
Ö
l kə miz də və xa ric də yüz lər lə təd-
bi ri ke çi ri lən, bir çox la yi hə lər lə 
əla mət dar olan bö yük mə də niy-
yət bay ra mı nın – “Ni za mi Gən cə vi 

İli”nin ar tıq son ak kord la rı dır. İlin da ha 
bir ma raq lı təd bi ri de kab rın 16-da pay-
tax tın Xə zər ra yo nu nun Zi rə qə sə bə sin-
də ki Mə də niy yət Mər kə zi  – E ko Park da 
ger çək ləş di. Hey dər Əli yev Fon du, 
Mə də niy yət Na zir li yi, Təh sil Na zir li yi, Zi rə 
Mə də niy yət Mər kə zi  – E ko Park, “Azə-
re ner ji” ASC və “Ka pi tal bank”ın bir gə 
la yi hə si olan “Ni za mi Gən cə vi mə də ni 
ir si: XXI əsr” möv zu sun da sim po ziumun 
ye kun təd bi ri ke çi ril di.

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl cə Zi rə Mə də niy-
yət Mər kə zi – Eko Par kın qa le re ya his sə sin-
də Ni za mi Gən cə vi “Xəm sə”si nin mo tiv lə ri 
əsa sın da ha zır lan mış əl iş lə rin dən iba rət 
sər gi yə bax dı lar. 

Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi nin ka ti bi İl qar 
Fəh mi təd bi ri açıq elan edə rək qo naq la rı 
sa lam la dı. Bil dir di ki, Pre zi dent İl ham Əli yev 
tə rə fi n dən Azər bay ca nın bö yük mü tə fək kir-
lə rin ir si nə gös tə ri lən diq qət həm də mə də ni 
ir si mi zi nin ya şa dıl ma sı na xid mət edir. Öl kə-
miz də “Nə si mi ili”, da ha son ra “Ni za mi ili”nin 
elan edil mə si bu da hi lə rin ya ra dı cı lı ğı nın və 
Azər bay can mə də niy yə ti nin nəin ki öl kə miz-
də, elə cə də bey nəl xalq aləm də təb li ği nə 
bö yük töh fə ol du.

Təh sil na zi ri nin müavi ni Fi ru din Qur ba nov 
çı xı şın da bil dir di ki, mil li-mə nə vi də yər lə ri mi-
zin qə dim kö kü var. On lar dan bi ri də Ni za-
mi Gən cə vi dir: “Ni za mi nin əsər lə ri dün ya nın 
müx tə lif dil lə ri nə tər cü mə olu nub. Ona gö rə 
ki, əsər lə rin də ən yük sək də yər lə rə inam var. 

Və tə nə mə həb bət, ailə ins ti tu tu, xe yir əməl lər 
– bü tün bun la rın ha mı sı Ni za mi ya ra dı cı lı ğın-
da öz ək si ni ta pıb. Bu gün kü təd bir Ni za mi nin 
zən gin ir si ni gə lə cək nə sil lə rə ötür mək ba-
xı mın dan əhə miy yət li dir. 2021-ci ili “Ni za mi 
ili” elan et di yi nə gö rə cə nab Pre zi den tə min-
nət da rıq. Əla mət dar il çər çi və sin də müx tə lif 
öl kə lər də ke çi ri lən xa ri ci təd bir lər lə bir da ha 
Azər bay can mə də niy yə ti ni və mə də ni də yər-
lə ri mi zi dün ya ya təb liğ et miş ol duq”.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko mi tə si nin səd ri 
Qə ni rə Pa şa ye va Ni za mi Gən cə vi ni Azər bay-
can fəl sə fi  fi k ri nin bö yük el çi si ki mi sə ciy-
yə lən dir di: “Biz Ni za mi ide ya la rı nı uşaq və 
gənc lə ri mi zə ötür mə li yik. Ni za mi bö yük də-
yər dir və onun ide ya la rı hər za man ak tual dır.

Bu gün dün ya da onun əsər lə rin də ki qa dın 
azad lı ğı, xe yir xah lıq ki mi də yər lə rə eh ti yac var”.

Ya zı çı lar Bir li yi Xə zər böl mə si nin rəh bə ri, 
şair Arif Bu zov na lı Ni za mi nin Azər bay can 
ədə biy ya tın da kı ro lun dan söz aç dı. Qeyd et-
di ki, əbə di ya şar ide ya lar müəl li fi  olan Ni za-
mi nin hər bir əsə ri ye ni dən araş dı rıl ma lı dır.

Təd bir də çı xış edən mə də niy yət na zi ri nin 
bi rin ci müavi ni El nur Əli yev növ bə ti Ni za mi 
bay ra mı na top la şan la rı sa lam la dı. Bil dir di 
ki, dün ya ne çə əsr dir Ni za mi ni oxu yur, dərk 
edir, öy rə nir. Ni za mi Gən cə vi nin əc nə bi təd-
qi qat çı la rı şairin ir si ilə ta nış ol duq ca Azər-
bay can mü tə fək ki ri nin da hi li yi ni, in san ru hu-
na ne cə bö yük tə sir et di yi ni vur ğu la yır lar.

davamı səh. 2-də

Dünya Nizamini dərk etdikcə Azərbaycanı yaxından tanıyır
“Nizami Gəncəvi mədəni irsi: XXI əsr” simpoziumunun yekun tədbiri
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“İskəndərə 
yeni namə” 
tamaşasının 
premyerası

səh. 2

Xaricdə yaşayan yaradıcı şəxsiyyətlərimizi 
gənclərə yaxından tanıtmaq

“Mədəni yenilənmə” layihəsi davam edir

səh. 3

“Xalqlarımızın 
musiqisi 
ortaq köklərə 
bağlıdır”

səh. 8

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

“Yanaşı yaşamağı öyrənməliyik”
“Biz açıq şəkildə demişik ki, buna hazırıq”

Azər bay ca nın möv qe yi ta ma mi lə açıq və ay dın dır. Biz sülh 
is tə yi rik, mü ha ri bə is tə mi rik. Biz mü ha ri bə ni ud duq, biz qa li bik 
və bu real lıq nə zə rə alın ma lı dır. Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si 
həll olu nub. Dağ lıq Qa ra ba ğın qon dar ma sta tu su ilə bağ lı və 
ya bu na bən zər hər han sı mü za ki rə lə rə qa yı dış yox dur. 

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri de kab rın 14-də Brüs sel də 
İs pa ni ya nın “El Pais” qə ze ti nə mü sa hi bə sin də de yib.

Döv lət baş çı sı vur ğu la yıb ki, biz BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
qət na mə lə ri ni 27 il son ra hə ya ta ke çir dik və bu, ilk növ bə də, Er-
mə nis tan tə rə fi n dən nə zə rə alın ma lı olan ye ni real lıq dır: “Çün ki 
post mü ha ri bə və ziy yə ti nin ge di şa tın dan gör dü yü müz ki mi əsas 
bey nəl xalq oyun çu lar ar tıq ye ni real lı ğı qə bul edib və gə lə cə-
yi bu ye ni real lı ğa əsas la na raq qur ma ğa ça lı şır lar. Er mə nis tan 
Azər bay ca na qar şı is tə ni lən düş mən çi lik əməl lə rin dən çə kin mə li, 
Azər bay ca na qar şı əra zi id diala rın dan çə kin mə li dir. Çün ki mən 
bir ne çə də fə de mi şəm ki, bi zim Er mə nis ta na qar şı əra zi id diala-
rı mı zın ol ma sı üçün çox ta ri xi sə bəb lə ri miz var. On lar sülh ra zı-
laş ma sı üzə rin də iş lə mə li və XXI əsr də nor mal dav ra nı şa riayət 
et mə li dir lər. Biz is tə ni lən hal da qon şu yuq, heç bi ri miz baş qa pla-
ne tə köç mə yə cə yik. Ona gö rə də, biz xalq lar ara sın da tə mas lar 
da da xil ol maq la mü na si bət lə rin nor mal laş ma sı üçün ya vaş-ya-
vaş, ad dım-ad dım tə məl ha zır la ya raq ya na şı ya şa ma ğı öy rən-
mə li yik. Biz açıq şə kil də de mi şik ki, bu na ha zı rıq”.

davamı səh. 2-də

Vyanada “Yeddi gözəl”
Ni za mi Gən cə vi nin ana dan 
ol ma sı nın 880 il li yi mü na si-
bə ti lə Vya na da Azər bay can 
Mə də niy yət Mər kə zin də (AMM) 
”Yed di gö zəl” ba ti ka sər gi si təş-
kil edi lib.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan AMM-
in di rek to ru Ley la Qa sı mo va “Ni-
za mi Gən cə vi İli” çər çi və sin də 
müx tə lif təd bir lər hə ya ta ke çir dik-
lə ri ni de yib. Bil di rib ki, bu gün lər də 
TÜRK SOY-la bir lik də ha zır la nan 
da ha bir la yi hə təq dim olu na caq.

Təd bi rə apa rı cı lıq edən fi  lo lo gi-
ya elm lə ri dok to ru Ya qut Ab dal la 
da hi Azər bay can şairi nin ir si nin 
dün ya ədə biy ya tı na, in cə sə nə tin 
müx tə lif sa hə lə ri nə tə si ri ba rə də 
da nı şıb. Qeyd edi lib ki, Ni za mi nin 
“Yed di gö zəl” poema sı nın sü jet və 
mo tiv lə rin dən bəh rə lə nən av ro pa-
lı müəl lifl  ər (Kar lo Qot si, Frid rix 
Şil ler) ye ni dram əsər lə ri ər sə yə 
gə ti rib, gör kəm li bəs tə kar Ca ko-
mo Puç çi ni hə min poema dan Çin 
gö zə li nin rə va yə ti əsa sın da məş-
hur “Tu ran dot” ope ra sı nı ya zıb.

davamı səh. 4-də

Dekabrın 16-da tanınmış bəstəkar, 
pianoçu, caz-muğamın 
banisi, Əməkdar artist Vaqif 
Mustafazadənin (1940-1979) 

vəfatından 42 il ötdü. Bəstəkarın anım 
günündə Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş 
İdarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən, 
musiqiçinin adını daşıyan 2 nömrəli Uşaq 
incəsənət məktəbində tədbir keçirildi.

Xatirə tədbiri Uşaq incəsənət məktəbi və 
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin fi lialı 
olan Vaqif Mustafazadənin Ev-Muzeyinin 
birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdı. 

Mək tə bin di rek to ru, Əmək dar ar tist Akif 
Sü ley man bəy li təd bi ri aça raq gör kəm li sə-
nət ka rın Azər bay can mu si qi mə də niy yə ti nə 
ver di yi töh fə lər dən da nış dı. Bil dir di ki, ori-
ji nal ifa çı lıq üs lu bu na ma lik Va qif Mus ta fa-

za də mu ğam la rı mı zı ənə nə vi caz tex ni ka sı 
ilə uy ğun laş dı ra raq mu ğam la ca zın sin te zi ni 
ya ra dıb. Onun mil li mu si qi sə nə ti nə gə tir di yi 
bu ki mi ye ni lik lər bu gün də öz ak tual lı ğı nı 
qo ru yub sax la yır. 

Va qif Mus ta fa za də nin Ev-Mu ze yi nin tə sis-
çi si və di rek to ru, bəs tə ka rın adı nı da şı yan 
xey riy yə fon du nun səd ri Afaq Əli ye va mu si-
qi çi nin ya ra dı cı lıq yo lun dan da nış dı. Diq qə-
tə çat dır dı ki, Va qif Mus ta fa za də hə lə tə lə bə 
ikən ki çik kon sert lər ve rir və klub lar da çı xış 
edir di. Əsa sən klas sik caz, bluz və oy naq 
mah nı lar ifa edən mu si qi çi 1964-cü il dən 
“Ore ro” an samb lı na, “Qaf qaz” caz üç lü yü nə, 
“Ley li” və “Se vil” qa dın vo kal inst ru men tal və 
“Mu ğam” inst ru men tal an sambl la rı na rəh bər-
lik edib. O, bey nəl xalq caz mü sa bi qə və fes-
ti val la rı nın laureatı olub.

davamı səh. 2-də

Türk “Hüsnxət”i UNESCO-nun siyahısında

Tür ki yə qey ri-mad di 
mə də ni ir si nin da ha 
bir nü mu nə si UNES CO-
nun si ya hı sı na sa lı nıb. 

UNES CO-nun Qey ri-Mad di 
Mə də ni İr sin Qo run ma-
sı üz rə Hö ku mət ləra ra sı 
Ko mi tə si nin 16-cı ses si-
ya sın da qar daş öl kə nin 
təq dim et di yi “Hüsn-i hat” 
– ənə nə vi İs lam kal liq ra fi-
ya sə nə ti” no mi na si ya fay lı 
Bə şə riy yə tin qey ri-mad di 
mə də ni ir si nin Rep re zen ta-
tiv Si ya hı sı na da xil edi lib. 

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin dən 
ve ri lən mə lu mat da vur ğu la nır ki, bu nun la öl kə nin 
UNES CO-nun qey ri-mad di mə də ni irs si ya hı la rın-
da kı irs nü mu nə lə ri nin sa yı 21-ə yük sə lib. Qeyd 
edək ki, on lar dan 20-si Bə şə riy yə tin qey ri-mad di 
mə də ni ir si nin Rep re zen ta tiv Si ya hı sın da, 1 ele-
ment isə Tə ci li qo run ma ğa eh ti ya cı olan Qey ri-
mad di mə də ni irs Si ya hı sın da yer alıb. O cüm-
lə dən 3 ele ment (Nov ruz, na zik çö rək bi şir mə və 
pay laş ma mə də niy yə ti və Ba har bay ra mı: Hı dı-
rel lez) Tür ki yə nin di gər öl kə lər lə bir lik də təq dim 
et di yi çox mil lət li no mi na si ya lar dır. Xa tır la daq ki, 
Nov ruz bay ra mı və na zik çö rək (la vaş) bi şir mə və 

pay laş ma mə də niy yə ti ilə bağ lı 
no mi na si ya fayl la rı Azər bay ca-
nın da tə şəb bü sü və iş ti ra kı ilə 
ha zır la na raq UNES CO-da qə-
bul olu nub.

Tür ki yə nin UNES CO-ya təq-
dim et di yi “Çay mə də niy yə ti”, 
“Ənə nə vi Ah lat daş işi”, “Nəs-
rəd din Ho ca lə ti fə lə ri söy lə mək 
ənə nə si” və “İpək hə şə rat çı lıq və 
to xu cu luq üçün ənə nə vi ipək is-
teh sa lı” ki mi ele ment lər də növ-
bə ti il lər də də yər lən di ri lə cək.

UNES CO-nun “Qey ri-mad di 
mə də ni ir sin qo run ma sı haq-
qın da” 2003-cü il Kon ven si ya sı 

2008-ci il də qüv və yə mi nib və mü va fi q si ya hı lar da 
hə min il dən tər tib olu nur. Tür ki yə UNES CO-nun si-
ya hı la rın da ən çox ele men ti olan ilk 5 öl kə ara sın-
da dır. Bu sı ra da bi rin ci sı ra nı Çin (41 ele ment) tu tur.

Azər bay can da ön cül öl kə lər ara sın da dır. Öl-
kə mi zin ümu mi lik də 15  qey ri-mad di mə də ni irs 
ele men ti UNES CO-nun qey ri-mad di mə də ni irs 
si ya hı la rın da yer alıb. Buil ki ses si ya da Azər bay-
ca nın təq di mat fay lı mü za ki rə olun mur. 

Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə nin ses si ya sı de kab rın 
13-də işə baş la yıb və ayın 18-dək da vam edə cək. 
2020-ci il də ol du ğu ki mi, bu il də ses si ya pan de mi-
ya sə bə bin dən on layn for mat da ke çi ri lir.

Vaqif Mustafazadənin xatirəsi
yad olunduAbidələrin qorunması və bərpası 

sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib
De kab rın 15-də Mə də niy yət Na zir li yin də UNES CO ya nın da 
Abi də lər və Ta ri xi Yer lər üz rə Bey nəl xalq Şu ra nın (İCO MOS) 
Azər bay can Mil li Ko mi tə si nin pre zi den ti Sə da qət Da vu do va nın 
iş ti ra kı ilə gö rüş ke çi ri lib.

Gö rüş də mə də ni ir sin mü ha fi  zə si, abi də lə rin qo run ma sı, bər pa 
və kon ser va si ya iş lə ri sa hə sin də bey nəl xalq əmək daş lıq is ti qa-
mə tin də Azər bay can və İCO MOS ara sın da iş bir li yi nin güc lən di-
ril mə si nə dair fi  kir mü ba di lə si apa rı lıb. Həm çi nin bu sa hə də bir gə 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si, maarifl  ən dir mə işi nə diq qət ay rıl-
ma sı ki mi mə sə lə lər mü za ki rə edi lib.

səh. 4

Pol Nadarın fotoobyektivindən
XIX əsr Bakısına baxış

De kab rın 17-də Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də “Pol 
Na dar: Ba kı ya əs ra rən giz sə ya hət” ad lı sər gi açı la caq. Fran-
sa nın Azər bay can da kı Sə fir li yi və Azər bay can Fran sız İns ti tu-
tu nun Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi və Mil li 
İn cə sə nət Mu ze yi ilə bir gə əmək daş lı ğı nə ti cə sin də ha zır la nan 
sər gi 1890-cı il də Ba kı ya sə fər et miş fran sa lı fo toq raf Pol Na-
da rın fo toob yek ti vin dən o döv rün Ba kı sı na ba xış dır.

Fran sa Mə də niy yət Na zir li yi nəz din də fəaliy yət gös tə rən Me-
mar lıq və İrs Mul ti me dia Ki tab xa na sı nın ar xi vin də sax la nı lan 
ori ji nal ne qa tiv lər əsa sın da çap olu nan 70-dək yük sək key fi y yət li 
fo to dan iba rət sər gi üç te ma tik his sə yə bö lü nüb: “Da hi lə rin port-
ret lə ri”, “Ba kı”, “Tür küs ta na sə ya hət”. Sərgi 18 dekabr 2021-ci il 
– 15 fevral 2022-ci il tarixlərində ziyarət üçün açıq olacaq.
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Dekabrın15-dəBelçi-
kaKrallığınınpaytaxtı
BrüsseldəAvropaİtti-
faqınınŞərqTərəfdaş-

lığınınVISammitikeçirilib.
AzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevSam-
mitdəiştirakedib.

Sammitdə çıxış edən Pre
zident İlham Əliyev Azərbay
canAvropa İttifaqı əlaqələrinə
diqqətçəkərək2018ci ildəpa
rafanmış “Tərəfdaşlıq prioritet
ləri”sənədininəhəmiyyətinivur
ğulayıb. Azərbaycanla Avropa
İttifaqıarasındayenitərəfdaşlıq
sazişi üzərində işin 90 faizdən
çoxununartıqbaşaçatdırıldığı
nı bildirən Prezident İlhamƏli
yev sənədin qalan hissəsinin
qarşıdan gələn dövr ərzində
aparılacaqdanışıqlarnəticəsin
də yekunlaşdırılacağına ümid
var olduğunu ifadə edib. Döv
lətimizin başçısı vurğulayıb ki,
Azərbaycan Avropa İttifaqının
9üzvdövləti,yəni,qurumaüzv
ölkələrin üçdəbiri ilə strateji tə
rəfdaşlığadairsənədlərimzala
yıb.İkitərəfiəsasdaimzalanmış
bustrateji tərəfdaşlıq sənədləri
əlaqələrimizinxarakterininüma
yişetdirir.
Dövlət başçısı regional mə

sələləridaimgündəliyindəsax
ladığına, bu proseslərə verdiyi
töhfəyəvədəstəyəgörəAvropa
İttifaqıŞurasınınPrezidentiŞarl
Mişelə təşəkkürünü bildirib. Bu
xüsusda Şarl Mişelin təşəbbü
sü ilədekabrın14dəAzərbay
canPrezidentivəErmənistanın
başnaziriarasında5saataya
xın davam edən müzakirələrin
konstruktiv mühitdə keçdiyini
xüsusi qeyd edib. Prezident
İlhamƏliyevŞarlMişelinErmə
nistanla Azərbaycan arasında

münasibətlərin normallaşma
sına verdiyi töhfəni vurğulayıb.
Həmçinin Şarl Mişelin təşəb
büsü ilə aparılan bu danışıq
ların çox praktiki olduğunu və
təfsilatlı xarakter daşıdığını,
burada Ermənistanla Azərbay
can arasında münasibətlərin
normallaşması, sərhədlərin de
limitasiyası və demarkasiyası,
nəqliyyat infrastrukturunun, xü
susilədədəmiryoluxəttininçə
kilməsi kimiməsələlərinmüza
kirəolunduğunu,nəticəetibarilə
səmərəlivəpraqmatikkeçdiyini
diqqətəçatdırıb.
Prezident İlham Əliyev Şərq

Tərəfdaşlığının VI Sammitində
ErmənistaniləAzərbaycanara
sındakonstruktivmühitinhökm
sürdüyünü qeyd edib, belə bir
mühitin yaradılmasında Avro
paİttifaqınınrolunuxüsusivur
ğulayıb. Dövlətimizin başçısı
bu imkanın əldən verilməməsi
və yaranmış fürsətdən istifadə

edərək regionda davamlı sül
hün təmin olunması istiqamə
tində səylərin davametdirilmə
sininvacibliyinibildirib.
Prezident vurğulayıb ki, əv

vəlkiillərdəErmənistanrəhbər
liyi adətən beynəlxalq tədbir
lər zamanı Azərbaycana qarşı
əsassız,ittihamxarakterliçıxış
lar edirdi. Bu dəfə isə belə bir
halın baş vermədiyini müsbət
qiymətləndirən İlhamƏliyev öz
növbəsində Ermənistana qarşı
bilavasitəfikirsəsləndirmədiyini
qeydedib.Dövlətbaşçısıdeyib
ki, bu,Ermənistan iləAzərbay
can arasında münasibətlərin
normallaşdırılması üçün mün
bitzəmininyarandığınıgöstərir.
PrezidentİlhamƏliyevdeyibki,
bizgələcəyəbaxmalıyıq.
İlhamƏliyevhəmçininATƏT

in Minsk qrupunun roluna to
xunaraq 28 il ərzində aparılan
danışıqlarda hər hansı bir nə
ticənin hasil olmadığını, Azər

baycanınMinskqrupundanyeni
geosiyasi reallığauyğuncavab
gözlədiyinibildirib.Deyibki,bu
xüsusdaAzərbaycan tərəfi he
sabedirki,ErmənistanlaAzər
baycanarasındasülh sazişinin
hazırlanması, sərhədlərin de
limitasiyası, insanlar arasında
təmasların yaradılması, etimad
quruculuğu tədbirləri və digər
məsələlərdəMinsk qrupu tərə
findənköməkgöstəriləbilər.
Prezident işğaldanazadedil

mişərazilərdəminalarməsələ
sinə toxunaraq Azərbaycanın
mülki vətəndaşlarının minalar
danəziyyətçəkdiyinivəbugü
nə qədər 200ə yaxın insanın
mina partlaması nəticəsində
həlakolduğunuvəyayaralandı
ğınıbildirib.BuxüsusdaAvropa
İttifaqı və üzv dövlətlər tərəfin
dənAzərbaycanamina proble
mininaradanqaldırılmasıüçün
texniki və maliyyə yardımının
göstərilməsinin vacibliyini diq
qətəçatdırıb.
Dövlət başçısı eyni zaman

da Avropa İttifaqı ilə Azərbay
canarasındaenerjisahəsindəki
əməkdaşlığıqeydedib,bumü
nasibətlərindəstratejitərəfdaş
lıq xarakteri daşıdığını bildirib.
Qeydedibki,Azərbaycanqazı
artıq Avropa İttifaqının üç öl
kəsinə– İtaliya,Yunanıstanvə
Bolqarıstanaçatdırılır.Gələcək
də Azərbaycan istehsal etdiyi
qazınixraccoğrafiyasınıAvropa
İttifaqının digər üzv ölkələrinə
genişləndirməkniyyətindədir.

“Yanaşı yaşamağı öyrənməliyik”

əvvəli səh. 1-də
Azərbaycan Prezidenti diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın in

kişafıüçünyeganəyolAzərbaycanlaəlaqələrinnormallaşdırıl
ması, Türkiyə ilə əlaqələrin normallaşdırılması, qonşu olmaq,
düşmənqonşudeyil, normalqonşuolmaqvəərazi iddiaların
dançəkinməkməqsədiləinsanlarıinandırmaqüçünmühümad
dımlarınatılmasıdır:“Düşünürəmki,əgərbuformulErmənistan
hökumətivəsiyasielitatərəfindənqəbuledilsə,bizimirəliləyiş
üçünşansımızvar.Bizəgəlincəisə,bizimmövqeyimizaçıqaş
kardır.Mənbunudəfələrləaçıqşəkildədiləgətirmişəmvəbir
dahadeyirəmki,bizCənubiQafqazüçünsülhistəyirik,sabitlik,
təhlükəsizlikvəçiçəklənəngələcəkistəyirik”.
İkiölkəarasındamünasibətlərinnormallaşmasınaköməket

məküçünRusiyavəAvropaİttifaqınıngöstərdiyisəylərbarədə
suala cavabında İlhamƏliyev vurğulayıb ki, hər iki vasitəçidə
həqiqi istəyi görür: “Rusiya vəAvropa İttifaqı əsasbeynəlxalq
oyunçulardandır.Onlarıngörəcəyiçoxişvar,çoxgenişgündə
likləri var.Əgəronlarbuməsələnimüzakirəetməkməqsədilə
AzərbaycanvəErmənistanliderləriiləgörüşməküçünbirdəfə
deyil,mütəmadi olaraq vaxt sərf edib səy göstərirlərsə, bu, o
deməkdirki,onlarınəslistəyiköməketməkdirvəbizbunuqiy
mətləndiririk.Bizburadahərhansı rəqabətgörmürük,baxma
yaraq,bəziləridüşünəbilərki,bu,birnövrəqabətdir,qətiyyən
belədeyil.Bizəgəlincə,görürükki,busəylərbirbirinitamam
layır,busəylərsülhprosesinidəstəkləyəbilər.Mənonudabi
lirəmki,PrezidentPutinvəPrezidentMişelarasındatəmaslar
olub, onlarAzərbaycanla Ermənistan arasındakımünasibətlər
dədaxilolmaqla,birçoxməsələlərimüzakirəediblər.Düşünü
rəmki,uzunmüddətlisülhdəmaraqlıolanbeynəlxalqictimaiyyə
tin,təsisatların,ölkələrinbusəyləriçoxmüsbətnəticəverəbilər.
Çünkiuzunillərdavamedənişğaldanvədüşmənçilikdənsonra
beynəlxalqoyunçularprosesəbirmənalışəkildədəstəknümayiş
etdirməlidirlər.ƏgərErmənistansülhsazişininhazırlanmasında
bizimləəməkdaşlıqetməyərazılaşsa,sözsüzki, fəsilləri,əsas
prinsipləri formalaşdırmaq və həll tapmaq üçün bizim beynəl
xalqtəcrübəyə,beynəlxalqtərəfdaşlaraehtiyacımızolacaq”.
Hərikiölkədəictimairəyiyenimünasibətlərəhazırlamaq,elə

cə də qarşılıqlı şəkildə nifrət və düşmənçiliyin təbliğindən çə
kinməkbarədəBeynəlxalqƏdalətMəhkəməsinin bu yaxınlar
daelanetdiyiqərarlabağlısualacavabolaraqPrezidentİlham
Əliyev bildirib ki, bu günAzərbaycanda dövlət siyasətimüna
sibətlərinnormallaşdırılmasıməqsədidaşıyır: “Bu,bizimmöv
qeyimizdirvəmənbunuaçıqşəkildəbəyanedirəm.İctimairə
yəgəlincə,başadüşməklazımdırki,deməkolar,30ilərzində
ErmənistanişğalolunmuşərazilərdəAzərbaycanmədəniirsinə
qarşısoyqırımıtörədib.Bizimşəhərvəkəndlərimizyerləyeksan
edilib.Avropavədünyanındigəryerlərindənolanjurnalistlərdə
daxilolmaqla,minlərləziyarətçionlarınbizimtarixiabidələrimi
zə,şəhərvəkəndlərimizəetdikləriniözgözləriiləgörüblər”.
Dövlətbaşçısıqeydedibki,Azərbaycandaçoxsaydainsan,

xüsusiləəzizlərini itirən,ərazilərini itirən insanlarınErmənista
naqarşımənfihisslərininolmasıtəbiidir:“Mən“xeyr,müharibə
başaçatıb,indigəlindostolaq”desəydim,bu,səhvolardı.Bu,
vaxt aparacaq. Lakinməsələ dövlət siyasətindədir. Mən artıq
dəfələrlə demişəm ki, tariximizdəki bütün bu faciəvi hadisələ
rə,dağıntılara,Xocalıdakısoyqırımınabaxmayaraq,bizsəhifəni
çevirməliyik.Əgərgələcəyəbaxmaq,sabitvəziyyətyaratmaq,
yenimüharibəriskinitamamiləminimumaendirməkistəyiriksə,
səhifəniçevirməliyik.Bizimsiyasətimizbudur”.

***
Dekabrın14dəBrüsseldəAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliye

vinAvropaİttifaqıŞurasınınPrezidentiŞarlMişelvəErmənista
nınbaşnaziriNikolPaşinyaniləbirgəgörüşükeçirilib.
GörüşdəAzərbaycanınişğaldanazadedilmişərazilərininmi

nalardantəmizlənməsiməsələsigündəliyəgətirilib,Avropaİtti
faqınınbuistiqamətdəAzərbaycanatexnikiyardımgöstərməyə
hazırolduğubildirilib.
ErmənistanAzərbaycan dövlət sərhədinin delimitasiyası ilə

bağlı hər iki tərəfmüvəqqəti işçi qrupun yaradılması ilə bağlı
razılığagəliblər.Eynizamandakommunikasiyavənəqliyyatxət
lərinin açılması məsələsi geniş müzakirə olunub. Ermənistan
tərəfiözərazisindəndəmiryoluxəttininçəkilməsiiləbağlıüzəri
nədüşənöhdəliyitəsdiqedib.Bildirilibki,Ermənistantərəfidə
miryolununçəkilişinə tezlikləstartverəcək.Buradagömrükvə
sərhədnəzarətməsələlərinin qarşılıqlı prinsip əsasında təmin
olunmasıbarədərazılığagəlinib.
Avtomobil yolununmarşrutununmüəyyən edilməsi ilə bağlı

müzakirələrdavametdiriləcək.

“İskəndərə yeni namə”
Dekabrın18-dəMədəniyyətNazirliyinindəstəyivə“AzerGold”
QSC-ninbaşsponsorluğuiləAzərbaycanDövlətAkade-
mikMilliDramTeatrındaNizamiGəncəvinin880illikyubileyi
münasibətiləhazırlanan“İskəndərəyeninamə”tamaşasının
premyerasıolacaq.

LayihəNizamiirsininteatrsənətivasitəsiləretranslyasiyasını
hədəfəyir.Əsasməqsədşairinhərhansıəsərinisəhnəyəgətir
məkyox,Nizamiruhunu,Nizamifəlsəfəsinimüasirsənətdüşün
cəsimüstəvisindəaktuallaşdırmaqdır.
Tamaşanın quruluşçu rejissoru Əməkdar incəsənət xadimi

MehribanƏləkbərzadə,quruluşçurəssamıƏməkdarmədəniy
yətişçisiİlhamElxanoğlu,ədəbiəsasınmüəllifiİlqarFəhmi,işıq
üzrərəssamıRafaelHəsənov,rejissorassistentiNihadQulam
zadədir.SəhnəplastikasıXalqartistiPərvizMəmmədrzayevə,
səhnəqrafikasıBinyaminSailovaməxsusdur.TamaşadaXalq
artistiNurəddinMehdixanlı(Hörmüz),ƏməkdarartistŞövqiHü
seynov (Xızır), ZiyaAğa (İskəndər), Fəridə Şahbazova (gənc
Rövşənək),RüstəmRüstəmov(Ərəstun),ƏməkdarartistElşən
Rüstəmov(Əfatun),VüsalMustafayev(Dəğyənus),ElçinƏfən
di(Antiqon),ƏməkdarartistKəmaləMüzəfər(yaşlıRövşənək),
Əməkdar artist İlqarCahangir (İskəndərus) vəSənanKazımlı
(VəliəhdSokrat)çıxışedirlər.

əvvəli səh. 1-də
Bildirildiki,musiqiçi1979cu

ildə Monakoda qeyriadi şərt
lərlə keçirilən caz festivalın
dan Vətənə “Ağ royal” müka
fatıiləqayıdırvərespublikanın
“Əməkdar artist”i fəxri adına
layiqgörülür.Təəssüfki,həmin
ilindekabrındaDaşkəndşəhə
rindəqastrolsəfərindəikənvə
fatedir.
Tədbirdə daha sonra mu

siqiçinin anası mərhum Zivər
Əliyeva ilə vaxtilə birgə çalış
mış,təqaüddəolanmüəllimlər
dən Minarə Səmədova, Elxan
Məmmədov və Sevil Məmmə
dovaçıxışedərəkZivərxanım
la bağlı xatirələrini bölüşdülər.
Bildirdilər ki, musiqiçi olan Zi
vər Əliyeva çox mehriban və
qayğıkeş idi. Bir müəllim kimi
şagirdlərə sənətin sirlərini öy
rətmək üçün əlindən gələni
əsirgəməzdi.

Çıxışlardansonraevmuzeyin
direktoru Afaq Əliyeva tədbirin
təşkilatçılarınavəiştirakçılarına
təşəkkürünübildirdi.
DahasonraAzərbaycanDöv

lət Rəssamlıq Akademiyasının
müəllimi, heykəltəraş Toğrul

AğayevinhazırladığıVaqifMus
tafazadənin anası Zivər Əliye
vanınbüstününaçılışıoldu.
Sondaincəsənətməktəbişa

girdlərininifasındamusiqinöm
rələri təqdim edildi. Şagirdlə
rin ifasında V.Mustafazadənin

“Tənhalıq”, “Muğam”, “Mart”,
ƏzizəMustafazadənin “Oriyen
talornamet”,ƏləkbərTağıyevin
“Bakı gecələri” əsərləri səslən
dirildi. Çıxışlar alqışlarla qarşı
landı.

S.FƏRƏCOV

Vaqif Mustafazadənin xatirəsi yad olundu

Münasibətlərin normallaşdırılması 
üçün münbit zəmin yaranıb
“İlk dəfədir ki, ittiham xarakterli çıxışlar edilmir”

əvvəli səh. 1-də
Nizami ideyaları ona görə

dünya tərəfindən qəbul olunur
ki,o,idealcəmiyyət,humanizm,
sülh,bərabərlikkimibəşəriyyəti
bugündəməşğuledənaktual
məsələlərdən yazıb: “Əcnəbi
elmadamlarıNizamini araşdır
dıqca Azərbaycan mədəniyyə
tinə də baxışları dəyişir. Çünki
Nizami Azərbaycan mədəniy
yətinin ən layiqli təmsilçisidir.
Azərbaycandakıdünyayaörnək
multikultural,tolerantmühitinbir
qaynağı da Nizami kimi mütə
fəkkirlərimizin ideallarındangə
lir.Nizaminəqədərbəşəriolsa
da,özköküiləfəxredirdi”.
Milli Məclisin deputatı Soltan

Məmmədov tədbirin təşkilatçıla
rınaminnətdarlığınıbildirdi,Hey
dərƏliyevFondununAzərbaycan
mədəniyyətivəədəbiyyatınınqo
runması və təbliği istiqamətində
gördüyüişlərdənsözaçdı.
AMEAMilliAzərbaycanƏdə

biyyatıMuzeyininbaşdirektoru,
millət vəkili, akademik Rafael

Hüseynov Nizami Gəncəvini
Azərbaycanın rəmzi adlandır
dı.Qeydetdiki,Nizamiideoloji
qüvvədir. Nizami Azərbaycanı
güclü göstərən amildir: “2021
ci ilin“Nizami ili”elanedilməsi,
ölkəmizinsiyasihədəfidir.8əsr

boyuncaNizamiyə yüzlərlə ca
vabyazılıb,ohəmŞərqə,həm
də Qərbə işıq ötürən mayak
olub. Onun irsinin təbliği da
vamlı olmalı, bu ənənə davam
etdirilməlidir.BugünbizNizami
nimüasirimizkimianırıq.“Yüzil

sonrasorsanızhardadıro,Hər
beytisəslənərburda,burdadır”.
Bu fikir bu gün də öz gücünü
saxlayır. Əgər Nizaminin sözü
dünyanın dörd bir yanında bu
gün yaşayırsa, demək o daim
yaşayır”.

Çıxışlardan sonra qonaq
lar mərkəzin Xalça muzeyi ilə
tanış oldular. Burada Nizami
nin qəzəlləri üstündə xanəndə,
ƏməkdarartistBabəkNiftəliye
vinifasındasəslənənmuğamlar
tədbirərəngqatdı.

Dahasonrasimpoziumçərçi
vəsində elan olunan üç istiqa
mətüzrəəlişlərimüsabiqəsinin
qaliblərimükafatlandırıldı.
Rəngkarlıq üzrə Əminə Rə

cəbəliyeva I,ReyhanAslanova
II, FəxriAbbasov III yerə layiq

görüldü. Onlara diplom və hə
diyyələrtəqdimolundu.
Dekorativtətbiqi sənət üzrə

İsgəndərMəmmədovI,Səbinə
İsmayılova II,AytacAtakişiye
va isə III yeri tutdular.Heykəl
təraşlıq üzrə qrup işinə görə
mükafatisə6iştirakçıarasında
bölündü.
Mükafatlandırmadan sonra

konsert proqramı təqdim olun
du.QaraQarayevin “Yeddigö
zəl” baletindən fraqment, Üze
yirHacıbəylinin “Sevgili canan”
romansı, Azərbaycan Dövlət
AkademikOperavəBaletTeat
rı solistlərinin ifasında Fikrət
Əmirovun “Nizami” baletindən
fraqment, teatrınsolisti,Əmək
darartistFəridƏliyevinifasında
“Sənsiz” romansı səsləndirildi.
Azərbaycan Dövlət Rəqs An
samblı isə “Cəngavərlərin dö

yüşrəqsi”nitəqdimetdi.
Bədii hissə Xalq artisti Alim

Qasımov, Əməkdar artist Fər
qanəQasımovanınifalarıvəqi
raətçiNadirHüseynovun çıxışı
iləsonaçatdı.

LaləAZƏRİ

Dünya Nizamini dərk etdikcə 
Azərbaycanı yaxından tanıyır
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MədəniyyətNazirliyininMə
dəniyyətüzrəElmiMetodiki
vəİxtisasartırmaMərkəzi
(MEMİM)dekabrın13də

paytaxtdakı“Azərkitab”KitabMər
kəzində“NizamiGəncəviəsərlərin
dəümumbəşəridəyərlərvəmədə
niyyətlərarasıdialoq”mövzusunda
dəyirmimasakeçirib.

Dəyirmi masa mütəfəkkir
şairin yaradıcılığının dünya
ədəbiyyatı, elm, mədəniy
yət və incəsənətində rolunu,
Nizaminin fəlsəfi irsinin hu
manizm, tolerantlıq,multikul
turalizmkimiümumbəşəridə
yərlər kontekstindəmüzakirə
etməkməqsədilətəşkiledilib.
Tədbirdə norveçli tərcü

məçi, Nizami Gəncəvi irsinin
tədqiqatçısı Raqnhild Tori,
MilliKonservatoriyanınəmək
daşları–professorAbbasqulu
Nəcəfzadə,dosentFirudinQurbansoy,
AMEAnınNizamiGəncəviadınaƏdə
biyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi
ZəhraAllahverdiyeva,AzərbaycanMilli
Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir
Əmiraslanov, Azərbaycan Musiqi Mə
dəniyyəti Dövlət Muzeyinin direktoru,
sənətşünaslıqüzrəfəlsəfədoktoruAlla
Bayramova,GəncəDövlətTarixMədə
niyyət Qoruğu Nizami filialının müdiri

Gülnarə İsmayılova, digər qonaqlar,
həmçinin onlayn formatda Bakı şəhər
və regionalmədəniyyət idarələrinin və
MEMİMinəməkdaşlarıiştirakediblər.

DəyirmimasanıMədəniyyətüzrəEl
miMetodikivəİxtisasartırmaMərkəzi
nindirektoruSəadətXələfbəyliaçaraq
iştirakçılarısalamlayıb.
UzunillərNizamininəsərlərinitədqiq

edən Raqnhild Tori mütəfəkkir şairin
poemalarının təhlili barədə fikirləri
ni bölüşüb. Xanım tədqiqatçı Nizami
Gəncəvinin“LeylivəMəcnun”poema
sını kiçikyaşlı oxucuların anlayacağı
üsluba uyğunlaşdıraraq hazırladığı

kitabın 2012ci ildənetibarənmüxtəlif
vaxtlardaümumilikdə6600tirajla3dil
dənəşrolunduğunudiqqətəçatdırıb.
Bildiribki,illərəvvəlNorveçinhumani

tar təşkilatının xətti iləGən
cəyəişləməyəgəlibvəorada
ilkdəfətanışolduğuNizami
irsionuovsunlayıb.O,uşaq
larüçünyığcamformayasal
dığıəsərinGəncəşəhərində
məktəblilər tərəfindən xarici
dildə səsləndirilməsi, habe
lə Şəkinin Kiş qəsəbəsində
uşaqlarınifasındasəhnələş
dirilməsibarədədədanışıb.
Qeyd edək ki, norveçli

tədqiqatçıgenişaraşdırma
lar zamanı “Xəmsə”də yer

alanəsərlərintəkcəbaşqəhrəmanları
nıdeyil,eynizamandadigərobrazların
da ruhipsixoloji portretini dəqiq təhlil
edib.
Dahasonradəyirmimasanındigərişti

rakçılarınınNizamiirsindəAzərbaycana
məxsusmusiqialətləri,NizamiGəncəvi
nindövrüvənəsilşəcərəsi,Nizamidövrü
mətbəxmədəniyyətimiz,musiqi Nizami
“Xəmsə”sinin səhifələrində, Nizaminin
Gəncəsi,Nizamininyaradıcılığındamul

tikulturalizmvədigərmövzularda çıxış
ları dinlənilib. Nizami irsinin beynəlxalq
arenaya tanıdılmasında Heydər Əliyev
Fondununroluxüsusivurğulanıb.

TədbirinbədiihissəsindəBakışəhər
M.Maqomayev adına 26 nömrəli on
birillik Musiqi məktəbinin “Fantaziya”
simli kvartetinin ifası, M.Maqomayev
adına Azərbaycan Dövlət Akademik
Filarmoniyasının solistiTalıb İsgəndə
rovun ifasında “Mümkünmüdür”, Bakı
şəhərC.Hacıyev adına 3 nömrəli on

birillikMusiqiməktəbinin şagirdi, Pre
zidenttəqaüdçüsüAtillaMəmmədovun
ifasında “Sevgili canan” romansları,
V.Mustafazadə adına 2 nömrəli İncə
sənətməktəbinin“Aysel”rəqskollekti
vi tərəfindən “Yeddi gözəl” baletindən
vals, Müslüm Maqomayevin baş rolu
oynadığı “Nizami” filmindən fraqment
və böyük müğənninin ifasında səslə

nən“Sənsiz”romansıtəqdimedilib.
Nizami Gəncəvi əsərlərində adları

çəkilən Azərbaycan musiqi alətlərin
dənibarətsərgidənümayişolunub.
Qeydedəkki,hibridformatda(canlı

vəonlayn)təşkilolunantədbirə“Zoom”
platformasıvasitəsilə100dənartıqiz
ləyiciqoşulub.

Nizaminin əsərlərində ümumbəşəri dəyərlər 
və mədəniyyətlərarası dialoq

Beynəlxalq Türk Dili Günü hansı gün olacaq?
Hələ müzakirələr davam edir

Müxtəlifdillərindünyadatanıdılmasınıtəşviqetməkməqsə
diləmüvafiqbeynəlxalqdilgünləriqeydolunur.Birmüddət
əvvəlUNESCOüzrəTürkiyəMilliKomissiyasıUNESCOçərçi
vəsində“BeynəlxalqTürkDiliGünü”nün(İnternationalTurkic
LanguageDay)təsisolunmasıtəşəbbüsüiləçıxışedib.Bu
istiqamətdəbirneçədəfəmüzakirələraparılıb.

Dekabrın15dəmövzuiləbağlıonlaynformatdanövbətidə
yirmimasakeçirilib.
XariciİşlərNazirliyininMətbuatxidmətiidarəsindənbildirilibki,

tədbirdəTürkDövlətləriTəşkilatınadaxilolanqurumların,Azər
baycan,Qazaxıstan,Qırğızıstan,Özbəkistan,Türkmənistanvə
TürkiyəninUNESCOüzrəMilliKomissiyalarınınnümayəndələri,
həmçinindövlətrəsmilərivəelmadamlarıiştirakediblər.
TədbirdəAzərbaycantərəfindənsəfirlərHəsənHəsənov,Vila

yətQuliyev,MilliMəclisindeputatıNizamiCəfərov,Xüsusitap
şırıqlarüzrəsəfir–UNESCOüzrəMilliKomissiyanınBaşkatibi
SeymurFətəliyevçıxışediblər.
“BeynəlxalqTürkDiliGünü”nüntəsisedilməsiiləbağlıtəşəb

büsüntürkdillidövlətlərüçünmühüməhəmiyyətivurğulanıbvə
Azərbaycanınbutəşəbbüsüdəstəklədiyibildirilib.Butəşəbbüsə
UNESCOdabaxılmasıüçünmüvafiqtədbirlərindavametdiril
məsivəbuistiqamətdətürkdilliölkələrinsəylərininsəfərbəredil
məsininvacibliyiqeydolunub.
Xatırladaqki,builinfevralındakeçirilənonlayntoplantıdabu

mövzugenişşəkildəmüzakirəedilmişvə“BeynəlxalqTürkDili
Günü”nün təsis edilməsinə dairməsləhətləşmələrin yekunlaş
maqüzrəolduğubildirilmişdi.

“Bərabər yürüdük biz bu yollarda...”
AnkaradaAzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevinvəTürkiyəPrezi
dentiRəcəbTayyibƏrdoğanındostluğuna,AzərbaycanTürkiyə
əbədiqardaşlığınahəsredilmiş“Bərabəryürüdükbizbuyollar
da:AzərbaycanTürkiyə”kitabınıntəqdimatmərasimikeçirilib.

Nəşr Milli Məclisin deputatı Məlahət İbrahimqızının ideya
müəllifiyiiləhazırlanıb.KitabınrəyçiləriMilliMəclisinSəhiyyə
komitəsinin sədri,AzərbaycanTürkiyə parlamentlərarası dost
luqqrupununrəhbəri,akademikƏhlimanƏmiraslanovvəAnka
raUniversitetinin rektoru,professorNecdetÜnüvar, redaktoru
TürkiyəBöyükMillətMəclisininüzvüÖznurÇalıkdır.
Mərasimdərəsmişəxslər,ikiölkəninmillətvəkilləri,Azərbay

canınTürkiyədəkisəfiriRəşadMəmmədoviştirakediblər.
Çıxış edənlər tarixi köklərə bağlı olan AzərbaycanTürkiyə

qardaşlığınınəhəmiyyətindəndanışıblar.
KitabaPrezidentİlhamƏliyevinvəPrezidentRəcəbTayyibƏrdo

ğanın2003cüildənbaşlayaraqdavamedənikitərəfivəçoxtərəfi
görüşlərindəkiçıxışları,bəyanatları,eləcədə2021ciiliyunun15də
Şuşaşəhərindəimzalanmış“AzərbaycanvəTürkiyəarasındamüt
təfiqlikmünasibətlərihaqqındaŞuşaBəyannaməsi”daxiledilib.

Latviya Milli Kitabxanasında Nizami əsərlərinə 
çəkilmiş miniatürlərin sərgisi

Riqada,LatviyaMilliKitab
xanasındadahiAzərbay
canşairivəmütəfəkkiri
NizamiGəncəvinin880

illikyubileyimünasibətilə
şairinəsərlərinəçəkilmiş
miniatürlərdənibarətsərgi
təşkilolunub.

Sərgi Azərbaycanın Latviya
dakı Səfirliyinin UNESCO üzrə
Azərbaycan Respublikasının
Milli Komissiyası, M.F.Axund
zadə adına Azərbaycan Milli
Kitabxanası vəLatviyaMilliKi
tabxanası ilə birgə əməkdaşlı
ğı çərçivəsində açılıb. Sərgidə
dünyanınmüxtəlifmuzeylərində
saxlanılan əlyazma kitablardan
ümumilikdə 24 miniatür nüma
yişetdirilib.
Tədbirdə həmçinin son illər

Heydər Əliyev Fondu tərəfin
dən nəşr olunan Nizami Gən
cəvi irsi iləbağlıkitablar,digər
nəşrlərnümayişetdirilibvəLat
viyaMilliKitabxanasınahədiy
yəolunub.

AzərbaycanınLatviyadakısə
firi Elnur Sultanov, Latviyanın
sabiq Prezidenti, Nizami Gən
cəviBeynəlxalqMərkəzininüz
vü Valdis Zatlers, Latviya Milli
Kitabxanasının icraçı direktoru
DzintiraMukaneçıxışediblər.
SəfirElnurSultanovAzərbay

can Prezidentinin müvafiq sə
rəncamıiləelanedilən“Nizami
Gəncəviİli”nindahişairinirsinin

dünyadadahagenişşəkildəta
nıdılmasına zəmin yaratdığını
bildirib.Diplomatikiölkəarasın
damədəni əlaqələringücləndi
rilməsiməqsədiləhər ilLatviya
Milli Kitabxanasında Nizami
Gəncəvipoeziyagünlərininke
çirilməsinitəklifedib.Latviyanın
sabiq prezidentləri Vayra Vi
keFreyberqa və Valdis Zatler
sinNizamiGəncəviBeynəlxalq

Mərkəzindətəmsilolunmalarının
AzərbaycanLatviya əlaqələrinə
xüsusi xarakter verdiyini qeyd
edənElnurSultanovLatviyaMilli
Kitabxanasınahədiyyəedilənki
tablaragörəHeydərƏliyevFon
duna, tədbirin təşkilinə verdiyi
dəstəyə görə isə UNESCO üz
rə Azərbaycan Respublikasının
MilliKomissiyasınavəAzərbay
canMilliKitabxanasınatəşəkkü
rünübildirib.
ValdisZatlers çıxışındaqeyd

edib ki, Nizami Gəncəvinin
əsərləribütünbəşəriyyətinmə
dəniirsidir.Bildiribki,səkkizəsr
sonra Nizaminin əsərlərinin bu
qədər əhəmiyyət kəsb etməsi
nin səbəbi bu əsərlərdə təbliğ
olunan humanizm ideyasıdır.
Çünki humanizmin zaman və
məkan sərhədi yoxdur.O, sər
gininmədənidiplomatiyayaçox
gözəlnümunəolduğunuvurğu
layıb.Qeyd edib ki, siyasət və
siyasətçilər dəyişə bilər, lakin
mədənidiplomatiyaqalıcıdır.
TədbirdəLatviyaMilliKitabxa

nasının direktoru Andris Vilksin
videomüraciəti də səsləndirilib.
Müraciətdəqeydolunubki,Lat
viya Milli Kitabxanası Azərbay
can Milli Kitabxanası ilə uzun
müddətdir səmərəli əməkdaşlıq
edirvə2019cuildəkitabxanaya
Azərbaycan tərəfindən nəşrlər
hədiyyəolunub.HəmçininAzər
baycanMilliKitabxanasındaLat
viyaguşəsininaçılmasınıntəqdi
rəlayiqolduğuvurğulanıb.
Latviyanın dövlət rəsmilə

ri, ictimai xadimləri, diplomatik
korpus və diaspora nümayən
dələrinin iştirak etdiyi tədbirdə
AzərbaycanınXalqartistiƏvəz
Abdulla Nizami Gəncəvinin
əsərlərinə bəstələnən romans
larvədigərmusiqiəsərləriniifa
edib. Sonda ziyafət təşkil olu
nubvəAzərbaycanmilliyemək
ləritəqdimedilib.

Qobustan qoruğunda “Sərhədsiz musiqi”
QobustanMilliTarixBədiiQoruğunda
“Sərhədsizmusiqi”(MusikWithoutFron
tiers)adlıtədbirkeçirilib.

Qoruqdan bildirilib ki, tədbir çərçivəsində
məşhur italyan DJ Donato Papadia (Papa
DJ)musiqiproqramıiləçıxışedib.O,qoruq
ərazisindəki“Qavaldaş”üzərindədəözmə
harətinigöstərib.
İtalyanDJyiyerlimusiqiçilər,ocümlədən

QədimMilli MusiqiAlətləriAnsamblı müşayiət
edib.Müasirelektronmusiqiiləmillietnofolklo
runsinteziunudulmaztəəssüratyaradıb.
Tədbir Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin

dəstəyi ilə “Kuzmenko PR & Events” beynəl
xalqagentliyitərəfindəntəşkilolunub.Təşkilat
çılarınməqsədi “Bizsağıq!Bizbütünmühari
bələrdənvəpandemiyalardansağçıxacağıq!”
kimimusiqilimesajıbəşəriyyətəçatdırmaqdır.

Qobustan Milli TarixBədii Qoruğunun direk
toru Vüqar İsayev qonaqlara “qayalı şəhər”in
ərazisindəyerləşəntarixiabidələr,habeləonun
dünya arxeologiya elmi üçün əhəmiyyətindən
danışıb.İtaliyadanvəUkraynadangələnqonaq
larQobustanərazisindəgördüklərieksponatlar
danməmnunqalıblar.
Tədbirin videosu Avropanın aparıcı musiqili

“Youtube”kanallarındayayımlanacaq.

Dekabrın15dəAzərbay
canMusiqiMədəniy
yətiDövlətMuzeyində
AzərbaycanınXalq

artisti,bəstəkarvəpedaqoq,
MoskvaDövlətKonservato
riyasınınprofessoruFərəc
QarayevvəMüasirMusiqi
Assosiasiyasının(Rusiya)
aparıcıeksperti,sənətşü
naslıqdoktoru,musiqişü
nasRaufFərhadovlagörüş
keçirildi.

GörüşMədəniyyətNazirliyivə
YARAT Müasir İncəsənət Mə
kanınınbu ilinoktyabrayından
həyata keçirdiyi “Mədəni yeni
lənmə”müştərəklayihəsiçərçi
vəsindəgerçəkləşdi.
Muzeyin direktoru, Əməkdar

mədəniyyət işçisi Alla Bayra
mova qonaqları salamladıqdan
sonrasözüMədəniyyətNazirliyi
İncəsənət və qeyrimaddi mə
dəni irs şöbəsinin əməkdaşı,
musiqişünasTuranMəmmədə
liyevayaverdi.O,layihəhaqqın
daətrafıməlumatverdi.
Bildirdi ki, başlıca məqsəd

xaricdə yaşayan, musiqi, teatr,
kino,ədəbiyyatvəelmsahəsin
dəpeşəkaruğurlaraimzaatmış

istedadlısoydaşlarımızınfəaliy
yəti ilə Azərbaycan tamaşaçı
larını tanış etməkdir: “Maarif
ləndirici xarakter daşıyan bu
təşəbbüs ölkəmizdən kənarda
tanınansoydaşlarımızınyaradı
cılığınıgənclərimizədahayaxın
edəcək. Bu gün Azərbaycanın

iki tanınmış sənət insanı Rauf
Fərhadov və Fərəc Qarayevlə
görüş böyük önəm kəsb edir.
Onların hər ikisi sənətdə yeni
üfüqlər yaradan insanlardır.Bu
insanlarladialoqvədiskussiya
lar, inanıramki,musiqişünaslar
üçünsəmərəliolacaq”.

Musiqişünas Rauf Fərhadov
çıxış edərək Fərəc Qarayevin
yaradıcılığı iləbağlıdüşüncələri
ni bölüşdü. Vurğuladı ki, musiqi
tarixi iləbağlılıq,klassisizmənə
nələriFərəcQarayevəsərlərində
mühümyertutur.Bəstəkarüçün
təkcəmusiqitarixininçoxyaruslu

luğunugöstərməkdeyil,həmdə
ondaözünəyaxınvəqiymətliola
nıüzəçıxarmaqvacibdir.
FərəcQarayevtədbirin təşki

linəgörətəşəkkürünübildirərək,
buvəsilə iləBakıdahəmkarları
ilə görüşdən məmnunluğunu
ifadəetdi.Bəstəkargörüşdəiki

əsərininsəslənəcəyinivəmüza
kirəediləcəyinidiqqətəçatdırdı.
Hər bir əsər haqqında qısa

məlumat verən müəllif onların
yaranma tarixi ilə bağlı maraq
lı faktlaraçıqladı: “Babilqülləsi”
əsərinətarvəkamançadanbaş
qaŞərqxalqlarınınbütünalətlə
rinidaxiletmişdim.Buəsərlərin
təqdimatızamanıMöhlətMüslü
mov,FəxrəddinDadaşov,Elşən
Mansurovla əməkdaşlıqdan bö
yükzövqaldım.OnlarınAvropa
səhnəsinifəthetmələrininşahidi
olmaq isəsözlə ifadəolunabil
məyən ruh yüksəkliyi idi. Əsər
90faizimprovizələrdənibarətdir.
“Nostalgiya”isəikisimlivəüçnə
fəsli alət üçün nəzərdə tutulub.
Bu əsər Tarkovskiyə (məşhur
rus rejissoru Andrey Tarkovski;
19321986–red.)həsrolunub”.
Hərikiəsərsəsləndikdənson

raRaufFərhadovvəFərəcQa
rayev onlara ünvanlanan sual
ları cavablandırdılar. Maraqlı
diskussiyalarla keçən görüşdə
musiqininjanrları,bugünü,bəs
təkarlıqməktəbivəxalqmusiqi
siənənələrininmüasirmusiqidə
tətbiqi ilə bağlı fikir mübadiləsi
aparıldı.

Lalə AZƏRİ

Xaricdə yaşayan yaradıcı şəxsiyyətlərimizi 
gənclərə yaxından tanıtmaq

“Mədəni yenilənmə” layihəsi davam edir
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Dekabrın14-dəAbdulla
ŞaiqinMənzil-Muzeyin-
dəgörkəmlişair,yazıçı,
maarifçi(1881-1959)Ab-

dullaŞaiqin140illiyinəhəsr
edilmiş“ArazdanTurana”
adlıvirtualkonfransınmate-
riallarındanibarəttoplunun
təqdimatmərasimikeçirilib.

Videokonfrans bu il martın
18-dəMədəniyyətNazirliyi,Mil-
li Məclisin Mədəniyyət Komitə-
si,AMEANizamiGəncəviadına
Ədəbiyyat İnstitutu, Azərbay-
canYazıçılar Birliyi, Beynəlxalq
TürkMədəniyyətivəİrsiFondu,
TÜRKSOY və Beynəlxalq Türk
Akademiyasının təşkilatçılığı ilə
gerçəkləşmişdi.
“Arazdan Turana” toplusunda

konfransdasəslənənçıxışlarvə
elmiməruzələr,ədibinşeirlərivə
Abdulla Şaiqin Mənzil-Muzeyi-
nin əsas fondunda qorunan fo-
toşəkilləryeralıb.Nəşrin layihə
rəhbəriMilliMəclisinMədəniyyət
komitəsinin sədri Qənirə Paşa-
yevadır. Kitab Mədəniyyət Na-
zirliyi, Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsi, Abdulla Şaiqin Mən-
zil-Muzeyi,“RegionalHüquqivə
İqtisadiMaarifəndirmə”,“Nəfəs”
və“AvrasiyaBeynəlxalqAraşdır-
malar İnstitutu” ictimai birlikləri-
nindəstəyiilənəşredilib.
Təqdimat mərasimində Mil-

li Məclisin Mədəniyyət komitə-
sinin sədri Qənirə  Paşayeva,
millət vəkili, AMEA-nın Nizami
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnsti-
tutununbaşdirektoru,akademik
İsaHəbibbəyli,BeynəlxalqTürk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
prezidenti Günay Əfəndiyeva,
MədəniyyətNazirliyiMuzey,qa-
lereyavəsərgilərşöbəsininsek-
tor müdiri Altun Mikayıllı, digər
qonaqlariştirakediblər.
Muzeyin direktoru, Əməkdar

mədəniyyət işçisiÜlkərTalıbza-
dətədbiriaçaraqbildiribki,buil
Abdulla Şaiqin anadan olması-

nın140illiyiçərçivəsindəbirsıra
tədbirlərkeçirilib.AbdullaŞaiqin
və onun oğlu, akademik Kamal
Talıbzadəninruhubugünşaddır.
Çünkiqədirbilənziyalılarbugün
Şaiqocağınınqonağıdır.

Akademik İsa Həbibbəyli öz
çıxışında deyib: “Bu ocağın
Azərbaycan gəncliyinin yetiş-
məsində böyük rolu var.Abdul-
la Şaiqin əsərləri uşaq ədəbiy-
yatının qızıl fonduna daxildir.
Təqdim olunan kitabda təkcə
AbdullaŞaiqədeyil,onunbütün
maarifpərvər silahdaşlarına qiy-
mətverilir.AbdullaŞaiqmaarifçi,
azərbaycançı, türkçüdür.Əfsus-
larolsunki,hələədibinhəyatvə
yaradıcılığınıtaməhatəedənki-
tabyoxdur.Bizbuistiqamətdəiş
aparmalıyıq”.
Millət vəkili Qənirə Paşayeva

bildirib ki, Abdulla Şaiqin əsər-
lərində turançılıq bir mədəniy-
yət birliyidir. “Arazdan Turana”
adı da təsadüfi seçilməyib: “Bu
ad fədakarmaarifçi,Turansev-
dalı ədibin vizyonunu göstərir.
Abdulla Şaiq maarifçiliyi, uşaq
ədəbiyyatının formalaşmasın-
da rolu daha çox araşdırılıb.

Amma digər məsələlər kölgədə
qalıb. Məsələn, qardaşı Yusif
Ziya arzuolunan səviyyədə ta-
nınmır. Abdulla Şaiqin ictimai
fəaliyyətində Əhməd Cavadla
“Türk Ocaqları”nın Azərbaycan

bölməsini yaratması xüsusi yer
tutur. Sovet dövründə o,maarif
cəbhəsində vuruşmağı müna-
sibbildi.Ədibyaradıcılığınınhər
bir dövründə xalqına xidmətin
yolunu tapdı.Nə yaxşı ki, ziya-
lılarımızdanbəzilərikimiAbdulla
Şaiq də repressiyadan qurtuldu
və xalqa xidmətə davam etdi.
Çoxşadıqki,bugündəhamımız
üçündoğmaolan“TürkOcaqla-
rı” həm qardaşTürkiyədə, həm
də Azərbaycanımızda fəaliyyət
göstərir”.
“Azərbaycan Türk Ocağı” İc-

timai Birliyinin başqanı, “Şərq”
qəzetinin baş redaktoru Akif
AşırlıAbdullaŞaiqin“TürkOcaq-
ları”ndafəaliyyətindəndanışıb.
Beynəlxalq TürkMədəniyyə-

ti və İrsi Fondunun preziden-
ti Günay Əfəndiyeva Abdulla
ŞaiqinAzərbaycanmaarifçiliyi-
nininkişafında,yeninəslintər-
biyəsində xidmətlərindən söz

açıb.Qeydedibki,builNizami
Gəncəvi irsindənuşaqlarüçün
işlənmiş elektron kitabın ha-
zırlanmasında Abdulla Şaiqin
də Nizamidən etdiyi tərcümə-
lərə müraciət etmişik. Abdulla

Şaiqin bu sahədə fəaliyyətini
yüksək dəyərləndirən G.Əfən-
diyeva onun dünya ədəbiyya-
tındanetdiyitərcümələrbarədə
dədanışıb.
ADPU-nun professorları –

pedaqojielmlərdoktoruFərrux
Rüstəmovvəfilologiyaüzəfəl-
səfə doktoru Təranə Rəhimli,
Nizami adına Ədəbiyyat İns-
titutunun aparıcı elmi işçisi
Arzu Hacıyeva və digər çıxış
edənləryeninəşrləbağlı fikir-
lərini bölüşüb, Abdulla Şaiqin
çox geniş yaradıcı və ictimai,
pedaqojifəaliyyətindənsöhbət
açıblar.
Sonda muzeyin direktoru Ül-

kərTalıbzadəədibin140 illiyinə
həsrolunmuş“ArazdanTurana”
məqalələr toplusunun nəşrinə
görə Qənirə Paşayevaya, zəh-
mətikeçənhərkəsəoxucularvə
muzeyin kollektivi adından tə-
şəkküredib.

BiləsuvarRMİNeftçalaDövlətRəsm
QalereyasıXalqrəssamı,professor
KamilƏliyevin100illikyubileyiilə
əlaqədarsərgitəşkiledib.

Ağdaş RMİ Göyçay şəhər Arif Məmmə-
dovadınaUşaqmusiqiməktəbindəgörkəmli
bəstəkar,XalqartistiCahangirCahangirovun
(1921-1992)100illikyubileyinəhəsrolunmuş
ədəbi-musiqili tədbirkeçirilib.Tədbirdəmək-
təbin müəllimlərdən ibarət xor kollektivinin
ifasında bəstəkarın “Ana yurdum”, kvartetin
ifasında“Birümmanistə”,məktəbinxalqçal-
ğıalətləriansamblınınmüşayiətiilə“Sevgilim,
söyləməvəfasızmənəm”,“Buludlar”,“Ayqız”
və“Aylıgecələr”mahnılarıifaolunub.
GəncəRMİ-də idarərəisiVasifCənnətov

AzərbaycanRəssamlarİttifaqınınsədri,Xalq
rəssamıFərhadXəlilovlagörüşüb.Görüşdə
Gəncədə yaşayıb-yaradan rəssam, heykəl-
təraş və dekorativ-tətbiqi sənət ustaları da
iştirakediblər.
AğcabədiRMİAğdamrayonMədəniyyət

Mərkəzinin tabeliyində fəaliyyət göstərən
Qaradağlı kənd Mədəniyyət evində Xalq
rəssamıKamilƏliyevin(1921-2005)100il-
likyubileyinəhəsrolunmuştədbirkeçirilib.
Tədbirdə rəssamın həyat və yaradıcılığı
haqqındaməlumatverilib.
Şəki RMİ Oğuz rayon MKS-nin Qumlaq

kənd kitabxana filialı və İntizam Rəhimov
adınaQumlaqkəndtamortaməktəbinintəş-

kilatçılığı ilə Xalq şairi Ramiz Rövşənin 75
illiyimünasibətilə“Biryox,minəmmən”adlı
tədbirkeçirilib.Kitabxananınoxucularışairin
“NəvarAllahdanyuxarı”,“Buqatarındalınca
baxma”,“Qarapaltarlıqadın”,“Yağışyuyur,

gün qurudur”, “Dünya”, “Yıxılır” və “Çıxır”
şeirlərinisəsləndiriblər.

AğstafaRMİAğstafarayonMKS-ninMərkə-
ziKitabxanasıisəXalqşairininyubileyiiləəla-
qədar“ƏdəbiyyatımızınRamizRövşəndövrü”
başlıqlı tədbir təşkil edib.Tədbirdə şairəŞəfa
Məmmədova və qiraətçi Tofiq Vəliyev Ramiz
Rövşənin“Yağışyuyur,günqurudur”,“Birsəhər
yuxudandurub”vədigərşeirlərinisöyləyiblər.

Abidələrin qorunması və bərpası sahəsində 
əməkdaşlıq müzakirə olunub

Dekabrın15-dəAzərbaycanRespublikasınınmədəniyyətna-
ziriAnarKərimov,MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsin
Qorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətininrəisi
AzadCəfərlivəUNESCOyanındaAbidələrvəTarixiYerlərüzrə
BeynəlxalqŞuranın(İCOMOS–İnternationalCouncilonMo-
numentsandSites)AzərbaycanMilliKomitəsininprezidenti
SədaqətDavudovanıniştirakıiləgörüşkeçirilib.

Görüşdəmədəniirsinmühafizəsi,abidələrinqorunması,bərpa
və konservasiya işləri sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq istiqa-
mətindəAzərbaycanvəİCOMOSarasındaişbirliyiningücləndiril-
məsinədairfikirmübadiləsiaparılıb,busahədəbirgəlayihələrin
həyatakeçirilməsi,maarifəndirməişinədiqqətayrılmasıkimimə-
sələlərmüzakirəedilib.
Qeydedəkki,UNESCO-nunDünyaİrsMərkəzininməşvərətçi

orqanıolan,100-dənçoxmillikomitəni,30-dəkbeynəlxalqelmi
komitənivə153ölkədən10mindənçox fərdiüzvüözündəbir-
ləşdirən İCOMOS memarlıq və arxeoloji abidələrin mühafizəsi
sahəsindəelmi-metodolojiyanaşmanıntətbiqiüzrəixtisaslaşmış
dünyamiqyaslı qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1964-cü ildəVenesi-
yadakeçirilənMemarların və İrsMütəxəssislərinin2-ciBeynəl-
xalq Konqresində İCOMOS-un yaradılması haqqında təşəbbüs
irəlisürülübvəo,1965-ciildətəsisedilib.Şuranınəsasməqsədi
dünyadamədəniirsabidələrininbərpasıvəkonservasiyasıişləri-
ninelmiəsaslarınıtəkmilləşdirməkdir.

“Söz mülkünün sultanı”
AğstafaRMİTovuz
RayonDövlətRəsm
Qalereyasıtərəfindən
NizamiGəncəvinin
880illikyubileyinə
həsrolunmuşdərnək
üzvlərininəlişlərin-
dənibarət“Mədəni
irsimiziyaşadaq”adlı
rəsmsərgisitəşkil
edilib.

İsmayıllı Regional Mədəniyyət İdarəsi (RMİ) İsmayıllı rayon
Heydər Əliyev adınaMədəniyyət Mərkəzində dahiAzərbaycan
şairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvinin880illiyinəhəsrolunmuş
“Söz mülkünün sultanı” mövzusunda tədbir keçirilib. İsmayıllı
RİH-inbaşçısıNahidBağırovvəRMİ-nin rəisiElçinNəcəfovun
daiştiraketdiyitədbirdəilkolaraqNizamiyəhəsrolunansərgiyə
baxışkeçirilib.Dahasonra“Nizami”bədiifilmindənfraqmentnü-
mayişolunub.Şairinpoemalarıəsasındahazırlanansəhnəciklər
təqdimedilib,şeirlərisəsləndirilib.

Ağdaş RMİ Ağdaş
rayon Mədəniyyət
Mərkəzində “Nizami
Gəncəvi İli” ilə bağ-
lı musiqili, ədəbi-bədii
kompozisiya nümayiş
olunub.Tədbir iştirak-
çılarıöncəMədəniyyət
Mərkəzində fəaliyyət
göstərən rəssamlıq
dərnəyi üzvlərinin əl
işlərindən ibarət rəsm

sərgisiilətanışolublar.TədbirdəAğdaşrayonHeydərƏliyevMər-
kəzininəməkdaşıTuranəŞıxəliyevanınməruzəsi,RMİ-ninməslə-
hətçisiİlqarVəliyev,rayonİcraHakimiyyətiAparatınınməsulişçisi
MöhlüdHacıxanovvəHabilƏliyevadınaAğdaşşəhərUşaqmusiqi
məktəbinindirektoruRafiqİsgəndərovunçıxışlarıdinlənilib.Sonra
MədəniyyətMərkəzininnəzdindəfəaliyyətgöstərənXalqteatrının
təqdimatındaədəbi-bədiikompozisiyanümayişetdirilib.
XaçmazrayonMərkəziKitabxanasındaNizamiGəncəvinin880

illiyiqeydolunub.Tədbiriştirakçılarıəvvəlcəaçıqsəmaaltındakı
ŞəxsiyyətlərmuzeyindəNizamiGəncəviyaradıcılığınıəksetdirən
sərgiyəbaxıblar.KitabxananındirektoruAzadƏlifxanov,Xaçmaz
RMİ-ninnümayəndəsiFəridMusayev,“Ulduzlar”ədəbiməclisinin
sədriFərzalıZiyanur,şairMehrəliQuliyevvəbaşqalarıdahişairin
həyatvəyaradıcılığındandanışıblar.
AğcabədiRMİAğcabədiRayonTarix-DiyarşünaslıqMuzeyində

NizamiGəncəvininyaradıcılığınahəsrolunmuşşeirvəbədii-qi-
raətmüsabiqəsikeçirilib.MüsabiqədəAzərbaycanDövlətPeda-
qojiUniversitetiAğcabədifilialıvəAğcabədiPedaqojiKollecinin
tələbələri iştirakediblər.FiruzəSüleymanlı I,DurnaQurbanlı II,
SimarəRüstəmovavəElvinSüleymanlıIIIyerlərəlayiqgörülüb-
lər.Qaliblərəregionalidarəninfəxrifərmanlarıtəqdimolunub.

Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi 
20 mindən çox ziyarətçi qəbul edib

QubaSoyqırımıMemorialKompleksi2021-ciildə20mindən
çoxziyarətçiqəbuledib.Ziyarətçilərarasındadünyanınbir
çoxölkələrininvətəndaşlarıolub.

KompleksNazirlərKabinetiyanındaOperativQərargahınmü-
vafiqqərarınaəsasənxüsusi karantin rejimininqaydalarınauy-
ğunfəaliyyətinidavametdirir.Həmçininsosialşəbəkələrdə təb-
liğat xarakterli layihələr həyata keçirilir. Kompleksin bələdçiləri
tərəfindən4dildə(Azərbaycan,ingilis,rusvəərəb)ziyarətçilərə,
eləcədəsosialşəbəkələrdəizləyicilərəonlaynməlumatlarverilir.
İlərzindəmüxtəlifdillərdətariximiz,qanyaddaşımızlabağlımə-

qalələrdədərcolunub.Ukraynadanəşrolunan“Humanitarelmlə-
rinaktualməsələləri”adlıelmijurnaldakompleksindirektoru,tarix
üzrəfəlsəfədoktoruRəxşəndəBayramovanın“Qubaqəzasında
soyqırımının törədilməsi və onun nəticələri” adlı məqaləsi çap
olunub.Kompleksinəməkdaşlarından tarixüzrə fəlsəfədoktoru
SübhanTalıblının,AbutalibTurabovunelmiməqalələridərcedilib.
Nizamininanadanolmasının880illiyi iləəlaqədarkompleksin

əməkdaşlarınınGəncəşəhərinəsəfəritəşkilolunub.“NizamiGən-
cəviİli”çərçivəsindəonlaynelmi-praktikkonfranslartəşkiledilib.

AğdaşRMİAğdaşrayonMərkəziKitab-
xanasınınoxuzalında“HaqqaşığıƏləs-
gər”adlıtədbirkeçirilib.TədbirdəMüşfiq
İsayevadınatamortaməktəbinşagirdləri
aşıq-şairinşeirlərinisöyləyiblər.

KürdəmirRMİKürdəmirrayonHeydərƏli-
yevMərkəzində“Ələsgərsazı,Ələsgərsözü”
adlıədəbi-bədiigecəkeçirilib.Tədbirdəidarə-
ninrəisiFaiqXudanlı,“DədəƏləsgərOcağı”
İctimaiBirliyininsədri,sənətkarınnəticəsiXə-
taiƏləsgər,mədəniyyətişçiləriiştirakediblər.

Sabirabad RMİ Saatlı rayon Mədəniyyət
MərkəzininNəsimikəndkəndfolklorvəmə-
dəniyyətevlərininbirgətəşkilatçılığıilə“Aşıq
Ələsgər – 200” adlı tədbir keçirilib. Tədbir-
də saz-söz ustadının həyat və yaradıcılığı
barədəməlumatverilib.Hər ikimədəniyyət
müəssisəsininbədiiqiraətdərnəyininüzvləri
AşıqƏləsgərinşeirlərinisəsləndiriblər.
Gəncə şəhər MKS-nin Mərkəzi Kitabxa-

nasında “Yerin pərdəsidir, göyün simləri,
kükrəyən, çağlayan ruhdu Ələsgər” ad-
lı ədəbi-bədii gecə təşkil olunub. MKS-nin
direktor əvəzi Fəridə Qədimovanın açılış
sözündən sonra Gəncə Dövlət Universiteti
Pedaqoji fakültənindekanı,dosentBayram
Apoyev “Aşıq Ələsgər poeziyasında təbiət
təsvirləri” mövzusunda çıxış edib. Gecədə
həmçinin Göygöl Rayon Təhsil Şöbəsinin
müdirmüavini,şairSalmanBalakişiyev,ya-
zıçıNüşabəƏsədMəmmədli,AMEAGəncə
Bölməsinin Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu
Ədəbiyyat şöbəsinin müdiri, filologiya üzrə
fəlsəfə doktoruRuziyyəQuliyeva, sənətka-
rınnəticəsiFiruzəƏləsgərlivəbaşqalarının

çıxışlarıdinlənilib.Çıxışlardansonraaşıqla-
rın ifasında saz havaları ifa olunub, şeirlər
səsləndirilib.
Xaçmaz RMİ Siyəzən rayon Mədəniyyət

Mərkəzində“DədəƏləsgərocağı”adlıtədbir
keçirilib. Tədbirdə Siyəzən RİH-nin başçısı
Novruz Novruzov, RMİ-nin rəisi Vüsal Hü-
seynovvəbaşqalarıçıxışedərəkAşıqƏləs-
gərinsaz-sözsənətkarlığından,aşıqyaradı-

cılığının bütün sahələrinə müraciət edərək
ədəbiyyatımızdaböyükizqoymasındanda-
nışıblar.ÇıxışlardansonraaşıqƏhmədSəf-
təroğlu sözustadının əsərlərindənparçalar
ifaedib.

“Arazdan Turana”
Məqalələr toplusunun təqdimatı keçirilib

“Kükrəyən, çağlayan ruhdu Ələsgər”

Kamil Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir
YardımlırayonHeydərƏliyevMərkə-
zindəXalqrəssamıKamilƏliyevin100
illiyiiləbağlıtədbirkeçirildi.Mərkəzin
əməkdaşlarının,YardımlırayonPe-
şəməktəbikollektivininiştiraketdikləri
tədbirdəsənətkarınfəaliyyətindənsöz
açıldı.

Mərkəzin direktoru vəzifəsini icra edən
AqilAğayev,elmiişçiZeynəbMəmmədza-
dəvəpeşəməktəbinindirektoruQabilAğa-
yevAzərbaycanincəsənətinətöhfələrver-
miş xalçaçı rəssamKamil Əliyevin həyatı
və zəngin yaradıcılığı barədə danışdılar.
Kamil Əliyevin əsərlərinin Paris, London,
Ankara, İstanbul, Moskva kimi şəhərlərin
muzeylərində nümayiş olunduğu diqqətə
çatdırıldı.

TədbirdəKamilƏliyevinəsərlərininrepro-
duksiyalarvəsənətkarıngənc rəssamKə-
maləİbişlitərəfindənçəkilmişportretininyer
aldığı sərgiyəbaxış oldu.Xalq rəssamının
həyatvəyaradıcılığınıəksetdirənvideoçarx
nümayişetdirilib.

Zəfər ORUCOĞLU

Sərgi, görüş və yubiley tədbirləri
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DünyafikirxəzinəsindəözyeriolanNizamiGəncəvinin880
illiyimünasibətiləmədəniyyət,sənəttədbirləridavamedir.
Onlardanbiridədekabrın14-dəAzərbaycanTeatrXadimləri
İttifaqındagerçəkləşdi.

Mədəniyyət Nazirliyi, Azər
baycan Teatr Xadimləri İttifaqı
(ATXİ), Yeni Azərbaycan Par
tiyası Səbail rayon təşkilatı və
Milli Konservatoriyanın təşkilat
çılığı ilə baş tutan tədbirdə da
hi şairin irsinə, bəşəri dəyərə
çevrilən əsərlərinə nəzər salın
dı, onun bütün zamanlar üçün
müasir olan kəlamları işığında
poeziya, musiqi, sənət ovqatı
hökmsürdü.
Tədbiri giriş sözü ilə açanAT

Xİnin sədr müavini, Xalq artisti
Hacı İsmayılov dövlət başçısının
müvafiq sərəncamı ilə elan olu
nan“Nizamiili”ndəkeçirilənsilsilə
tədbirvəlayihələrindahişairinir
si iləyenidən,dahayaxındanta
nışolmaqimkanıyaratdığınıdedi.

Mütəfəkkir şairin irsinin teatr,
musiqi,kino,rəngkarlıq–sənətin
deməkolar ki, bütün sahələrinə
təsiriiləbənzərsizyaradıcılıqnü
munələrininortayaçıxdığınıvur
ğulayançıxışçıbunuNizamidü
hasınınəzəmətininnəticəsikimi
dəyərləndirdi.Bildirdiki,bundan
sonrakıəsrlərvənəsillərüçündə
əvəzsizmirasolanNizamiyara
dıcılığı neçəneçə sənət nümu
nəsininəsasqayəsiolacaq.
YAP Səbail rayon təşkilatının

sədriMuxtarNağıyevçıxışedə
rək2021ci ilin“NizamiGəncəvi
İli” elan olunmasının əhəmiy
yətindən söz açdı. Vurğuladı ki,
NizamiGəncəvimənəvi zəngin
liyihərşeydənüstüntutub,bən
zərsizyaradıcılığınıülvihisslərin,

humanizm,xeyirxahlıq,ədalətki
mi nəcib keyfiyyətlərin tərənnü
münəhəsredib.NizamiGəncəvi
dünyanınənböyükşairləriiləbir

sıradadururvəonunəsərləribi
zimüçün,eləcədəgələcəknə
sillər üçün daim ilham mənbəyi
olacaq. Yeni nəslin təlimtərbi
yəsində, əsl cəmiyyət fərdi kimi
yetişməsində Nizaminin poetik
nümunələrinin də mühüm ro
luvar.MuxtarNağıyevçıxışının
sonundatamaşaçıqismindətəd
birəqatılanməktəblilərəxitabən
şairin elmin önəmi haqqında
beytlərinisəsləndirdi.
AMEAnın Nizami Gəncə

vi adına Ədəbiyyat İnstitutunun
əməkdaşı,filologiyaüzrəfəlsəfə
doktoruZəhraAllahverdiyevaNi
zamiGəncəvininbəşəriirsindən,
humanizm, yüksək əxlaq, este
tikzövq,tərbiyəvəbilikmənbəyi
olan əsərlərindən danışdı, onun

nəzmə çevrilən fikir karvanının
əsrlərdir yol gəldiyini və dünya
durduqcayaşamaqhaqqıqazan
dığınıdedi.
MilliKonservatoriyanındosen

ti,ƏməkdarartistAnarŞuşalının
ifasındamütəfəkkirşairinsözləri
nəyazılmışmahnıvəromansla
rınsəslənməsişeir,sənətgecə
sinidahadarəngarəngetdi.

Sonda Azərbaycan Teatr Xa
dimləri İttifaqınınrejissorvəakt
yor laboratoriyalarının üzvləri
tərəfindənhazırlanmış“Hünərim
birasimandır”adlı tamaşakom
pozisiya da nümayiş olundu.
ƏməkdarincəsənətxadimiBəh
ramOsmanovunbədii rəhbərliyi
ilə hazırlanan səhnə nümunəsi
nin quruluş həlli laboratoriyanın
rejissorları Ayla Osmanova və
İmranQurbanovaaididi.
Gənc aktyor və Azərbaycan

Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
UniversitetiAktyorluqfakültəsitə
ləbələrinin ifasında “Xəmsə”dən
seçmələrləmonoloqvədialoqlar
dan ibarət kompozisiya maraqla
qarşılandı.

H. NİZAMİQIZI

sənət 5

Onunhəyatını,sənətüçün,səh-
nədəözünütəsdiqləməküçün
keçdiyiçətin,nahamar,maneəli
yollarıxatırlayandaqəribəduy-

ğularkeçirdim.Haqqındainternetdə
axtarışaparandarastımayalnızölüm
faktınıtəsdiqləyənbir-ikibaşsağlığı
xarakterlicümləçıxdı.Düzü,birazdu-
ruxdum.Görəsən,o,səhnəni,sənəti
seçərkənişıq,şöhrət,dəbdəbənium-
muşdu,yoxsa“sənətfədailərisevir”
deyibözünübuyolaatmışdı...

Əslində, o, geniş tamaşaçı audito
riyasına yaxşı tanışdır. Axı uzun illər
dövlət televiziyasının Novruz bayramı
şənliklərinin,busevimlielbayramı ilə
bağlı əksər kütləvimədəniyyət tədbir
lərinin şişpapaq Kosası idi. 40 ildən
artıq müddətdə tamaşaçıların sevimli
Kosasıolub.Bumənadateatrdaolma
yanlar,onunheçvaxtoynamadığıbaş
rollarıgörməyənlərbeləonunKosasını
sevib,alqışlayıb,təqlidedib...

Ziyadxan  Azad oğlu Cəbrayılov 1
iyun 1947ci ildə Şamaxı rayonunun
Çaylıkəndindəmüəllimailəsindəana
danolmuşdu.Dövrününqabaqcılziya
lısıolanatasıkəndmüəllimikimiərəb,
fars, rus dillərini mükəmməl bilir və
ədəbiyyat dərsini tədris edirdi. Poezi
yaya, ədəbiyyata, folklora maraq bu
ailədəağırlıq təşkiledirdi.Yəqingələ
cəkaktyorunyetişməsindəbuamildə
özsözünüdemişdi.
Qəhrəmanımızın qayğısız uşaqlığı

tezbitir,o,6yaşındaatasınıitirirvəbe
ləcə, çətinliklə böyüyür. Orta məktəbi
bitirdikdən sonra o da təhsil, gələcək
uğurluhəyatıüçünpaytaxtıseçir.Hər
çəndyolunuçoxdanmüəyyənetmişvə
kəndklubunda,özfəaliyyətqruplarında
çıxışlaretmişdi.1968ciildəortatəhsi
lini başa vurduqdan sonra  İncəsənət
İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti)
sənəd verir, amma qəbul oluna bilmir.
Hərbixidmət,dolanışıqüçünpaytaxtda
müxtəlif işlərdəçalışmaqlaözünəgün
güzəranqurmağaçalışsada,aktyorluq
inadındanəlçəkmir.Ammanövbətiillər
dəcəhdləridəuğursuzolur.197274
cüillərdəMədəniMaarifTexnikumunda
təhsilalır.HəminillərdəBakıxalqyara
dıcılıqevində“Qaravəlli”xalqteatrında
aktyor,rejissorkimidəçalışır.“Bakıöz
fəaliyyət incəsənəti” festivalındabirinci
dərəcəlidiplomadalayiqgörülür.
Müəyyən zamanlar (1975ci ildən)

ƏbilovadınaMədəniyyət evinin təşvi
qat briqadasının rəhbəri vəzifəsində
çalışır, aktyor kimi də bacarığını əsir
gəmir.Klubunüzvləriiləbirlikdəmüxtə
lifqastrollardaolur.Budönəmdədəya

radıcılığı qiymətəndirilənZ.Cəbrayılov
IIIBakıTeatrFestivalındatəltifedilir.
Nəhayət, arzusuna çatır və 1977ci

ildə,yeddincicəhddəDövlətİncəsənət
İnstitutununMusiqili komediyaaktyor
luğu fakültəsinədaxil olur.Ali təhsilini
başavurduqdansonra“İrs”folkloran
samblında sənət fəaliyyətinə davam
edir.BuansambldaKosarolununifaçı
sıkimiteleviziyaçəkilişlərindədəefirin
bəzəyinəçevrilir.
1986cı ilədək kollektivin aktyor he

yətinin dağılması ilə başqa bir an
samblda – “Gülüstan”da fəaliyyətini
davam etdirir. Kollektivin tərkibində
Fransavəİsraildəqastrollardadaolur.
Bukollektivindədağılmasındanson

ra mədəniyyət evindəki işinə davam
edir, arzusunda olduğu səhnənin od
alovununhəniriniklubunkiçiksəhnəsi
iləovudur.1990cıildəMusiqiliKome
diyaTeatrındaaktyorkimiişəgötürülür.
Bununladaötənillərin,solangəncliyin,
çoxdanyolalmışarzularqatarınınar
xasınca baxabaxa teatrdakı işindən
dördəlli yapışır. Rolun böyükkiçiyi,
rejissorun kimliyi, əsərin mövzusu,
obrazın xarakteri kimi müqayisələri
eləmədənonatəklifolunan işlərinöh
dəsindənvargücüiləgəlməyəçalışır.
Xalqteatrüslubunu,folkloru,vokalvə
muğamı yaxşı mənimsədiyindən istə
nilən xarakterli obraza özünəməxsus
çalarqatmağanailolur.
Vaxtilə onunla tərəfmüqabil olmuş

aktyorlarıntəbirincədesək,“improvizə
siheçvaxthavadaqalmayıb,tamaşa
çınıtutub”.
Beləcə,zamanzamanbuteatrınsəh

nəsindəmüxtəlifxarakterlirollaroynayır.

Busırada“Bəbirlininkələyi” tamaşasın
daNazir,“Subaylarınızdangörəsiniz”də
Əbülhəsən, “Baş tutmayan hiylə”də
Ağacdələn,Çaqqal, “Özümüzbilərik”də
Qəzetçi Səfdər, “Məlikməmmədin na
ğılı”ndaAşpaz, “Məzəli əhvalat”da Təl
xək,“Beşmanatlıqgəlin”dəKarMöhsün,
“Hicran”da Həkim, “Nəğməli Könül”də
Fərrux kişi, “Bir saat xəlifəlik”dəAxund
Vali, “Qırmızıpapaq”daCanavar,Meşə
bəyi, “Səhnədə məhəbbət”də Cangü
dən, Samuray, “Talelər qovuşanda”da
Yunis, “Qızıl toy”daƏcnəbi, “92dəqiqə
gülüş”də Polis, “Əlin cibində olsun”da
Polis,“Bankiradaxlı”daZərgər,“Evlən
mə”dəJevakin,“Kimyagər”dəMollaSal
mankimiobrazlarıqeydedəbilərik.
Öz üzərində daim çalışan, hər za

mannə isəöyrənməyəçalışanaktyo

runhəmdəgözəlsəsiolub.Görkəmli
xanəndəQuluƏsgərovdandərsalmış,
üç il onun muğam dərslərinə qatılıb
ən mürəkkəb dəsgahları da mənim
səmişdi.  Onun zərif səsinin, yadda
qalan tembrininbir göstəricisi də “İrs”
ansamblındakı çıxışının televiziyanın
fondundasaxlanılannümunələridir.
Sənətbioqrafiyasınakinodandasə

tirlər yazılıb, son illər ekranlaşdırılan
komediyafilmlərində rolalıb.Dublyaj
dadaözünüsınayıb,bir sırafilmlərin
səsləndirilməsindəiştirakedib.
Həmişə səhnəyə, teatra, tamaşaçı

önünəşux,gülərüzçıxanaktyorhəyat
səhnəsindən30aprel2016cıildəenib.
Bu yazını hazırlayarkən Ziyadxan

Cəbrayılovun oğlu, hazırda onun yo
lunudavametdirənAkademikMusiqi
li Teatrın aktyoru Cəbrayıl Cəbrayılov
mənə artıq saralmış kağız parçasına
çevrilənbirmüsahibənigöstərdi.Oxu
dum, kövrəldiyim məqamlar da çox
oldu. Xüsusən aktyorun “Sənətimə
qiymət veriləndə qolqanad açıram”
etirafı. Bir də “Sənət adamı olmaq,
səhnədə tamaşaçı ilə canlı ünsiyyətə
girməkmənimüçündünyanınənmü
qəddəsişidir.İnanın,dünyayayüzdə
fədəgəlsəydim,yenədədüşünmədən
aktyorolardım”nidası.
Onunilkvəyəqinki,sonmüsahibəsin

dənseçdiyimcümlələrləbitirməkistədim
bu yazını. Ki, sonra onu xatırlamaq is
təyənlərüçünbələdçiolsun:“Qızım,bu
gecə rəhmətlik anamı yuxuda görmüş
düm.Mənədeyirdi ki, səni teatraçağı
rırlar.Yuxumçinoldu.AyAllah,mənidə
yadasalanolarmış”...

HƏMİDƏ

“Azər Dadaşovun əsərlərinin 
ən yaxşı ifaçısı”

Pianoçuların beynəlxalq müsabiqəsinə 
yekun vurulub

Ü.HacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasının(BMA)
100illiyiçərçivəsindəvəXalqartisti,bəstəkar,professor
AzərDadaşovun75illikyubileyimünasibətiləkeçirilmiş
pianoçuların“AzərDadaşovunəsərlərininənyaxşıifaçısı”
Vbeynəlxalqmüsabiqəsinəyekunvurulub.

BMAdan
bildirilibki,
müsabiqəyə
altıölkədən–
Azərbaycan,
Türkiyə,Ru
siya,Gürcüs
tan,Qazaxıs
tanvəİrandan
iştirakçılar
qatılıb.Həril
fərqlireper
tuarvəşərtlər
əsasındatəşkilolunanmüsabiqəbuilmövcudşəraitəgörə
onlaynformatdavəyaşməhdudiyyətiqoyulmadankeçirilib.
Müsabiqədə iştirakçılaraAzərDadaşovunprelüdvə fu

qası,həmçininsərbəstseçimkimidigərəsərlərindənhər
hansıbirininifasıtəklifolunub.
Pedaqogikaüzrəfəlsəfədoktoru,professor,BMAnıntəd

ris işləri üzrə prorektoru Nərminə Quliyevanın sədrliyi ilə
keçirilənmüsabiqədəqaliblərinmüəyyənedilməsində,Azər
Dadaşovuntəklifiilə,bəstəkarınprelüdvəfuqasınınifasının
qiymətləndirilməsiəsasgötürülüb.Müsabiqəonlaynformat
datəşkilolunduğunagörəvideoyazılarşəklindəgöndərilən
ifalardinlənilib.
Münsifərheyətininqərarınaəsasən,NərgizKəngərli və

NuranəZeynalovalaureat(Azərbaycan),Ləmanİslamzadə
(Azərbaycan),MahbodHaghParast(İran)vəAraylımOral
xan(Qazaxıstan)isədiplomantadınalayiqgörülüblər.Mü
sabiqənindigəriştirakçılarıfəxrifərmanlarlatəltifolunub.

Elmi Bərpa Mərkəzi Rusiyanın ixtisaslaşmış 
institutu ilə əməkdaşlığı davam etdirir

MədəniyyətNazirliyinintabeliyindəfəaliyyətgöstərən
MuzeySərvətlərivəXatirəƏşyalarınınElmiBərpaMərkə-
ziuzunillərdirRusiyanınBərpaüzrəDövlətElmiTədqi-
qatİnstitutuiləsıxəməkdaşlıqedir.İnstitutbusahədə
dünyadatanınmış,ixtisaslaşmışelmimüəssisələrdəndir
vəburadamədənisərvətlərinqorunmasıvəbərpası
zamanısonelminailiyyətlərdən,beynəlxalqtəcrübədən
istifadəedilir.

İnstitutmütəmadiolaraq“Mədəniirsintədqiqivəkonser
vasiyası”mövzusundakonfrans,seminarvəmühazirələrdə
təşkiledir.Builtəşkilediləntədbirbərpavəkonservasiyanə
zəriyyələriüzrəgörkəmlialimvəbərpaçı,vaxtiləQafqaza,o
cümlədənAzərbaycanasəfəredərəkbədiimetalnümunələ
rinin bərpası sahəsində
tədqiqatlaraparmışMa
riya Şemaxanskayanın
(19372020) xatirəsinə
həsrolunmuşdu.Mosk
vada keçirilən tədbir
dəMuzey Sərvətləri və
Xatirə Əşyalarının Elmi
BərpaMərkəzinindirek
toru ZərifəMəlikova da
iştirakedib.
SəfərzamanıRusiya

nın Bərpa üzrə Dövlət
Elmi Tədqiqat İnstitutu
ilə MSXƏEBM arasın
dabərpaişinədairelmi
metodiki vəsaitlərin ha
zırlanmasındaqarşılıqlıinformasiyadəstəyi,elmitövsiyəvə
təcrübəmübadiləsi,birgətədbirlərkeçirməkbarədənövbəti
əməkdaşlıqsazişidəbağlanıb.

Şəhid övladlarının əl işləri 
Türkiyədə nümayiş olunacaq

“DünyaQarabağşəhidlərininvəqazilərininuşaqlarınıngözüilə”
layihəsiçərçivəsindəşəhidövladlarınınçəkdiyirəsmrlərTürkiyədə
nümayişolunacaq.

BubarədəBakıŞəhəriüzrəTəhsilİdarəsindən(BŞTİ)məlumatve
rilib.Bildirilibki,BŞTİnintabeliyindəki5nömrəliUşaqgənclərinkişaf
mərkəzinin “Bədiiqiraət”, “Təsviri incəsənətstudiyası”və “Uşaqxalq
rəqsləri”dərnəklərininüzvləridekabrın15dən19dəkTürkiyəninAn
talyaşəhərindəDemreBələdiyyəsitərəfindənkeçiriləntədbirdəiştirak
edəcək.
Səfər çərçi

vəsində “Azər
baycanTürkiyə
dostluğu əbədi
və sarsılmazdır”
adlırəqsfestivalı,
dərnək üzvlərinin
rəsm əsərlərin
dən ibarət sərgi
yə baxış keçirilə
cək, “Şəhidlərin
ruhu ölməzdir”
adlıvideoçarxnü
mayişolunacaq.
Məktəblərarasındaəməkdaşlıqəlaqələriningenişləndirilməsiməq

sədilətəcrübəmübadiləsiaparılacaq.HəmçininAntalyaşəhərinintarixi
yerlərinəekskursiyalartəşkilolunacaq.

“Akvarel təəssüratları” sərgilənəcək
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsi,MədəniyyətNazirliyi,
AzərbaycanRəssamlarİttifaqı,AzərbaycanDövlətRəsmQa-
lereyası,BeynəlxalqAkvarelCəmiyyətinin(İWC)Azərbaycan
nümayəndəliyivəXətaiSənətMərkəzininnəzdindəki“Xətai
akvarelqalereyası”nıntəşkilatçılığıiləyanvarın23-də“Akvarel
təəssüratları”adlısatış-sərgikeçiriləcək.

BeynəlxalqAkvarelCəmiyyətinin10illikyubileyinəhəsrolun
muşsərgiölkəmizdəsuluboyasənətinininkişafı,təbliği,busa
hədəçalışanrəssamlarınyaradıcılığınındəstəklənməsiməqsə
diləkeçirilir.

Xətai Sənət Mərkəzində
açılacaq sərgidə iştirak et
məkistəyənrəssamlarakva
rel (sulu boya) texnikasında
işlənmiş əsərlərinin keyfiy
yətli fotosunu və özü haqda
məlumatı (ad, soyad, əsə
rin adı və ölçüsü) iwsazer
baijan@gmail.com  email
ünvanınagöndərməlidirlər.
Birmüəllifbirneçəişgön

dərə bilər. Təqdim edilən
əsərlər arasından sərginin
təşkilatçıları tərəfindən hər
müəllifin1vəya2əsərisər
gidənümayişolunmaqüçün
seçiləcək.

Müraciətlərdekabrın30dəkqəbulolunur.Sərgininiştirakçıla
rınahədiyyəvəsertifikatlartəqdimediləcək.

“Hünərim bir asimandır”
Tələbə aktyorların ifasında tamaşa-kompozisiya təqdim olunub

Dünyaya yüz dəfə də gəlsəydi, yenə aktyor olardı...
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Azərbaycan jurnalistikasının ustadı
“Temrin” dərgisinin xüsusi sayı 

Şirməmməd Hüseynova həsr olunub
Dekabrın17-sifilologiyaelmləridoktoru,mətbuatxadi-
mi,Əməkdarjurnalist,professorŞirməmmədHüseynovun
(1924–2019)anadanolmasının97-ciildönümüdür.Şirməm-
mədHüseynovunmətbuattariximizin,AzərbaycanXalqCüm-
huriyyətinin,M.Ə.Rəsulzadə,Ü.Hacıbəyliirsininöyrənilməsivə
təbliğindəböyükxidmətlərivar.

Türkiyədə
nəşrolunan
“Temrin”dərgisi
ninnövbətinöm
rəsigörkəmli
alim,pedaqoq,
ustadjurnalist
Şirməmməd
Hüseynovahəsr
edilib.
“Azərbay

canqəzetəçi
liyininduayeni
Şirməmməd
Hüseynov”adlı
xüsusinömrə
Şirməmməd

HüseynovunvəfatıiləbağlıPrezidentİlhamƏliyevinimzaladı
ğınekroloqdan“Görkəmlialim,pedaqoqvəpublisist,əslziyalı
ŞirməmmədAğaməmmədoğluHüseynovunəzizxatirəsionu
tanıyanlarınqəlbindədaimyaşayacaqdır...”sözləriiləbaşlayır.
Dərgidəalimintərcümeyihalı,aforizməçevrilmişbəzideyim

ləri, ölkənin tanınmış alim və ictimai xadimləri, söz adamları,
Şirməmməd müəllimin həmkarları və tələbələrinin məqalə və
rəyləriyeralır.
MilliMəclisindeputatları–akademikRafaelHüseynovun“Us

tada vida”, fəlsəfə doktoru Cavanşir Feyziyevin “Şirməmməd
Hüseynovzirvəsi”,BakıDövlətUniversitetininrektoruElçinBa
bayevin“Həqiqətvələyaqətsimvolu”,professorCahangirMəm
mədlinin“ÖmrümüzünŞirməmmədHüseynovtəsəllisi”,profes
sorAlxanBayramoğlunun“Riyaziyyatçıjurnalist”,dosentdoktor
KönülNiftəliyevanın“Millitariximizinistiqlalsəhifələri”,tanınmış
jurnalistHikmətSabiroğlunun “Şirməmmədmüəllimindərsləri”
vəbaşqaməqalələrŞirməmmədHüseynovunşərəfiömüryo
luna işıq tutur, onuTürkiyənin akademik dairələrinə yaxından
tanıdır.
NəşrdəXalq şairiBəxtiyarVahabzadə,Xalq yazıçılarıAnar,

AfaqMəsud,mərhumakademiklərVasimMəmmədəliyev,Bə
kirNəbiyev,MilliMəclisindeputatlarıFazilMustafa,AqilAbbas,
ictimai xadimRamizAbutalıbov,akademikMuxtarKazımoğlu,
professorlarQuluMəhərrəmli,TofiqKöçərli,NəsimanYaqublu,
AzərbaycanMətbuatŞurasının sədriƏfatunAmaşov vəbaş
qalarınınŞirməmmədHüseynovhaqqındaxatirəvəfikirləridə
yeralıb.
YazılarŞirməmmədmüəlliminhəyatınınmüxtəlifdönəmlərini

əksetdirənfotolarlamüşayiətolunur.NəşrdəŞirməmmədHü
seynovunuzunmüddətyaxındostluqetdiyiBəxtiyarVahabza
dəninonahəsretdiyişeiriverilib.XalqşairiŞirməmmədHüsey
novhaqqındasəmimiduyğularınıbeləifadəetmişdi:
Şirməmməd–əxlaqın,haqqınözsəsi,
Ləyaqət,dəyanətmücəssəməsi!
“Temrin” dərgisinin “Şirməmməd Hüseynov” xüsusi sayına

daxil edilmişmətnlərin Türkiyə  türkcəsinə Əbdülqədir Özkan
uyğunlaşdırılıb,buraxılışınkoordinatoru jurnalistBəxtiyarSəli
movdur.

Yəqinbubənzətmədənənçoxelədoğ-
maLerikininxoşugələrdi,şəhid.Əgər
osıldırımqayaların,ovüqarlıdağların,
osaldaşlarınbağrınıyaranqarkimi

soyuqşəlalələrindiliolsaydı,sənimən-
dəndə,ondanda,hamımızdandayaxşı
vəsfedərdi,ayTərzan.Arxasınıvüqarlı
dağlarasöykəyibVətəniniazadəvəbütöv,
səmasınıdupduruvəaydın,uşaqlarını
amandavəbəxtəvərgörməkistəyənvə
buyoldacanındansipərquranigid...

Yaydaqızmarasfaltdanqaçıbsığındığım
səfalı Lerikdə sakinlər bir bilsən səni necə
vəsfetdilər.Eləbilözlərinikeçilməzdağların
arxasına,sıxmeşələrindərinliklərinə“həbs”
etmişbuadamlar,xüsusənyanağındaqışın
sazağının, yayın qızmarının allığını saxla
mış həmkəndlilərin, adınla öz qədimliyinə
vəəzəmətinəyenidənvarmışBibihonikəndi
sakinlərisənitəsvirüçünsözyarışınagirirlər.
Taleyin işinə bax, ucauca dağların, ya

şılyaşılmeşələrin, lapeləqatırdırnaqsa
lan qayaların arxasındangünəş kimi çıxıb
anamdediyinVətəninharayınataölkənino
başına,sanki,yelqanadındayetdin.Yetdin
ki,biznəvüqarına,nəəzəmətinə,nədəbö
yüklüyünə,azdaolsa,çatabilməyək,şəhid
TərzanQəhrəmanoğluHəşimov.
Onuyaxındantanımaqşansınasağlığın

da nail olmayanlar əbədiyyətindən sonra
min, milyon oldular. 44 günlük Vətən sa
vaşında,sözünəslmənasında,tarixyazan
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin seçilmişlərinin
yer aldığı taborda vuruşurduTərzan.Bəli,
bu əfsanəvi taborun 13 dost döyüşçüsün
dən,13ölümsüzşəhidindənbiriidio...
1989cuilin13aprelindəBibihonikəndin

dədünyayagözaçanTərzanınhərbsənə
tinəmarağıyetkinlikyaşınaçatandansonra
dahadaartır.Təbiiki,ailəmühitindəVətənə
sevgi,düşmənənifrəthissi iləyetişdirilmə
yindəbu istiqamətəyönəlməyindəözpa
yıvardı.Həqiqihərbixidmətəgələrkənbu
istəyinintəsadüfiolmadığını,adimaraqdan
həyatqayəsinəçevrildiyinianlayangəncar
tıqgələcəkyolunumüəyyənedir.O,xidmə
tinibaşavurubkəndlərinəqayıdır,birmüd
dəttəsərrüfatlaməşğulolur.Ancaqiçindəki
səs,beyninəhakimdüşüncəonutəslimedir
vəömrünühərbəbağlayır.

TərzanHəşimov2010cuildəgizirrütbə
sialırvəGəncədəkiNsaylıhərbihissədə
motoatıcı tağım komandirinin müavini və
zifəsində xidmətəbaşlayır. İlk vaxtdanqü
sursuz xidməti, çevikliyi, dərin zəkası və
qorxmazlığıiləkomandanlığındiqqətinicəlb
etməyibacarır.2011ci ildəXüsusiTəyinat
lıQüvvələrin kəşfiyyat qrupuna daxil edilir.

Yüksək vətənpərvərlik, insansevərlik də
yərlərionun fəaliyyətindəəsasşərtsayılır
dı. Kəşfiyyatçı kimi qorxmazlığı, çevikliyi,
müşahidələrin düzgün analizi həmişə ona
yaxşınəticələrqazandırırdı.Döyüşyoldaş
larınındediyinəgörə,eləəməliyyatolmayıb
ki,qarşıdanəliboşqayıtsın.
Təbiiki,bütünbukeyfiyyətlərivəənəsası

daVətəninəsarsılmaztellərləbağlılığıonu
xidmətgöstərdiyisahədədəucaldır...
2016cı ilin Aprel döyüşləri Ordumuzun

güc və qüdrətinin nümayiş məqamı kimi
onun da döyüş yolundan qırmızı xətt ilə
keçir.Budöyüşlərdəyaralansada,neytral
ərazidə şəhid olan hərbçi yoldaşını çıxar
maqla öz şücaətini göstərən Tərzanın bir
arzusuvaridi–Qarabağıişğaldanazadet
mək.Özükimibasılmaz igidləri,sarsılmaz

qəhrəmanlarıgördükcəməhzbuzəfərə,bu
tarixianadahaçoxtələsirdi.
Vətənini canından əziz bilən igid kəşfiy

yatçıApreldöyüşlərininardınca“Qüsursuz
xidmətəgörə”,AzərbaycanSilahlıQüvvələ
rinin95və100illiyiiləbağlımedallarlatəltif
olunur.
Gözlədiyigünyetişəndə–2020ciilsent

yabrın27dəVətənmüharibəsibaşlayanda
bütün silahdaşları kimi o da haqq savaşı
mızda ən qısa zamanda zəfərə yetmək
üçün canatırdı.Cəbrayıl vəFüzuli rayon
larının azadlığı uğrunda gedən ölümdirim
mücadiləsində onunöz imzası var.Müha
ribəyərabitəçigizirrütbəsindəqatılanTər
zantalışdiliiləyanaşıermənidilinidəmü
kəmməlbildiyindənbirneçədəfədüşmənlə
açıqrabitəyəgirməyə,onlardantexnikaları,
döyüşbirləşmələrihaqqındaməlumatlaral
mağamüvəfəqolur.Məhzbuüstünlüyünə
görədəsilahdaşları iləbirlikdəqeyribəra
bər qüvvələrlə döyüşlərdən dəfələrlə qalib
ayrılır.
Füzuli rayonunun azad olunması üçün

aparılanəməliyyatların,İkinciQarabağmü
haribəsininənağırdöyüşləriningetdiyiisti
qamətlərdənbirində,özüdəqeyribərabər
döyüşdə, təxminən 500 nəfərlik düşmənə
qarşıvuruşdaodaşəhadətidadır.Oktyab
rın19uqəhrəmanınsondöyüşüolur...
Prezident İlhamƏliyevinmüvafiq sərən

camları ilə ölümündən sonra “Vətən uğ
runda”, “Cəsurdöyüşçü”, “Cəbrayılınazad
olunmasına görə” və “Xocavəndin azad
olunmasınagörə”medallarıilətəltifedilib.
İndi bir zamanlar qayğısız uşaqlıq il

lərini keçirdiyi kəndlərinin ən hündür ye
rindəki məzarlıqda özünə əbədi məkan
quran şəhidimizin ataanasının – qaməti
oğuldərdindənbükülsədə,qürurdangöz
yaşlarınıgizlindəaxıdanatasıQəhrəman
kişinin,oğlununməzardaşını titrəkəlləri
iləsığallamaqdanusanmayananasıGül
çöhrə xanımın yeganə təsəllisi övladları
nınmilyonların qəlbində silinməz iz qoy
masıdır...

Həmidə NİZAMİQIZI

Lerik dağlarından da uca...

PoladHəşimov,Mübarizİbrahimov,AllahverdiBağırovvə
torpaqlarımızınazadlığıuğrundaşəhidolanminlərləqəh-
rəmanVətənövladları.Sizlərənali,müqəddəsvəşərəfli
zirvəninsahiblərisiniz.ÇünkisizVətəniucatutdunuz,onun

uğrundaözhəyatınızıqurbanverdiniz...

44 günlük Vətən müharibəsi
nin, bizi əzəli yurd yerlərimizə
qovuşduran haqq savaşımızın
biriliniarxadaqoyduq.Ancaqaz
qala hər gün Vətən fədailərinin
döyüşyolununyeniyenisəhifə
lərini oxuyur,onlarınmüqəddəs
amal uğrunda şücaətlərindən
qürurhissikeçiririk.Çünkionlar
bizə qalib xalq, qalib ölkə kimi
böyük fəxarət miras qoydular.
Xalqımızabuqüruruyaşadanla
raəbədiyyənminnətdarıq.
Vətənmüharibəsindənkeçən

müddət ərzində dövlət qurum
ları, ictimai təşkilatlar, ayrıayrı
müəssisələrtərəfindənşəhidlə
rin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi
məqsədiləmüxtəliftədbirlərhə
yatakeçirilir.Şəhidlərinqəbirüs
tüabidələri,xatirəkompleksləri
yaradılır, adları küçələrə, mey
danlara, müəssisə və təşkilat
lara, mədənimaarif ocaqlarına
verilir.Yaşadıqlarıevlərəbarel
yefəri vurulur, bəzilərinin işlə
diklərimüəssisələrdəxüsusigu
şələr,yaradılır,büstləriqoyulur.
PaytaxtınXətairayonuərazisin

dəki “Nobel”prospektininadıdə
yişdirilərək“8Noyabr”adlandırılıb.

BakıŞəhərİcraHakimiyyətin
dənverilənməlumatagörə,bu
günə qədər paytaxtın 40dan
çoxküçəsinəVətənmüharibəsi
şəhidlərininadlarıverilib.
PaytaxtınNərimanovrayonun

dakı “Ərdəbil” küçəsinə Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı, polkov
nik Zaur Nudirəliyevin, adı ol
mayan daha bir küçəyə isəVə
tənMüharibəsi Qəhrəmanı, baş
leytenantAzadHümbətovunadı
verilib.Artıq həmin küçələrə şə
hidlərinadıvəhaqqındaqısamə
lumatınolduğulövhələrvurulub.
Oktyabrın4də,Vətənmühari

bəsininilkgünlərində,polkovnik
Zaur Nudirəliyevin idarə etdiyi
“Su25”hücumtəyyarəsiverilən
döyüş tapşırığının yerinə yetiril
məsi üçünCəbrayıl rayonu isti
qamətində təyinolunmuşhədə
fə yaxınlaşan zaman Komanda
İdarəetməMəntəqəsinədüşmə
nin hava hücumundan müda
fiə vasitələrinin hazır vəziyyətə
gətirilməsi barədəməlumat da
xil olub. Buna görə də “Su25”
təyyarəsinin vurulma ehtimalı
yaranıb. Dərhal Z.Nudirəliyevə
geri qayıtmaq tapşırığı verilib.

HəminvaxtZaur,təyinolunmuş
hədəfə zərbə endirib geri qayı
dırdı.Bundan sonrao, çağırışa
cavabvermir.Çünki idarəetdiyi
təyyarə düşmən tərəfindən vu
rulmuşdu. Ağır yaralanmasına
baxmayaraq Z.Nudirəliyev təy
yarədən katapult edə bilərdi.
Amma o, əsir düşməmək və
düşmənədahabirzərbəvurmaq
üçün təyyarəni işğalçı ordunun
canlıqüvvəsinincəmləşdiyisən
gərəçırparaqşəhadətəyüksəlir.
Dövlətbaşçısınınmüvafiqsə

rəncamları iləZ.Nudirəliyevölü
mündənsonra“VətənMüharibə
si Qəhrəmanı” adına, həmçinin
“Vətənuğrunda”,Füzuli,Cəbra
yıl və Suqovuşanın azad olun
masına görə medallarına layiq
görülüb.

***
Şəhid baş leytenant Azad

Hümbətov da müharibə başla
yandanFüzuli,Qubadlı,Laçının
işğaldanazadolunmasıuğrunda
gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq
göstərərək düşmənin xeyli say
dacanlıqüvvəsinivətexnikasını
məhvedir.Tanktağımıkomandi
riolanAzadHümbətovözhəya
tını təhlükəyə ataraq düşmənin
5 tankını özmövqelərimizə gə
tirməyənailolur.Döyüşzamanı
komandiri olduğu tank minaya
düşür. Özü ayağından yaralan
sa da, tankı idarə edən mexa
nikin daha ağır xəsarət aldığını
görərəközündəgüctoplayırvə
yaralısilahyoldaşını25kmçiy
nindədaşıyaraqmeşəərazisinə
gətirir. Çətinliklə iki gün yaralı
halda döyüş yoldaşını daşıyır.
Nəhayət, iki gündən sonra öz
döyüşpostlarınagəlibçatabilir.

BundansonraAzadınvəziyyəti
ağırlaşdığınagörəonumüalicə
almaq üçünBeyləqana göndə
rirlər. Lakin o, müalicəsini ya
rımçıq qoyaraq yenidən döyüş
meydanına qayıdır. Ailəsi isə
onun yaralı vəziyyətdə olma
sından, müalicəsini yarımçıq
qoyubyenidəndöyüşmeydanı
na qayıtmasından yalnız şəhid
olandansonraxəbərtutur.Azad
Hümbətov oktyabrın 27də La
çın uğrunda gedən döyüşlərdə
qəhrəmancasınaşəhidolur.
Dövlətbaşçısınınmüvafiqsə

rəncamları iləA.Hümbətov ölü
mündən sonra “Vətən Müha
ribəsi Qəhrəmanı” adına layiq
görülüb,“Vətənuğrunda”,Füzuli
vəXocavəndinazadolunmasına
görəmedallarıilətəltifolunub.

***
Paytaxtın Binəqədi rayonun

da küçələrdən birinə şəhid jur
nalist Məhərrəm İbrahimovun
adıverilib.
Bu barədə rayon İcra Haki

miyyətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, “Sahilboyu” küçəsi
bundan sonra şəhid jurnalistin
adınıdaşıyacaq.
İşğaldan azad olunmuş əra

zilərdə çəkiliş həyata keçirən
jurnalistləri aparan nəqliyyat va
sitəsiiyunun4dəKəlbəcərrayo
nununSusuzluqkəndiərazisində
tankəleyhinəminayadüşmüşdü.
Nəticədə AZƏRTACın müxbiri
Məhərrəm İbrahimov, AzTVnin
operatoru Sirac Abışov və Kəl
bəcərRayonİcraHakimiyyətinin
nümayəndəsiArifƏliyevhəlakol
muşdu.PrezidentİlhamƏliyevin
sərəncamı iləhərüçşəhid3cü
dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeniilətəltifedilib.

***
Qeydedəkki,paytaxtınSura

xanı rayonunda Vətən mühari
bəsişəhidləriOrxanHüseynov,
Samir Əliyev, Nazim Kirxlarov,
Səbuhi Orucov, Ruslan Rəcə
bov, Surxay Noçuyev, Rəşad
Quliyev, Elçin İsmayılov, Xətai
rayonunda Ceyhun Həsənov,
Milli Qəhrəman İlqar Mirzəyev

(Tovuzdöyüşlərişəhidi),Xeyrul
laİbrahimov,KamranKazımov,
Elvin Şükürlü, Sədi Musayev,
MalikƏliyev,NəcəfŞikarov,Hə
sənRzazadəvəHəmidAbbas
bəylininadlarıküçələrəverilib.
Bundanəlavə,CəmilSəlimov,

Ceyhun Nəhmətov, Ramiz Qa
sımov, Elçin Mansurov (Xəzər
rayonu); Adil İbrahimli, İbrahim
Abdullayev, Elman Babaxanov
(Nəsimirayonu);RəşadAbdulla
yev (Qaradağ rayonu); Əmirulla
Əliyev(Sabunçurayonu);Nurlan
Mustafayev,MirzəağaMəmməd
bağıroğlu,HəmidağaHüseynza
də(Yasamalrayonu);AbbasQa
sımov, Həmdəm Ağayev, Rufiz
Budaqov,OrxanCabbarov,Anar
Şükürov,CəmilNəcəfov,İbrahim
Sadıqlı, Nicat Səmədov, Elçin
Əzizovun (Binəqədi rayonu) da
adlarıəbədiləşdirilib.
Paytaxtla yanaşı bölgələrdə

də şəhidlərimizin əziz xatirəsi
nin əbədiləşdirilməsi istiqamə
tindəişlərdavametdirilir.
Xatırladaq ki, bu ilin iyulun

daNazirlərKabinetininmüvafiq
qərarı ilə “Şəhid adının əbədi
ləşdirilməsi və şəhid ailələrinə
edilən güzəştlərin tətbiqi Qay
daları”ndadəyişiklikedilib.
Həminvaxtadəkqüvvədəolan

qaydalara əsasən, yerli rayon
(şəhər)icrahakimiyyətiorqanla
rıAzərbaycanınMilliQəhrəma
nı olan, habelə vətən uğrunda
döyüşlərə görə azı iki ordenlə
təltifolunanşəhidlərinadlarıkü
çələrə,meydanlaraverilirdi.Də
yişikliyəəsasən,VətənMühari
bəsiQəhrəmanıolanşəhidlərin
dəadları küçələrə,meydanlara
veriləcək. Şəhidlərin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi üçün ən azı
ikiordenlətəltifolunmailəbağlı
şərt isə ləğvolunub.Həmçinin,
rayon (şəhər) icra hakimiyyəti
orqanları tərəfindənAzərbayca
nın Milli Qəhrəmanı və Vətən
MüharibəsiQəhrəmanolan şə
hidlərinbüstləriqoyulacaq.

Nurəddin MƏMMƏDLİ

Şəhidlər  adına...
Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının adları 

paytaxtın 40-dan çox küçəsində yaşadılacaq

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi” 

AzərbaycanDövlətMə-
dəniyyətvəİncəsənət
Universiteti(ADMİU)
Muzeyşünaslıqka-

fedrasınınmüdiri,dosent
YeganəEyvazovanın“Tarixvə
mədəniyyətabidələrininmü-
hafizəsi”dərsliyinəşrolunub.

ADMİUdan bildirilib ki, ey
niadlı fənnin tədrisiüçünnəzər
də tutulmuş dərslik abidələrin
mühafizəsi istiqamətində dövlət
siyasətinə, bu sahədə beynəl
xalq standartlardan irəli gələn
tələblərə uyğun şəkildə yazılıb.

Nəşrə mövzuların şərhinə ay
dınlıq gətirilməsi məqsədilə il
lüstrasiyalar,cədvəlvəsxemlər,
digərzərurisayılansənədlərdən
ibarətəlavələrdədaxiledilib.
Dərslikdə tarix və mədəniy
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Uğur lu ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti ilə mə-

də niy yət xə zi nə mi zə töh fə lər ve rən 
sə nət kar lar dan bi ri də Əmək dar in-
cə sə nət xa di mi Sa dıq Şə rif za də olub. 

Gör kəm li sə nət kar təs vi ri sə nə tin sü jet li 
tab lo, port ret və mən zə rə janr la rın da bir-
bi rin dən ma raq lı əsər lər ya ra dıb. 

Sa dıq Hü seyn oğ lu Şə rif za də 5 de kabr 
1912-ci il də Cə nu bi Azər bay ca nın Ər də bil 
şə hə rin də dün ya ya göz açıb. Bir müd dət-
dən son ra ailə si Ba kı şə hə ri nə kö çür. Sa-
dıq er kən çağ lar dan təs vi ri sə nə tə ma raq 
gös tə rir. Ə.Əzim za də adı na Rəs sam lıq 
Tex ni ku mu nu bi ti rir. Son ra Ki yev Döv lət 
Rəs sam lıq İns ti tu tu na qə bul olu nur. Bu ra da 
gör kəm li sə nət us ta la rı Vo lokd ni, Tra xi men-
ko və Qri qor yev dən sə nə tin sir lə ri ni öy rə nir. 
Son ra öz xa hi şi ilə Su ri kov adı na Mosk va 
Döv lət Rəs sam lıq İns ti tu tu na də yi şi lir. Bir 
il bu ra da oxu yur, ins ti tu tun 5-ci kur sun da 
ikən Ba kı ya dö nür. On il dən ar tıq fa si lə siz 
ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti gös tə rir.

Dəz gah rəng kar lı ğı nın sü jet li tab lo, port-
ret və mən zə rə janr la rın da sə nət əsər lə ri 
ya ra dan Sa dıq Şə rif za də əsa sən ta ri xi və 
ədə bi möv zu la ra üs tün lük ve rir. Müəl li fi n 
sü jet li tab lo jan rın da “Üzüm yı ğı mı”, “Aşıq-
la rın de yiş mə si”, “Se vinc”, “Ab şe ron bağ la-
rın da”, “Ba har bay ra mı. Nov ruz”, “Ana lıq” 
və s. əsər lə ri sə nət se vər lər tə rə fi n dən ma-
raq la qar şı la nır. Rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın da 
zəh mət keş qa dın, ana ob ra zı apa rı cı yer 
tu tur. Bu mə na da onun yük sək pe şə kar lıq la 
ya rat dı ğı “Se vinc”, “Ana lıq” əsər lə ri ni qeyd 
et mək olar. 

Sə nət ka rın sü jet li tab lo la rın da mil li adət-
ənə nə və et noq ra fi k də yər lə ri miz öz ək si ni 
ta pıb. “Ba har bay ra mı. Nov ruz” əsə ri bö yük 
coş qu və atəş fə şan lıq la ke çir di yi miz Nov-
ruz bay ra mı nın təs vi ri nə həsr edi lib. 

Sa dıq Şə rif za də ey ni za man da diq qət-
çə kən port ret lər qa le re ya sı da ya ra dıb. 
Bu na mi sal ola raq onun “Ba bə kin port re-
ti”, “Nəimi nin port re ti”, “Sa bir Ba la xa nı da” , 
“İma dəd din Nə si mi nin port re ti” və baş qa la-
rı nı gös tər mək olar.

Sə nət şü nas, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi Zi yad xan Əli yev araş dır ma sın da ya zır 
ki, Ni za mi Gən cə vi adı na Mil li Azər bay can 
Ədə biy ya tı Mu ze yi nin si fa ri şi ilə Sa dıq Şə-
rif za də el mi və ədə bi ma te rial lar əsa sın da 
İma dəd din Nə si mi nin port re ti ni çə kir. Əsər 
mu ze yin el mi şu ra sın da bə yə ni lir. Qra fi k 
va rian tı dərs lik lər də və mət buat da dərc olu-
nur. An caq şairin ye ni ob ra zı nın ya ra dıl ma-
sı üçün 1969-cu il də açıq mü sa bi qə elan 
olu nur. Bir il da vam edən sə nət ya rış ma sı-
nın I tu ru baş tut mur. Rəs sam la ra töv si yə 
olu nur ki, ruh dan düş mə sin lər. Bu is ti qa-
mət də ax ta rış la rı da vam et dir sin lər. Son da 
mün sifl  ər he yə ti SS Rİ Xalq rəs sa mı Mi ka-
yıl Ab dul la ye vin əsə ri ni qa lib elan edir.

Sa dıq Şə rif za də nin çək di yi port ret də mü-
sa bi qə nin uğur lu əsər lə rin dən he sab olu-
nur...

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, rəs sam 
ay rı-ay rı vaxt lar da Nə si mi nin port re ti ni beş 
də fə çə kib. Bu da rəs sa mın gör kəm li sə-
nət ka rın bən zər siz ya ra dı cı lı ğı na vur ğun-
lu ğu ilə izah edi lir. Müəl lif həm çi nin bö yük 
şair Mə həm məd Fü zu li nin su rə ti ni də kə-
ta na kö çü rüb. Da hi şairin yor ğun du ru şu, 
za man və dövr dən na ra zı çöh rə si seyr çi-
ni dü şün dü rür. Rəs sa mın ma raq do ğu ran 
əsər lə rin dən bi ri də “Mol la Nəs rəd di nin 
port re ti”dir. O, bö yük ya zı çı-dra ma turq 
Cə lil Məm məd qu lu za də nin ob ra zı nı realist 
tərz də və bə dii-es te tik öl çü yə uy ğun şə kil-
də ya ra dıb. 

Tə biət gö zəl lik lə ri S.Şə rif za də nin il ham 
mən bə yi olub. Bu na gö rə də gör kəm li fır-
ça us ta sı ma raq lı mən zə rə əsər lə ri ya ra-
dıb. Onun “Çay da bar ja”, “Dağ mən zə rə si. 
Şu şa”, “Şu şa da kü çə”, “Göy göl” və etüd lə ri 
ta ma şa çı nı özü nə cəlb edir. 

S.Şə rif za də teatr rəs sa mı ki mi də fəaliy-
yət gös tə rib. Ab dul la Şaiqin “Fit nə”, Lo pe 
de Ve qa nın “Se vil ya ul du zu”, İs lam Sə fər li-
nin “Göz hə ki mi”, Meh di Hü sey nin “Ca van-
şir”, Sü ley man Rüs tə min “Qa çaq Nə bi”, Şı-
xə li Qur ba no vun “Əcəb işə düş dük”, Mir zə 
İb ra hi mo vun “Kənd çi qı zı” və baş qa əsər-
lə rin ta ma şa la rı na uğur lu səh nə tər ti ba tı 
ve rib. Sə nət kar 1952–1960-cı il lər də “Kir pi” 
jur na lın da da ça lı şıb, dər gi nin məq səd və 
mə ra mı na uy ğun bir çox sa ti rik rəsm lər çə-
kib. 

Ya ra dı cı lıq uğur la rı yük sək qiy mət lən di ri-
lən sə nət kar 1959-cu il də “Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. 

Sa dıq Şə rif za də 2 yan var 1986-cı il də, 74 
ya şın da Ba kı da və fat edib.

S.FƏRƏCOV

Azərbaycan
17 de kabr 1905 – Xalq şairi Os man Sa rı vəl li (Os man Ab dul-

la oğ lu Qur ba nov; 1905 – 3.7.1990) Qa zax ra yo nu nun Sa rı vəl li 
(İkin ci Şıx lı) kən din də ana dan olub. “Gə tir, oğ lum, gə tir!” poema sı 
XX əsr Azər bay can poezi ya sı nın gö zəl nü mu nə lə rin dən dir. Söz-
lə ri nə mah nı lar ya zı lıb.

17 de kabr 1924 – Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, mət buat xa di mi, 
Əmək dar jur na list, pro fes sor Şir məm məd Ağa məm məd oğ lu Hü-
sey nov (1924 – 24.6.2019) Şə ki də do ğu lub. Mət buat ta ri xi mi zin, 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin, M.Ə.Rə sul za də, Ü.Ha cı bəy li ir si nin öy rə-
nil mə si və təb li ğin də bö yük xid mət lə ri var. 

17 de kabr 1987 – Ta nın mış rəng kar Fər had İb ra him oğ lu Ha cı-
yev (29.8.1929 – 1987) və fat edib. Azər bay can da bər pa rəs sam-
lı ğı nın əsa sı nı qo yub. 

17 de kabr 1993 – Xalq ya zı çı sı, dra ma turq, ic ti mai xa dim, So-
sialist Əmə yi Qəh rə ma nı Mir zə Əj dər oğ lu İb ra hi mov (28.10.1911 
– 1993) və fat edib. “Gə lə cək gün”, “Bö yük da yaq” ro man la rı,  
“Hə yat”, “Kənd çi qı zı” pyes lə ri və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. 

18 de kabr 1928 – Ta nın mış xa nən də Qu lu Rüs təm oğ lu Əs-
gə rov (1928 – 11.6.1987) Sal yan ra yo nun da do ğu lub. Mu ğam 
və xalq mah nı la rı nın bən zər siz ifa çı sı olub, ope ra ta ma şa la rın da 
Məc nun (Ü.Ha cı bəy li – “Ley li və Məc nun”), Şah İs ma yıl (M.Ma-
qo ma yev – “Şah İs ma yıl”) və s. rol lar da çı xış edib.

18 de kabr 1930 – Ta rix elm lə ri dok to ru, pro fes sor Sü ley man 
Sər dar oğ lu Əli yar lı (1930 – 16.1.2014) Bey lə qan ra yo nu nun Şah-
se vən kən din də ana dan olub. “Azər bay can ta ri xi üz rə qay naq lar”, 
“Azər bay can türk lə ri nin et no ge ne zi” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

18 de kabr 1934 – Şair, dra ma turq, pub li sist Tey yub Qur ban 
(Tey yub Yar məm məd oğ lu Qur ba nov; 1934-2018) ana dan olub. 

18 de kabr 1957 – Ya zı çı, dra ma turq, şair Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Əy yub Cəb ra yıl oğ lu Ab ba sov (1905-1957) və fat edib. 
Zən gə zur qə za sı nın Şə ki kən din də do ğu lub. “Zən gə zur” ro ma nı, 
“Şə fəq”, “Ba har nəğ mə si” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir. Ba kı Teatr 
Mək tə bi nin di rek to ru olub.

19 de kabr 1921 – Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq rəs sa mı, 
Döv lət mü ka fa tı laureatı Mi ka yıl Hü seyn oğ lu Ab dul la yev (1921 
– 21.8.2002) Ba kı da ana dan olub. “Çəl tik çi qız lar”, “İma dəd din 
Nə si mi” və s. məş hur əsər lə rin, “Də də Qor qud” das ta nı, M.Fü-
zu li nin “Ley li və Məc nun” poema sı nın nəşr lə ri nə il lüst ra si ya la rın, 
“Ni za mi” met ro stan si ya sı nın bə dii tər ti ba tı nın müəl li fi  dir. “Hin dis-
tan” sil si lə si nə gö rə Cə va hir ləl Neh ru mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

19 de kabr 1947 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, dra ma-
turq Rəh man Ba lar za oğ lu Əli za də (1947 – 16.3.2013) Ba kı da 
do ğu lub. Gənc lər Teat rın da, Azər bay can Döv lət Kuk la Teat rın da 
baş re jis sor iş lə yib. 20-dən çox pye sin müəl li fi  dir.

19 de kabr 1950 – Xalq ar tis ti Gül şən Ağa da daş qı zı Qur ba no-
va (1950 – 17.11.2006) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın-
da çı xış edib. Ki no da, te le vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob-
raz lar ya ra dıb.

20 de kabr 1905 – Ədə biy yat şü nas Ata ba ba Daş də mir oğ-
lu Mu sa xan lı (1905 – 14.8.1941) Ba kı da do ğu lub. “Ki ta bi-Də də 
Qor qud”un ilk təd qi qat çı la rın dan bi ri dir. Rep res si ya qur ba nı olub.

20 de kabr 1925 – İlk azər bay can lı qa dın – fəl sə fə elm lə ri dok-
to ru, pro fes sor Şü ku fə Şa mil qı zı Mir zə ye va (1925 – 9.10.1980) 
Ağ dam ra yo nu nun Gü lab lı kən din də do ğu lub. Es te ti ka ta ri xi və 
nə zə riy yə si nə dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir.

20 de kabr 1939 – Teatr şü nas, sə nət şü nas lıq na mi zə di Məm-
məd şah Qə dim oğ lu Ata yev (1939-2011) ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da trup pa mü di ri iş lə yib.

20 de kabr 2014 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Oq-
tay Se yid Hü seyn oğ lu Sa dıq za də (21.2.1921 – 2014) və fat edib. 
“Na tə va nın port re ti”, “Hü seyn Ca vi din alə mi” trip ti xi və s. tab lo la-
rın müəl li fi  dir. 

21 de kabr 1913 – Ta nın mış şair, tər cü mə çi Ələk bər Zi ya tay 
(Ələk bər Hə sən oğ lu Cə fə rov; 1913 – 2.7.1982) Gən cə də do ğu-
lub. Bir çox şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib. Rus di lin dən ədə bi tər-
cü mə lər edib.

21 de kabr 1916 – Ya zı çı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Sü ley man 
Və li oğ lu Və li yev (1916 – 7.3.1996) Ba kı nın Ra ma na kən din də do-
ğu lub. “Mü ba hi sə li şə hər”, “Dü yün lər” ro man la rı nın müəl li fi  dir. “Şor 
cül lü tü” po ves ti əsa sın da “Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” fi l mi çə ki lib.

21 de kabr 1922 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı, Əmək dar elm xa di mi 
Kam ran Da daş oğ lu Məm mə dov (1922 – 6.4.1989) ana dan olub. 

21 de kabr 1923 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Tü kəz ban 
Mə hər rəm qı zı İs ma yı lo va (1923 – 24.3.2008) ana dan olub. İfa çı-
lıq la ya na şı, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib. 

21 de kabr 1923 – Gör kəm li ta rix çi və şərq şü nas, aka de mik, 
So vet İt ti fa qı Qəh rə ma nı Zi ya Mu sa oğ lu Bün ya dov (1923 – 
21.2.1997) As ta ra da ana dan olub. Azər bay can Elm lər Aka de mi-
ya sı Şərq şü nas lıq İns ti tu tu na rəh bər lik edib. Aka de mi ya nın vit se-
pre zi den ti (1990-1997), Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995-1997) olub.

21 de kabr 1929 – Mə də niy yət və elm xa di mi Za kir Nə ri man oğ-
lu Ba ğı rov (1929 – 31.3.1989) Şu şa da ana dan olub. 1971-1988-
ci il lər də Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri iş lə yib, 
Ali So ve tin de pu ta tı olub. 

21 de kabr 1952 – Ta nın mış rəs sam, şair, tər cü mə çi Adil Mir se-
yid (Adil Mir se yid oğ lu Ba xı şov; 1952-2014) ana dan olub.

Dünya 
17 de kabr 1830 – Fran sız ya zı çı sı Jül de Qon kur (Ju les de 

Gon court; 1830 – 20.6.1870) ana dan olub. Ya zı çı Ed mon de 
Qon ku run (1822-1896) ki çik qar da şı dır. Fran sa nın ən nü fuz lu 
ədə bi təl ti fi  olan Qon kur mü ka fa tı on la rın şə rə fi  nə tə sis edi lib.

17 de kabr 1893 – Al man teatr re jis so ru və nə zə riy yə çi si Er vin 
Pis ka tor (Er win Pis ca tor; 1893-1966) ana dan olub.

18 de kabr 1921 – SS Rİ Xalq ar tis ti, akt yor, sirk us ta sı Yu ri Vla-
di mi ro viç Ni ku lin (1921 – 21.8.1997) ana dan olub. Çə kil di yi fi lm-
lər: “Qaf qaz əsi ri”, “Bril yant əl”, “Qo ca qul dur lar”, “Mü qəv va” və s. 
Mosk va Sir ki nə rəh bər lik edib.

19 de kabr 1864 – Al man bəs tə ka rı Adolf Zan ber ger (Adolf 
Sand ber ger; 1864-1943) ana dan olub.

19 de kabr 1915 – Fran sız mü ğən ni si və akt ri sa sı Edit Piaf (Edith 
Piaf – Edith Giovan na Gas sion; 1915 – 10.10.1963) ana dan olub.

20 de kabr 1873 – Türk şairi Meh met Akif Er soy (1873 – 
27.12.1936) İs tan bul da do ğu lub. Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin Döv lət 
Him ni nin (“İs tiq lal mar şı”), “Ça naq qa la şə hid lə ri nə” poetik das ta-
nı, “Haq qın səs lə ri” şeir lər top lu su və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

20 de kabr 1915 – Türk ya zı çı sı Əziz Ne sin (Meh met Nus ret 
Ne sin; 1915 – 6.7.1995) ana dan olub. Ki tab la rı bir çox xa ri ci dil lə-
rə çev ri lib, o cüm lə dən hə lə so vet döv rün də Azər bay can da (“Fut-
bol kra lı”, “Tax ta lı köy dən mək tub lar” və s.) çap olu nub.

21 de kabr 1639 – Fran sız dra ma tur qu Jan Ra sin (Jean-Bap-
tis te Ra ci ne; 1639 –21.4.1699) ana dan olub. “İfi  ge ni ya”, “Fed ra” 
ki mi dram la rı dün ya nın bir çox teatr la rın da səh nə yə qo yu lub.

21 de kabr 1840 – Türk şairi və ya zı çı sı, teatr xa di mi Na miq Ka-
mal (1840 – 2.12.1888) ana dan olub. Əsər lə ri: “İn ti bah”, “Cez mi”, 
“Şah”, “Və tən, ya xud Si list rə” və s.

21 de kabr 1917 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı (1972) laureatı Hen rix Böll (Hein rich Theodor Böll; 1917 – 
16.7.1985) ana dan olub. Əsər lə ri: “Saat onun ya rı sın da bil yard”, 
“Klounun gö zü ilə”, “Mə lək su sur du”, “Əs gər mi ra sı” və s.

Hazırladı:  Vüqar ORXAN

17–21 dekabrXatirə təqvimi

Təsviri sənət tarixində
onu yaşadacaq əsərlər var

Nizami “Xəmsə”sinə
müraciət edən rəssamlarımız

Da hi Azər bay can şairi və mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 
dün ya ədə biy ya tı ta ri xin də bir ilk ola raq ər sə yə gə tir di yi 
“Xəm sə” (beş lik) tü kən məz söz xə zi nə si, ey ni za man da 
Şərq in ti ba hın da özü nə məx sus ro lu olan bə dii əsər nü mu-

nə si dir. Ni za mi nin bə dii-poetik və fəl sə fi fi kir lə ri özün dən son-
ra kı şair lər tə rə fin dən mə nim sə ni lə rək da vam et di ril miş, Əmir 
Xos rov Dəh lə vi, Əli şir Nə vai ki mi söz us tad la rı da da xil ol maq la, 
Şər qin bir sı ra şair lə ri Ni za mi dən tə sir lə nə rək “Xəm sə” nü mu-
nə lə ri ya rat mış lar. 

XII əsr də Azər bay can ədə-
biy ya tı və ümu mən mə də niy yət 
sa hə sin də mü şa hi də olu nan 
çi çək lən mə də Ni za mi Gən cə-
vi ya ra dı cı lı ğı nın müs təs na ro-
lu ol muş dur. Hə min dövr lər dən 
baş la ya raq onun ya ra dı cı lı ğı na 
ədə biy yat xa dim lə ri ilə ya na şı, 
bir çox təs vi ri sə nət nü ma yən-
də lə ri də mü ra ciət edə rək “Xəm-
sə”yə da xil olan əsər lə rin sü jet-
lə ri nə  mi niatür lər çək miş lər.

XV əsr də “Xəm sə”yə çə ki lən 
ilk mi niatü rün müəl li fi  Pir Se yid 
Təb ri zi he sab edi lir. O, Şərq də 
ən məş hur rəs sam lar dan olan 
Kə ma ləd din Beh za dın müəl li mi 
ol maq la bə ra bər, həm də He rat 
rəs sam lıq mək tə bi nin in ki şa-
fın da xü su si xid mət lər gös tər-
miş dir. Pir Se yid Təb ri zi “Xəm-
sə”nin 1446-cı il də kö çü rül müş 
nüs xə si nə müx tə lif il lüst ra tiv 
şə kil lər çək miş dir. Onun əlin-
dən çı xan bu əl yaz ma nü mu nə-
si ha zır da İs tan bul da kı Top qa pı 
Sa ra yın da mü ha fi  zə olu nur. 

XV əs rin son la rı na aid nə fi s tər-
tib olu nan əl yaz ma lar dan bi ri də 
ta nın mış xət tat Ab dul Rə him tə-
rə fi n dən kö çü rü lə rək yük sək bə-
dii-es te tik zövq lə tər tib edil miş dir. 

XVI əsr də Ni za mi nin “Xəm-
sə”si ni kö çü rən, ey ni za man da 
il lüst ra si ya lar çə kən rəs sam lar-
dan Lüt val lah Təb ri zi ni qeyd edə 
bi lə rik. Onun 1501-ci il də tər tib 
et di yi əl yaz ma lar dan bi ri nə fi s 
gö rü nü şü nə və xət tat lıq sə nə-
ti nə gö rə di gər lə rin dən se çi lir. 
Hə min nüs xə 2 əl van fron tis pis, 
3 şmus ti tul və 6 sər löv hə dən 
iba rət dir. Sö zü ge dən əl yaz ma 
və L.Təb ri zi nin di gər əl yaz ma la-

rı nın bir his sə si Top qa pı Sa ra yı-
nın ki tab xa na sın da sax la nı lır. 

XVI əs rin or ta la rın dan eti ba-
rən Azər bay can rəs sam lıq sə-
nə ti ye ni in ki şaf mər hə lə si nə 
qə dəm qo yur. Döv rü nün ta nın-
mış rəs sa mı Sol tan Mə həm-
məd də məhz ya ra dı cı lı ğı nın ən 
məh sul dar döv rün də “Xəm sə” 
mi niatür lə ri çək miş dir. Rəs sa-
mın “Xəm sə”yə ilk mü ra ciəti 
1524-1525-ci il lər də kö çü rü lüb 
ta mam la nan nüs xə ilə baş la-
mış dır ki, Sol tan Mə həm məd 
bu nüs xə də “İs kən dər xa qa-
nın qə bu lun da” ad lı mi niatü rü 
həkk et miş dir. Sö zü ge dən nüs-
xə Nyu-York da kı Met ro po li ten 
Mu ze yin də sax la nı lır. Sol tan 
Mə həm məd “Xəm sə”çi rəs sam-
lar ara sın da rəng lə ri ahəng dar 
seç mə si və sü jet xət ti ni rəng lər 
va si tə si lə əks et dir mə si nə gö rə 
di gər lə rin dən fərq lən miş dir. 

Sol tan Mə həm mə din ya ra dı-
cı lıq iş lə ri ara sın da ona ən çox 
şöh rət gə ti rən əl yaz ma lar dan 
bi ri 1539-1543-cü il lər də kö çü rü-
lüb ta mam la nan, in sa nı hey ran 
edən il lüst ra si ya lar ilə bə zə dil miş 
əl yaz ma dır. Ha zır da Lon don da, 
Bri ta ni ya Mu ze yin də sax la nı lan 
əl yaz ma, Təb riz mi niatür mək tə-
bi nin xü su siy yət lə ri ni əks et dir-
mək lə ya na şı, həm də Ni za mi-
nin “ka mil in san” kon sep si ya sı nı 
özün də eh ti va edir. Bu əl yaz ma-
nın di gər lə ri nə nis bə tən da ha 
çox diq qət çək mə si nə sə bəb isə 
onun nəs tə liq xət tin də ya zıl ma sı 
və zə rif or na ment lər lə bə zə dil-
mə si, həm çi nin yük sək pe şə kar-
lıq nü mu nə si ki mi qiy mət lən di ri-
lən bə dii tər ti ba tı nın ol ma sı dır. 

Sol tan Mə həm məd ir si ni də-
rin dən mə nim sə miş və onun 
ir si ni da vam et dir miş mi niatür-
çü rəs sam lar dan bi ri də oğ-
lu Mir zə Əli Təb ri zi ol muş dur. 
Onun haq qın da XVI əsr  təz ki-
rə lə rin də mə lu mat ve ril sə də, 
rəs sam lıq ta ri xin də 3-4 əsə ri-
nin adı çə ki lir. Mir zə Əli ata sı 
Sol tan Mə həm məd dən bo ya-
kar lı ğın sir lə ri ni öy rən mək lə 
bə ra bər, həm də bə dii-poetik 
üs lub da olan əsər lər dən səh-
nə lə ri can lan dır ma ğı da mə-
nim sə yir və be lə lik lə, yu xa rı da 
qeyd et di yi miz 1539-1543-cü 
il lər də kö çü rü lən “Xəm sə” 
nüs xə si nə mi niatür lər çək mək 
üçün də vət ala raq bu işin öh-
də sin dən bö yük mə ha rət lə gə-
lir. 

Qeyd et di yi miz rəs sam la rın 
əl iş lə rin dən baş qa Or ta əsr-
lər dən müasir döv rü mü zə qə-
dər el mə mə lum olan və hə lə 
də təd qiq olun ma ğı göz lə yən 
say sız-he sab sız rəsm əsər lə ri 
var dır. Çün ki Ni za mi Gən cə vi 
ya ra dı cı lı ğı tək bir dövr üçün 
yox, bü tün dövr lər üçün ak tual 
olan möv zu la rı əha tə edir. İs tər 
el mi, is tər bə dii-poetik, es te tik, 
fəl sə fi , is tər sə də so siolo ji as-
pekt dən Ni za mi ya ra dı cı lı ğı öz 
uni kal lı ğı nı qo ru yub sax la yır. 
Bu ba xım dan Ni za mi nin ya rat-
dı ğı ta ri xi və bə dii per so naj la ra 
in cə sə nət də hər za man tə lə bat 
var dır. 

“Xəm sə” nüs xə lə ri nin nə fi s 
tər ti bat la kö çü rü lə rək ço xal dıl-
ma sın da ro lu olan xət tat və mi-
niatür çü rəs sam lar dan Təb riz 
mi niatür mək tə bi nin ye tir mə lə ri 
olan Mü zəff  ər Əli nin, Mir Mü-
zəffi    rin, Mir Se yi də li nin, Fər rux 
bə yin, Mə həm mə di nin, əs lən 
Xoy şə hə rin dən olan Mir zə Əli-
qu lu nun ad la rı nı da çək mək 
la zım dır. On lar əl yaz ma la ra 
tək cə rəsm əsər lə ri çək mə-
miş, həm də on la rın üzü nü 
kö çü rə rək ye ni nüs xə lə rin ya-
ra dıl ma sın da iş ti rak et miş lər. 

Bil di yi miz ki mi, or ta əsr lər də 
Azər bay can da çap ma şın la rı 
möv cud de yil di və əl yaz ma lar 
xət tat lar, ka tib lər, həm çi nin qeyd 
et di yi miz rəs sam lar ki mi gö zəl 
və nə fi s xət lə yaz ma ğı ba ca ran 
mi niatür us ta la rı tə rə fi n dən kö-
çü rü lə rək ye ni nüs xə əl də olu-
nur du. Ək sər hal lar da bu nüs-
xə lər döv lət xa dim lə ri nə hə diy yə 
olu nur du. Qeyd edək ki, bir sı ra 
rəs sam lar bu əl yaz ma la rı si fa riş 
üçün yox, cə miy yə tin maarif-
lən mə si məq sə di lə kö çü rə rək 
məd rə sə və rə səd xa na ki tab-
xa na la rı na ve rir di lər. Bu nun da 
nə ti cə si ola raq bu gün Azər bay-
can da Mə həm məd Fü zu li adı na 
Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun fon dun-
da 40 min dən çox əl yaz ma nüs-
xə si sax la nı lır və xü su si şə rait də 
mü ha fi  zə olu nur. 

XX əsr də Ni za mi ya ra dı cı lı ğı, 
xü su si lə “Xəm sə” epi zod la rı na 
çə ki lən rəsm lər əv vəl ki il lər dən 
üs lub və ahəng dar lıq ba xı mın-
dan fərq lən sə də, Ni za mi ya ra-
dı cı lı ğı nın əsa sı nı təş kil edən 
baş lı ca ide ya lar bu əsər lər də 
də öz ək si ni tap mış dır. Ə.Ha-
cı yev, Q.Xa lı qov, İ.Axun dov, 
K.Ka zım za də, M.Ab dul la yev 
ki mi sə nət kar lar Azər bay can 
ədə biy ya tı klas sik lə ri nin, xü su-
si lə Ni za mi nin “Xəm sə”si nə bir 
çox il lüst ra si ya lar çək miş lər. 

Mi ka yıl Ab dul la yev haq qın da 
xü su si qeyd et mək la zım dır ki, 
o, “Xəm sə”də ki möv zu la ra da-
ha çox mü ra ciət edən rəs sam-
lar dan bi ri dir. Onun rəsm lə ri 
əsər lər də ki sü jet və epi zod la rı o 
qə dər də qiq və də rin his siy yat-
la ifa də et miş dir ki, in sa nı hə min 
döv rün ab-ha va sı na apa rır. Ba-
kı met ro su nun “Ni za mi” stan si-
ya sın da M.Ab dul la ye vin “Xəm-
sə”yə çək di yi mo zaik rəsm lə ri 
həkk olun muş dur. On la rın ara-
sın da “Xəm sə”dən elə təs vir lər 
var ki, rəs sam lıq ta ri xin də ilk 
də fə Mi ka yıl Ab dul la yev tə rə fi n-
dən çə kil miş dir. Bun lar “Nəq qaş 
Ma ni”, “Kər pic kə sən ki şi nin das-
ta nı”, “Da ra nın ölü mü”, “Məc nun 
və ata sı” və s. nü mu nə lər dir. 

Elminə HƏSƏNOVA
Azərbaycan  Dövlət Rəsm 

Qalereyasının elmi işçisi



Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı Əməkdar incəsənət xadimi, 
bəstəkar Ruhəngiz Qasımovaya əzizi 
Süleymanov Vasif Ələkbər oğlunun 

vəfatı ilə əlaqədar kədərləndiyini bildirir və 
dərin hüznlə başsağlığı verir. 

Allah rəhmət eləsin. 
***

“Çıraqqala-Şabran” Dövlət Tarix-Mədəniyyət Qoruğunun kollektivi 
qoruğun direktoru Rüfət Nuriyevə həyat yoldaşı

Nuriyeva Alla Səməd qızının
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
***

Xanlar Məmmədov, Müsəllim Həsənov, Elşən Əliyev, Süleyman 
Qaradağlı, Vüqar Əliyev jurnalist həmkarları Elxan Salahova qardaşı

Yavər Salahovun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Allah rəhmət eləsin.
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“Azərxalça”ASC-ninxalçalarınövbətidəfəMoskvasakinlə-
rinətəqdimolunub.Moskvanınməşhurməkanlarındanbiri
–KöhnəArbatdaAzərbaycanmətbəxivəmədəniirsininbir
aradatəqdimolunduğu“Caspian”restoran-qalereyasında
təşkilolunmuşgecədəAzərbaycanınRusiyadakısəfiriPolad
Bülbüloğlu,ticarətnümayəndəsiRuslanƏliyev,“Azərxalça”
ASC-ninİdarəHeyətininsədriEminMəmmədoviştirakediblər.
GecəyəRusiyanıntanınmışdizaynerləridəqatılıb.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Po lad Bül bü loğ lu hər kə si 
Azər bay can ge cə sin dən sa-
lam la yıb.

Emin Məm mə dov təd bir 
iş ti rak çı la rı nın bir da ha Azər-
bay can xal ça la rı na hey ran 
qa la caq la rın dan əmin li yi ni 
ifa də edə rək, “Azər xal ça” 
ASC-nin bü tün ye ni lik lə rə 
və ma raq lı tək lif ə rə açıq ol-
du ğu nu və di zey ner lər dən 
cəlbe di ci əmək daş lıq tək lif-
lə ri göz lə di yi ni vur ğu la yıb.

“EL LE De co ra tion” jur na lı nın baş re dak to ru Alek sey Do roj kin 
də gə lə cək də “Azər xal ça” ASC ilə bir gə əmək daş lı ğa ha zır ol-
duq la rı nı, sər gi za ma nı Azər bay can xal ça la rı na du yu lan ma ra ğı 
xü su si qeyd edib.

Təd bir iş ti rak çı la rı na ümu mi lik də həm klas sik, həm də mo dern 
xal ça kol lek si ya la rın dan iba rət 56 xal ça təq dim edi lib. On la rın 
ək sə riy yə ti Qa ra bağ xal ça la rı dır.

Təd bi rin rəs mi his sə si 
Azər bay can xal ça la rın dan 
iba rət ümu mi sər gi, “Azər-
bay can xal ça la rı nın ye ni hə-
ya tı” ad lı təq di mat, xal ça la rın 
to xun ma pro se si ni izah edən 
us tad dər sin dən iba rət olub. 
Son ra qo naq la ra Azər bay can 
mil li mət bə xi nin təam la rı, şə-
rab lar və Azər bay can dan xü-
su si də vət olun muş sə nət çi lər 
– Riad Məm mə dov və As lan 
Əh mə do vun ifa sın da kon sert 
proq ra mı təq dim olu nub.

“Azər bay can xal ça la rı “Cas pian” sa hi lin də” ad lı ge cə nin təş-
ki lat çı la rı Azər bay can Res pub li ka sı nın Ru si ya Fe de ra si ya sın-
da kı Sə fir li yi, Azər bay ca nın Ru si ya da kı Ti ca rət Nü ma yən də li yi, 
“Azər xal ça” ASC və “De ta li” Di zayn Mək tə bi dir. Məq səd Azər-
bay can xal ça la rı nı məhz nü fuz lu di zay ner lə rin diq qə ti nə çat dır-
maq, on lar la əmək daş lıq üçün zə min ya rat maq dır.

Elçin Əzizov “Birlik ulduzları”nın laureatı olub
Məşhurvokalçı,RusiyaBöyükTeatrınınsolistiElçinƏzizov“Bir-
likulduzları”mükafatının2021-ciilüzrəlaureatıolub.

MDB-nin Hu ma ni tar 
Əmək daş lıq Şu ra sı və 
Döv lət ləra ra sı Hu ma ni tar 
Əmək daş lıq Fon du (DHƏF) 
tə rə fin dən tə sis edil miş 
“Bir lik ul duz la rı” mü ka fa tı 
hu ma ni tar sa hə də əl də edi-
lən ən yük sək nailiy yət lə rə 
gö rə ve ri lən mü ka fat dır. Bu 
il 9 öl kə nin nü ma yən də si bu 
mü ka fa ta la yiq gö rü lüb. On-
la rın ara sın da Azər bay ca nın Xalq ar tis ti, Bö yük Teat rın so lis ti, 
ope ra mü ğən ni si El çin Əzi zov, gör kəm li şair, ya zı çı, ic ti mai xa-
dim Ol jas Sü ley me nov (Qır ğı zıs tan), MDB Mİ-nin rek to ru Ana to li 
Tor ku nov (Ru si ya) və baş qa la rı var.

“Bir lik ul duz la rı” və “De büt lər bir li yi” mü ka fat la rı laureat la rı na 
mü ka fat la rın təq di met mə mə ra si mi de kab rın 21-də Mosk va da 
ke çi ri lə cək. 

Baş redaktor: Vüqar Əliyev

Ünvan: AZ 1012, Bakı şəhəri, Moskva prospekti 1D 
 Dövlət Film Fondu, 5-ci mərtəbə 

Telefon:  (012) 431-28-79 (baş redaktorun müavini)  
  431-57-72 (redaktor) 
  430-16-79; 530-34-38 (müxbirlər) 
  511-76-04 (mühasibatlıq, yayım) 
E-mail: qazet@medeniyyet.az
Lisenziya № AB 022279  
İndeks: 0187
Qiyməti: 60 qəpik

“Mədəniyyət” qəzetinin kompüter mərkəzində səhifələnib, 
“Azərbaycan“ nəşriyyatında çap olunub. 
Tiraj: 5146
Sifariş: 2705
Buraxılışa məsul: Fariz Yunisli

Yazılardakı faktlara görə müəlliflər cavabdehdir. 
Qəzetdə AZƏRTAC-ın materiallarından da istifadə edilir.

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

əvvəli səh. 1-də
Rəs sam Şəh la Ab ba so va təq-

dim et di yi sər gi ba rə də da nı şıb 
və bil di rib ki, bir çox yer lər də 
Ni za mi Gən cə vi nin əsər lə ri nə 
mi niatür lər də rast gə li nir. La kin 

o, Ni za mi Gən cə vi möv zu su na 
fərq li priz ma dan ya naş ma ğa və 
bə dii dü şün cə lə ri ni da ha mo nu-
men tal for mat da ipək üzə rin də 
can lan dır ma ğa ça lı şıb. Rəs sam 
bil di rib ki, ha zır la dı ğı “Yed di gö-

zəl” mo tiv li ba ti ka əsər lə rin də hər 
gö zə lin aid ol du ğu öl kə nin me-
mar lıq və or na ment lə rin dən is ti-
fa də edi lib, rəng lər də gö zəl lə rin 
təm sil et dik lə ri rəng lər əsa sın da 
se çi lib, həm çi nin ipək par ça üzə-
rin də qa rı şıq – is ti və so yuq ba tik 
tex ni ka dan is ti fa də olu nub.

Ta nın mış al ma ni ya lı şərq şü-
nas alim Mi xael Hess isə mə ru-
zə sin də Şərq fəl sə fi-ic ti mai və 
bə dii-es te tik dü şün cə ta ri xi nin 
gör kəm li nü ma yən də lə rin dən 
bi ri olan Ni za mi Gən cə vi nin hə-
yat və ya ra dı cı lı ğın dan ət raf ı 
bəhs edib. O, şairin ya şa dı ğı 

döv rün ədə bi-bə dii mü hi ti və 
ic ti mai-si ya si pro ses lə rin dən 
söz aça raq, Ni za mi ni ye tiş di-
rən mü hi ti təs vir edib. Ni za mi nin 
müx tə lif dil lə ri də rin dən bi lən bir 
mü tə fək kir ki mi sə ciy yə lən di rən 
M.Hess məhz bu dil bil gi si sa-
yə sin də onun ge niş eru di si ya 
sa hi bi ol du ğu nu diq qə tə çat dı-
rıb, şairin “Xəm sə”si nin Şərq 
ədə biy ya tı ilə ya na şı, Qərb ədə-
biy ya tın da da gös tər di yi tə sir və 
əks-sə da dan da nı şıb.

Təd bir də Ni za mi nin söz lə ri nə 
bəs tə lən miş mu si qi par ça la rı vi-
deoçarx ki mi nü ma yiş olu nub.

Qazaxıstanda səkkizinci “qızıl adam” 
muzeyə qoyulub

Qazaxıstandaarxeoloji
qazıntılarzamanıtapılan
səkkizinci“qızıladam”
muzeyeksponatınaçev-
rilib.QazaxıstanınMilli
MuzeyindəBöyükÇölün
qədimincəsənətvətex-
nologiyazalındaTaskop
kurqanındantapılan“qı-
zıladam”ınelmirekonst-
ruksiyasıtəqdimolunub.

2019-cu il də Ak to be vi la yə tin də 
ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı ta pı lan 
qə dim sar mat la rın li de ri nin ob ra zı nı 
can lan dır maq üçün bər pa çı la ra iki il 
la zım olub. Ak to be böl gə sin də ki Tas-
kop kur qan la rın dan bi rin də ta pı lan 
ar te fakt lar əsa sın da “qı zıl adam”ın 
təx mi ni ya şı nı müəy yən et mək 
müm kün olub. Alim lə rin fik rin cə, be lə 
pal tar la rı era mız dan əv vəl IV-III əsr-
lər də za də gan lar ge yi nir miş lər.

Qeyd edək ki, Qa za xıs tan ar-
xeoloq la rı nın tap dı ğı sək kiz “qı zıl 

adam”dan ən məş hu ru İs sık kur qa-
nın da aş kar la nıb. Ge yim lə rin zən-
gin de ko ra si ya sı na gö rə on la rı qı zıl 
ad lan dı rır lar. 

Xa tır la daq ki, Qa za xıs tan hö ku-
mə ti nin dəs tə yi ilə real la şan “Qı zıl 
adam”ın dün ya mu zey lə ri nə yü rü-
şü” sər gi la yi hə si 2018-2021-ci il lə-
ri əha tə edib. Sər gi Ba kı da da xil 
ol maq la 10-dan çox öl kə nin şə hər-
lə rin də apa rı cı mu zey lər də nü ma-
yiş olu nub.

CAVİD

Sankt-Peterburqda incəsənət festivalında 
“Azərbaycan musiqisi”

Sankt-Peter-
burqdakeçiri-
lən“DAİRAFEST”
Beynəlxalq
Şərqİncəsə-
nətiFestivalı
çərçivəsində
“Azərbaycan
musiqisi”adlı
konserttəşkil
olunub.

Kon sert də Əmək dar ar tist, xa nən də Qo çaq Əs gə ro vu 
tar da İb ra him Ba ba yev, ka man ça da El nur Mi ka yı lov, na-
ğa ra da Əmək dar ar tist Kam ran Kə ri mov mü şa yiət edib lər. 
Proq ram da Azər bay can xalq mah nı la rı, mu ğam və təs nif-
lər səs lə nib.

Kon sert proq ra mı UNES CO-nun eks per ti Sə nu bər Ba ğı-
ro va və Sankt-Pe ter burq Mə də niy yət İda rə si nin tə şəb bü sü 
ilə ger çək lə şib.

“DAİRA FEST” Bey nəl xalq Şərq İn cə sə nə ti Fes ti va lı Ru-
si ya nın şi mal pay tax tın da 2017-ci il dən ke çi ri lir. Fes ti val 
Şərq və Qərb in cə sə nə ti nin dialo qu plat for ma sı ki mi nə-
zər də tu tu lub. Buil ki fes ti val 27 no yabr – 10 de kabr ta ri xin-
də ke çi ri lib.

Vyanada “Yeddi gözəl”
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində 

batika sərgisi

Dekabrın15-dəMüslümMaqomayevadınaAzərbaycan
DövlətAkademikFilarmoniyasındaMacarıstanınAzərbay-
candakıSəfirliyi,“Nargis”fonduvəeyniadlıjurnalınbirgə
təşkilatçılığıiləkonsertvəyarmarkadanibarətxeyriyyəax-

şamıkeçirilib.Artıqənənəyəçevrilmişxeyriyyəlayihəsiikidost
ölkəninmədəniyyətinibirsəhnədəbirləşdirib.

Xey riy yə kon ser tin də Ma ca-
rıs tan Döv lət Xalq An samb lı 
səh nə ni Xalq ar tis ti, piano çu 
Mu rad Hü sey nov la bö lü şüb.

Ma ca rıs ta nın öl kə miz də ki 
sə fi ri Vik tor Se der ken yi bil di-
rib ki, sə fir lik Ye ni il bay ra mı 
ərə fə sin də müali cə yə eh ti ya cı 
olan uşaq lar üçün növ bə ti xey-
riy yə yar mar ka sı nı təş kil edib. 
Təd bi rin Azər bay can və Ma-
ca rıs tan ara sın da dip lo ma tik 
əla qə lə rin 30 il li yi nə (2022-ci 
il də qeyd olu na caq – red.) həsr 
olun du ğu nu vur ğu la yan sə fir 
de yib: “Xalq la rı mı zın mu si qi si 
or taq kök lə rə bağ lı dır. Ma ca rıs-
tan Döv lət Xalq An samb lı Ma-
ca rıs tan mu si qi si nin ən ori ji nal 
qo ru yu cu su dur. Ümid edi rəm, 

kon sert so nun cu ol ma ya caq, 
çün ki Bey nəl xalq Mu ğam Mər-
kə zi ilə an laş ma me mo ran-
du mu im za la nıb. İna nı ram ki, 
mu si qi xalq la rı mı zı da ha da ya-
xın laş dı ra caq”.

“Nar gis” fon du nun nü ma yən-
də si Nər min Məm mə do va bil-
di rib ki, hər il de kabr da təş kil 
olu nan xey riy yə kon ser ti bir çox 
ailə lə rə se vinc bəxş edib. Bi let 
sa tı şın dan əl də olu nan gə lir El-
mi– Təd qi qat Pe diat ri ya İns ti tu-
tu nun Uşaq Bər pa Müali cə Mər-
kə zi nə yön lən di ri lə cək. 

Kon sert də klas sik və ma-
car xalq mu si qi si, müx tə lif rəqs 
nöm rə lə ri təq dim olu nub.

Xey riy yə təd bi ri çər çi və sin də 
fi lar mo ni ya nın fo ye sin də təş kil 

olu nan yar mar ka da qo naq lar 
Ma ca rıs ta nın mil li şir niy yat la rı nı 
al maq im ka nı əl də edib lər. “Nar-
giz Art Stu dio” uşaq rəsm dər-
nə yi üzv lə ri nin çək di yi rəsm lər 
nü ma yiş olu nub.

Ma ca rıs tan Döv lət Xalq An-
samb lı na bey nəl xalq mü ka fat-
lar laureatı İst van Pal rəh bər lik 
edir. An sambl Kar pat böl gə si nin 

qə dim ta ri xə ma lik mə də niy yə-
ti ni ori ji nal folk lor re per tuarın da 
ya şa dır. 

Xey riy yə kon ser ti və yar-
mar ka sı “MOL Group” şir kə ti-
nin dəs tə yi ilə ke çi ri lib. “MOL 
Group” mər kə zi ofi si Bu da peşt-
də yer lə şən, Mər kə zi və Şər qi 
Av ro pa nın apa rı cı neft və qaz 
kor po ra si ya sı dır.

Ərəb xəttatlığı UNESCO-nun siyahısında
Xəbərverdiyimizkimi,13-18dekabrtarixində
UNESCO-nunQeyri-MaddiMədəniİrsinQo-
runmasıüzrəHökumətlərarasıKomitəsinin
16-cısessiyasıkeçirilir.Sessiyanıngündəli-
yindədigərməsələlərləyanaşı,Bəşəriyyətin
qeyri-maddimədəniirsininReprezentativ
Siyahısınasalınmaqüçüntəqdimolunmuş
nominasiyafayllarınadabaxılır.

UNES CO ərəb xət tat lı ğı nı özü nün Qey-
ri-Mad di Mə də ni İrs üz rə Rep re zen ta tiv Si-
ya hı sı na da xil edib. UNES CO-nun say tın da 
yer alan mə lu mat da ərəb xət tat lı ğı “axı cı 
ya zı sə nə ti, har mo ni ya və gö zəl li yin ifa də si” 
ki mi xa rak te ri zə edi lib.

Səudiy yə Ərə bis ta nı İr si ni Mü ha fi zə Cə-
miy yə ti nin ic ra çı di rek to ru Əb dül Mə cid 
Məh bub bil di rib ki, ərəb xət tat lı ğı ərəb-
mü səl man dün ya sı nın sim vo lu dur, la kin 
müasir dün ya da öz ak tual lı ğı nı iti rir və bu 
sa hə də mü tə xəs sis lə rin sa yı sü rət lə aza lır. 
Qeyd edib ki, xət tat lı ğın mə də ni irs si ya hı-
sı na sa lın ma sı bu sə nət nö vü nün qo ru nub 
sax la nıl ma sı na müs bət tə sir gös tə rə cək. 
Bil di rib ki, xət tat lıq Səudiy yə Ərə bis ta nı və 
Ərəb Döv lət lə ri Li qa sı nın rəh bər li yi al tın da 
16 mü səl man öl kə si nin əmək daş lı ğı nə ti cə-
sin də si ya hı ya da xil edi lib.

Səudiy yə Ərə bis ta nı nın Mə də niy yət Na-
zir li yi 2020 və 2021-ci il lə ri “Ərəb Xət tat lı ğı 

İl lə ri” elan edib. Qeyd edək ki, Hö ku mət-
ləra ra sı Ko mi tə nin ses si ya nın mü za ki rə si nə 
ümu mi lik də Bə şə riy yə tin qey ri-mad di mə-
də ni ir si nin Rep re zen ta tiv Si ya hı sı na sa lın-
maq üçün 48 ele ment təq dim  olu nub.

Nizami Gəncəvinin yubileyi Albaniyada da qeyd edilib
AzərbaycanınYunanıstanda-
kıvəAlbaniyadakıSəfirliyinin
təşəbbüsüvəAlbaniyaMilli
Kitabxanasıiləbirgəəmək-
daşlıqçərçivəsindədahi
Azərbaycanşairivəmütəfək-
kiriNizamiGəncəvinin880
illikyubileyinəhəsrolunan
tədbirkeçirilib.

Təd bir də mə ru zə çi lər qis min-
də Azər bay ca nın Yu na nıs tan-
da kı və Al ba ni ya da kı sə fi ri Anar 
Hü sey nov, ki tab xa na nın di rek-
to ru Mi ro Mi şa və Azər bay can-

Al ba ni ya Dost luq və Mə də niy-
yət Cə miy yə ti nin rəh bə ri En te la 
Mu ço çı xış edib lər. 

Çı xış lar da şairin hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı ba rə də ge niş mə lu mat 
ve ri lib, onun əsər lə rin də yer 
alan ay rı-ay rı mə qam lar, ha di-
sə lər və nə si hət lər dən iba rət fi-
kir lər dən si tat gə ti ri lib. Həm çi nin 
təd bir za ma nı sə fir li yin tə şəb-
bü sü və E.Mu ço nun müəl lif i yi 
ilə nəşr olun muş “Ni za mi Gən-
cə vi nin hə ya tı, fəaliy yə ti və dü-
şün cə lə ri” ad lı ki ta bın təq di ma tı 
ke çi ri lib.

Ni za mi Gən cə vi ilə bağ lı sər gi 
zi ya rət çi lər tə rə fin dən ma raq la 
qar şı la nıb.

“Xalqlarımızın musiqisi ortaq köklərə bağlıdır”
Macarıstan ansamblı Bakıda xeyriyyə axşamında çıxış edib
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