlarnü
mayiş olunur. Sərginin ekspozisi
yasındaQarabağınxalçavəxalça
məmulatları,bədiitikmələr,millige

yimlər,məişətəşyalarıdayeralıb.
Xurşudbanu Natəvanın əlyazma
ları,UstaQəmbərQarabağivəMir
MöhsünNəvvabın rəsmləri, onun
“On iki bənd” (“Dəvazdəh bənd”)
əlyazma kitabı, Ü.Hacıbəylinin,
Bülbülün,Niyazininşəxsiəşyaları
və bu sənətkarların həyat və ya
radıcılıqlarını əks etdirən çoxsaylı
fotoşəkillərsərgininzənginliyindən
xəbərverir.
Həmçinin Qarabağın füsun

kar təbiətinin təcəssüm olunduğu
mənzərələr, Qarabağın görkəmli
mədəniyyət və ədəbiyyat xadim

ləri Natəvan, Ü.Hacıbəyli, Niyazi,
Bülbül, İ.Əfəndiyev, Ş.Bədəlbəyli
vəQarabağxanlığınınvəziriolmuş
görkəmlişairM.P.Vaqifinportretlə
rininyeraldığısərgibuqədimdi
yarımız haqqında dərin təəssürat
yaradır.İzləyicilərvernisajdaümu
milikdə250yəyaxınQarabağinci
siilətanışolabiləcəklər.
Dahasonraqonaqlarsərgi ilə

tanışoldular.
Sərgi 2022ci il yanvarın 31

dəkdavamedəcəkvəgirişsər
bəstdir.

LaləAZƏRİ

8 No yabr – Zə fər Gü nü mü na si bə ti lə 
böl gə lər də fəaliy yət gös tə rən mə də
niy yət müəs si sə lə rin də rən ga rəng 
təd bir lər təş kil edi lib.

BərdəRegionalMədəniyyətİdarəsinin
(RMİ)TərtərrayonnümayəndəliyiHeydər
Əliyev adına istirahət parkında “Vətən,
sənəZəfər yaraşır!” başlığı altında kon
sertproqramıtəşkiledib.Konsertdənön
cə tədbir iştirakçılarıZəfərGününəhəsr
olunmuşkitabvəQarabağxalçalarından
ibarətsərgiilətanışolublar.Sonravətən
sevərlikruhlunəğmələrdənibarətkonsert
proqramıtamaşaçılartərəfindənalqışlar
laqarşılanıb.
TərtərrayonHeydərƏliyevMərkəzində

“Vətənpərvərlik:qazilikvəşəhidlik”layihə
sininyekuntədbirikeçirilib.Tədbirdəson
beşayərzindəqazilərləmərkəzdəkeçi
rilən görüşlərdən hazırlanmış videoçarx
nümayişetdirilib.

***
QubarayonHeydərƏliyevMərkəzində

Xaçmaz RMİnin təşkil etdiyi “Zəfər ya
zanlar”ədəbiyazımüsabiqəsiqaliblərinin
mükafatlandırılma mərasimi və eyniadlı
ədəbitoplununtəqdimatıkeçirilib.Müsa
biqədəI,II,IIIyerlərəlayiqgörülən,eləcə
dəhəvəsləndiriciyerlərqazananəsərlər
ədəbitopludayeralıb.Qaliblərəregional
idarəninfəxri fərmanvəmükafatları təq
dimolunub.
ŞabranRİHvərayonMədəniyyətMər

kəzinin təşkilatçılığı ilə yürüş keçirilib.
ŞabrandakıQalameydanınadəkdavam
edən yürüş “Vətən” fləşmobu və bayra
ğımızınQalazirvəsindədalğalandırılması
iləbaşaçatıb.

***

Masallı RMİ və Masallı Rayon İcra
Hakimiyyətininbirgətəşkilatçılığıiləkon
sertproqramıkeçirilib.KonsertdəNizami
GəncəviadınaMasallırayonMədəniyyət
Mərkəzininsolistlərivətənpərvərlikruhlu,
bayraməhvalıbəxşedənmusiqilərsəs
ləndiriblər.
Cəlilabad rayon Mədəniyyət Mərkə

zinin təşkilatçılığı ilə keçirilən musiqili
tədbirdəməktəblilərZəfərGününəhəsr
olunmuşşeirlərsöyləyib,incəsənətus
taları şən musiqilər ifa ediblər. Cəlila
bad rayonMədəniyyətMərkəzinin təş
kilatçılığı ilə bir qrup gəncmədəniyyət
işçisi,şəhidailələri,qazilərvəmərkəzin
əməkdaşlarıBakıdakıHərbiqənimətlər
parkındaolublar.
Yardımlı rayon Mədəniyyət Mərkəzi

VərgədüzkəndSənətkarlıqklubuvəorta
məktəbinbirgətəşkilatçılığıilə“Zəfərbay
ramı”adlıtədbirkeçirilib.

***
Sumqayıt RMİnin Zəngilan rayon

nümayəndəliyində “Qələbən mübarək,
Azərbaycan!” adlı tədbir keçirilib. Təd
birdəƏməkdarartistlərAlmazOrucova,
BabəkNiftəliyevvəAnarŞuşalı,Zəngi
lanınMincivanqəsəbəvəBartazkənd
uşaq musiqi məktəblərinin müəllimləri
musiqinömrələriiləçıxışediblər.
Abşeron rayonunun Xırdalan şəhə

rində təşkil olunan bayram tədbirində
tanınmış incəsənətustalarının ifasında
konsertproqramıtəqdimedilib.

***
Ağstafada təşkil olunan ümumrayon

tədbirindəRMİnintabeliyindəfəaliyyət
göstərən mədəniyyət müəssisələrinin
əməkdaşları tərəfindən kitab və rəsm
sərgilərinümayişetdirilib,musiqinöm
rələrisəsləndirilib.
AğstafaRMİnintəşkilatçılığıilərayon

MədəniyyətMərkəzindəZəfərGününə
həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib.
İncəsənət ustalarının iştirakı ilə geniş
konsertproqramıkönüllərioxşayıb.

***

KürdəmirRMİvəKürdəmirRayonİc
raHakimiyyətininbirgə təşkilatçılığı ilə
Zəfər Günü münasibətilə ümumrayon
tədbirikeçirilib.IQarabağvə44günlük
Vətən müharibəsi iştirakçıları, qaziləri,
şəhid ailələri və ictimaiyyət nümayən
dələrininiştiraketdiyibayramtədbirində
rayonunincəsənətustalarının,aşıqların
ifasındamusiqinömrələrisəsləndirilib.

***

Biləsuvar RMİ Biləsuvar rayon Mə
dəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət
göstərən“Pəncərə”teatrstudiyasınınkol
lektivi“Azadlıqverilmir,azadlıqalınır”ta
maşasınıtəqdimedib.Biləsuvardatəşkil
olunan ümumrayon tədbirindəMədəniy
yət Mərkəzi solistlərinin ifasında vətən
pərvərruhlumahnılarsəsləndirilib.
SalyanrayonMədəniyyətMərkəzi,Ma

rışlıvəÇuxanlıkəndfolklorevləri,Aşağı
Kürkənd klubu kollektivlərinin iştirakı ilə
Azərbaycan və Türkiyə bayrağı ilə bə
zədilənavtomobillərləyürüş təşkiledilib.
Həmçinin Mədəniyyət Mərkəzində bay
ramkonsertitəşkilolunub.

***
AğdaşRMİvəAğdaşRİHninbirgətəş

kilatçılığı ilə konsert proqramı keçirilib.
RİHninbaşçısıTofiqİbrahimovvəRMİ
ninrəisiSəxavətMəmmədovuniştiraket
dikləritədbirdəFikrətƏmirovadınaGən
cəDövlətFilarmoniyası“Xəmsə”estrada
kollektivininvə“Mübarək”rəqsqrupunun
təqdimatındavətənpərvərlikruhlumahnı
lar,rəqslərifaolunub,şeirlərsəsləndirilib.

***

Ağcabədi RMİ Ağcabədi Rayon Tarix
DiyarşünaslıqMuzeyində“Zəfəryolu”adlı
inşamüsabiqəsiqaliblərininmükafatlandı
rılmasımərasimi keçirilib. İnciMusayeva
I, Şahnaz Quliyeva II, Fərid Quliyev isə
IIIyerlərəlayiqgörülüblər.Ağcabədirayo
nundaZəfərGünümünasibətiləümumra
yontədbiritəşkiledilib.TədbirdəAğcabədi
şəhər Uşaq musiqi məktəbi kollektivinin
ifasındakonsertproqramıtəqdimolunub.
Ağdamşəhərində“Vətənpərvərliketüdləri”
layihəsiçərçivəsində“Ağdamınmənzərə
ləri”adlıetüdsərgitəşkiledilib.

***
Şəmkirdə keçirilən bayram tədbirində

əvvəlcəuluöndərHeydərƏliyevinabidə
siziyarətedilib.TədbirdəŞəmkirRİHnin
başçısıRəşadTağıyev,RMİninrəisiZöh
rabAdıgözəlovçıxışediblər.Dahasonra
vətənpərvərlikmövzusundaşeirlərsəslən
dirilib,konsertproqramıtəqdimolunub.

***
Sabirabad RMİ, rayon Gənclər və İd

manİdarəsininbirgətəşkilatçılığı,Sabira
badRİHnintəşəbbüsüiləyürüşkeçirilib.
Tədbirdə M.Müşfiq adına orta məktəbin
şagirdlərindənibarət“Şahinlər”komanda
sı, həmçinin Quruzma kənd ortaməktə
binin şagirdləri vətənsevərlik ruhlu şeirlər
səsləndiriblər.Tədbir“Mübarizlər”teatrının
təqdimetdiyikompozisiyailəsonaçatıb.

***
İsmayıllırayonundaZəfərGünümüna

sibətiləümumrayontədbirikeçirilib.Rayon
rəhbərliyi, millət vəkili NovruzəliAslanov,
İsmayıllıRMİninrəisiElçinNəcəfov,digər
müəssisə və təşkilatların nümayəndələri,
şəhidailələri,qaziləriniştiraketdiyitədbir
dəAzərbaycanOrdusununşanlıQələbəsi
haqqındasözaçılıb.Dahasonramərkəzi
meydanda məktəblilərin, Heydər Əliyev
MərkəzivəUşaqGənclərİnkişafMərkəzi
ninhazırladığı“Zəfərsərgisi”nəbaxışolub.
SondaİsmayıllırayonMədəniyyətMərkə
zinintəqdimetdiyiədəbibədiikompozisi
yamaraqlaqarşılanıb.

***

Gəncə RMİ, Gəncə Şəhər İcra Haki
miyyətinindəstəyivətəşəbbüsüiləGən
cəDövlətFilarmoniyasındakonserttəşkil
olunub. Konsertdə filarmoniyanın “Göy
göl”DövlətMahnıvəRəqsAnsamblının
(bədiirəhbər–SahilQuliyev)ifasındavə
tənpərvərruhlumusiqilərsəsləndirilib.
Gəncənin “İstiqlal” parkında təşkil olu

nanbayramtədbirindəburadainşaedilən
MemorialAbidəKompleksininaçılışıkeçi
rilib.KompleksinmüəllifiƏməkdarrəssam
ŞərifŞərifovdur.ÇıxışlardansonraGəncə
Dövlət Dram Teatrı tərəfindən “Azərbay
can, Zəfər Gününmübarək!” adlı ədəbi
bədiikompozisiyanümayişolunub.
GoranboyrayonDövlətRəsmQalere

yasıtərəfindənməktəblilərinəsərlərindən
ibarətrəsmsərgisinümayişetdirilib.

***
ŞəkiRMİŞəkişəhərUşaqincəsənət

məktəbində“Qayıdış”adlıtədbirkeçiri
lib.TədbirdəməktəbinXalqçalğıalətləri
orkestri,müəllimvəşagirdlərdənibarət
kameraansamblı,xorkollektivibirbirin
dən rəngarəngmusiqi nömrələri ilə çı
xışediblər.SondaməktəbinXoreoqrafi
yaşöbəsininşagirdləri“Vətənəqayıdış”
kompozisiyasınınümayişetdiriblər.

***
Lənkəran RMİnin əhatə etdiyi Oqtay

Kazımi adınaAstara şəhər Uşaq musi
qi məktəbinin məzunları olmuş qazilər
AbdullaCəfərli,ElnurBabayevvəEldar
Quliyevlə görüş keçirilib. Görüşdə çıxış
edən Lənkəran RMİnin Astara rayonu
üzrə nümayəndəsi Şadoğlan Bayramov
və musiqi məktəbinin müəllimi Aybəniz
Dadaşova tədbir iştirakçılarınıZəfərGü
nümünasibətilətəbrikediblər.

Azərbaycan-Qazaxıstan mədəni əlaqələri 
müzakirə olunub

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun Qa za xıs ta nın Azər
bay can da kı sə fi ri Ser jan Ab dı ka ri mov ilə gö rü şün də iki 
öl kə ara sın da mə də ni əla qə lə ri n pers pek tiv lə ri mü za ki rə 
olu nub. 

Səfiri səmimi salamlayan nazirAnar KərimovAzərbaycan
iləQazaxıstanarasındaçoxəsrliktarixəmalikdostluqəlaqə
lərininortaqsoykök,mədəni vəmənəvi dəyərlərüzərində
təşəkkültapdığınıvurğulayıb.Qeydedilibki,dövlətbaşçıla
rı səviyyəsindəmünasibətlərin inkişafınaxüsusiəhəmiyyət
verilməsi, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin həyata ke
çirilməsimüxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişafına zəmin
yaradır.
Ölkələrimizinbeynəlxalqmiqyasda,TÜRKSOY,TürkŞura

sı,UNESCOkimitəşkilatlarçərçivəsindəmillimaraqlaradair
bütünməsələlərdəbirbirinidəstəklədiyinideyənnazirAzər
baycanınBMTninSivilizasiyalarAlyansıiləbirgətəsisetdiyi
“Mədəniyyət naminə sülh” (Peace4Culture) qlobal kampani
yasındandanışıbvəQazaxıstanıdabuçağırışaqoşulmağa
dəvətedib.

Mədəniyyətsahəsindəəməkdaşlığındahadagenişləndirilmə
si üçünəlverişli imkanlarınmövcudluğunu və birgə fəaliyyətin
əhəmiyyətinidiqqətəçatdıranAnarKərimovkinosahəsindəiş
birliyinin,kitabxanalarvəmuzeylərarasındatəcrübəmübadilə
sininəhəmiyyətiniqeydedib.
Səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirən səfirSerjanAbdı

karimovdostvəqardaşölkələrolanQazaxıstanvəAzərbaycan
arasında,deməkolarki,bütünsahələrüzrəsıxəlaqələriqeyd
edərəkmədəniyyətsahəsindəbirgəfəaliyyətinvəmüştərəkla
yihələrinönəminivurğulayıb.Ölkələrimizinbeynəlxalqtəşkilatlar
çərçivəsindəəməkdaşlığınatoxunandiplomatBeynəlxalqTürk
MədəniyyətivəİrsiFonduiləəlaqələrdənvəbirgəlayihələrdən
dəbəhsedib.
Söhbət zamanıQazaxıstan tərəfinölkəmizinhaqlımövqeyi

ni vəərazi bütövlüyünühər zamanmüdafiəetdiyi vurğulanıb,
işğaldanazadolunanAzərbaycanərazilərindəhəyatakeçirilən
bərpaquruculuqişlərindədəstəyəhazırolduğuifadəedilib.

Uşaq Filarmoniyasında şəhid və qazi 
övladları üçün konsert

Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Qə lə bə
mi zin bi rin ci il dö nü mü mü na si bə
ti lə Mə də niy yət Na zir li yi nin təş kil 
et di yi sil si lə təd bir lər çər çi və sin də 

no yab rın 6da Azər bay can Döv lət Uşaq 
Fi lar mo ni ya sın da kon sert proq ra mı təq
dim edi lib.

Qələbəmizintəminatçıları–şəhidvəqazi
lərimizinövladlarıüçüntərtibedilənproqram
Dövləthimnimizinsəslənməsiiləbaşlayıb.
Pandemiyasəbəbindənuzunmüddətsəh

nədənayrıdüşənbalacaistedadlarbeləşanlı
birgünmünasibətiləsəhnəyəhəmböyükse
vinc,həmdəhəyəcanhissiiləçıxıblar.

Bəstəkar və xalq mahnılarından, rəqslər
dən ibarətproqramdaDövlətUşaqFilarmo
niyasının“Sədəf”xalqçalğıalətləriansamblı,
“Şəms”uşaqxoru,musiqiliuşaqteatrı,vokal
vəgitarasiniflərininşagirdləribirbirindənma
raqlıifalartəqdimediblər.
Sonda“Yaşa,Azərbaycan!”rəqsininsəda

larıaltındabütüniştirakçılarsəhnəyəçıxıblar.
Dövlət Uşaq Filarmoniyasının direktoru,

Əməkdar incəsənət xadimi Dilarə Əliyeva
budəfəkikonsertproqramınınxüsusidiqqət,
sevgi və həssaslıqla hazırlandığını bildirib:
“Çünkibugünlərbizimqürurtariximizinildö
nümüdür. Biz haqq savaşında qalib gəlmiş
xalqıq.AliBaşKomandanımızınuğurlusiya

səti,müzəfərOrdumuzun şücaəti sayəsin
də,şəhidvəqazilərimizincanıqanıbahası
naərazibütövlüyümüzbərpaolunub.Bəlkə
dəDövlətUşaqFilarmoniyasınınbalaca is
tedadlarının ən çətin və ənməsuliyyətli çı
xışıoldu,çünkibizömrümüzünsonunakimi
şəhidlərimizə,qazilərimizəborcluyuq”.

“Mədəniyyətimizin incisi – Qarabağ”

Müxtəlif səpkili tədbirlər
Sum qa yıt RMİ Sum qa yıt şə hər 
Səid Rüs tə mov adı na 3 nöm rə li 
Uşaq in cə sə nət mək tə bi nin 
şa gir di Ni gar Mus ta fa ye va Ba
kı da ke çi ri lən “Pa yız əf sa nə lə ri 
 2021” in cə sə nət mü sa bi qə
sin də for te piano üz rə 1ci ye rə 
la yiq gö rü lüb.

KürdəmirRMİninrəisiFaiqXu
danlıvəidarəninəməkdaşlarıVə
tənmüharibəsi şəhidləri Elzamin
Tağıyev və Fəqan Zalovun anım
mərasimlərindəiştirakediblər.

KürdəmirrayonUşaqincəsənət
məktəbininşagirdləriQələbəmizə
həsr olunmuş “AzərbaycanınZə
fəri” adlı respublika festivalında
mükafatqazanıblar.Məktəbinxor
kollektiviII,xoreoqrafiyakollektivi
isəIIIyerəlayiqgörülüb.
ŞəmkirRMİŞəmkirrayonMKS

nin oxu zalında “Dədə Ələsgər
ocağı”başlığıaltındatədbirkeçiri
lib.AşıqƏləsgərin200illiyimüna
sibətilətəşkilolunantədbirdəgör
kəmli sazsöz ustadının zəngin
yaradıcılığındanbəhsedilib.

“Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim...”
9 No yabr – Döv lət Bay ra ğı Gü nü mü na
si bə ti lə böl gə lə rin mə də niy yət müəs sis
lə rin də müx tə lif təd bir lər ke çi ri lib. 

SabirabadRMİSabirabadrayonHeydər
ƏliyevMərkəzinin təşkilatçılığı iləH.Z.Ta
ğıyevadınaşəhər6saylıtamortaməktəbi
ninmüəllimvəşagirdlərirayondakıBayraq
Muzeyinəekskursiyaediblər.
Masallı RMİ Cəlilabad rayon Mədəniyyət

Mərkəzinin Ağdaş kənd Mədəniyyət evinin
təşkilatçılığıilə“Bayraqqürurmənbəyimizdir!”
başlığıaltındatədbirkeçirilib.Məktəblilərbay
rağımızahəsrolunmuşşeirlərsöyləyiblər.

İsmayıllı RMİnin əhatə etdiyi Şamaxı
DövlətRəsmQalereyasındaDövlətBayra
ğıGünümünasibətiləsərgitəşkilolunub.
GəncəRMİvəGəncəDövlətFilarmoni

yasınıntəşkilatçılığı,GəncəŞİHnindəstə
yi iləDövlətBayrağıMeydanındabayram
tədbiri keçirilib. Tədbirdə yeni nəşr olun
muş“Gəncəşəhidləri”və“Zəfərsalnamə
si” kitablarının təqdimatı keçirilib. Sonra
genişkonsertproqramıtəqdimolunub.
Goranboy rayon Heydər Əliyev Mərkə

zinin təşkilatçılığı ilə “Bayraqmənliyimdir,
bayraq kimliyim, Bayraq öz yurduma öz
hakimliyim”mövzusundatədbirkeçirilib.

Kürdəmir RMİ İmişli rayon Mədəniyyət
Mərkəzi, Uşaq musiqi məktəbi və İmişli
DövlətRəsmQalereyasınınbirgətəşkilat
çılığı ilə “Bir kərəyüksələnbayraq...”adlı
tədbirkeçirilib.Vətənpərvərlikruhlumusiqi
nömrələri,şeirparçalarısəsləndirilib.

Vətən, sənə Zəfər yaraşır!
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bütün qadınların müharibəsidir
Söz vax tı na çə kər de yib lər… Təx mi nən bir il ön cə, 2020-ci ilin 
ilk pa yız gün lə rin də bü tün Azər bay can Ali Baş Ko man da nın 
rəh bər li yi al tın da Qa ra bağ sa va şın da uğu ra kök lən di yi gün-
lər də öl kə mi zin çox zi ya lı sı, sə nət ada mı, özü nü əsl Azər bay-
can və tən da şı sa yan lar də mir yum ruq ki mi bir ləş di lər, haqq 
sa va şın da öz söz lə ri ni de di lər, səs lə ri ni ucalt dı lar. 

Azərbaycan Dövlət Aka
demik Rus Dram Teatrı
nın aktrisası, Xalq artisti
AleksandraNikuşinadaöz
münasibətini kütləvi infor
masiya vasitələrində belə
bildirmişdi: “Bu münaqişə
30ildirki,gözləriminqarşı
sındabaşverir.Birzaman
lar gözəl diyarımız Şuşada
da, Xankəndidə də olmu
şam. O yerlər Vətənimin
bir parçasıdır. Azərbaycan
mənimüçüntəkcədoğulub
yaşadığımölkədeyil,buöl
kəmənəhərşeyverib.Bu
ölkənin bütün sevincləri sevincim, dərdi dərdimdir. Bu günlər
mənim ürəyim Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlər
aparanAzərbaycanOrdusununhərbçiləriiləbirgədöyünür...”.
44günlükQarabağsavaşındaQələbəmizinbiryaşınınsevinci

niyaşadığımızbugünlərdəXalqartistiAleksandraNikuşinayeni
dənözziyalımövqeyininümayişetdirdi.Özüdədoğmateatrının
səhnəsində.Teatrsevərləronuaktrisakimi tanısada,buxanım
həmdəincəqəlblişairədir.O,çalışdığıteatrdayüzədəktamaşada
mahnımətnininmüəllifiolaraqdaçıxışedib.Qarabağmünaqişəsi
başlayanvaxtdanbəriAleksandraNikuşinabumövzudadaxey
ligözəlşeirləryazıbmış.Ölkəninelektronmətbuatındayeralan
“Bu,mənimdəsavaşımdır” adlı poetik silsiləAzərbaycanRes
publikasıMüdafiəNazirliyininxüsusidiplomunalayiqgörülüb.
Və…Teatrdabeləbirideyayaranıbki,şairəaktrisanınbupo

etiksilsiləsiəsasındamonotamaşahazırlansın.“Mənimsavaşım”
adlımonotamaşanoyabrın8də–Zəfərbayramınıilkdəfəqeyd
etdiyimizgündəteatrınqələbəərməğanıolaraqtəqdimedildi.

***
Tamaşadanəvvəlteatrınbaşrejissoru,XalqartistiAleksandrŞa

rovski,premyerayadəvətolunanqonaqlar–DiniQurumlarlaİşüzrə
DövlətKomitəsininsədrmüaviniSəyavuşHeydərov,BakıBeynəl
xalqMultikulturalizmMərkəzininicraçıdirektoruRəvanQasımovçı
xışedərəkbuböyükgünmünasibətiləsalonatoplaşanlarıtəbriketdi
lər,44günlükhaqqsavaşımızındünyadadoğurduğuəkssədadan,
beynəlxalqaləmdəAzərbaycanınnüfuzunatəsirindəndanışdılar.

***
…Pərdə açılır.Arxada erməni vandallığının üç nümunəsi –

Üzeyirbəyin,XanqızıNatəvanınvəBülbülüngüllələnmişhey
kəllərininmaketigörünür.SəhnəyəçıxanAleksandraNikuşina
heykəllərin önünə qərənfil düzdükdən sonra öz çıxışına baş
layır.Onunşeirlərindənələryoxdur?Ermənilərinəzəli torpaq
larımızda kök salmaq üçün qurduqları iyrənc oyunların ifşası,
qocaların,qadınların,uşaqlarınqurbangetməsi,Gəncəfaciəsi,
“Xudayartəsnifi”ninvəsfi,şəhidoğlununtabutualtınaçiyninive
rənməğrurana,məqsədindəndönməzAzərbaycanzabiti,düş
məngülləsinisinəsiiləsusduranəsgərimiz…
Şairlərinçoxuözşeirinisöyləyəndəsözlədeyəbilmədiyinisə

sininçalarıiləçatdırmağıbacarır.Əgərohəmdəistedadlısəh
nəustasıdırsa,buzamanpoeziyanın təsirefektiqatqatartır.
AleksandraNikuşinadazamanzamanşairəkimiduyduqlarını
aktrisaolaraqdiləgətirdi,birtamaşadaneçəobrazyaratdı.La
kintamaşaçıilknövbədəsəhnədəmüharibəyə,qəsbkaraüsyan
edən Qadını, dərdin dilləndirdiyiAnanı gördü. Müəllififaçı bir
saatayaxındavamedənmonotamaşadaotuzillikmünaqişənin
tarixinisöyləyibQələbəsevinciniyaşayabildi.
İstərdik ki, quruluşçu rejissorAleksandr Şarovskinin,musiqi

tərtibatçısı Vladimir Neverovun, rəssamlar OlqaAbbasova və
Aleksandr Fyodorovun (hər üçü Əməkdar mədəniyyət işçisi)
zəhmətininbəhrəsiolan“Mənimsavaşım”monotamaşasıteat
rınrepertuarındamöhkəmlənsin.Çünkibusavaşhamımızınsa
vaşıidi:illəruzunubədnamqonşudançəkdiyimiziunutmaqbizə
yaraşmaz.

GülcahanMİRMƏMMƏD

“Qarabağ” klipi təqdim olundu
No yab rın 10-da Ni za mi Ki no Mər kə zin də Zə fər Gü nü mü na si-
bə ti lə “Qa ra bağ” mah nı sı na çə kil miş kli pin təq di ma tı ke çi ril di. 
Eşit mə və nitq məh du diy yət li gənc lə rin də iş ti rak et di yi təq-
di mat “Səs siz Ün siy yət” Jest Di li nin İn ki şa fı na Dəs tək Təş ki la tı 
tə rə fin dən ger çək ləş di. 

Təşkilatın rəhbəriŞamilSabirzadəbildirdi ki, klipinçəkilmə
sində məqsəd eşitmə və nitq məhdudiyyətli gənclərin Vətən
sevgisinivəZəfərGününəolandiqqətinicəmiyyətəçatdırmaq,
onlarıncəmiyyətədahafəal inteqrasiyasıdır: “Hərbirazərbay
canlı kimi onların da qəlbi Vətən eşqi ilə döyünür, Qarabağı
azadgörməkarzusu iləyanıb tutuşurdu.OnlardaQələbəmizi
böyüksevincvəfərəhhissiiləqeydedirlər.Səssizlikfərqdeyil,
eynilikdir”.
Sağlamlıqimkanlarıməhduduşaqlarüçün2nömrəlixüsusiin

ternatməktəbinineşitməməhdudiyyətlişagirdlərindənibarətxor
dərnəyininüzvləritəşkilatınjestdilitəlimçisivətərcüməçisiKönül
QuliyevanınmüşayiətiiləDövləthimnimizijestdilindəifaetdilər.
SonraKönülƏlibəylinin“Eyşəhidim”şeirijestdilindətəqdim

edildi,eşitməvənitqməhdudiyyətliuşaqlarıniştirakıilə“Şuşa
nınalınması”tamaşasınümayişetdirildi.
Dahasonra“Qarabağ”mahnısınaçəkilmişkliptəqdimolundu.
ƏməkdarartistAygünBəylərklipinçəkilişizamanıçoxfərqlihiss

ləryaşadığınıdedi:“Bu,mənimüçünçoxgözlənilməzvətəsirliol
du.Heçzamanişləmədiyimkollektivləçoxgözəlbirişərsəyəgəldi.
Eşitməvənitqməhdudiyyətligənclərçoxürəkləiştiraketdilər.Bu
mahnıneçəillərdiroxunsada,klipiyoxidi”.

S.FƏRƏCOV

Zə fər so raq lı no yab rın ilk 
həf tə si da ha bir fes ti val-
la yad da qal dı. Xə bər 
ver di yi miz ki mi, 2–5 

no yabr ta rixin də Mə də niy yət 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Teatr 
Xa dim lə ri İt ti fa qı nın təş kil et-
di yi “Qa lib olan Azər bay can” 
ad lı teatr fes ti va lı ke çi ril di.

AkademikMilliDramTeatrının
“AbbasMirzəŞərifzadə”səhnə
sində festivalın açılışını edən
“İnanıram” adlı monotamaşa
barədəötənsayımızdayazmış
dıq.
Proqrama daxil edilən ikinci

nümunəBakıUşaqvəGənclər
Teatrınıntəqdimatında“Cənnə
təbilet”(müəllifvərejissorİlha
mə Əhmədova) tamaşası idi.
Tamaşa torpaqlarımızın azad
lığı uğrunda canını fəda etmiş
oğullarımıza – şəhidlərimizə
həsrolunmuşdu.
44günlükIIQarabağmühari

bəsindəki faktları əsas götürən
səhnə işi real boyalarla, təbii,
sakit, bir az da adi təsbitlərlə
yadda qaldı. Müharibəyə oğul
larını yola salan ailə minlərlə
azərbaycanlıailədənbiridir.Ha
mı narahatdır, hamı nigaran
dır.Həmdəhərkəsinürəyində
inamvəqətiyyətvar.
Ailəsininqürurladöyüşəyola

saldığı qəhrəman şəhidlik zir
vəsinə ucalır. Qəhrəmanın iki
övladı öz babalarından ataları
nın cənnətdə olduğunu eşidir
lər. Uşaq təfəkkürləri ilə “bilet
alaraq cənnətə gedib” ataları
ilə görüşməyin mümkünlüyünü
düşünürlər.Bununüçünpulda
yığırlar... Bir ailənin timsalın
da hər birimizin Qələbə üçün
keçirdiyimiz sevinc, müharibə

dəşəhidolanoğullarımızüçün
tökdüyümüzgözyaşları,onlara
bələnmiş qürurun təsviri tama
şanınəsasməramıidi.
Səhnə işinin rəssamı Sevda

Məmmədova,musiqitərtibatçısı
RaufHüseynli idi.RollarıMeh
manPiriyev, FloraHüseynova,
Qurban Əhmədov (ll Qarabağ
müharibəsi iştirakçısı), Gülnar
Əlizadəvəbaşqaları ifaedirdi
lər.
Festivalda təqdim olunan

“Xoşbəxtliyindəyəri”adlıtama
şa müstəqil layihə kimi Sahib
Məmmədov və Raulya Türk
kanın yaradıcılıq işbirliyinin
məhsuludur. Biz nümunədə
müharibənin, ümumən bəşəri
bəlaların səbəb olduğu dağın
tılar və onların insanın daxili
dünyasında – hisslərində, ar
zularında, gələcəklə bağlı xə
yallarında və ən əsası, hisslə
rindəqoyduğuizlərinazsözvə
çoxhərəkətdəxoreoqrafik təs
virinigörürük.

Mövzu adi həyatdan götürül
sə də, təsviri  və sonluğu nik
bin alınmışdı. İllərdir birbirini
sevən gənclər, nəhayət, vüsa

layetirlər.Buzamanmüharibə
başlayırvəoğlancəbhəyəyola
düşür. Bir müddət sonra onun
ölümxəbərigəlir,ammanişan
lısıbuna inanmır vədurmadan
onuaxtarmağaçalışır.Ətrafda

kıhərkəsonusevdiyininölümü
nə inandırmağa çalışsa da, o,
israrlahisslərinə inanırvəson
dayanılmadığınıhərkəsgörür,
sevdiyicəbhədənqayıdır.
QusarDövlətLəzgiDramTeatrı

festivala “Çingiz dastanı”nı gətir
mişdi. Böyük heyət və şaxələn
mişmövzularlaVətənisevməyivə
onunuğrundaölməyişərəfişikimi
təlqinedəntamaşanınmüəllifiAb
dullaQurbani,rejissoruisəteatrın
direktoruFaiqQardaşovidi.
QusarlıMilliQəhrəmanÇingiz

Qurbanova həsr olunan tama
şadaonun timsalındaümumən
Vətənuğrundacanındankeçən
igidlərə bir sevgi, ehtiram nü
mayişi var. İkihissəli tamaşada
şəhidinatası,qohumları,döyüş
yoldaşlarıdaiştirakedirdi...

Sonda onu da qeyd edək ki,
festivala təqdim olunan dörd
tamaşanınhamısımünsifər tə
rəfindən mükafatlara layiq gö
rüldü...

HəmidəRÜSTƏMOVA

Qalib ölkənin səhnəsində

əvvəli səh. 1-də

Daha sonra hər kəsin həyəcanla gözlə
diyi mərhələyə keçildi. Akademik Musiqili
Teatrın direktoru, Əməkdar incəsənət xa
dimi Əliqismət Lalayev Lənkəran Dövlət
Dram Teatrının gənc rejissoru Tərlan Ab
dullayevinmüəllifivərejissoruolduğu“So
nuncu görüş” tamaşasının 3cü yerə layiq
görüldüyünü bildirdi. Diplom və  mükafat
qazanmış tamaşanın videoyazısı bir daha
nümayişolundu.
Səhnəyəmünsifərheyətininsədri,Əmək

darincəsənətxadimi,professorİsrafilİsra
filovdəvətedildi.O,münsifərheyətininhər
birnümunənidiqqətləizləyibanalizetdiyini
dedi. Teatrşünas 2ci yerə layiq görülmüş
“44”tamaşasınınyaradıcıheyətinisəhnəyə
dəvətetdi.Diplomvəmükafatıqəbuledən
tamaşanın müəllifi və rejissoru,Akademik
MusiqiliTeatrınrejissoruZaurƏliyevmün
sifərheyətinəvətəşkilatçılaratəşəkkürünü
bildirdi.Buqalibnümunədəizləyicilərətəq
dimolundu.
Nəhayət,festivalınbaşmükafatı–birinci

yerinqalibielanolundu.Bu, inklüziv ƏSA
Teatrının “Qonşu” tamaşası (müəllif və re
jissor Nihad Qulamzadə) idi. Mədəniyyət
nazirinin birinci müavini Elnur Əliyev ta
maşanınyaradıcıheyətinədiplom,“Dəfnə”
mükafatıvəpulmükafatınıtəqdimetdi.Se
vincinitamaşaçılarlabölüşənN.Qulamzadə
bu mükafatın onları daha da həvəsləndir
diyini dedi. Tamaşaçılar festivalın birincisi
olan“Qonşu”nudaizlədilər.
Sonda səhnəyə festivalın ideya müəllifi

vədirektoruElçinCəfərovçıxdı.Odateatr
bayramınınuğurlabaşaçatmasımünasibə
tiləhərkəsitəbriketdi,ideyanıdəstəkləyən
lərətəşəkkürünübildirdi.

***
Xatırladaqki,festivaldadördgünərzində

ümumilikdə 22 səhnə işi təqdim olunmuş
du.Qısatamaşalardan10uhaqqındaötən
sayımızdabəhsetmişdik.İndiisəqalan12
tamaşahaqqında.Öncəfestivalın3noyabr
proqramınadüşənlərənəzərsalaq.
GəncəDövlətDramTeatrınıntəqdimetdi

yi“Şuşa,sənazadsan!”tamaşası.44gün
lük müharibəyə həsr olunan qəhrəmanlıq
dramının müəllifi həmin müharibənin işti
rakçısıHəsənCəfərov,rejissoruElşadƏh
mədovdur. İfaçılar ElxanAbbasov, Ruslan
Hüseynov,EmilSalmanov,ElmirMəmmə
dov,HəsənCəfərov,HüseynCəfərov,Elnur
Abbasov,ŞahmarMəmmədovvəVasif İs
mayılovbizəŞuşadöyüşlərinicanlandırma
ğaçalışırdılar.
“Səhnə” teatrının “Biz böyüdük” işinə də

baxdıq.Hamımıza tanışmövzu,yaralıxati
rələrvəağrılınarahatlıqlar,şəhidxanımının
qayğıları.Ərinimüharibədəitirmişanauşaq
larının böyüməsini, yenidən tabut qucaqla
masını istəmir, müharibəyə də, onun nəti
cələrinədənecə tabgətirəcəyinigötürqoy
edir.MüəllifiXaqaniƏliyev, rejissoruŞəhri
yarCamalbəyliolannümunədəZülfiyyəEl
darqızınınifasıtəsirliidi.BalacalarƏrşadvə
NəbiƏrşadlılardaonaqoşulmuşdular.
Şamaxı Mədəniyyət Mərkəzinin təqdim

etdiyi “Savaş”da döyüşün getdiyi köhnə bir
tikilidə iki yaralı əsgərin – azərbaycanlı və
erməni döyüşçünün dialoqunu izləyirik.Hər
ikisimüharibəni lənətləyir. ƏbdülMəcidlinin
müəllif işiolannümunədəbiz, sadəcə,mü
haribəvəonamünasibətigörürük.Buradanə
haqlını,nəqalibi,nədənəticənitapabilirik...

ŞəkiDövlətDramTeatrının“Xain”iisəbir
Azərbaycankəşfiyyatçısınıngizliəməliyya
tındanbəhsedir.Özünüermənilərinarası
na salır, onların rəğbətini qazanır. Sonda
fürsət tapdıqda ona verilən tapşırığı layi
qincəyerinəyetirir.Nümunəninmüəllifi və
rejissoruOrxanHəmidli,ifaçılarıXəyalSa
lahov,ArzuMustafayeva,RəhimQocayev,
Pərvizİsmayılovvəbaşqalarıidi.
Tərlan Abdullayevin “Sonuncu görüş”ü

təqdimolunanən təsirli işlərdənsayılabi
lər.GülərKərimlivəSayadƏliyevinoynadı
ğıtamaşanınqəhrəmanıəriİkinciQarabağ
müharibəsindəşəhidolmuşgəncqadındır.
O,artıqyaşamağınmənasızolduğunudü
şünsədə,sonradanuşağınınolacağınıbilir.
Əri ilə xatirələrini yada salaraq yaşamağa
davamedir,onunyadigarınısağlamdünya
ya gətirib xoşbəxt böyüdəcəyini qarşısına
məqsədqoyur.
QusarDövlətLəzgiDramTeatrınınhazır

ladığı“Xarıbülbül”dəmüharibəmövzusuna
romantik yanaşma hesab oluna bilər. Ra
miz Duyğunun müəllifi olduğu nümunənin
quruluşçu rejissoru Faiq Qardaşov daha
çoxVətənəbağlılığavurğuetmişdi.
4 noyabrda izlədiklərimiz arasında Ba

kıUşaqvəGənclərTeatrının “Sonnəfəsə
qədər” tamaşası seçilirdi. Tarixi keçmişə
simvolik ideya ətrafında baxan tamaşada
27 il ərzində özünü toparlayaraq dirçələn
və güclənən dövlətimizin düşmənə qalib
gəlməsi vurğulanır. Vətən müharibəsində
soykökümüzün, ulu babalarımızın, şəhid
oğullarımızın ruhlarınınbizəverdiyimüba
rizə əzmi göstərilir.Nümunəninmüəllifi və
rejissoru Könül Şahbazova, ifaçıları Gülər
Ləzgiyeva,TürkanŞahmarlı,SənanFərzə
liyev,QurbanƏhmədovvəbaşqalarıidi.
LənkəranDövlətDramTeatrının“Ana”ta

maşasınagəlincə,OrucQurbanovvəAğad
dinBabayevinbubirgəmüəllif işi savaşın
analarınqəlbinəvurduğuyaralaraişıqtutur.
Cavid İmamverdiyevin müəllif işi olan

“Döyüşən tar”dahadisələr Ivə IIQarabağ
müharibələrifonundacərəyanedir.IQara
bağmüharibəsi zamanı şəhid olan atanın
yarımçıq qalan arzularını övladları həyata
keçirirlər. Tamaşada ifaçılar Elçin İmanov,
Mehriban Zalıyeva, Emin Əliyev, Humay
Qədimova ilə yanaşı xor vəbalet artistləri
dəyeralıb.

MingəçevirDövlətDramTeatrının“Bazar
günü”tamaşasındahadisə2021ciildəcə
rəyanedir.Qonşuolan,hərikisiIQarabağ
müharibəsindəayaqlarınınbiriniitirənqazi
lərinayaqqabılarıyoxaçıxır.Təzəayaqqabı
almaqüçünşəhərəçıxırlar.Hərbiqənimət
lərparkınıziyarətedənqazilərmağazadan
bircütayaqqabıalıbaralarındabölüşürlər.
Evə qayıtdıqda içində məktub qoyulmuş
köhnəayaqqabılarınımasanınüstündəgö
rürlər...NümunəninmüəllifiÜlviyyəHeydə
rova,rejissoruİlqarRəhimov,ifaçılarıAsim
Məmmədov,FiruzHacıyev,TurqutMəsimli
vəNargiləAbdullayevaidi.
GəncəDövlətKuklaTeatrıfestivala“Xarı

bülbül”əfsanəsi”tamaşasınıtəqdimetmiş
di.Kuklavəkölgəjanrındahazırlanmışta
maşada işğal altındaolan torpaqlarımızda
qocavəgəncçinarın“Xarıbülbül”əfsanəsi
haqqında söhbəti təsvir edilir. Tamaşanın
müəllifivərejissoruZülfiyyəƏliyevadır,rol
ları Xudayət Əsgərov, Nahidə Namazova,
ElmarVəliyevvəYeganəMəmmədova ifa
edirlər.
İnklüziv ƏSA Teatrının “Qonşu” filmta

maşasındadahadisələrişğalaməruzqalan
bölgəmizdəbaşverir.Otuziləvvəlazərbay
canlıqonşularınıxaincəsinətələyəsalaraq
ölümünə səbəb olan erməni ailəsi onların
eviniələkeçirir.Qonşuevindəyaşayaner
məniailəheçvaxtxoşbəxtlikəldəedəbil
mir. İkinci Qarabağ müharibəsi başlayan
zamanonlarınxoşbəxtlikarzularıtamamilə
yoxolur...Onudadeyəkki,müəllif və re
jissoru Nihad Qulamzadə olan tamaşada
44günlükVətənmüharibəsiqazisi,IIqrup
əlil Elvin Şahmərdan da rol alıb. Səhnə
əsərində Səmayə Ağayarova, Elşən Əs
gərov,AnarƏliyev,GünayMəmmədovavə
başqalarıiştirakedir.
Sondaonudaqeydedimki,festivalatəq

dimolunanişlərarasındamövzununişlən
məsindənçoximitasiyanı,konkretmətndən
imtinanıdagördük.Birsıraişlərdərealmü
haribə təsvirlərində quru, emosiyasız ya
naşmanı izlədik. Təbii ki, təsirli aktyor ifa
ları,özünəməxsusmesajlarıolan,festivalın
mövzusunaadekvatişlərdəazdeyildi.
Əziz teatr təmsilçiləri, mövzu yepyeni,

müasir teatr gerçəkliyə fərqli baxışdırsa,
buyurun,bəlkəbirdəbucüryanaşaq...

H.NİZAMİQIZI

Əsas  niyyətdirsə...
“4.4” Qısa Tamaşalar Festivalının yekunları haqqında
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2020-ci ilin 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də Azər bay can 
Pre zi den ti, Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
ilə, Si lah lı Qüv və lə ri mi zin 
rə şa də ti, xal qı mı zın or du-
muz la bir li yi sa yə sin də iş ğal 
al tın da kı tor paq la rı mız azad 
edil di, otuz ilin yurd həs rə ti nə 
son qo yul du. Otuz il bir igid 
öm rü dür. O igid lə rin ki, Qa-
ra ba ğı gör mə miş di lər, yurd 
yer lə ri mi zin iş ğa lın dan son ra 
dün ya ya gəl miş di lər və bu 
tor paq lar uğ run da şə hid və 
qa zi ol du lar.

Bu fi kir lər no yab rın 8-də “Sə-
də rək” Ti ca rət Mər kə zin də Zə-
fər Gü nü  mü na si bə ti lə ke çi ri lən 
bay ram təd bi rin də səs lə nib.

Təd bir də “Sə də rək” fir ma-
sı nın rəh bər li yi, Və tən mü ha-
ri bə si nin iş ti rak çı la rı, şə hid 
ailə lə ri nin üzv lə ri, sa hib kar lar, 
ic ti maiy yət nü ma yən də lə ri iş ti-
rak edib lər.

Əv vəl cə Azər bay ca nın Döv lət 
Him ni səs lən di ri lib, şə hid lə ri mi-
zin xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la 
yad edi lib.

“Sə də rək” fir ma sı nın mət buat 
xid mə ti nin rəh bə ri Kə ma ləd-
din Qə dim təd bi ri aça raq Və tən 
mü ha ri bə sin də qa za nı lan Zə-
fə rin Azər bay can ta ri xi nin şan lı 
sə hi fə si ol du ğu nu vur ğu la yıb, 
44 gün da vam edən mü ha ri-
bə də Azər bay can Or du su nun 
dö yüş əz min dən, şə hid və qa-
zi lə ri mi zin qəh rə man lı ğın dan 
bəhs edib. O, “Sə də rək” fir ma-
sı nın Və tən mü ha ri bə si za ma-
nı, elə cə də mü ha ri bə dən son-
ra Si lah lı Qüv və lə ri mi zə, şə hid 
ailə lə ri və qa zi lə rə daim dəs tək 
gös tər di yi ni vur ğu la ya raq, azad 
olun muş əra zi lər də apa rı lan 
bər pa-qu ru cu luq iş lə ri nə də töh-
fə ve rə cək lə ri ni de yib.

“Sə də rək” fir ma sı nın ic ra-
çı di rek to ru Va qif Hü seyn li çı-
xış edə rək bil di rib ki, bu gün 
Azər bay ca nın bü tün ra yon 
və şə hər lə rin də Zə fər Gü nü 
tən tə nə li şə kil də qeyd edi lir: 
“Qa ra bağ da, o cüm lə dən mə-
də niy yət be şi yi miz Şu şa da 
Azər bay ca nın üç rəng li bay ra ğı 
dal ğa la nır və bu, hər bi ri miz də 
qü rur his si ya ra dır. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin mü va fiq sə rən-
ca mı na əsa sən tə sis olu nan 8 
No yabr – Zə fər Gü nü nü  “Sə-
də rək” fir ma sı ola raq biz də 
şə hid ailə lə ri nin üzv lə ri, qa zi lə-
ri miz lə bir lik də bö yük se vinc lə 
qeyd edi rik”.

Va qif Hü seyn li bil di rib ki, 
“Sə də rək” fir ma sı nın 50 nə fər 
əmək da şı Və tən mü ha ri bə sin də 
kö nül lü şə kil də iş ti rak edib. On-
lar dan 4 nə fər dö yüş lər də şə-
hid lik zir və si nə yük sə lib, 10 nə-
fər ağır ya ra la na raq qa zi olub. 

Və tən mü ha ri bə si nin ilk gün-
lə rin dən “Sə də rək” fir ma sı or du-
mu za dəs tək gös tə rib. Dö yü şən 
or du hiss lə ri nə ər zaq, lə va zi-
mat, ge yim, Fü zu li ra yo nun da-
kı hər bi hos pi ta la və Mər kə zi 

xəs tə xa na ya tibb per so na lı nın 
və mad di kö mə yin gön də ril mə-
si, Sə fər bər lik və Hər bi Xid mə tə 
Ça ğı rış üz rə Döv lət Xid mə ti nə 
və Mü da fiə Na zir li yi nin Xü su si 
Tə yi nat lı Qüv və lə ri nə müx tə lif 
mar ka lı av to mo bil lə rin ve ril mə-

si, elə cə də Si lah lı Qüv və lə rə 
Yar dım Fon du na ianə lər ol maq-
la, ümu mi lik də 4 mil yon 100 min 
ma nat dan çox yar dım gös tə ri-
lib. Fir ma nın nəz din də fəaliy yət 
gös tə rən “Düb rar” su za vo du 
or du mu zu iç mə li su ilə tə min 
edib. Həm çi nin mü ha ri bə dən 
son ra ya ra dı lan “YA ŞAT” Fon-
du na fir ma nın rəh bər li yi tə rə fin-
dən 100 min ma nat ianə edi lib.

“Sə də rək” fir ma sı nın tə sis çi si 
Yu sif Qə dim bəy li nin gös tə ri şi ilə 
fir ma nın mə sul şəx si Ha cı Ən-

vər Qə di mov 44 gün lük mü ha-
ri bə döv rün də, elə cə də mü ha ri-
bə dən son ra bir ay müd də tin də 
“Sə də rək” ti ca rət mər kə zin də 
fəaliy yət gös tə rən sa hib kar lar-
la bir lik də bu yar dım la rın cəb-
hə böl gə si nə, aidiy yə ti yer lə rə 
çat dı rıl ma sı nı təş kil edib lər. Bu 
iş də ti ca rət mər kə zin də ça lı şan 
sa hib kar lar dan Mu rad Əli yev, 
Vü qar Zey na lov, Ra hib Məm-
mə dov, Meh rab Da da şov, Əda-
lət Çav zi yev, Nə si mi Zey na lov, 
İl qar Əs gə rov, Sa diq İsa yev, 
Eti bar Əmi rov, Mir ni za məd din 
Se yid soy, Emin Əh mə dov, El-
şən Cəb ra yı lov bi la va si tə iş ti rak 
edib lər.

Bay ram təd bi rin də həm çi nin 
“Sə də rək” fir ma sı nın Həm kar-
lar İt ti fa qı Ko mi tə si nin səd ri Sa bir 
Ələk bə rov, Və tən mü ha ri bə si nin 
iş ti rak çı sı ol muş “Sa bit  Mü ha fi-
zə Xid mə ti”nin əmək daş la rı El mir 
Qu li yev, İs ma yıl Qur ba nov çı xış 

edib lər. Hər iki qa zı şan lı sa va şın 
iş ti rak çı sı ol maq dan fə xa rət duy-
duq la rı nı vur ğu la ya raq bil di rib lər 
ki, dö yüş lər də bi zə ruh, qüv vət 
ve rən xal qı mı zın bir li yi, dəs tə yi idi. 

Mə ra sim də şə hid ailə lə ri nin 
üzv lə ri də çı xış edə rək ürək 
söz lə ri ni bil di rib lər. Şə hid öv-
lad la rı şeir lər söy lə yib lər. Zə fər 
ruh lu mu si qi lər səs lə nib.

Son ra ti ca rət mər kə zi nin “Elit” 
komp lek si nin 2-ci mər tə bə sin də 
“Zə fər Gü nü” mu ze yi nin açı lı şı 
olub. Bu ra da Və tən mü ha ri bə-

si ni və Zə fər sal na mə si ni əks 
et di rən fo to lar, müx tə lif eks po-
nat lar nü ma yiş olu nur. Bil di ri lib 
ki, gə lə cək də mu ze yin eks po zi-
si ya sı da ha da zən gin lə şə cək.

“Sa bit Mü ha fi zə Xid mə ti”nin 
(SMX) in zi ba ti bi na sı nın hə yə-
tin də SMX-nin əmək da şı, şə hid 
Nəc məd din Sar ka ye vin xa ti rə 
löv hə si önü nə ək lil qo yu lub.

Mə ra sim iş ti rak çı la rı bu ra da 
sa lı nan “Şə hid lər ba ğı”na gə lib-
lər. Ba ğın gi ri şin də ”Şə hid lər öl-
məz, Və tən bö lün məz!” fo tosten-
di nin təq di ma tı olub. Stend də 
Bi rin ci və İkin ci Qa ra bağ mü ha-
ri bə lə ri nin qəh rə man şə hid lə ri-
nin fo to la rı vu ru lub. Şə hid ailə lə-

ri nin üzv lə ri əziz lə ri nin port ret lə ri 
önün də xa ti rə şə kil lə ri çək di rib lər.

“Sə də rək” fir ma sı  rəh bər li-
yi nin iş ti ra kı ilə “Şə hid lər bu-
la ğı”nın açı lı şı olub və bağ da 
ağac lar əki lib. Şə hid ailə lə ri nin 
üzv lə ri, şə hid öv lad la rı və ya-
xın la rı da ca nı nı Və tən tor pa ğı 
üçün fə da et miş igid lə rin xa ti rə-
si nə ağac lar əkib lər.

Bay ram mə ra si mi ti ca rət mər-
kə zin də ki “Şah” ho te lin də çay 
süf rə si ət ra fın da da vam edib. 
Şə hid öv lad la rı nın iş ti ra kı ilə 
“Zə fər Gü nü” tor tu kə si lib.  

“Sə də rək” fir ma sı nın mət buat 
xid mə ti nin rəh bə ri Kə ma ləd din 
Qə dim bir da ha qəh rə man Və tən 
oğul la rı nın ailə üzv lə ri ni, ya xın-
la rı nı sa lam la ya raq bu bay ram 
gü nün də bü tün şə hid lə ri mi zin ru-
hu nun şad ol du ğu nu vur ğu la yıb.

Son ra söz “SMX” MMC-nin di-
rek to ru Şah lar Sə fə ro va ve ri lib. 
O, ta ri xi mi zin şə rəf i sə hi fə si olan 
bu gü nün əhə miy yə ti ni vur ğu la-
ya raq bil di rib ki, in di yə dək şə hid 
ailə lə ri ilə ke çir di yi miz gö rüş lə rə, 
təd bir lə rə qəm, qüs sə, yurd nis gi-
li ha kim idi. Am ma bu gün kü mə-
ra si mə hər kəs fərq li əh val da, Zə-
fər ru hu ilə qa tı lıb. Bi zə bu ru hu 
qay ta ran, xal qı mı zın ba şı nı uca 
edən şə hid lik zir və sin də ki Və tən 
öv lad la rı dır. On la rın xa ti rə si ni, Ali 
Baş Ko man da nın rəh bər li yi ilə 
ya zı lan Zə fər ta ri xi ni əbə diy yən 
ya şat maq bor cu muz dur.

“Sə də rək” fir ma sı adın dan 
Bi rin ci və İkin ci Qa ra bağ mü-
ha ri bə lə ri şə hid lə ri nin ailə lə ri nə 
Zə fər Gü nü şə rə fi nə xü su si ola-
raq ha zır lan mış xa ti rə pla ke ti və 
hə diy yə lər təq dim edi lib. Pla ket 
və hə diy yə lə ri fir ma nın ic ra çı di-
rek to ru Va qif Hü seyn li və Təf tiş 
şö bə si nin mü di ri Mi ka yıl Qə di-
mov təq dim edib lər.

Şə hid ailə lə ri nin üzv lə ri gös tə-
ri lən diq qə tə gö rə “Sə də rək” fir-
ma sı nın rəh bər li yi nə min nət dar lıq 

ifa də edib lər. Bi rin ci Qa ra bağ mü-
ha ri bə si nin şə hid lə rin dən Fuad 
Əsə do vun ana sı Sol maz xa nım, 
Arif Alek se ye vin hə yat yol da şı 
Mə la hət xa nım, İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si şə hi di Ta leh Yu si fo vun 
ana sı Sü sən xa nım, di gər şə hid 
ya xın la rı ürək söz lə ri ni bö lü şüb-
lər. Vur ğu la nıb ki, Bi rin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si şə hid lə ri nin yo lu nu 
İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin də da-
vam et di rən oğul lar il lər ön cə tor-
pa ğa düş müş igid lik, rə şa dət to-
xum la rı nı cü cər də rək Zə fər ta ğı na 
çe vir di lər. Tor paq, uğ run da ölən 
var sa, Və tən dir! Tor pa ğı Və tən 
edən oğul la rın xa ti rə si ni ya şat-
maq Və tə ni ya şat maq de mək dir.

İfaçılıq sənətimizin görkəmli nümayəndəsi

Mu si qi se vər lər onu da ha çox ara sı kə sil məz zən gu lə lə ri 
ilə yad da sax la yıb. Bu zən gu lə lər elə hə zin, elə ürə yə-
ya tan dır ki, ada mın bir ba şa ru hu na si ra yət edir. Gör-
kəm li xa nən də, Azər bay can mu ğam və ope ra sə nə tin-

də öz dəst-xət ti ilə se çi lən Xalq ar tis ti Ba ba Mir zə yev. Sə nət kar 
aşıq, bəs tə kar, xalq mah nı və mu ğam la rı mı zı ecaz kar bir səs lə 
oxu yub. Səh nə də can lan dır dı ğı ob raz la rın ta le yi ni ru hu ilə ya şa-
dı ğı üçün ta ma şa çı nı öz seh rin də sax la ma ğı ba ca rıb.

Ba ba Mah mud oğ lu Mir zə yev 
(Ba ba Mah mu doğ lu) 7 no yabr 
1940-cı il də Qa zax ra yo nu nun 
Mu ğan lı kən din də dün ya ya göz 
açıb. Ki çik yaş la rın dan mu si qi yə 
ma raq gös tə rib. Mək təb li ikən 
şaq raq və mə la hət li ava zı ilə diq-
qə ti cəlb edib. Kənd lə rin də hər 
kəs Ba ba nın mu si qi  sa hə si üz-
rə təh sil ala ca ğı nı dü şün sə də, 
o, or ta mək tə bi mü vəf ə qiy yət lə 
ba şa vur duq dan son ra Sə na ye 
İns ti tu tu nun (in di ki Azər bay can 
Döv lət Neft və Sə na ye Uni ver si-
te ti) Me xa ni ka fa kül tə si nə qə bul 
olu nur. An caq Ba ba bu ra da da 
mu si qi dən uzaq düş mür, bi rin ci 
kurs dan təh sil oca ğı nın öz fəaliy-
yət an samb lı nın so lis ti ki mi ak tiv 
fəaliy yət gös tə rir. Qrup yol daş-

la rı nın məs lə hə ti ilə A.Zey nal-
lı adı na Mu si qi Tex ni ku mu nun 
səs sin fi nə ge dir. Bu ra da us tad 
xa nən də Se yid Şu şins ki nin mu-
ğam dərs lə rin də iş ti rak edir. Bu 
dərs lər gənc Ba ba nın qəl bin də 
mu si qi yə də rin ma raq oya dır. O, 
asu də vaxt la rın da öz üzə rin də 
da ha çox ça lı şır, mu ğam sə nə ti-
nin sir lə ri nə də rin dən bə ləd olur. 

Ba ba Mir zə yev 1959-cu il-
də Mosk va nın Qu rul tay lar Sa-
ra yın da “Hey ra tı” mu ğa mı ilə 
Həm kar lar İt ti fa qı nın V konq re si 
iş ti rak çı la rı nın qar şı sın da çı xış 
edir. O, 1961-ci il də ins ti tu tu mü-
hən dis ix ti sa sı üz rə ba şa vu rur. 
Tə yi nat la Ba kı da Sət tar xan adı-
na Ma şın qa yır ma Za vo dun da 
apa rı cı konst ruk tor ki mi əmək 

fəaliy yə ti nə  baş la yır. Bir müd-
dət son ra za vo dun rəh bə ri onun 
həm də bir mu si qi çi ol du ğu nu 
öy rə nir. Be lə lik lə, Ba ba Mir zə-
yev za vo dun Mə də niy yət sa ra yı-
nın mah nı və rəqs an samb lı nın 
so lis ti ki mi də fəaliy yət gös tə rir.

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, 
Ba ba Mir zə ye vin sə nət yo lu, pro-
fes sional səh nə ta le yi isə Azər bay-
can Döv lət Ope ra və Ba let Teat rın-
dan baş la yıb. Gör kəm li sə nət kar 
bu ba rə də xa ti rə lə rin də ya zır: “Bir 
gün eşit dim ki, Ope ra və Ba let 
Teat rın da “Gö zəl səs lər” mü sa bi-
qə si ke çi ri lir. 1962-ci il də maest-
ro Ni ya zi nin rəh bər li yi ilə ke çi ri lən 
hə min mü sa bi qə yə qa tıl dım. Mü-
sa bi qə də iş ti rak edən 153 nə fər 
içə ri sin dən bi rin ci li yi qa zan dım. 
Bu nun la da Ope ra və Ba let Teat-
rı na so list qə bul olun dum”.

Ba ba Mir zə yev 1970-ci il də 
teat rın daimi trup pa sı na da xil edi-
lir. 2005-ci ilə ki mi fa si lə siz ola raq 
mu ğam böl mə si nin apa rı cı so lis ti 
ki mi bir çox ope ra ta ma şa la rın-
da baş rol la rı bö yük mə ha rət lə 
ifa edir. Onun  Məc nun, Kə rəm 

(“Ley li və Məc nun”, “Əs li və Kə-
rəm” - Ü.Ha cı bəy li), Şah İs ma yıl 
(“Şah İs ma yıl” - M.Ma qo ma yev), 
Aşıq Qə rib (“Aşıq Qə rib” - Z.Ha-
cı bə yov), Mir se yid (“Xa nən də nin 
ta le yi” - C.Ca han gi rov), Ca mal 
(“Gə lin qa ya sı” - Ş.Axun do va) və 
di gər ob raz la rı ta ma şa çı lar tə rə-
fin dən ma raq la qar şı la nıb.

Xa nən də nin sə nət sa hə sin də 
bi lik lə ri ni da ha da də rin ləş dir-
mək is tə yi onu M.Əli yev adı na 
Azər bay can Döv lət İn cə sə nət 
İns ti tu tu na (in di ki AD MİU) da 
gə ti rib çı xa rır. O, bu ra da ikin ci 
ali təh sil alır.  

Ba ba Mir zə yev uzun müd dət 
gör kəm li bəs tə kar, di ri jor Səid 
Rüs tə mo vun rəh bər lik et di yi xalq 
çal ğı alət lə ri or kest ri, Xalq ar tist-
lə ri Əh məd Ba kı xa no vun, Ba-
ba Sa la ho vun, Əmək dar ar tist 
Əh sən Da da şo vun rəh bər li yi ilə 
fəaliy yət gös tə rən an sambl la rın 
mü şa yiəti ilə kon sert lər də çı xış-
lar edib, mu si qi se vər lə rin rəğ bə-
ti ni qa za nıb. Sə nət kar on il dün-
ya şöh rət li mü ğən ni, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Rə şid Beh bu dov la Mah nı 

Teat rı nın tər ki bin də qast rol sə fər-
lə rin də olub, Azər bay can mu si qi-
si ni la yi qin cə təm sil edib. 

Ha zır da 200-dək mah nı və 
mu ğam onun ifa sın da Azər bay-
can Ra diosu nun “Qı zıl fond”un-
da sax la nı lır.

Həm də mu si qi təş ki lat çı sı 
olan Ba ba Mir zə yev 1980-ci il-
də unu du lan xalq mah nı la rı mı zı 
ya şat maq məq sə di lə “Das tan” 
folk lor an samb lı nı ya ra dır. Bun-
dan son ra “Ba ba Mah mu doğ lu” 
ki mi çı xış lar edir. İlk də fə ola raq 
klas sik aşıq ha va la rı nı ori ji nal şə-

kil də folk lor an samb lı nın ifa sın da 
len tə yaz dı rır. “Das tan” an samb lı 
ilə 63 öl kə də qast rol sə fər lə rin-
də olur. Azər bay can mu si qi si nin 
ecaz kar lı ğı nı nü ma yiş et di rir. 

Gör kəm li xa nən də 1982-ci il-
də “Əmək dar ar tist”, 1993-cü il-
də isə “Xalq ar tis ti” fəx ri ad la rı na 
la yiq gö rü lüb. Pre zi den tin fər di 
tə qaüd çü sü olub. Mil li mu si qi 
sə nə ti xə zi nə si nə töh fə lər ve rən 
Xalq ar tis ti Ba ba Mah mu doğ lu 6 
de kabr 2006-cı il də, 66 ya şın da 
və fat edib. 

Savalan FƏRƏCOV

Auditoriyalara şəhid məzunların adları verilib
Azər bay can Tu rizm və Me nec ment Uni ver si te tin də 8 No yabr – Zə fər 
Gü nü ilə əla qə dar ke çi ri lən təd bir də uni ver si te tin şə hid lik zir və si nə 
ucal mış mə zunu Mə həm mə də li Hə sən za də nin va li deyn lə ri nə onun 
fəx ri dip lo mu təq dim olu nub.

Təd bir də çı xış 
edən Döv lət Tu-
rizm Agent li yi nin 
(DTA) səd ri Fuad 
Na ğı yev bil di rib ki, 
Mə həm mə də li Hə-
sən za də 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si 
döv rün də Fü zu li, 
Ağ dam, Cəb ra yıl 
və Xo ca vənd əra zi-

lə rin də ge dən dö yüş lər də iş ti rak edib. Xo ca vənd ra yo nu əra zi sin də 
dö yüş lə rin bi rin də şə hid lik zir və si nə uca lan Mə həm mə də li Hə sən za-
də ölü mün dən son ra “Və tən uğ run da”, “Dö yüş də fərq lən mə yə gö rə”, 
“Xo ca vən din azad olun ma sı na gö rə”, “Cəb ra yı lın azad olun ma sı na 
gö rə,” “Fü zu li nin azad olun ma sı na gö rə” me dal la rı na la yiq gö rü lüb.

Mə həm mə də li Hə sən za də nin va li deyn lə ri nə onun fəx ri dip lomunu 
təq dim edən DTA səd ri qeyd edib ki, şə hi din xa ti rə si ni əbə di ləş dir mək 
üçün uni ver si te tin bir audi to ri ya sı na onun adı ve ri lib.

Min gə çe vir Tu rizm Kol le ci nin 9 tə lə bə si nin, Ba kı Tu rizm Pe şə 
Mək tə bi nin 2 tə lə bə si nin də şə hid lik zir və si nə ucal dı ğı nı bil di rən 
Fuad Na ğı yev on la rın da ad la rı nın təh sil al dıq la rı müəs si sə lər də 
audi to ri ya la ra ve ril di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

AT MU-nun rek to ru İl ham Mə də tov bil di rib ki, Azər bay can Res pub-
li ka sı nın su ve ren li yi və əra zi bü töv lü yü uğ run da ge dən dö yüş lər də 
uni ver si te tin 100 nə fər dən çox mə zu nu  iş ti rak edib. On lar dan 70 
nə fə rə ya xı nı müx tə lif me dal la ra la yiq gö rü lüb.

Mə həm mə də li Hə sən za də nin ailə üzv lə ri çı xış edə rək gös tə ri lən 
diq qə tə gö rə tə şək kür lə ri ni bil di rib lər.

Uni ver si te tin fo ye sin də şə hid Mə həm mə də li Hə sən za də, elə cə də 
AT MU mə zu nu olan qa zi lər haq qın da mə lu mat löv hə si vu ru lub, Və-
tən mü ha ri bə si iş ti rak çı sı ol muş bir qrup mə zu na tə şək kür na mə lər 
təq dim edilib.

Torpağı Vətən edən oğulların 
xatirəsini yaşatmaq

“Sədərək” Ticarət Mərkəzində Zəfər Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

Əməkdar artist, tarzən 
Firudin Ələkbərov vəfat edib 

Azər bay can mə də niy yə ti nə it ki üz ve rib. Ta nın mış tar zən, pe da qoq, 
Əmək dar ar tist, Pre zi den tin fər di tə qaüd çü sü Fi ru din Ələk bə rov 9 
no yabr 2021-ci il ta rix də, öm rü nün 101-ci ilin də və fat edib. 

Fi ru din Yu sif oğ lu Ələk bə-
rov 20 iyun 1921-ci il də Gən-
cə şə hə rin də ana dan olub. 
Ki çik yaş la rın dan mu si qi yə 
ma raq gös tə rib. Tar ifa çı lı ğı-
nı gör kəm li bəs tə kar Qəm-
bər Hü seyn li dən öy rə nib. 

Gən cə və Ba kı da mu si qi 
tex ni kum la rın da təh sil alan 
F.Ələk bə rov əmək fəaliy yə-

ti nə 1938-ci il də Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da so list ki mi baş la-
yıb, 1943-cü il də Xalq çal ğı alət lə ri or kest ri nə rəh bər lik edib. Da hi 
bəs tə kar Üze yir Ha cı bəy li onun çal ğı sı nı yük sək də yər lən di rib. 

1949-cu il dən 1978-ci ilə dək Azər bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sı-
nın so lis ti ki mi fəaliy yət gös tə rib. 1992-сi ilə dək “Az kon sert” Döv lət 
Qast rol-Kon sert Bir li yi nin so lis ti olub. O, bir sı ra ta nın mış xa nən də-
lə ri yük sək sə viy yə də mü şa yiət edib. Sə nət kar 1991-ci il dən Əh məd 
Ca vad adı na Ba kı Mə də ni-Maarif Tex ni ku mun da, 1993-cü il dən 3 
say lı, 2000-ci il dən Əh məd Ba kı xa nov adı na 6 say lı uşaq mu si qi 
mək təb lə rin də ta rın təd ri si ilə məş ğul olub.

F.Ələk bə rov tar ifa çı lı ğı sə nə ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə 
1989-cu il də “Əmək dar ar tist” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb, 2002-ci il-
dən Pre zi dent tə qaüd çü sü idi. Azər bay can Te le vi zi ya  və Ra diosu-
nun “Qı zıl fond”un da sə nət ka rın lent ya zı la rı qo ru nur.

Al lah rəh mət elə sin.

45 ili kitabxanada keçmiş ömür
Təc rü bə li ki tab xa na çı, uzun il lər Ba kı Şə hər 
Mə də niy yət Baş İda rə si Qa ra dağ Ra yon 
Mər kəz ləş di ril miş Ki tab xa na Sis te mi nin 
(MKS) 4 nöm rə li fi lialı nın mü di ri və zi fə sin də 
iş lə miş Şə fi qə Xa nə li qı zı Ba ba xa no va no-
yab rın 7-də, 63 ya şın da və fat edib.

Şə fi qə Ba ba xa no va 24 okt yabr 1958-ci 
il də Ba kı şə hə rin də ana dan olub. 1981-ci 
il də  N.K.Krups ka ya adı na Mə də ni-Maarif 
Tex ni ku mu nu bi ti rib.

Əmək fəaliy yə ti nə 1976-cı il də Qa ra dağ ra yon MKS-nin 4 nöm rə li 
fi lialın da (Kor göz qə sə bə küt lə vi  ki tab xa na sı) baş la yıb və öm rü nün 
so nu na dək bu ra da ça lı şıb. Bu il lər ər zin də  işi nin öh də sin dən la yi-
qin cə gə lən nü mu nə vi bir ki tab xa na çı olub.

Qa ra dağ ra yon MKS-nin kol lek ti vi Şə fi qə Ba ba xa no va nın və fa tı ilə 
bağ lı onun ailə si nə və ya xın la rı na də rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir.

Al lah rəh mət elə sin.



Azərbaycan
10 no yabr 1927 – Ta nın mış rəs sam, de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 

us ta sı Sa bir Məm məd oğ lu Şıx lı (1927–2004) Şa ma xı şə hə rin də 
ana dan olub. “Azər bay can fi lm” Ki nos tu di ya sın da de ko ra tor-rəs-
sam (“Bö yük da yaq”, “Sə hər” və s. fi lm lər) iş lə yib.

10 no yabr 1972 – Xalq ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Hü sey na ğa 
Sol tan oğ lu Ha cı ba ba bə yov (19.5.1898 – 1972) və fat edib. Ope ra 
par ti ya la rı ilə ya na şı, mu ğam və xalq mah nı la rı nın ma hir ifa çı sı 
olub. 

10 no yabr 2015 – Əmək dar ar tist, mü ğən ni İd ris Sa leh oğ lu 
Meh di yev (26.8.1940 – 2015) və fat edib. Azər bay can Te le vi zi ya  
və Ra diosu Xo ru nun so lis ti və di rek to ru olub.

10 no yabr 1984 – Şair, na sir, tər cü mə çi Mi ka yıl Ma naf oğ lu 
Rza qu lu za də (17.3.1905 – 1984) və fat edib. Uşaq lar üçün əsər lə-
rin müəl li fi  dir. Rus və dün ya ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

11 no yabr 1907 – Şair, dra ma turq, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Mir meh di Hə sən oğ lu Se yid za də (1907 – 31.8.1976) Aş qa bad da 
(Türk mə nis tan) do ğu lub. Əs lən Ba kı nın Əmir can kən din dən dir. 
1920-ci il də ailə lik lə Ba kı ya kö çüb. Uşaq lar üçün şeir lər, mən zum 
na ğıl lar, pyes lər ya zıb. Rus ədə biy ya tın dan tər cü mə lər edib.

11 no yabr 1921 – Xalq şairi, ədə biy yat şü nas Ba laş Azə roğ lu 
(Ba laş Al lah ba xış oğ lu Abi za də; 1921 – 24.4.2011) Ba kı da ana-
dan olub. 1938-ci il də Cə nu bi Azər bay ca na kö çüb, mil li azad lıq 
hə rə ka tı na qo şu lub. Ər də bil də və Təb riz də ilk şeir ki tab la rı nəşr 
olu nub. Son ra ye ni dən Ba kı ya qa yı dıb. 40-a ya xın ki ta bın müəl-
li fi  dir.

11 no yabr 1934 – Xalq ar tis ti, gör kəm li xa nən də İs lam Tap dıq 
oğ lu Rza yev (1934 – 26.1.2008) Fü zu li ra yo nu nun Sər dar lı kən-
din də ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de mik Fi lar mo ni ya sı-
nın so lis ti, “Mu ğam Teat rı”nın ya ra dı cı sı (1988) və bə dii rəh bə ri 
olub, çox say lı gənc ifa çı lar ye tiş di rib.

11 no yabr 1951 – Xalq ar tis ti, akt yor, re jis sor İs ma yıl Hü seyn 
oğ lu Hi da yət za də (19.8.1901 – 1951) və fat edib. İlk mil li ba le tin – 
“Qız qa la sı”nın lib ret to su nu ya zıb. Film lər də çə ki lib.

12 no yabr 1942 – Xalq rəs sa mı Mir na dir Mi rə li oğ lu Zey na lov 
(1942 – 10.3.2021) Ba kı nın Bu zov na kən din də ana dan olub. Hin-
dis ta na ya ra dı cı lıq eza miy yə ti (1987) ilə bağ lı sil si lə əsər lər çə kib. 
Əsər lə ri xa ric də (Mosk va, Los-An сe les, Hyus ton) nü ma yiş olu-
nub, Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də sax la nı lır. 

13 no yabr 1939 – Xalq ar tis ti Sol maz Cəb ra yıl qı zı Qur ba no-
va (1939-2013) Ba kı da do ğu lub. 1955-ci il dən Azər bay can Döv lət 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı olub.

13 no yabr 1983 – Ki noope ra tor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əs-
gər Cə fər oğ lu İs ma yı lov (1.4.1905 – 1983) və fat edib. Çək di yi 
fi lm lər: “Qa ra daş lar”, “Köl gə lər sü rü nür” (bə dii), “Ba kı dan Göy gö-
lə dək” (1947, ilk Azər bay can rəng li sə nəd li fi l mi).

14 no yabr 1925 – Şair, na sir, pub li sist Gə ray Fəz li (Gə ray Fəz li 
oğ lu Ali mov; 1925 – 26.12.1995) Qax ra yo nu nun İli su kən din də 
do ğu lub. 40 ilə ya xın Döv lət Ra dio və Te le vi zi ya Ve ri liş lə ri Ko mi tə-
sin də ça lı şıb. Şeir lə ri nə po pul yar mah nı lar ya zı lıb.

14 no yabr 1942 – Xa nən də, Əmək dar ar tist Sa bir Nüs rət oğ lu 
Mir zə yev (1942 – 23.7.2011) Cə li la bad ra yo nun da ana dan olub. 
İfa sın da len tə alı nan mu ğam və xalq mah nı la rı te le ra dionun “Qı zıl 
fond”un da sax la nı lır. 

14 no yabr 1944 – Xalq ar tis ti, ta nın mış gi ta ra ifa çı sı Ra fi q Hü-
seyn oğ lu Hü sey nov (1944 – 5.4.2021) Ağ dam ra yo nu nun Gü lab lı 
kən din də do ğu lub.

14 no yabr 1949 – Xalq ar tisti Ra fi q Ha cı ba ba oğ lu Əli yev (1949 
– 16.4.2020) Fü zu li ra yo nu nun Mer din li kən din də ana dan olub. 
Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da akt yor, re jis sor ki mi fəaliy yət gös tə-
rib, fi lm lər də (“Qəm pən cə rə si”, “Hökm da rın ta le yi” və s.) çə ki lib.

14 no yabr 2006 – Ta nın mış est ra da mü ğən ni si, Xalq ar tis ti Oq-
tay Ağa yev (7.11.1934 – 2006) və fat edib. 

15 no yabr 1927 – Xalq ar tis ti, rəq qa sə Xu mar Rza qı zı Zül fü qa-
ro va (1927 – 2.7.2017) Ba kı da do ğu lub. Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti, Döv lət Mah nı və Rəqs An samb lı nın ba let meys te ri olub. Ba-
kı Xo reoq ra fi  ya Mək tə bin də dərs de yib. 

15 no yabr 1933 – Ədə biy yat şü nas, pro fes sor Fi ru din Cə lal oğ-
lu Hü sey nov (1933 – 31.8.1986) ana dan olub. BDU-nun Fi lo lo gi-
ya fa kül tə si nə, Azər bay can ədə biy ya tı ta ri xi ka fed ra sı na rəh bər lik 
edib.

Dün ya 
10 no yabr 1759 – Al man şairi, dra ma tur qu və in cə sə nət nə zə-

riy yə çi si İohann Frid rix Şil ler (Jo hann Ch ris toph Fried rich von Sc-
hil ler; 1759 – 9.5.1805) ana dan olub. Pyes lə ri: “Qa çaq lar”, “Məkr 
və mə həb bət”, “Ma ri ya Stüart”, “Or lean lı qız” və s.

10 no yabr 1928 – Məş hur ital yan bəs tə ka rı, di ri jor və aran ji-
man çı En nio Mor ri ko ne (En nio Mor ri co ne; 1928 – 6.7.2020) ana-
dan olub. 

11 no yabr 1821 – Bö yük rus ya zı çı sı, mü tə fək kir, pub li sist  Fyo-
dor Mi xay lo viç Dos to yevs ki (1821 – 9.2.1881) ana dan olub. “Al-
çal dıl mış və təh qir olun muş lar”, “Ölü lər evin dən qeyd lər”, “Ci na yət 
və cə za”, “Qu mar baz”, “İdiot”, “Şey tan lar”, “Ye ni yet mə”, “Ka ra ma-
zov qar daş la rı” ro man la rı nın müəl li fi  dir.

11 no yabr 1944 – Məş hur türk ki noakt yo ru Ka mal Su nal (1944 
– 3.7.2000) ana dan olub. 100-ə ya xın fi lm də ək sə riy yə ti ko mik rol-
lar olan xa rak te rik ob raz lar ya ra dıb.

12 no yabr 1833 – Məş hur rus bəs tə ka rı Alek sandr Bo ro din 
(1833-1887) ana dan olub. “Kn yaz İqor” ope ra sı nın müəl li fi  dir.

12 no yabr 1840 – Fran sız hey kəl tə ra şı, hey kəl tə raş lıq da imp-
res sioniz min (“Mü tə fək kir” hey kə li) ba ni lə rin dən bi ri Fran sua 
Ogüst Ro den (Fran çois-Augus te-Re ne Ro din; 1840-1917) ana-
dan olub.

12 no yabr 1935 – Rus akt ri sa sı və mü ğən ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Lyud mi la Mar kov na Qur çen ko (1935 – 30.3.2011) ana dan olub. 

13 no yabr 1745 – Fran sız xey riy yə çi si, pe da qoq, kor lar üçün ilk 
əlif ba nın müəl li fi  Va len tin Hauy (Va len tin Haüy; 1745-1822) ana-
dan olub. Onun do ğum gü nü şə rə fi  nə 13 no yabr “Bey nəl xalq göz-
dən əlil lər gü nü” ki mi qeyd olu nur.

13 no yabr 1850 – İn gi lis (şot land əsil li) ya zı çı sı, ma cə ra ro man-
la rı nın müəl li fi  Ro bert Luis Sti ven son (Ro bert Louis Ste ven son; 
1850 – 3.12.1894) ana dan olub. Əsər lə ri: “Də fi  nə lər ada sı”, “Şah-
za də Ot to”, “Qa ra ox” və s.

14 no yabr 1840 – Gör kəm li fran sız rəs sa mı, imp res sioniz min 
ba ni lə rin dən bi ri  Klod Mo ne (Os car-Claude Mo net; 1840-1926) 
ana dan olub. Əsər lə ri: “Təəs sü rat. Do ğan gü nəş”, “Ka pu sin bul-
va rı”, “Bağ da qa dın lar” və s.

14 no yabr 1900 – Ame ri ka bəs tə ka rı, piano çu və di ri jor Aron 
Kop lend (Aaron Cop land; 1900- 1990) ana dan olub.

14 no yabr 1907 – Məş hur İs veç ya zı çı sı, uşaq lar üçün əsər lə rin 
(“Ba la ca və Karl son”) müəl li fi  Ast rid Lindq ren (Ast rid An na Emi lia 
Lindg ren-Griks son; 1907- 28.1.2002) ana dan olub.

14 no yabr 1924 – Dün ya şöh rət li sk rip ka çı, SS Rİ Xalq ar tis ti 
Leonid Bo ri so viç Ko qan (1924 – 17.12.1982) ana dan olub.

15 no yabr 1862 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı (1912) laureatı Ger hart Haupt man (Ger hart Jo hann Ro bert 
Haupt mann; 1862 – 6.6.1946) ana dan olub. “At lan ti da”, “Ka bus” 
ro man la rı nın, “Tən ha lar”, “Ka sıb Hen rix”, “Qış bal la da sı” və s. 
pyes lə rin müəl li fi  dir.
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Və tən mü ha ri bə si nin il dö-
nü mü mü na si bə ti lə real-
la şan in cə sə nət la yi hə-
lə rin dən bi ri də no yab rın 

5-də pay taxt da kı Xə tai Sə nət 
Mər kə zin də açı lan “Qə lə bə 
hü nə ri” ad lı res pub li ka ya ra-
dı cı lıq sər gi si dir. Sər gi Mə də-
niy yət Na zir li yi və Rəs sam lar 
İt ti fa qı nın dəs tə yi, “Ba kı” Rəsm 
Qa le re ya sı, Azər bay can 
Döv lət Rəsm Qa le re ya sı və 
Xə tai Sə nət Mər kə zi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ril di.

Döv lət Rəsm Qa le re ya sı nın 
di rek to ru Qa lib Qa sı mov çı xış 
edə rək sər gi haq qın da mə lu mat 
ver di. Bil dir di ki, sər gi rəs sam la-
rı mı zın ya ra dı cı lı ğın da öl kə mi-
zin, xü su sən də iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lə rin tə bii gö zəl-
lik lə ri, ora da kı ta ri xi me mar lıq 
abi də lə ri, məs cid və tür bə lə rin 
tə rən nü mü, Ali Baş Ko man da-
nın rəh bər li yi al tın da rə şa dət li 
Or du mu zun 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də gös tər di yi mi sil-
siz qəh rə man lı ğın və qa za nıl-
mış ta ri xi Zə fə rin təs vi ri sə nət 
əsər lə rin də nü ma yi şi məq sə di lə 

təş kil olu nub. Sər gi nin eks po-
zi si ya sın da ye ni təq dim olu nan 
əsər lər lə ya na şı, Döv lət Rəsm 
Qa le re ya sı nın kol lek si ya sı na 
da xil olan rəsm lər də yer alıb.

Di rek tor qeyd et di ki, sər gi 
üçün 156 müəl lifi n elekt ron va-
riant da 200-dən çox əsəri təq-
dim olu nub. Mün sifl  ər he yə ti 
tə rə fi n dən 39 müəl li fi n 45 əsə ri 
nü ma yiş olun maq üçün se çi lib. 
Sər gi nin so nun da əsər lə ri nü-
ma yiş olu nan müəl lifl  ə rə ser ti fi -
kat lar ve ri lə cək.

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
sə nət şü nas Zi yad xan Əli yev 
Azər bay can rəs sam la rı nın xal-
qı mı zın hə ya tın da baş ve rən 
ta ri xi ha di sə lə rə mü na si bə ti-

nin əhə miy yə tin dən da nış dı. 
Bil dir di ki, rəs sam is te da dı ilə 
ya na şı həm də və tən pər vər, 
öz döv rü nün ay na sı ol ma lı dır. 
So vet lər döv rün də res pub li-
ka mız da yüz lər lə rəsm sər gi si 
təş kil edi lib. An caq o sər gi lər də 
nü ma yiş olu nan əsər lə ri bəl li 
ideolo gi ya ya bağ lı olub. “Gör-

kəm li rəs sam Bəh ruz Kən gər-
li nin 1920-ci il də çək di yi “Qaç-
qın xa nım” rəs mi 1918-ci il də 
er mə ni van dal la rı nın xal qı mı-
zın ba şı na gə tir di yi mü si bət lə rə 

işıq tu tur. Rəs sam bu möv zu ya 
sil si lə əsər lər həsr edib. Təəs-
süf ki, ça ğı mı zın bə zi ta nın mış 
rəs sam la rı nın ya ra dı cı lı ğın da 
Qa ra bağ mü ha ri bə si, Zə fə ri miz 
özü nə yer tap ma yıb”.

Gənc rəs sam la rın is te dad və 
və tən pər vər li yi ni yük sək qiy-
mət lən di rən sə nət şü nas on la ra 
ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la dı.

Təd bir də da ha son ra “Ba kı” 
Rəsm Qa le re ya sı nın di rek to-
ru El də niz Ba ba yev, Xə tai Sə-
nət Mər kə zi nin di rek to ru Za hid 
Əvə zov, Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni-
ver si te ti nin müəl li mi Sə mə dağa 
Cə fə rov, rəs sam Yu sif Mir zə 
çı xış edə rək “Qə lə bə hü nə-
ri” sər gi si nin gənc rəs sam la rın 
və tən pər vər lik ru hun da in ki şa fı 
və şan lı Zə fə ri mi zin təb li ğin də 
əhə miy yə ti ni qeyd et di lər. Gənc 
rəs sam la rın gə lə cək də də bu 
möv zu da ye ni əsər lər ya ra da-
caq la rı na əmin lik ifa də olun du.

Çı xış lar dan son ra təd bir iş-
ti rak çı la rı sər gi ilə ta nış ol du-
lar.

S.FƏRƏCOV

Zəfərimizə həsr olunmuş bəstəkarlıq müsabiqəsinə yekun vurulub
Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay-
can Bəs tə kar lar İt ti fa qı (ABİ) və 
Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba kı 
Mu si qi Aka de mi ya sı nın (BMA) 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Və tən 
mü ha ri bə sin də ki şan lı Qə lə-
bə mi zə həsr olun muş bəs tə-
kar lıq mü sa bi qə si ye kun la şıb.

2021-ci ilin may-okt yabr ay la-
rın da ke çi ri lən mü sa bi qə yə ümu-
mi lik də 15 sim fo nik əsər təq dim 

olu nub. Mün sifl  ər he yə tin də ABİ-
nin səd ri, Xalq ar tis ti, AMEA-nın 
müx bir üz vü, pro fes sor Fi rən giz 
Əli za də nin sədr li yi ilə Xalq ar-
tis ti, di ri jor Fəx rəd din Kə ri mov, 
Xalq ar tis ti, ABİ-nin İda rə he yə ti-
nin üz vü Sər dar Fə rə cov, Əmək-
dar in cə sə nət xa di mi, ABİ-nin 
İda rə he yə ti nin üz vü, BMA-nın 
pro fes so ru, mu si qi şü nas Hə cər 
Ba ba ye va, Bül bül adı na Or ta 
İx ti sas Mu si qi Mək tə bi nin müəl-

li mi, ABİ-nin üz vü Ayaz Qəm bər li 
təm sil olu nub lar.

Mün sifl  ə rin se çi min dən son ra 
I ye rə “Şu şa fət hi” əsə ri ilə Tu ral 
Məm məd li, II ye rə “İn san” əsə ri 
ilə Vü qar Məm məd za də, III ye rə 
“Qa yı dış” əsə ri ilə El vin Qu li yev 
la yiq gö rü lüb lər.

Bun dan əla və, üç nə fər – İla-
hə İs ra fi  lo va, Ay sel Əzi zo va və 
Üze yir Məm mə dov hə vəs lən di-
ri ci mü ka fa ta la yiq gö rü lüb lər.

Mü sa bi qə qa lib lə ri nə na zir lik 
tə rə fi n dən dip lom və pul mü ka-
fat la rı təq dim olu na caq.

“Əzimzadə məktəbi”nin
rəssam olmayan məşhurları

Bu vax ta qə dər “Əzim za də mək tə bi”nin 
yüz ili əha tə edən ta ri xi nə həsr olun muş 
bir ne çə ki tab ça (1980, 1997, 2004) çap 
olun muş dur. Təəs süf ki, bir çox hal lar da 
ol du ğu ki mi, hə min nəşr lə rin ha zır lan-
ma sın da da müəl lif lər il kin qay naq lar-
la iş lə mə miş lər. Ona gö rə də hə min 
ki tab ça la rın xü la sə xa rak ter li mətn lə rin-
də mək tə bin ta ri xi ar zu la nan sə viy yə də 
iz lə nil mə miş dir. Bü tün bun lar dan çı xış 
edə rək mək tə bin ta ri xi nə ye ni mü na si bət-
də möv cud “ağ sə hi fə”lə rin dol du rul ma-
sı na səy gös tə ril miş dir. Mə lum ol muş dur 
ki,  mək tə bin yüzil lik möv cud lu ğu döv rün-
də 5555 nə fər “Əzim za də mək tə bi”nin 
mə zun dip lom la rı nı al mış dır. Baş qa söz lə 
de sək, Azər bay can təs vi ri və de ko ra tiv-
tət bi qi sə nə ti nin bey nəl xalq miq yas da 
şöh rət tap ma sın da mi sil siz xid mət lə ri ol-
muş bü tün sə nət kar lar za ma nın da hə min 
mək təb də təh sil al mış lar.

Bu si ya hı da res pub li ka mız da məş hur 
olan müx tə lif pe şə adam la rı nın adı na rast 
gə lin mə si isə göz lə nil məz ol muş dur. On la-
rın ara sın da son ra dan ədə biy yat, ki no, mu-
si qi, me mar lıq və sə nət şü nas lıq sa hə sin də 
du yu la sı uğur lar qa zan mış mə zun lar da 
var dır. 

Bu mə na da ilk ola raq ha mı mı zın “Bir qa-
la nın sir ri” ki no fi l min dən El şən ob ra zı nın 
ma hir ifa çı sı ki mi ta nı dı ğı mız Gün düz Ab ba-
sov və Azər bay can ki no sun da ki çik rol la rın 
bö yük us ta sı ki mi ta nı nan Fa zil Sa la ye vin 
vax ti lə Ə.Əzim za də adı na Rəs sam lıq Mək-
tə bin də oxu duq la rı nı qeyd et mə li yik. 

Akt yor lar dan söz düş müş kən, “Onun bə-
la lı sev gi si” (1980) fi l min də Bəh ruz ro lu nu 
oy na yan Mi ka yıl Kə ri mov (ata sı, ana sı və 
ba cı sı da rəs sam olub lar) da bu mək tə bin 
mə zun la rın dan ol muş dur. Əmək dar artist 

Naina İb ra hi mo va da “Əzim za də mək tə bi” 
dip lo mu nun da şı yı cı la rın dan dır. 

Məş hur ta rix çi-alim Sa ra Aşur bəy li da-
vam lı ola raq təd qi qat la məş ğul ol sa da, 
müx tə lif janr lar da çək di yi əsər lə ri ilə həm 
də yax şı rəng kar ol du ğu nu təs diq lə miş-
dir. Bir çox ta ri xi ro man la rın, o cüm lə dən 
də “Axı rın cı aşı rım” fi l mi nin sse na ri müəl-
li fi  olan Fər man Kə rim za də də za ma nın da 
rəng lə rə olan sev gi si ni ne çə-ne çə əsər də 
ifa də edən lər dən ol muş dur. Azər bay ca nın 
da hi mi ni atür çü rəs sa mı Sul tan Mə həm-
məd haq qın da ya zı lan ro ma nın və “İn cə-
sə nət” qə ze ti nin baş re dak to ru ki mi sə nət-
şü nas lı ğa aid çox say lı mə qa lə lə rin müəl li fi  
Əş rəf İb ra hi mov da rəs sam lıq mək tə bin də 
oxu muş dur.

Ta nın mış mü ğən ni, Xalq ar tis ti Mo bil Əh-
mə dov da za ma nın da rəs sam ol maq ar zu-
su ilə “Əzim za də mək tə bi”ndə təh sil al mış-
dır. Am ma son da fır ça nı mu si qi yə “qur ban” 
ver sə də, za man-za man duy ğu la rı nı rəng-
lər lə ifa də et mək dən usan ma yıb.

Xalq ar tis ti Mir zə Ba ba yev otu zun cu il-
lər də me mar lıq təh si li alan dan son ra rəs-
sam lıq mək tə bin də sə nə tin sir lə ri nə yi yə-
lən mək lə uzun müd dət me mar-rəs sam ki mi 
fəaliy yət gös tər miş dir. Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti, 
Əmək dar ar tis ti  Fə rid Əli yev (Xalq rəs sa-
mı Ba ba Əli ye vin nə və si) isə məş hur təh sil 
oca ğı nın müs tə qil lik il lə rin də mə zu nu ol-
muş dur.

Sə nət se vər lə rin “Də də Qor qud” fi l min-
dən Ya lın cıq ob ra zı ilə də yax şı ta nı dı ğı 
Əmək dar ar tist Əli Haq ver di yev “Əzim za də 
mək tə bi”nin mə zun la rın dan dır. Ata-ana sı 
(Hə sən Haq ver di yev və Gül lü Mus ta fa ye-
va) rəs sam olan Əli nin rəng lər dün ya sı na 
ma ra ğı tə bii ol sa da, za ma nın axa rın da mü-
ğən ni və akt yor ki mi özü nü təs diq lə yə bi lib. 

İyir min ci il lər də rəs sam lıq mək tə bi ni bi ti-
rən Qa sım Sə lim xa no v gənc lik il lə rin də şah-
mat üz rə ilk Azər bay can çem pionu (1934) 
və Azər bay can Şah mat Fe de ra si ya sı nın 
pre zi den ti (1935) ol muş, İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə sin dən qa yı dan dan son ra uzun il lər 
Azər bay can Po li tex nik İns ti tu tun da (in di ki 
Azər bay can Tex ni ki Uni ver si te ti) və “Əzim-

za də mək tə bi”ndə tə lə bə lə rə “Pers pek ti v” 
fən ni ni çox ma raq la təd ris et miş dir.

XX əsr Azər bay can me mar lı ğı nın in ki şa-
fı na la yiq li töh fə lər ve rən Av ro ra Sa la mo-
va nın təs vi ri sə nət nü mu nə lə rin də də onun 
özü nə məx sus rəng es te ti ka sı na ma lik ol du-
ğu gö rün mək də dir. Me mar lıq la rəs sam lıq 
ara sın da du yu la sı ya xın lıq ol sa da, o, ya-
ra dı cı ar zu la rı nı ər sə yə gə tir di yi la yi hə lər lə 
ger çək ləş dir mə yə üs tün lük ver miş dir.

Çox la rı yə qin “Əzim za də mək tə bi”ni bi ti-
rən dən son ra Sa ra Ma na fo va nın bir müd-
dət Azər bay canT e le vi zi ya sın da dik tor ki mi 
ça lış ma sın dan xə bər siz dir. Xa tır la daq ki, 
məş hur re jis sor Arif Ba ba ye vin də və ti ilə te-
le vi zi ya ya gə lən Sa ra xa nım Ta ma ra Gö zə-
lo va (“O ol ma sın, bu ol sun” fi l min də Gül naz 
ro lu nun ifa çı sı) ilə bir lik də Azər bay can Te le-
vi zi ya sı nın ilk dik tor la rı ol muş lar.

Son ra lar gör kəm li ədə biy yat şü nas-alim 
ki mi ta nı na caq Təh sin Mü təl li mov da bir 
vaxt lar rəs sam ol maq ar zu su ilə “Əzim za-
də mək tə bi”ndə təh sil al mış dır. “İn tu rist” 
Ümu mit ti faq Səhm dar Cə miy yə ti  səd ri nin 
bi rin ci müavi ni, 20 il dən ar tıq Ba kı şə hə ri nin 
ən bö yük meh man xa na sı nın baş di rek to ru, 
Azər bay can Ho tel lər As so siasi ya sı nın pre-
zi den ti və zi fə sin də ça lış mış res pub li ka nın 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Ağa rə him Əli ye-
vin “Əzim za də mək tə bi”ndə təh sil al ma sın-
dan da çox la rı nın xə bə ri yox dur.

Ta nın mış id man çı, ağır lıqqal dır ma üz rə 
Pa ra lim pi ya Oyun la rı və dün ya çem pionu 
Gün düz İs ma yı lov da müs tə qil lik il lə rin də 
bu mək təb də oxu muş dur. Mər hum ki no re-
jis sor Çin giz Rə sul za də nin ki no ya gə li şi isə 
rəs sam lıq mək tə bin də təh sil alan dan son ra 
baş tut muş dur.

Ta le lə ri ni sə nət şü nas lıq sa hə si nə bağ la-
yan təd qi qat çı-alim lə rin bir ço xu da za ma-
nın da rəs sam lıq mək tə bin də oxu muş lar. Bu 
mə na da Mür səl Nə cə fov, Ra sim Əfən di yev, 
Məm mə da ğa Tər la nov, Na tal ya Mik la şevs-
ka ya, Cə mi lə Hə sən za də, Hic ran Ba ba ye va, 
Ofe li ya Mir zə za də, Tel man İb ra hi mov, Səy-
yad Bay ra mov və bu sə tir lə rin müəl li fi  nin də 
adı nı qeyd et mək olar…

Ziyadxan ƏLİYEV
Əməkdar incəsənət xadimi, professor

“Qələbə hünəri”
respublika yaradıcılıq sərgisi
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8 Noyabr – Zəfər Günü Azərbaycanın UNESCO yanında Daimi 
nümayəndəliyində də qeyd edilib.

Tədbirdəxarici işlərnazirininmüaviniElnurMəmmədov,Azər
baycanın UNESCO üzrə Milli Komissiyanın baş katibi Seymur
Fətəliyev, Milli Məclisin deputatı Soltan Məmmədov, Türkiyənin
UNESCOyanındadaiminümayəndəsiAltayCengizer,ölkəmizin
qurumdakıdaiminümayəndəsi,səfirElmanAbdullayevvənüma
yəndəliyinəməkdaşlarıiştirakediblər.
Xarici işlər nazirininmüaviniElnurMəmmədovçıxışedərək8

Noyabr –ZəfərGününün xalqımızınmilli qürur bayramı, qüdrə
tinintəntənəsiolduğunudeyib.O,PrezidentİlhamƏliyevinŞuşa
şəhərindəki çıxışında söylədiyi “BuZəfər bayramı, rəşadət bay
ramı, ədalət bayramı,milli qürur,milli ləyaqət bayramıdır” fikrini
səsləndirib.
VətənmüharibəsidövründəTürkiyəninAzərbaycanadəstəyini

xatırladanElnurMəmmədovmüharibənin ilk anlarındanTürkiyə
PrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğan,eləcədədövlətvəhökumətnü
mayəndələri,bütüntürkxalqınınölkəmizəmənəvidayaqgöstər
diklərini,xalqımızınyanındaolduqlarınıdeyib.
Türkiyənin UNESCO yanında daimi nümayəndəsi Altay Cen

gizerbildiribki,AzərbaycanınZəfəriTürkiyəninzəfəridir.BuZəfər
hərikixalqınsevincidir.

Qardaş ölkədə bayram mərasimi 
Azər bay ca nın Və tən mü ha ri bə sin də ki Qə lə bə si nin bi rin ci il dö
nü mü qar daş Tür ki yə də sil si lə təd bir lər lə qeyd olu nub. 8 No
yabr – Zə fər Gü nü mü na si bə ti lə An ka ra da kı Ha cı Bay ram Və li 
Uni ver si te tin də “Şu şa Zə fə ri” ad lı bay ram mə ra si mi ke çi ri lib.

MərasimdəAzərbaycanvəTürkiyənindövləthimnlərisəsləndiri
lib,şəhidlərimizinəzizxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.
AzərbaycanınTürkiyədəkiSəfirliyininbirincikatibiAygünQoca

yeva,universitetinprofessorlarıVarisÇakan,MehmetŞahingöz,
təhsilocağındafəaliyyətgöstərənsənətdərnəyininrəhbəriDeniz
canŞenocakçıxışediblər.
ÇıxışlardaAzərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsində qa

zandığıqalibiyyətTürkdünyasınınZəfərikimidəyərləndirilib.
TədbirinbədiihissəsindəyazıçıSongülDündar“TürkiyəAzər

baycan”şeirinioxuyub.“Qafqaz”rəqsqrupuçıxışedib.
AşıqSəlahəddinDündarZəfərintəravətinisazınvəsözünqüd

rətiiləbölüşüb.
8Noyabr–ZəfərGünümünasibətiləuniversitetdəfotosərgidə

nümayişolunub.
Mehparə SULTANOVA 

Ankara

Rabat 2022-ci ildə ərəb regionu üzrə 
“İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” olacaq

İs lam Dün ya sı Elm, Təh sil və Mə də niy yət Təş ki la tı (İCES CO) Mə
ra ke şin pay tax tı Ra bat şə hə ri ni 2022ci il də ərəb re gionu üz rə 
“İs lam Mə də niy yə tinin Pay tax tı” elan edib. 

İCESCOnunBaş direktoruSalimbinMəhəmmədəlMalik və
Mərakeşin gənclər,mədəniyyət və kommunikasiyalar naziriMə
həmmədBensəidingörüşündəgələnilmədəniyyətpaytaxtıçərçi
vəsindəkeçiriləcəktədbirlərinproqramıətrafındafikirmübadiləsi
aparılıb.
Xatırladaqki,2021ciildəbuilərəbregionuüzrə“İslamMədə

niyyətininPaytaxtı”Doha(Qətər)şəhəriolub.HəmçininİCESCO
yaxıngünlərdəqeyriərəbölkələriüzrə“İslamMədəniyyətininPay
taxtı”nıelanedəcək.Təşkilatınrəhbəricari ilinyanvarındaAzər
baycanasəfərizamanıişğaldanazadolunmuşqədimŞuşaşəhə
rininnamizədliyinitəklifetdiyinisöyləmişdi.
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MƏDƏNİYYƏT

Azər bay ca nın ən ye ni 
ta ri xi nin şan və şə rəf 
sə hi fə si olan 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə sin də 

Zə fə rin il dö nü mü dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də dip lo ma
tik nü ma yən də lik lə ri mi zin, 
dias por təş ki lat la rı mı zın və 
bi zə dost çev rə lə rin iş ti ra kı ilə 
çe şid li təd bir lər lə qeyd edi lib.

Ro ma.8Noyabr–ZəfərGünü
münasibətiləAzərbaycanın İtali
yadakıSəfirliyitərəfindənRoma
da “Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtıŞuşa”kitabınıntəqdima
tıvəŞuşayahəsrolunmuşfoto
sərgitəşkiledilib.
Tədbirin keçirildiyi “Piazza di

Spagna”mərkəzinin binası üzə
rində“Azərbaycanınmədəniyyət
paytaxtıŞuşa”yazılmışvəŞuşa
qalasının fotosu əks olunmuş
baneryerləşdirilib,binaAzərbay
can bayrağının rəngləri ilə işıq
landırılıb.
Həmmüəllifəri italiyalı profes

sor Daniel Pommier Vinçelli və
azərbaycanlıprofessorElçinƏh
mədovolankitabUNESCOüzrə
AzərbaycanMilliKomissiyasının
dəstəyi ilə “SandroTeti Editore”
nəşriyyatında çap olunub. Kita
bın ön sözünün müəllifi italyan
alim, tarixçi və publisist Franko
Kardini,sonsözününmüəllifiisə
İtaliyanınAzərbaycandakı sabiq
səfiri, Genuya şəhərində Azər
baycanınfəxrikonsuluMarqarita
Kostadır.
Tədbir bu ilin mayında Şuşa

daCıdırdüzündətəşkilolunmuş
“Xarıbülbül” musiqi festivalında
gənc xanəndə Kənan Bayram
lının ifasında “BayatıŞiraz”mu
ğamının səslənməsi və şəhərin
görüntülərinin əks olunduğu vi
deoyazının nümayişi ilə başla
yıb. Tədbirin aparıcısı – italiyalı
aktrisaSilviaSalvatori bumusi
qininuzun illərdoğma torpaqla
rındandidərgindüşmüşazərbay
canlıların keçirdiyi iztirabları və
özyurdlarınaqayıtmaqarzusunu
ifadəetdiyiüçünrəmzimənada
şıdığınıbildirib.
İtaliya Senatının sədri Maria

Elisabetta Alberti Kasellatinin
tədbir münasibətilə Azərbayca
nın İtaliyadakısəfirinəgöndərdi
yi məktubu səsləndirilib. Sonra
nəşrin italiyalı həmmüəllifi, pro
fessor Daniel Pommier kitabın
əhəmiyyətibarədədanışıb.
Tədbir“Xarıbülbül”musiqifes

tivalındadünyaşöhrətlixanəndə
Alim Qasımov və Fərqanə Qa
sımovanın ifasında “Qarabağ
şikəstəsi” oratoriyasından (bəs
təkarVasifAdıgözəlov)parçanın
videoyazısıilədavamedib.
Kitabın azərbaycanlı həm

müəllifi, professor Elçin Əhmə
dovun tədbir iştirakçılarına vi
deomüraciəti nümayiş olunub.
Sonra nəşriyyat evinin rəhbəri
Sandro Teti kitabın ərsəyə gəl
məsibarədədanışıb,nəşrinQa
rabağ həqiqətlərinin dünyada,
xüsusilədəİtaliyadatanıdılması
naverəcəyitöhfədənbəhsedib.
MilliMəclisdəAzərbaycanİta

liya parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun rəhbəri, de
putatAzərKərimlivəİtaliyaPar
lamentində Azərbaycanla parla
mentlərarası dostluq qrupunun
rəhbəri, senator Stefano Luçidi
çıxış edərək Vətən müharibəsi
günlərində İtaliyanınAzərbayca
nınhaqlımövqeyinədəstəkver
diyinidiqqətəçatdırıblar.
İtaliyalımemarPietroLaureano

son aylarda Şuşaya səfərləri ilə
bağlıtəəssüratınıbölüşüb.O,şə
hərin tarixi memarlıq irsinin işğal
dövründədağıdıldığınıqeydedə
rək, hazırda Azərbaycan Mədə
niyyət Nazirliyi ilə birgə aparılan
bərpaişləribarədəsözaçıb,Şuşa
DövlətTarixMemarlıqQoruğunun
UNESCOnunDünyaİrsiSiyahısı
nadaxiledilməliolduğunubildirib.
Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri

MəmmədƏhmədzadənatiqlərə,
kitabınərsəyəgəlməsindəəmək
sərfetmişhərkəsə,habelətəd
birin iştirakçılarına təşəkkürünü
bildirib.

Tədbir zamanı Azərbaycan
Televiziyasının “Oxuyur Vətən”
layihəsi çərçivəsində Füzuli və
Qubadlı şəhərlərinin dağıntıları
fonunda,eləcədəişğaldanazad
olunmuşSuqovuşanvəHadrut
qəsəbələrindəazərbaycanlımu
siqiçilərin ifasında lentə alınmış
videoyazılarnümayişolunub.

***
İs la ma bad. ZəfərGünüAzər

baycanın Pakistandakı Səfirliyi
tərəfindən paytaxt İslamabadda
təntənəli şəkildə qeyd olunub.
Tədbirə Pakistan Silahlı Qüv
vələrinin Birləşmiş Qərargah
Rəisləri Komitəsinin sədri, ordu
generalı Nadim Raza, rəsmilər,
diplomatlarqatılıb.

AzərbaycanınPakistandakısə
firi Xəzər Fərhadov,Azərbaycan
SilahlıQüvvələrininPakistandakı
hərbiattaşesi,polkovnikMehman
Novruzovçıxışediblər.Hərbiatta
şesentyabrayındailkdəfəolaraq
Azərbaycan,TürkiyəvəPakistan
xüsusi təyinatlılarının iştirakı ilə

Azərbaycanda“Üçqardaş2021”
təlimininkeçirildiyinivurğulayıb.
Tədbirdə Azərbaycandan də

vətolunansənətçilərPərvizAb
dullayev,ZeynəbAbdullayevavə
Ruslan Cabbarov Azərbaycan
xalqmahnılarınıvərəqslərini ifa
ediblər. Vətən müharibəsinə və
ZəfərGününə dair videoçarxlar,
stendlər nümayiş etdirilib, ölkə
mizlə bağlı kitablar, bukletlər,
həmçininZəfərsimvolunişanları
tədbiriştirakçılarınapaylanıb.

***
Mosk va. Azərbaycanın Rusiya

FederasiyasındakıSəfirliyində44
günlük Qarabağ müharibəsində
Zəfərin ildönümü şərəfinə ziyafət
təşkiledilib.TədbirdəMilliMəclisin
deputatları, Türkiyə, İsrail, Pakis
tan vəQazaxıstanınMoskvadakı
səfirləri,Rusiya ictimaiyyətinin və
Azərbaycan diasporunun nüma
yəndələriiştirakediblər.
AzərbaycanınRFdəkisəfiriPo

ladBülbüloğlugecəniaçaraqqeyd
edibki,bugünhərbirazərbaycan
lınınvəxüsusənmənimhisslərimi
təsvir etmək çətindir: “Çünki mən
əslən qarabağlıyam. Atamın evi
Şuşadadır.Bütünbu30 ilərzində
AzərbaycanxalqıQarabağaqayıt
maqxəyalıiləyaşayıb.Zəfərinildö
nümündəbuQələbəuğrundacan
larından keçmiş şəhidlərimizi yad
edirik. Onların şücaətini heç vaxt
unutmayacağıqvəonlarınxatirəsi
nidaimqəlbimizdəsaxlayacağıq”.
Səfir işğaldanazadedilmiş tor

paqlardaaparılanbərpaişlərindən
dədanışıb,qısamüddətdəFüzuli
şəhərindəBeynəlxalqHavaLima
nınıntikildiyini,ŞuşayaZəfəryolu
nunçəkildiyiniqeydedib.
Türkiyə, İsrail vəPakistansə

firlərinə xitab edən P.Bülbüloğ
lu Qarabağ məsələsində daimi
dəstəyəgörəbuölkələrəxüsusi
təşəkkürünübildirib.

Türkiyənin Rusiyadakı səfi
ri Mehmet Samsar AZƏRTACa
müsahibəsində Azərbaycanı Zə
fər bayramı münasibətilə təb
rik edib. Vurğulayıb ki, Qarabağ
müharibəsi başlayandan Türkiyə
Azərbaycana tam dəstək göstə
rib.BugünTürkiyəxalqıAzərbay
canınQələbəsevincinibölüşür.
İsrailin Rusiyadakı səfiriAlek

sandr BenTsvi yəhudi vəAzər
baycan xalqlarının qardaş xalq
olduğunu qeyd edib: “Yəhudilər
Azərbaycanda yüz illərdir yaşa

yırlar.Bizbuənənənidavamet
diririk”.
Pakistanın Moskvadakı səfiri

ŞəfkətƏliXanda təbriklərəqo
şulub: “Azərbaycanxalqıöz ira

dəsivəqətiyyətiiləölkəninərazi
bütövlüyünübərpaedəbildi.Bu
günmən də azərbaycanlı bacı
qardaşlarımqədərxoşbəxtəmvə
bir dahaAzərbaycan xalqını və
Azərbaycanrəhbərliyinitəbriket
məkistəyirəm”.

***

Daş kənd. Özbəkistan paytax
tındakıHeydərƏliyevadınaAzər
baycan Mədəniyyət Mərkəzinin
(AMM) təşəbbüsü iləƏlişirNəvai
adınaÖzbəkistanMilliKitabxana
sında Zəfər Günü qeyd olunub,
özbək şairəsi Xasiyyət Rüstəmin
Vətənmüharibəsindənbəhsedən
“44gün”kitabınınvə“Azərbaycan,
Qarabağ, sülh və qələbə üçün
oxu”klipinintəqdimatıkeçirilib.
Tədbiri alim və tərcüməçi Ba

baxan Şərif açaraq iştirakçıları
salamlayıb,ÖzbəkistanAzərbay
can dostluğundan danışıb. O,
Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində öz torpaqlarını
Ermənistan işğalından azad et
məsinitarixihadisəadlandırıbvə
bumünasibətləyazılmış“44gün”
kitabınınəhəmiyyətinivurğulayıb.
AMMin direktoru Samir Ab

basov Azərbaycanın Qələbəsi
iləbaşaçatanVətənmüharibəsi
haqqındaməlumatverib.Bildirib
ki,müharibəiləbağlıilkkitablar
dan birini tanınmış özbək şairə

XasiyyətRüstəmqələməalıb.
S.Abbasov “Azərbaycan, Qa

rabağ,sülhvəqələbəüçünoxu”
klipibarədədəməlumatverərək
bildirib ki, klipdə professional
müğənnilərlə birlikdə gənc sə
nətçilərdəyeralıb.

SonraAMMin layihəsi ilə çə
kilmiş “Azərbaycan, Qarabağ,
sülh və qələbə üçün oxu” klipi
təqdimolunub.
ÖzbəkistanMilliKitabxanasının

direktor müavini Nəsibə Xayda
rova, “ÖzbəkistanAzərbaycan”
DostluqCəmiyyətininicraçıdirek
toru, professor Erkin Nuriddinov,
“44 gün” kitabının müəllifi özbək
şairə Xasiyyət Rüstəm və digər
çıxışedənlərQələbəmünasibətilə
Azərbaycanxalqınıtəbrikediblər.

***

Mad rid. İspaniya paytaxtında
AzərbaycanınZəfərGünümünasi
bətiləqəbulkeçirilib.Azərbaycanın
İspaniyadakı Səfirliyinin təşkilatçı
lığı ilə keçirilən tədbirəbuölkənin
rəsmiləri,diplomatikkorpusuntəm
silçiləri,deputatlarqatılıb.
SəfirRamizHəsənovçıxışedə

rək bildirib ki, 44 günlük müha
ribədə Prezident İlham Əliyevin
qətiyyəti nəticəsində, beynəlxalq
hüququn normaları rəhbər tutu
laraq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
bərpaedildi,30iləyaxınmövcud
olmuşmünaqişə başa çatdı. Ha
zırdaregionumuzdayenireallıqlar
yaranıb, sülh və sabitliyin möh
kəmləndirilməsi,regionunyeniin
kişafmərhələsinəqədəmqoyması
üçünəlverişlizəminmövcuddur.
TədbirdəMilliMəclisindeputat

ları–Beynəlxalqmünasibətlərvə
parlamentlərarası əlaqələr komi
təsinin sədri Səməd Seyidov və
Azərbaycanİspaniya parlament
lərarasıəlaqələrqrupununrəhbə
riSevilMikayılovadaZəfərGünü
iləbağlıürəksözlərinibölüşüblər.
Bayrammərasimikonsertləda

vamedib.Muğam ifaçısıSəbinə
Ərəbli, Əməkdar artist Ələkbər
Ələkbərov (tar), Əməkdar artist
XəyyamMəmmədov (kamança),
İspaniyada yaşayan gitaraçıCə
milQuliyevvəopera ifaçısıTəh
minəVəkilovaçıxışediblər.

***
Teh ran. Noyabrın8dəAzər

baycanın İrandakı Səfirliyi də
ZəfərGünüiləbağlırəsmiqəbul
təşkil edib. Tədbirdə İran Xarici
İşlər Nazirliyinin və digər döv
lət qurumlarının rəsmiləri, xarici
ölkələrin İrandakı diplomatları,
Tehranda yaşayan azərbaycan
lılariştirakediblər.
Öncə səfirlik əməkdaşları

nın övladları tərəfindən çəkilən
rəsmlərdənibarət“ŞanlıQələbə
miz”mövzusunda sərgiyə baxış
keçirilib.
Vətən müharibəsi şəhidlərinin

xatirəsibirdəqiqəliksükutlaanı
lıb,dövləthimnlərisəsləndirilib.
Səfir Əli Əlizadə çıxışında 44

günlük Vətən müharibəsinin hər
bir gününün şanlı tarix olduğu
nuvurğulayıb.Bildiribki,özəzəli
torpaqlarını işğaldan azad edən
AzərbaycanınşanlıQələbəsieyni
zamanda ədalətin və beynəlxalq
hüququnzəfəridir.Hazırda işğal
danazadedilmiştorpaqlardasü
rətli quruculuq və bərpa işlərinin
aparıldığınıdiqqətəçatdıransəfir
Azərbaycanın beynəlxalq hüqu
qa, sərhədlərin toxunulmazlığı
prinsiplərinəciddi riayətedilməsi
əsasında Ermənistanla münasi
bətləri normallaşdırmağa hazır
olduğunudeyib.

Tədbir səfirliyin əməkdaşları
nın övladlarının və “Aylan” rəqs
qrupunun“Qarabağ”,“İgidlər”və
digər Azərbaycan xalq rəqsləri
nin, eləcə də Azərbaycana aid
müxtəlif videoçarxların nümayişi
ilədavamedib.

Şanlı Qələbəmiz dünyada qeyd olunub
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