
Mə də niy yət Na zir li yi sis te min də 
fəaliy yə tin və ida rə çi li yin tək-
mil ləş di ril mə si ilə bağ lı gö rü lən 
komp leks təd bir lə rin mü hüm bir 

is ti qa mə ti də re gion lar da kı mə də niy yət 
müəs si sə lə rin də işin ef fek tiv li yi nin ar tı rıl-
ma sı dır. Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri-
mov bu məq səd lə böl gə lə rə mün tə zəm 
sə fər edə rək yer lər də müəs si sə lə rin 
fəaliy yə ti ilə ta nış olur, mə də niy yət iş çi lə-
ri ilə gö rüş lər ke çi rir, mü va fiq tap şı rıq lar 
ve rir.

Na zir Anar Kə ri mov av qus tun 30-da Qa-
zax ra yo nu na sə fər edib.

Anar Kə ri mov və ra yon İc ra Ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı Rə cəb Ba ba şov əv vəl cə Qa zax 
şə hə rin də ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
abi də si ni zi ya rət edib, önü nə gül dəs tə si qo-
yub lar.

Na zir və ic ra baş çı sı ra yon da kı bir sı ra 
mə də niy yət müəs si sə lə ri nə, ta ri xi abi də lə rə 
ba xış ke çi rib lər.

Qa zax da kı Hey dər Əli yev Mər kə zi ilə ta-
nış lıq za ma nı 2008-ci il dən fəaliy yət gös tə-
rən müəs si sə nin fəaliy yə ti ba rə də mə lu mat 
ve ri lib. Na zir mər kəz də ulu ön də rin hə yat və 
fəaliy yə ti nin müx tə lif dövr lə ri ni əks et di rən 
fo to və eks po nat la ra ba xıb. 

Son ra Qa zax Döv lət Rəsm Qa le re ya sı-
na ba xış ke çi ri lib. Bil di ri lib ki, 1986-cı il dən 
fəaliy yət gös tə rən qa le re ya nın ümu mi fon-
dun da 574 eks po nat var. On lar dan 70-i sər-
gi sa lo nun da nü ma yiş olu nur. 

Qa zax şə hər 1 nöm rə li Uşaq mu si qi mək tə-
bi nə gə lən Anar Kə ri mo va mə lu mat ve ri lib ki, 
təh sil oca ğı 2020-ci il də Mə də niy yət Na zir li yi 
tə rə fi n dən əsas lı tə mir olu nub. Mək təb də for te-

piano, sk rip ka, tar, ka man ça, qar mon, saz si nif-
lə ri fəaliy yət gös tə rir, 221 şa gird təh sil alır, on-
la rın tə lim-tər bi yə si ilə 59 müəl lim məş ğul olur.

Mə də niy yət na zi ri şə hər də ki “Azər bay-
can” ki no teat rı nın bi na sı nın və ziy yə ti ilə də 
ta nış olub. Qeyd olu nub ki, 1965-ci il də ti ki-
lən bi na da 600 nə fər lik bö yük və 50 nə fər lik 
ki çik zal var.

davamı səh. 2-də

MƏDƏNİYYƏT
31 avqust 2022   №63-64 (1937)                 www.medeniyyet.az

Uşaqlığın 
havası var 
başımda...

səh. 5

Şuşada yaradıcılıq emalatxanası

Layihəyə Azərbaycanın və Türkiyənin
yaradıcı insanları qatılıb

səh. 4

Mədəniyyət 
və mətbəximiz 
Moskvada 
nümayiş 
olunub

səh. 5

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

Mədəniyyət ocaqlarının işi günün tələblərinə cavab verirmi?
Nazir Anar Kərimov Qazaxda müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub

“Qardaşlıq dastanı” dünya turuna 
Bakıdan başlayır 

Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi və Yu nus Əm rə 
İns ti tu tu nun Ba kı da kı fi lialı nın dəs tə yi ilə “Qar daş lıq das ta nı” 
ad lı teat ral rəqs nü ma yi şi la yi hə si hə ya ta ke çi ri lə cək. 

Ser hat Tu ra kın bə dii rəh bər li yi, “Ala göz Kül tür-Sa nat”ın is teh-
sa lı və “Um ya Az” MMC-nin (Um ya Med ya-Tür ki yə) rəs mi təş ki-
lat çı lı ğı ilə la yi hə dün ya tu ru na çıx ma ğa baş la yır. Təd bir 29-31 
okt yabr ta ri xin də Ba kı da – Hey dər Əli yev Sa ra yın da, 2 və 3 no-
yabr ta rix lə rin də isə Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sın da baş tu ta caq.
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Azərbaycan-Türkiyə birliyinin
dünyada bənzəri yoxdur

Xü su si qü rur his si ilə qeyd edə bi lə rik ki, “Bir mil lət – iki döv lət” 
prin si pi nə əsas la nan Azər bay can-Tür ki yə bir li yi nin, qar daş lı-
ğı nın və müt tə fiq li yi nin dün ya da bən zə ri yox dur. Döv lət lə ra ra sı 
mü na si bət lə ri mi zin gün dən-gü nə ge niş lən mə si və ye ni məz-
mun la zən gin ləş mə si məm nun luq do ğu rur.

Bu söz lər Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli ye-
vin 30 Av qust – Zə fər Bay ra mı nın 100-cü il dö nü mü mü na si bə ti lə 
Tür ki yə Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğa na gön-
dər di yi təb rik mək tu bun da vur ğu la nır.

Zə fər Bay ra mı nın 100-cü il dö nü mü mü na si bə ti lə qar daş Tür-
ki yə rəh bər li yi nə və xal qı na ən xoş ar zu la rı nı ifa də edən döv lət 
baş çı sı nın mək tu bun da qeyd olu nur ki, yüz il əv vəl Qa zi Mus ta fa 
Ka mal Ata tür kün ko man dan lı ğı al tın da qa za nıl mış şan lı qə lə bə 
türk xal qı nın qəh rə man lıq lar la zən gin olan ta ri xi nin ən şə rəfl  i sə-
hi fə lə rin dən bi ri dir. 
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Azad edilmiş ərazilərdə Dünya Bankı ilə
müştərək layihələr həyata keçirilə bilər
Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Dün ya Ban kı nın Azər bay can 
üz rə öl kə me ne ce ri Sa ra Maykl ilə gö rü şüb.

Və tən mü ha ri bə sin də Azər bay can tor paq la rı nın Er mə nis ta nın 
otu zil lik iş ğa lın dan azad edil di yi ni de yən Anar Kə ri mov Mə də-
niy yət Na zir li yi nin Qa ra bağ və Şər qi Zən gə zu run bər pa sı və ye-
ni dən qu rul ma sın da Dün ya Ban kı ilə bir gə müş tə rək la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə sin də ma raq lı ol du ğu nu bil di rib.

səh. 3

“Brüssel formatı”nda dördüncü görüş
Er mə nis tan la Azər bay can ara sın da mü na si bət lə rin nor-
mal laş dı rıl ma sı pro se si çər çi və sin də Av ro pa İt ti fa qı nın 
təş ki lat çı lı ğı ilə növ bə ti gö rüş av qus tun 31-də Brüs sel də 
ke çi ri lə cək.

səh. 2

Saralmış not yazıları, ağ-qara şəkillər və ölməz bəstəkardan xatirə

Onun mu si qi mə də niy yə ti miz də ye-
ri və ro lu müs təs na dır. Xal qı na, onun 
mu si qi si nə sehr li tel lər lə bağ lı olan və 
bü tün ya ra dı cı lı ğın da xalq mu si qi si ni 

“tü kən məz il ham mən bə yi, sə nət ka ra qüv vət 
ve rən di ri lik çeş mə si” ad lan dı ran bö yük Fik rət 
Əmi ro vu bir da ha xa tır la ya ca ğıq. 

Mə lum ol du ğu ki mi, bəs tə ka rın yu bi le yi ilə bağ lı 
öl kə baş çı sı mü va fi q sə rən cam im za la yıb. Fik rət 
Əmi ro vun 100 il li yi UNES CO-nun ca ri yu bi ley lər 
proq ra mı na da da xil edi lib. Döv lə ti miz və xal qı-
mız Fik rət Əmi rov ya ra dı cı lı ğı na, onun xal qın ru-
hun dan ma ya la nan mu si qi ir si nə daim rəğ bət və 
eh ti ram bəs lə yir. Bəs tə ka rın zən gin ya ra dı cı lı ğı 
– “Se vil” ope ra sı, “Şur”, “Kürd-ov şa rı”, “Gü lüs tan-
Ba ya tı-Şi raz” sim fo nik mu ğam la rı, “Ni za mi” sim fo-
ni ya sı, “Azər bay can kap riç çiosu”, “Min bir ge cə”, 
“Ni za mi”, “Nə si mi das ta nı” ba let lə ri, inst ru men tal 
kon sert lə ri, vo kal əsər lə ri tək cə Azər bay ca nın de-
yil, dün ya mu si qi xə zi nə si nin də yər li nü mu nə lə ri dir.

Əbə di ömür lü yü nün 100-cü ilin də ye nə öl məz 
əsər lə ri ilə biz lə rə il ham ve rən Fik rət Əmi ro vun ir si 
onun xa ti rə əş ya la rın da da ya şa yır. Mə qa lə lə ri nin 
bi rin də “Xalq üçün ya zıb-ya rat maq, onun la bir-
lik də nə fəs alıb iş lə mək sə nət kar üçün ən bö yük 

səadət dir” de yən bəs tə kar dan ya di gar qa lan  not 
əl yaz ma la rı, re dak tə sin dən ke çən müx tə lif mu si qi 
əsər lə ri nin not su rət lə ri və hə lə sağ lı ğın da mu zey 
fon du na təq dim et di yi şəx si ki tab xa na sın dan nü-
mu nə lər lə ta nış ol maq qə ra rı na gəl dik.

Bu məq səd lə Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti 
Döv lət Mu ze yi nə yol lan dıq. Mu ze yin baş mü ha-
fi  zi Se vinc Əli ye va və apa rı cı el mi iş çi si Ra mi nə 
Məm mə do va nın bə ləd çi li yi ilə bəs tə ka rın mu zey 
fon dun da sax la nı lan ar xiv-me muar fon du ilə ta nış 
ol duq.

davamı səh. 7-də

Xə bər ver di yi miz ki mi, 26 
av qust – 5 sent yabr ta-
rix lə rin də “Şu şa və Ba kı-
da gənc lə rin in cə sə nət 

dü şər gə si” (Youth Art Camp 
Shus ha and Ba ku) ad lı bey-
nəl xalq la yi hə hə ya ta ke çi ri lir. 
Av qus tun 28-də Şu şa da 
öl kə miz dən və xa ric dən bir 
qrup ya ra dı cı in sa nın iş ti ra kı 
ilə la yi hə yə həsr olun muş 
mət buat konf ran sı ol du. 

Mət buat konf ran sı nı açıq elan 
edən Azər bay can Res pub li ka sı 

UNES CO üz rə Mil li Ko mis  si ya -
sı nın ikin ci ka ti bi Emil Əh mə dov 
diq qə tə çat dır dı ki, “Art Camp” 
UNES CO-nun la yi hə si ola raq 
xalq la rın öz mə də niy yə ti ni, ta ri-
xi abi də lə ri ni dün ya da təb liğ et-
mək məq sə di lə hə ya ta ke çi ri lir. 

Mə də niy yət Na zir li yi, Azər bay-
can Res pub li ka sı nın UNESCO 
üz rə Mil li Ko mis si ya sı, öl kə mi-
zin İs pa ni ya da kı sə fi r li yi və An-
dor ra nın UNES CO üz rə Mil li 
Ko mis si ya sı nü ma yən də lə ri nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ər sə yə gə lən 
la yi hə də iş ti rak çı la ra res pub li-

ka mız da kı bü tün ta ri xi abi də lə ri 
zi ya rət et mək im ka nı ya ra dı lır. 

UNES CO-nun mə də ni dip lo-
ma ti ya üz rə xoş mə ram lı sə fi -
ri, ta nın mış hey kəl tə raş xa nım 
Hed va Se rin hi ma yə si ilə baş 
tu tan bey nəl xalq la yi hə nin əsas 
məq sə di xa ri ci rəs sam la rın ya-
rat dı ğı əsər lə rin nü ma yiş olun-
ma sı ilə ya na şı, təş ki la tın fun da-
men tal də yər lə ri ni, o cüm lə dən 
da vam lı sül hü, mə də ni özü-
nüifa də müx tə lifl  i yi nin qo run ma-
sı və təş vi qi ni təb liğ et mək dir.
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Mədəniyyətlərin mübadiləsi üçün gözəl fürsət

Üzeyir Hacıbəyli XIV Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı keçiriləcək

Azər bay can xal qı nın ümum mil li li de ri 
Hey dər Əli ye vin 1995-ci il də im za la dı ğı 
mü va fiq fər ma na uy ğun ola raq, öl kə miz-
də 18 sent yabr – da hi bəs tə kar Üze yir 
Ha cı bəy li nin do ğum gü nü mu si qi bay ra-
mı – “Üze yir mu si qi gü nü” ki mi qeyd edi lir.

Hər il bu əla mət dar gün mü na si bə ti lə res-
pub li ka mız da sil si lə təd bir lər –  kon sert lər, 
sər gi lər təş kil olu nur. 2009-cu il dən eti ba rən 
isə sent yabr ayın da Azər bay can bəs tə kar lıq 
mək tə bi nin ba ni si Üze yir Ha cı bəy li yə həsr 

olun muş Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı ke çi ri-
lir. Ənə nə vi ola raq 18 sent yabr da baş la nan 
fes ti val da gör kəm li mu si qi çi lər, bə dii kol lek-
tiv lər, so list lər, di ri jor lar iş ti rak edib lər.

Bu il də Üze yir Ha cı bəy li XIV Bey nəl xalq 
Mu si qi Fes ti va lı nın ke çi ril mə si plan laş dı-
rı lır. 18-26 sent yabr ta ri xi ni əha tə edə cək 
fes ti val üçün xü su si kon sep si ya iş lə nib ha-
zır la nıb. Buil ki fes ti va lın proq ra mı xü su si lə 
zən gin dir və mu si qi se vər lə rin kön lü nü ox-
şa ya caq.

davamı səh. 2-də

TÜRKSOY-un 
“Rəssamlar 

görüşü” başa çatıb
Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy-
yə ti Təş ki la tı – TÜRK SOY-un 
ənə nə vi la yi hə lə rin dən 
olan “Rəs sam lar gö rü-
şü”nə bu il Tür ki yə nin 
Saf ran bo lu şə hə ri (Ka ra bük 
vi la yə ti) ev sa hib li yi edib.

Say ca 22-ci ya ra dı cı lıq 
ema lat xa na sı TÜRK SOY-un 
və  Saf ran bo lu Bə lə diy yə si nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə av qus tun 
16-dan 27-dək da vam edib. 
Türk dün ya sı nın müx tə lif yer-
lə rin dən təs vi ri sə nət us ta la rı-
nı bir ara ya gə ti rən ya ra dı cı lıq 
gö rü şü nün ye ku nu ola raq rəs-
sam la rın bu müd dət də çək-
dik lə ri əsər lə rin sər gi si açı lıb.

davamı səh. 8-də
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Azərbaycan-Türkiyə birliyinin 
dünyada bənzəri yoxdur

əvvəli səh. 1-də
“Türkiyəninmüstəqillikvəistiqlaliyyətmübarizəsisalnaməsinə

qızılhərfərləhəkkolunmuşbuböyükzəfərxalqınızınsarsılmaz
iradəsinin, yenilməzliyinin, birliyinin və şücaətinin bariz nümu
nəsidir.Vətənlərinin azadlığı vəmüstəqilliyi yolundamərdlik və
rəşadətgöstərmiş,canlarınıvermişşəhidlərimizinəzizxatirəsini
dərinhörmətvəehtiramlayadedirik.
MöhtəşəmzəfərdənötənbirəsrsonrabugünqardaşTürkiyə

Sizinrəhbərliyiniziləhərtərəfiinkişafedən,güclüvəqüdrətlibir
ölkəyə çevrilmişdir. Dünyada və regionda baş verənmürəkkəb
proseslərdə qətiyyətli və prinsipial mövqeyi, sülhün, haqqəda
lətinbərqərarolmasıüçünardıcıl səyləri iləTürkiyəbeynəlxalq
aləmdənüfuzqazanmışdır.Ölkənizinbütünsahələrdəəldəetdiyi
uğurlarıbiziolduqcafərəhləndirir”,–deyəməktubdavurğulanır.
AzərbaycanPrezidentiməktubdaəminolduğunubildiribki,ta

rixənbirbirinədəstəkvədayaqolmuşqardaşxalqlarımızın ira
dəsindən,eləcədəŞuşaBəyannaməsindənqaynaqlananstrateji
müttəfiqliyimizinmöhkəmlənməsi,qarşılıqlı faydalıəməkdaşlığı
mızındahadadərinləşməsiistiqamətindəbirgəsəylərimizibun
dansonradauğurladavametdirəcəyik.

Mədəni əlaqələrin inkişafında 
xidmətlərinə görə 

PrezidentİlhamƏliyevavqustun30-daÖzbəkistanRespub-
likasınınmədəniyyətxadimlərinin“Dostluq”ordeniilətəltif
edilməsihaqqındasərəncamimzalayıb.

Sərəncama əsasən,AzərbaycanRespublikası iləÖzbəkistan
Respublikasıarasındamədəniəlaqələrininkişafındaxidmətlərinə
görəHaşimjonİsmayılov,ƏliHeydəroğluNəsirli,KamoliddinTur
dimuratoviçUrinbayev“Dostluq”ordeniilətəltifediliblər.
DövlətbaşçısınındigərsərəncamıiləAzərbaycanRespublikası

iləÖzbəkistanRespublikası arasındamədəni əlaqələrin inkişa
fında xidmətlərinə görəNəsibəMəlikovnaAbdullayevaya “Xalq
artisti”fəxriadıverilib.
Özbəkistanın tanınmış müğənnisi Nəsibə Abdullayeva ötən

əsrin 8090cı illərindənAzərbaycanda da populyarlıq qazanıb.
RepertuarındaməşhurAzərbaycanmahnılarına xüsusi yer ayı
ransənətçiölkəmizdəkonsertproqramlarıiləçıxışedib.Müğənni
1993cüildənÖzbəkistanınXalqartistidir.
Qeyd edək ki,ÖzbəkistanPrezidenti ŞafkatMirziyoyevin sə

rəncamı ilə azərbaycanlımüğənni, Xalq artistiGülyanaqMəm
mədovaÖzbəkistanınXalqartistiadınalayiqgörülüb.Bubarədə
sənətçininözüməlumatverib.

“Brüssel formatı”nda dördüncü görüş
ErmənistanlaAzərbaycanarasındamünasibətlərinnormal-
laşdırılmasıprosesiçərçivəsindəAvropaİttifaqınıntəşkilatçılığı
ilənövbətigörüşavqustun31-dəBrüsseldəkeçiriləcək.

Görüş ərə
fəsində, av
qustun 30da
Avropa İttifaqı
Şurasının Pre
zidenti Şarl
MişelAzərbay
can Respub
likasının Pre
zidenti İlham
Əliyevə zəng
edib. Telefon
danışığı əsna

sında Brüsseldə keçiriləcək görüşün gündəliyinə aidməsələlər
müzakirəolunub.
Qeydedəkki,avqustun27dəxaricidiplomatikkorpusnüma

yəndələrininiştirakıiləŞuşadakeçirilənkonfransdaçıxışızamanı
AzərbaycanPrezidentininköməkçisi–PrezidentAdministrasiyası
XaricisiyasətməsələlərişöbəsininmüdiriHikmətHacıyevbildi
ribki,AzərbaycantərəfinövbətiBrüsselgörüşündəErmənistanla
sülhsazişininmətnininhazırlanması iləbağlı işçiqrupununtəş
kilininrazılaşdırılacağınaümidedir.Prezidentinköməkçisidaha
əvvəl Brüsseldə keçirilən görüşdə sərhədlərin delimitasiyası ilə
bağlıkomissiyanın(AzərbaycanvəErmənistanınBaşnazirlərinin
müavinlərisəviyyəsində)yaradılmasıhaqqındarazılıqəldəolun
duğunuxatırladıb.
Qeyd edək ki, Avropa İttifaqının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan

PrezidentiİlhamƏliyevvəErmənistanBaşnaziriNikolPaşinyan
arasındailkgörüş2021ciilindekabrındakeçirilib.Avqustun31
də“Brüsselformatı”ndasaycadördüncügörüşolacaq.

Xaricdə yaşayan soydaşlarımız üçün 
dəyərli vəsait

AzərbaycanDiasporunaDəstəkFondununtəşəbbüsüvə
maliyyəsiilə“Azərbaycanmusiqisinininciləri”adlıkitabnəşr
olunub.

Fonddanbildirilib ki,Azər
baycan Respublikasının
Himni ilə başlayan, xalq və
bəstəkarmahnılarından iba
rət bu kitab Azərbaycan və
ingilis dillərində tərtib edi
lib. 50 xalq və 32 bəstəkar
mahnısının sözləri və notla
rının qeyd olunduğu bu ki
tab xaricdə yaşayan, orada
doğulub boyabaşa çatmış
soydaşlarımızın milli və
tənpərvərlik ruhunda yetiş
məsinə, mədəniyyətimizin
təbliğinə, soydaşlarımızın
professionalsəviyyədəmusi
qibiliklərininartmasınatöhfə
verəcək.

KitabdahəmçininAzərbaycanıngörkəmlibəstəkarlarıvəmüx
təlifxalqmahnılarıhaqqındaətrafıməlumatözəksinitapıb.
KitabÜzeyirHacıbəyliadınaBakıMusiqiAkademiyasınınrektoru,

Xalqartisti,professorFərhadBədəlbəylininönsözüilənəşrolunub.
 “Azərbaycanmusiqisinin inciləri”kitabıxaricdəyaşayansoy

daşlarımız,dünyanınmüxtəlifölkələrindəfəaliyyətgöstərəndias
por təşkilatlarıvəAzərbaycanevləri iləyanaşı,həminölkələrdə
musiqi təhsili verən ali təhsil ocaqlarının kitabxanaları üçün də
qiymətlivəsaitolacaq.

əvvəli səh. 1-də
AnarKərimovQazaxdaMolla

PənahVaqifvəMollaVəliVida
dininXatirəMuzeyinədəbaşçə
kib.1970ciildəaçılanmuzeydə
1235eksponatqorunur.Muzey
dəgörkəmlişairlərM.P.Vaqifvə
M.V.Vidadinin dövrünə (XVIII
əsr)aidməişətvəbəzəkəşyala
rı,paltarlar,silahlarvəs.nüma
yişolunur.

Sonra nazirQazaxTarixDi
yarşünaslıq Muzeyinə gəlib.
Bildirilib ki, 1984cü ildə ya
radılan muzeyin 2016cı ildə
yeni binası istifadəyə verilib.
Muzeyin yenidən qurulmuş
ekspozisiyası iki mərtəbədə
yerləşdirilib. Muzeydə 2910
eksponat (o cümlədən 102si
daimi ekspozisiyada) qorunub
saxlanılır.

Qazax şəhərində Ədəbiyyat
Muzeyidəfəaliyyətgöstərir.Mu
zeyin üçmərtəbəli binası 2013
cü ildə istifadəyə verilib. Muze
yin yerləşdiyi parkdaQazaxdan
olan görkəmli şəxsiyyətlərin
büstləriucaldılıb.Nazirmuzeylə
tanışolub.
Anar Kərimov Qazax şəhəri

nin mərkəzində yerləşən yerli
əhəmiyyətli memarlıq abidələri

nə–Cüməməscidi(XXəsr)və
məscidinqarşısındayerləşənİs
rafilağahamamına(XXəsr)da
baxışkeçirib,binadaaparılantə
mirbərpaişləriilətanışolub.
Məlumat verilib ki,məscid və

hamamrayonunQıraqKəsəmən
kəndsakini,xeyriyyəçisahibkar
İsrafil ağa Kərbəlayev (1866
1917) tərəfindən inşa etdirilib.
HamamınbinasımemarMüzəf

fərHüseynovunlayihəsiəsasın
da qırmızı kərpicdən hörülüb.
Plan quruluşuna görə Şərq və
Avropa memarlığının element
ləriniözündəcəmləşdirəntikiliyə
Azərbaycanındigərbölgələrində
rastgəlinmir.Odabildirilibki,İs
rafil ağahamamıNazirlərKabi
netinin25fevral2022ciiltarixli
sərəncamıiləMədəniyyətNazir
liyininbalansınaverilib.

Mədəniyyətnaziridahabiryer
liəhəmiyyətlimemarlıqabidəsinə
–QazaxMüəllimlərSeminariyası
nın(XXəsr)binasınadabaşçə
kib, burada aparılan təmirbərpa
işləri ilə maraqlanıb. Qeyd edək
ki, görkəmli ədəbiyyatşünas, ta
nınmış maarifpərvər və ictimai
xadimFiridunbəyKöçərlininrəh
bərliyiiləfəaliyyətəbaşlayanQa
zax Müəllimlər Seminariyası bü

tün fənlərin tədrisinin anadilində
mütərəqqiüsullarlaaparıldığıyeni
təhsilocağıkimiAzərbaycandael
min,maarifinvəmədəniyyətinin
kişafınamisilsiztöhfələrverib.
Anar Kərimov Qazaxın qəh

rəman oğullarının uyuduğu Şə
hidlərxiyabanınıdaziyarətedib,
Vətənuğrunda canından keçən
igidoğullarınxatirəsinədərineh
tiramınıbildirib.

Mədəniyyətnazirininrespubli
kanın qərb bölgəsinə səfəri da
vamedir.
Anar Kərimov avqustun 31

dəAğstafarayonHeydərƏliyev
Mərkəzində Ağstafa, Qazax və
Tovuzrayonlarındanolanvətən
daşlarınqəbulunudakeçirəcək.
NazirAğstafarayonundamədə
niyyət müəssisələrinin fəaliyyəti
ilədətanışolacaq.

Mədəniyyət ocaqlarının 
işi günün tələblərinə cavab verirmi?

Nazir Anar Kərimov Qazaxda müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub

Avqustun30-daTürkiyə-
ninSamsunşəhərində
“Teknofest–2022”
AerokosmikvəTex-

nologiyaFestivalınınrəsmi
açılışıolub.

Rəqəmsal İnkişaf vəNəqliy
yat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə
ölkəmiz festivalda 300 kvad
ratmetrəraziniəhatəedənmilli
pavilyonlatəmsilolunur.
Bu ilinmayındaBakıdager

çəkləşən “Teknofest Azər
baycan”ın qalibi olmuş 16 ko
manda Samsun şəhərindəki
festivala qatılır və layihələrini
ziyarətçilərətəqdimedir.
Tədbirdə rəqəmsal inkişaf

və nəqliyyat nazirinin müavini
Rövşən Rüstəmovun rəhbərli
yi ilənümayəndəheyəti iştirak
edir.
Milli pavilyondaAR (Artırılmış

Reallıq)sualdivarı,TRİFT–VR

(VirtualReallıq)hərbiatışsimul
yatoru, AR “Dron yarışı” simul
yatoru, “Smart Qarabağ” haq
qında təqdimat nümayiş olunur.

Ziyarətçilərə həmçinin “VR 360
Shusha view” binoklu ilə Qara
bağın incisiolanŞuşaşəhərinə
VRvideosəyahəttəqdimedilir.

“Teknofest–2022”Aerokos
mik və Texnologiya Festivalı
sentyabrın 4dək davam edə
cək.
Qeyd edək ki, “Teknofest”

Türkiyə Respublikası Səna
ye və Texnologiya Nazirliyi ilə
Selçuk Bayraktarın rəhbərlik
etdiyi TürkiyeTeknoloji Takımı
Vakfının(T3Vakfı)birgətəşki
latçılığı,qardaşölkənin60dan
çox dövlət qurumu, aliməktə
bivəözəlşirkətinintərəfdaşlığı
ilə2018ci ildənetibarənhəril
keçirilir.
2629may2022ci il tarixin

də “Teknofest” ilk dəfə Türkiyə
dən kənarda – Azərbaycanda
keçirilib.

Samsundakı “Teknofest”də 
Şuşaya videosəyahət təqdim olunur 

“BBC World”da “Azərbaycan möcüzələri” 
Tarixçi,yazıçı,aparıcıvəməşhur“Dünya
xəzinələri”sənədlifilmlərsilsiləsininsse-
narimüəllifivətəqdimatçısıBettaniHyuzun
(BettanyHughes)Azərbaycanıntarixivə
mədənixəzinələribarədəfilmi“BBCWorld
News”telekanalındanümayişolunur.

HeydərƏliyev Fondu və “BPAzərbaycan”
şirkətinintərəfdaşlığıiləhazırlananfilmBöyük
Britaniyanın “SandStone Global” prodakşn
şirkətitərəfindənBakıMediaMərkəzinindəs
təyiçərçivəsindəərsəyəgəlib.
Müəllif  “Azərbaycan möcüzələri” ekran

əsərininaraşdırmalarıvəçəkilişləriüçüniyun
ayındaölkəmizəsəfəretmişdi.
İki hissədən ibarət filmdəBakı, Şuşa,Qo

bustan və Şəkinin əfsanəvi və heyranedici
tarixi və mədəni irs xəzinələri araşdırılıb və

təqdimolunub.“İpəkYolu”filmiQobustanvə
Şəki,“OdlarYurdu”adlıfilmisəBakıvəŞuşa
yahəsrolunub.İkincibölümavqustun2728
də“BBCWorldNews”kanalındayayımlanıb.
FilminAzərbaycandilindəversiyasıhazırla

naraqtəqdimediləcək.

“Qardaşlıq dastanı” 
dünya turuna 

Bakıdan başlayır
əvvəli səh. 1-də

Bu layihə6 illikaraşdırmavə18ay
lıqsəhnəməşqlərindənsonra100dən
çoxtürkiyəlivəazərbaycanlırəqqasvə
teatr aktyorununzəhməti ilə səhnələş
dirilənmöhtəşəm tarixi povesti iləmə
dəni,epikvəsənətəsəridir.Qədimtürk,
Azərbaycan tarixi vəmifologiyası,Nuh
tufanından Qarabağ savaşına qədər
AnadoluvəQafqazxalqlarınınmübari
zəsi, həmrəyliyi, həyat sevgisi, sevinc
vəkədəri,birsözlə,AzərbaycanvəTür
kiyə xalqlarının sarsılmaz qardaşlığı
simvolikolaraqsəhnəyəgətirilib.
“Qardaşlıq dastanı” layihəsi 2 pər

də və 12 səhnədən ibarətdir. İlk dəfə
2021ci ildə Türkiyədə səhnəyə qoyu
lub və İstanbul, Ankara, İzmir, Konya
və bir çox digər böyük şəhərlərdə nü
mayişolunub.“UmyaMedya”və“Umya
Az”ınrəsmitəşkilatçılığıilə2022ciildə
dünyaturunaçıxacaqansamblınilkda
yanacağı Azərbaycan səhnəsi olacaq.
AzərbaycandansonrasənətturuAlma
niya,ŞimaliAvropa,Meksika,Özbəkis
tan,Qazaxıstan,Dubay,Misir,Qətərvə
Çində2023cüilinsonunaqədərdavam
etdiriləcək.

Üzeyir Hacıbəyli XIV Beynəlxalq Musiqi Festivalı keçiriləcək
əvvəli səh. 1-də
Festivalın əsas proqramı ilə yanaşı, “Üzeyir

ənənəsininsönməyənulduzları”adıaltındabuil
yubileyləriolanmusiqixadimlərinəhəsrolunan
proqramvə “Üzeyir sənətiningənclik sədaları”
adıaltındagənclikproqramıdatərtibedilib.
Bu ilAzərbaycan Respublikası Prezidenti

ninmüvafiqsərəncamlarıilə“Şuşaİli”,habelə
FikrətƏmirovun100illiyidövlətsəviyyəsində
qeydolunur.Bumünasibətləfestivalçərçivə
sindəŞuşaşəhərindəbirneçətədbirintəşkili,

eynizamandaölkəmizindigərşəhərvəbölgə
lərində–Gəncə,Bərdə,Ağcabədidəkonsert
vətamaşalarınnümayişiplanlaşdırılıb.
Üzeyir Hacıbəyli XIV Beynəlxalq Musiqi

Festivalına müxtəlif ölkələrdən solistlər, di
rijorlar, kollektivlər dəvət olunub. Festivalda
ABŞ, Norveç, Fransa, Avstriya, Almaniya,
Türkiyə,Yunanıstan,Qazaxıstan,Bolqarıstan,
Macarıstan,Rusiya,Yaponiya,CənubiKore
ya,AlmaniyavəGürcüstandanmusiqiçilərinin
iştirakıgözlənilir.

Sərhədin delimitasiyası Moskvada müzakirə edilib
Avqustun30-daMoskvadaAzərbaycan
BaşnazirininmüaviniŞahinMustafa-
yevvəErmənistanBaşnazirininmüavini
MherQriqoryanınsədrliyialtındaAzər-
baycanRespublikasıvəErmənistan
Respublikasıarasındadövlətsərhədinin
delimitasiyasıüzrəDövlətKomissiyasının
vəAzərbaycanRespublikasıvəErmənis-
tanRespublikasıarasındadövlətsərhədi-
nindelimitasiyasıvəsərhədtəhlükəsizliyi
məsələləriüzrəKomissiyanınikinciiclası
keçirilib.

Xarici İşlər Nazirliyindən verilən xəbərə
görə, iclasdan öncə Rusiya Federasiyası
HökumətisədrininmüaviniA.Overçukhəm
karlarıŞ.MustafayevvəM.Qriqoryaniləgö
rüşübvəkomissiyalarınişinindavametdiril
məsinialqışlayıb.
Tərəfər təşkilativəproseduralməsələləri

müzakirəedib,komissiyalarıngələcəkişivə
birgəfəaliyyətininreqlamentiüzrəpredmetli
fikirmübadiləsiaparıblar.Görüşünyaxşıtəş
kilinəgörəRusiyatərəfinəminnətdarlıqifadə
edilib.Üçüncügörüşünrazılaşdırılmışvaxt
dakeçirilməsinədairrazılıqtəsdiqlənib.
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Azad edilmiş ərazilərdə Dünya Bankı ilə 
müştərək layihələr həyata keçirilə bilər

MədəniyyətnaziriAnarKərimov
avqustun25-dəDünyaBankının
Azərbaycanüzrəölkəmeneceri
SaraMaykliləgörüşüb.

QonağısalamlayanAnarKəri
movAzərbaycaniləDünyaBan
kı arasında əlaqələrin yüksək
templə inkişaf etdiyini və bütün
istiqamətlərdə olduğu kimi,mə
dəniyyət sahəsində də əmək
daşlığınvacibliyinivurğulayıb.
2020ci ilin Vətən müharibə

sində Azərbaycan torpaqlarının
Ermənistanınotuzillikişğalından
azad edildiyini qeyd edənAnar
KərimovMədəniyyətNazirliyinin
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun
bərpasıvəyenidənqurulmasın
daDünyaBankıiləbirgəmüştə
rək layihələrinhəyatakeçirilmə
sindəmaraqlıolduğunubildirib.
MədəniyyətNazirliyitərəfindən

irəli sürülən “Mədəniyyət nami
nə sülh” (Peace4Culture) qlobal

kampaniyası haqqında məlu
matverənnazirdeyibki, çağırı
şınəsasməqsədipostmünaqişə
dövründəolanölkələrin işğaldan
azad olunmuş ərazilərində mə
dəni infrastrukturu dirçəltmək,
millimənəvi dəyərləri yenidən
həmin torpaqlara qaytarmaq

üçündavamlı sülhün təminedil
məsidir.BuçağırışhəmdəAzər
baycanınişğaldanazadolunmuş
ərazilərində mövcud vəziyyətin,
dağıdılmışinfrastrukturunvəmə
dəniyyətəqarşıtörədilmişvanda
lizmindünyayaçatdırılmasıməq
sədidaşıyır.O,DünyaBankının

bu qlobal kampaniyaya dəstək
verməsininəhəmiyyətliolacağını
diqqətəçatdırıb.
Dünya Bankının Azərbaycan

üzrə ölkəmeneceri SaraMaykl
səmimi qəbula görə nazirə tə
şəkkürünübildirib.DünyaBankı
nınmədəniyyətin inkişafı istiqa
mətindəbirgəlayihələrinhəyata
keçirilməsində hər zaman hazır
olduğunuqeydedib.
SaraMaykl“Mədəniyyətnami

nəsülh”(Peace4Culture)qlobal
kampaniyasının həyata keçiril
məsiniyüksəkqiymətləndiribvə
DünyaBankınındabutəşəbbü
səqoşulmaqdamaraqlıolduğu
nuvurğulayıb.
Görüşdə qarşılıqlı maraq do

ğurandigərməsələlərdənəzər
dənkeçirilib.
Sonda nazir Dünya Bankının

təmsilçisinə “Qarabağ işğaldan
öncə və sonra” kitabalbomunu
təqdimedib.

Qətərdə Leyla Əliyevanın 
kitabının təqdimatı olub

AzərbaycanRespublikasınınQətərDövlətindəkiSəfirliyivə
“Katara”MədəniyyətŞəhərciyiFondununtəşkilatçılığıiləav-
qustun28-dəHeydərƏliyevFondununvitse-prezidentiLeyla
Əliyevanınərəbdilindənəşrolunmuş“Dünyayuxutəkəriyir”
şeirlərkitabınıntəqdimatmərasimikeçirilib.

Səfirlikdən verilən
məlumata görə, təq
dimatda “Katara” Mə
dəniyyət Şəhərciyinin
başdirektoruXalidİb
rahim əlSulayti, Türk
Mədəniyyəti və İrsi
Fondunun preziden
ti Günay Əfəndiyeva,
Türkiyənin Qətərdəki
səfiriMehmetMustafa
Göksu, həmçinin Qə
tərdəakkreditəolunan
birsıraölkələrindiplomatları,yerlimediamənsubları,Qətərdəya
şayanazərbaycanlıicmasınınnümayəndələriiştirakediblər.
AzərbaycanınQətərdəkisəfiriRəşad İsmayılov tədbirdəçıxış

edərəkkitabhaqqındaməlumatverib,LeylaƏliyevanınpoeziya
sınınfəlsəfiçalarlarıvəözəlliklərindənsözaçıb.Bildiribki,müx
təlifdillərətərcüməedilənşeirlərtoplusununərəbcənəşriilkdəfə
Qətərdətəqdimolunub.

R.İsmayılovhəmçininLeylaƏliyevanıntəşəbbüsüilə2008ciil
dənbaşlayan“Xocalıyaədalət!”beynəlxalqtəbliğattəşviqatkam
paniyası barədə dəməlumat verib. Bildirib ki, Xocalı soyqırımı
həqiqətlərinin dünyada yayılması məqsədi daşıyan kampaniya
çərçivəsindəbirçoxölkələrdəhəyatakeçiriləntədbirlərinməntiqi
nəticəsi olaraq, yalan vəsaxtakarlıqüzərindəqurulmuşerməni
təbliğatmaşınınıniçüzüifşaolunub.
Təqdimatda çıxış edən Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi

FondununprezidentiGünayƏfəndiyevakitabınməziyyətlərindən
sözaçıb.Bildiribki,LeylaƏliyevagözəl,səmimi,romantik,incə
ruhluşeirlərinmüəllifi,maraqlırəssamdır.Onunbirçoxrəsmləri
sərgilərdə nümayiş olunub. LeylaƏliyevaAzərbaycanın ictimai
həyatındaözünəməxsusyertutur.Bunlarınhamısınıbirləşdirsək
deyəbilərikki,o,incəbirürəyinsahibidirvəbu,onunşeirlərində
dəhissedilir.
Qeydedəkki,“Dünyayuxutəkəriyir”kitabınındizaynındaLey

laƏliyevanınmüəllifiolduğurəsmlərdənnümunələrəksolunub.
SonraLeylaƏliyevanınhəyatvəyaradıcılığınahəsrolunmuş

sənədlifilmnümayişetdirilib.
TəqdimatmərasimihaqqındaQətəriningilisdilli“GulfTimes”və

“ThePeninsula”qəzetlərindəgenişməqalələrdərcedilib,həm
çinin“Katara”MədəniyyətŞəhərciyininrəsmisaytındavəsosial
şəbəkəsəhifələrindəməlumatlaryerləşdirilib.

Şəkidən Bursaya uzanan ipək tellər
Azərbaycanipəyisentyabrın1-dən4-dək“TürkDünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”Bursadakeçiriləcək3-cü“Baramadan
ipəyə”beynəlxalqfestivalındanümayişetdiriləcək.

Bursa Böyükşəhər Bələ
diyyəsinin təşkilatçılığı ilə
keçiriləcək festivala müxtəlif
ölkələrdən ipək istehsalçıları,
çoxsaylıqonaqlarqatılacaq.
Azərbaycan festivalda Ni

zamiGəncəviVəqfinintəşəb
büsü,BakıYunusƏmrəİnsti
tutunundəstəyivə “Azəripək”
MMCnin tərəfdaşlığı ilə “Kə
lağayı:ŞəkidənBursayadoğ
ruuzananipəktellər”adlımilli
stendlətəmsilolunacaq.
Ölkəmizinfestivaldaiştirakınınəsasməqsədiqədimvəzən

gin ipəkçilik sənətimizi təbliğ etmək, eləcə dəAzərbaycanla
Türkiyə arasında mədəni əlaqələrin gücləndirilməsinə töhfə
verməkdir.
Festivalda Şəkidə istehsal olunan ipək nümunələrinin, mil

li baş örtüyü olan kəlağayının təqdimatı və satışı keçiriləcək.
Bundanəlavə,tədbirboyuAzərbaycanipəyinintarixiniəksetdi
rənvideomateriallar, ipəkvəkəlağayı istehsalızamanı istifadə
olunanboya,basmanaxışqəliblərivədigərkiçikdaşınabilən
vasitələrin nümayişi, ustad dərslərinin təşkili nəzərdə tutulur.
Türkiyə, Azərbaycan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və
digərölkələrinmilliipəknümunələriiləbağlısərgilərintəşkilidə
planlaşdırılır.

Mədəniyyətlərin mübadiləsi üçün 
gözəl fürsət

Şuşada və Bakıda gənclərin incəsənət düşərgəsi

əvvəli səh. 1-də
“ŞuşavəBakıdagənclərin in

cəsənət düşərgəsi” layihəsi xa
rici rəssamların Azərbaycanın
tariximəkanlarındanvətəbiətin
dən ilhamlanaraq öz əsərlərini
yaratması məqsədilə təşkil olu
nub.
Mədəniyyət Nazirliyi Beynəl

xalq əməkdaşlıq şöbəsinin nü
mayəndəsi Murad Məmmədov
layihənin məqsədi və əhəmiy
yətindən danışdı. Qeyd etdi ki,
layihə 2008ci ildənAndorranın
UNESCO üzrə Milli Komissiya
sının nümayəndəliyi tərəfindən
yaradılıb. Murad Məmmədov
HedvaServəUNESCOüzrəAn
dorraMilliKomissiyasınınkatibi
JanMişelArmenqolun təşkilatçı
və iştirakçılara minnətdarlığını
çatdırdı. Həmçinin qeyd edildi
ki,UNESCOüzrəmilli komissi
yalarıntəqdimetdiyinamizədlər
arasındanmünsifərheyəti tərə
findən16gəncrəssamseçilərək
layihəyəcəlbedilib.Namizədlər
Azərbaycan, Türkiyə,ABŞ, Ku
ba,Belarus,Qazaxıstan,İranvə
digərölkələritəmsiledirlər.
Əməkdar rəssam Əsmər Nə

rimanbəyova ötən il Andorrada
keçiriləneyniadlılayihədəiştirak
etdiyinisöylədi.Bildirdiki,Azər
baycanuzunillərErmənistaniş
ğalında qalan torpaqlarını azad
edib. 30 illik erməni işğalı döv
ründə yüzlərlə tarixi abidəmiz
dağıdılıb. Layihənin iştirakçıları
Ağdamı ziyarət edib vəoradakı
dağıntıları öz gözləri ilə görüb
lər:“İnanıramki,onlarıntəəssü
ratırəsmlərdədəəksinitapacaq.

“ArtCamp” mədəniyyətlərin mü
badiləsiüçündəgözəlfürsətdir.
Bu layihəAzərbaycanıdünyada
tanıtmaqüçünçoxvacibdir”.
Daha sonra iştirakçılar mət

buatnümayəndələrinimaraqlan
dıransuallarıcavablandırdılar.
Diqqətə çatdıraq ki, layihə

çərçivəsində gənc rəssamların
əsərlərindən ibarət kataloqun
hazırlanmasıvəxariciölkələrdə
yayımlanması, həmin əsərlərin
sərgisinin keçirilməsi nəzərdə
tutulur.

***
“İşğaldan azad olunmuş 
ərazilərə qayıdış üçün 
hər kəs ürəklə çalışır”
Mətbuat konfransından sonra

beynəlxalq layihənin iştirakçısı
olanrəssamlarınilkintəəssürat
larınıöyrəndik.

ƏməkdarrəssamƏs mər Nəri-
man bə yo va:
– Layihə çərçivəsində Ağda

ma səfərimiz böyük təəssürat
yaratdı. Bu dağıntılar, erməni
vandalizmiqonaqları təsirləndir
mişdi. Mən ötən il bu layihənin
iştirakçısıkimiAndorradaoldum.
Layihə, həqiqətən də, təcrübə
mübadiləsinə, müxtəlif ölkələrin
mədəniyyətiilətanışlığayönəlib.
Çoxşadamki,builtədbirQara
bağınincisiŞuşadakeçirilir.La
yihəQarabağımızın,Şuşaşəhə
rinin mədənitarixi irsinin təbliği
baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsbedir.16ölkədəngənclərbir
araya toplanıb.Onların ölkəmiz

haqqında fikir və düşüncələrini
bilməkdəbizimüçünmaraqlıdır.
Ağdama səfərimiz zamanı biz
şəhərin əvvəlki görkəminin əks
olunduğufotoşəkilləriiştirakçıla
ranümayişetdirdik.İndigördük
lərionları,sözünəslmənasında,
heyrətə saldı. Məndə artıq bir
neçəideyayaranıb.Yəqinki,ya
xın vaxtlardabuəsərlərlə sizlər
dətanışolabiləcəksiniz.Onuda
xatırladım ki, şərtlərə görə, hər
rəssam üç əsər yaradır və bu
əsərlər layihənin təşkil edildiyi
ölkədəsaxlanılır.

Za ri na Çu ki ta ye va (Qazaxıs
tan):
– Əvvəlcə Ağdamda olduq.

Eyni zamanda bu günŞuşada
yıq. Bu ideyanı dəstəkləyirəm
vəəlamətdarbirfəaliyyətolaraq
dəyərləndirirəm. Layihə bir sıra
ölkələrdən gənc rəssamları bir
arayagətiribvəbu,təcrübəmü
badiləsi eyni zamanda müxtəlif
mədəniyyətlərlə tanışlıq baxı
mındanönəmlidir.

Nər giz Qu li ye va (Azərbay
can):
–Bubeynəlxalqlayihəninger

çəkləşdirilməsi tarixi və mədəni
irsimizintəbliğatıbaxımındançox
vacibdir. Layihənin iştirakçıla
rıolanmüxtəlifölkələrdəngələn
rəssamlar Azərbaycanın mə
dəniyyəti, incəsənəti və tarixinə
böyük maraq göstərirlər. Onlar
Şuşa şəhərinin mərkəzi meyda
nında Azərbaycanın tanınmış
şəxsiyyətləri Natəvan, Bülbül və
Üzeyir Hacıbəylinin güllələnmiş

heykəllərini görəndə çox təsir
ləndilər və erməni vandallığının
şahidi oldular. Biz bu ərazilərdə
əsərləryaratmaqlabərabər,həm
dəxaricdəngələnrəssamlarata
riximiz,mədəniyyətimizhaqqında
məlumatverir,onlarımaraqlandı

ran sualları cavablandırırıq.
Hələki,eskizləredirik,sonra
isəyəqinbueskizlərüzərində
dahadolğunvəbaxımlıəsər
lərmeydanagələcək.

Al per Ba kı cı(Türkiyə):
– Ankaradan gəlmişəm.

DünənAğdama səfər etdik,
Azərbaycan Ordusunun 44
günlük müharibədə düş
mən tapdağından azad et
diyi torpaqları gördük.Bizo
şanlı müharibəni çox böyük
həyəcanla izləyirdik və qar
daş Azərbaycanın qələbə
sinə inanırdıq.Ona görə ki,
qardaşlarımızın müharibəsi

haqq müharibəsi idi. Şükürlər
olsunki,bizimdualarımızqəbul
olundu və arzularımız reallaş
dı. Azərbaycan xalqının 30 illik
torpaq həsrətinə son qoyuldu,
haqqözyerinitapdı.Bizədəbu
yerlərigəlibgörməknəsiboldu.
Ağdamdagördüyümbuvəhşilik
məniçoxtəsirləndirdi.
Şuşanın havası çox gözəldir.

Duyğularımı ifadə edə bilmi
rəm.Buradaxoşbəxtəmvədüş
məndən azad edilən torpaqlar
da azərbaycanlı qardaşlarımın
sülh içindəyaşamasıənböyük
arzularımızdan biridir. Biz illər
dir Türkiyədə Xocalı faciəsi ilə
bağlı tədbirlər təşkiledirdik.Bu
gün çox qürurluyam. Özümü
evimdəki kimi hiss edirəm.Şə
hidlərimizə rəhmət diləyirəm.
Layihəçərçivəsindəərsəyəgə
tirəcəyim üç əsərimi isə Azər
baycan Mədəniyyət Nazirliyinə
və Türkiyənin Azərbaycandakı
Səfirliyinə hədiyyə etmək istə
yirəm.

Li sand ra Gar cia Lo pez 
(Kuba):
–Azərbaycanın işğaldanazad

edilmişəraziləribiziçoxtəsirlən
dirir.Buqədərdağıntıbiziməyus
edir. Yolboyu burada quruculuq
işlərinin davam etdiyini, bu əra
zilərdəyaşayışınyenidənqayıdı
şınahərkəsinürəkləçalışdığının
şahidiolduq.Bizəsəfəredəcəyi
miz ərazilərin müharibədən əv
vəlki fotoları göstərilir.Müqayisə
məndəböyüktəəssüratvətəəs
süfhissiyaradır.

Lalə Azəri

MədəniyyətNazirliyinintabeli-
yindəkiuşaqmusiqi,incəsə-
nət,rəssamlıq,muğam,aşıq
məktəbvəmərkəzlərində
çalışanmüəllimlərinişyerinin
dəyişdirilməsimüsabiqəsi
keçiriləcək.

Bubarədəregionalmədəniyyət
idarələrinəmüvafiqəmrgöndəri
lib. Qeyd edilib ki, yerdəyişmə
üzrəmüsahibənazirliyinmüvafiq
əmri ilə təsdiqolunmuşmüsahi
bəkomissiyasıtərəfindənxüsusi
cədvəl üzrə keçiriləcək.Müsahi
bənin tarixi vəkeçirilməyeriba
rədənamizədəaidiyyətiregional
mədəniyyət idarəsi tərəfindən
məlumatveriləcək.

Namizəd müsahibədə iştirak
etməküçünaşağıdakılara əməl
etməlidir:

1.Təyinolunmuşvaxta15dəqi
qəqalmışmüsahibəninkeçiriləcə
yibinanınqarşısınagəlməli,özüilə
aşağıdakısənədlərigətirməlidir:

- şәx siyyәt vә siqә si nin әs li ni;
- hәrb çi ailә si nin üz vü, şә hid 

ailә si nin üz vü, mü ha ri bә iş ti rak-
çı la rı, döv lәt tәl tif ә ri olan şәxs-
lәr mü va fiq sә nәd lә rin әs li ni vә 
su rә ti ni.

2. Musiqi ixtisasları üzrə mü
sahibəyədəvətolunannamizəd
özmusiqialətini(fortepianoaləti
istisnaolmaqla)gətirməlidir.Na
mizəd müsahibədə sərbəst se
çimlə ifa edəcəyi əsərin notunu
komissiyaya təqdim etməlidir.
Müşayiət tələb olunduğu halda
namizəd konsertmeyster ilə tə
min ediləcək.Namizədmüsahi
bəyə öz konsertmeysteri ilə də
gələbilər.

3.Müsahibə keçirilənməkana
namizədvəonunkonsertmeyste
riyalnızşəxsiyyətvəsiqəsininəs
linitəqdimetdikdəburaxılacaqlar.

4. Namizəd şəxsiyyət vəsiqə
sinin əslini müsahibə keçirilən

binanıngirişqapısındaburaxılış
rejiminihəyatakeçirənəməkda
şatəqdimetdikdənsonramüsa
hibə otağına keçməli və müsa
hibəbitdikdənsonrabinanı tərk
etməlidir.

5. Müsahibə keçiriləcək bina
yagirişzamanımobiltelefonvə
digər rabitə vasitələri, elektron
cihazlar,çanta,konspekt,məlu
matkitabçasıvəbaşqayardımçı
vasitələrin keçirilməsi qadağan
dır.Buəşyalaraşkaredilənişti
rakçılar barədə imtahan rəhbəri
tərəfindən akt tərtib olunur, on
larmüsahibəyəburaxılmırvəya
onlarınmüsahibənəticələri ləğv
olunur.

Namizəd müsahibə zamanı
aşağıdakı tələblərəriayətetmə
lidir:

1.Müsahibəninaparılacağıota
ğatəyinedilmişvaxtdagəlməli;

2. Müsahibə komissiyasının
üzvlərinə hörmətlə yanaşmalı,
onların suallarını, tapşırıqlarını
sonadəkdinləməli;

3.Suallaramahiyyətiüzrəca
vabverməli;

4. Üzrlü səbəb olmadan mü
sahibənin keçirildiyi otağı tərk
etməməli;

5.Rabitəvədigərtexnikivasi
tələrimüsahibəninkeçirildiyiota
ğagətirməməli.
Namizəd müsahibənin apa

rılacağı yerə müəyyən edilmiş
vaxtda gəlmədikdə müsahibə
komissiyasının üzvləri tərəfin
dən onun müsahibədə iştirak
etməməsibarədəakttərtibedi
lir.
Üzrlü səbəb olmadan təyin

olunmuşvaxtdamüsahibədəiş
tirak etməyən namizədlər üçün
təkrar müsahibənin keçirilməsi
nəyolverilmir.

Üzrlü səbəbdən müsahibədə
iştirak etməyən namizədlə tək
rar müsahibənin keçirilməsinə
Mədəniyyət Nazirliyinin Qəbul
Komissiyasının razılığı olduğu
haldayolverilir.
Müsahibə namizədin razılığı

ilə videoçəkiliş aparılmaqla ke
çirilir.
Namizəd aşağıdakı hallarda

müsahibəyəburaxılmır:
- şәx siy yәt vә si qә si ol ma dıq da;
- sax ta sәnәd tәq dim et dikdә;
- mü sa hi bә yә tә yin olun muş 

vax ta 15 dә qiqә dәn az qal mış 
gәl dikdә;

- mü sa hi bә yә iç ki li vә ziyyәtdә 
gәl dikdә;

- mü sa hi bә ke çi ri lәn bi na ya 
mü sa hi bә yә gә ti rilmә si qa da ğan 
edil miş әş ya lar la da xil ol ma ğa 
cәhd et dikdә.

Namizədəqadağandır:

- sax ta sәnәd tәq dim etmәk;
- mü sa hi bә yә öz ye rinә baş-

qa sı nı göndәrmәk;
- yan dı rı cı, part la yı cı, kә si ci, 

de şi ci, atı cı vә digәr bu növ әş-
ya lar la mü sa hi bә ke çi ri lәn bi na-
ya da xil ol maq, özü ilә yemәk, 
içmәk (şәf af plas tik qab da qaz-
sız içmә li su is tis na ol maq la), si-
qa ret gә tirmәk;

- hәr han sı bir sәbәbә görә 
mü sa hi bә ke çi ri lәn ota ğı tәrk 
edib ye nidәn ge ri dönmәk;

- ni zam-in ti zam qay da la rı nı 
poz maq;

- mü sa hi bә nin ge di şinә ma ne 
ol maq.

Beləhallaraşkarolunarsa,hə
min iştirakçımüsahibədənxaric
olunacaqvəonunmüsahibənə
ticələriAzərbaycan Respublika
sının Mədəniyyət Nazirliyi tərə
findənləğvolunacaq.

Musiqi müəllimlərinin yerdəyişməsi ilə bağlı imtahan keçiriləcək
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Azərbaycanmədə
niyyətininhamisi,
ölkəmizinBirinci
vitseprezidenti,Hey
dərƏliyevFondunun
prezidenti,UNESCO
nunvəICESCOnun
xoşməramlısəfiri
MehribanxanımƏli
yevanındoğumgünü
(26avqust)müna

sibətiləMasallıRMİMasallırayonHeydərƏliyevMərkəzivə
GənclərinİnkişafvəKaryeraMərkəzi(GİKM)Masallınüma
yəndəliyininbirgətəşkilatçılığıilətədbirkeçirilib.Tədbirdəçıxış
edənlərMehribanxanımƏliyevanınxalqınrifahıvədövlətin
inkişafıistiqamətindəçoxşaxəlifəaliyyətindənsöhbətaçıblar.

***
AğstafaRMİQazax

rayon Heydər Əliyev
Mərkəzivərayonİcra
Hakimiyyətinin birgə
təşkilatçılığı ilə “XXI
əsrin xoşməramlılar
elçisi – Zərif himayə
dar”mövzusundatəd
bir keçirilib. Tədbirdə
əvvəlcəMehribanxa
nımƏliyevanın həyat
və fəaliyyətinə həsr

olunmuş videoçarx nümayiş olunub. ÇıxışlardaMehriban xanı
mınölkəmizininkişafıvəvətəndaşlarınrifahıyolundaəvəzsizxid
mətlərindənbəhsedilib.

Öncə Vətən deyənlər
ŞəkiRMİninrəisiAzərYusubov,MədəniyyətİşçiləriHəmkarlar
İttifaqıŞəkirayonkomitəsininsədriRəhmanMəmmədov,ida
rəninəməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidiElçinNadirovun
ailəsinəbaşçəkiblər.

***
Zaqatalarayonunun

Yuxarı Tala kəndində
Birinci Qarabağ mü
haribəsi şəhidi Səlim
Əhmədovun xatirəsi
nəinşaedilmişabidə
bulağın açılışı olub.
SəlimƏhmədov1993
cüilyanvarın8dəkö
nüllü olaraq cəbhəyə
yollanıb,Ağdərərayo
nununVəngkəndiət

rafındagedəndöyüşlərdə iştirakedib,qəhrəmanlıqgöstərib.O,
həmindöyüşlərdəitkindüşüb.

***
AğdaşRMİZərdabrayonMKSninSalahlıkəndkitabxanafi

lialının təşkilatçılığı iləVətənmüharibəsiqaziləriHacıOrucov,
İlkin İbrahimli,ÜlvüƏləsgərli vəAqilCəbrayılovlagörüş təşkil
edilib.

***
Tərtər rayonunun

Səhləbad kəndində
44 günlük Vətənmü
haribəsində şəhidlik
zirvəsinə ucalan Or
xan Aslanlının xatirə
sinə inşa edilən bu
lağın açılışı olub. Bu
münasibətlə keçirilən
tədbirdə Tərtər Ra
yon İcra Hakimiyyəti
nin başçısıMüstəqim

Məmmədov,hüquqmühafizəorqanlarınınrəhbərləri,şəhidinailə
üzvləri,müharibəveteranları,ictimaiyyətnümayəndələrivəkənd
sakinləriiştirakediblər.

***
BiləsuvarRMİCəbrayılrayonHacılıkəndklubuvərayonMKS

nin 17 saylı kitabxana filialının əməkdaşları Vətən müharibəsi
şəhidiTəhmasibMustafayevindoğumgünümünasibətiləailəsini
ziyarətediblər.

***
Ağdam rayonunda 1987ci ildə Gürcüstanda baş verən təbii

fəlakətzamanıinsanlarıxilasedərkənqəhrəmanlıqlahəlakolan
cəsur azərbaycanlı əsgər Rahib Məmmədovun xatirəsi anılıb.
AğcabədiRMİRahibMəmmədovunadınıdaşıyanDöyüşŞöhrəti
Muzeyindəkeçiriləntədbirdəcəsurəsgərəhəsredilmiş“Əbədiy
yətəqovuşanömür”adlısənədlifilmnümayişolunub.

Ağdam rayonunun
Bənövşələrqəsəbəsin
də Vətən müharibəsi
şəhidiAdəmƏmirovun
ailə üzvlərinin yaşadı
ğıevinönündəşəhidin
xatirə lövhəsiqoyulub.
Adəm Əmirov Vətən
müharibəsi zamanı
Ağdam istiqamətində
döyüşlərdəiştirakedib
vəoktyabrın20dəşə

hidlik zirvəsinə yüksəlib.RayonunQuzanlı qəsəbəsindəŞəhidlər
xiyabanındadəfnolunub.PrezidentİlhamƏliyevinsərəncamlarıilə
ölümündənsonra“Vətənuğrunda”və“Ağdamınazadolunmasına
görə”medallarıilətəltifolunub.

Hazırladı: N.Məmmədli

Xəbərverdiyimizkimi,Mədə
niyyətNazirliyinintəşkilatçılığı,
ŞuşaŞəhəriDövlətQoruğu
İdarəsinindəstəyiilə2628
avqusttarixindəAzərbayca
nınmədəniyyətpaytaxtında
yaradıcıinsanlarıniştirakıilə
“Şuşayaradıcılıqemalatxana
sı”adlılayihəhəyatakeçirilib.

Layihə çərçivəsində müxtəlif
peşəistiqamətləriüzrəAzərbay
candan vəTürkiyədən olan ya
radıcısahənintəmsilçiləriŞuşa
dabirarayagəldilər.
28 avqust tarixindəŞuşaya gə

lənmediamənsublarıdalayihənin
iştirakçıları – Azərbaycanın Xalq
artistləri, bəstəkarlar Sərdar Fərə
covvəSalmanQəmbərov,Əmək
darincəsənətxadimi,musiqişünas
ZümrüdDadaşzadə və başqaları,
həmçinin Türkiyədən gələn tanın
mışblogerlərləbirlikdəYuxarıGöv
hər ağa məscidi və Şuşa Realnı
məktəbi,Cıdırdüzü,Natəvan,Bül
bül və Üzeyir Hacıbəylinin “güllə
lənmişheykəllər”iyerləşənmərkəzi
meydanı,Şuşaqaladivarlarını zi
yarət etdilər, şəhərdə aparılan tə
mirbərpaişləriilətanışoldular.

Mədəniyyət Nazirliyinin İncə
sənətvəqeyrimaddimədəniirs
şöbəsiMusiqisektorununmüdi
riVüqarHümbətovbildirdiki,üç
günərzində30ayaxınyaradıcı
şəxs – bəstəkar, musiqişünas,
yazıçı,fotoqraf,rəssamvədigər
sənət sahibləri Şuşa ilə yaxın
dan tanışlıq imkanı qazanıblar.

Layihəninnəticəsiolaraq ilinso
nuna kimi iştirakçıların Şuşaya
səfər təəssüratları altında yara
nanəsərlərintəqdimatı,qalage
cəninkeçirilməsiplanlaşdırılır.
Natəvan,Bülbül vəÜzeyirHa

cıbəylinin “güllələnmiş heykəllər”i
yerləşən  meydandan başlayan
ziyarətdəXalqartisti,ÜzeyirHacı

bəylininBakıdakıevmuzeyinindi
rektoruSərdarFərəcovdahibəs
təkarın şəxsiyyəti və yaradıcılığı,
eləcə də bu abidələrin tarixi ba
rədə iştirakçılara məlumat verdi.
Əməkdar incəsənət xadimiZüm
rüdDadaşzadəBülbülvəXanqı
zıNatəvanınyaradıcılığındansöz
açdı,builBülbülün125,Natəva
nın 190 illik yubileylərinin geniş
şəkildə qeyd edildiyini vurğuladı.
Çıxışlardan sonra iştirakçılar Şu
şanıngörməliyerlərinigəzdilər.
Qeyd edək ki, layihənin keçi

rilməsindəməqsəd tarixi və əzə
li torpaqlarımızda otuz ilə yaxın
sürən işğal dövründə törədilmiş
barbarlıq, dağıdılmış abidələrimiz
haqqındaictimaiyyətibirdahamə
lumatlandırmaq, mədəni irsimiz,
zəngin tariximiz və ənənələrimizi
layihəyə qatılan yaradıcı insanla
rıntəqdimedəcəyiəsərlərvasitə
silədahayaxındantanıtmaqdır.

La lə

Şuşada yaradıcılıq emalatxanası
Layihəyə Azərbaycanın və Türkiyənin yaradıcı insanları qatılıb

Sərgi, yubiley, təlim, görüşlər...

İsmayıllıRMİAğsurayonMədəniyyətMər
kəzi,rayonİcraHakimiyyətivəMirvarid
DilbaziPoeziyaMəclisiİctimaiBirliyinin
birgətəşkilatçılığıiləXalqşairiMirvaridDil
bazinin(19122001)110illiyinəhəsredilən
tədbirkeçirilib.Tədbirdəşairəninşeirlərinə
bəstələnmişmahnılarifaedilib,aşıqhava
larısəsləndirilib.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMədəniyyətMər

kəzində Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısıSeymurOrucov və idarənin rəisiNu
rəddinMehdiyevinrayonunmədəniyyətmüəs
sisələrinin işçiləri iləgörüşükeçirilib.Görüşdə
iştirak edən mədəniyyət müəssisələri əmək
daşlarının müraciət, təklif və şikayətləri fərdi
qaydada dinlənilib. Müraciətlərdə qaldırılan
məsələlərinbirqismiyerindəcəhəllolunub,ic
rasıvaxtvəaraşdırmatələbedənməsələlərlə
bağlımüvafiqtapşırıqlarverilibvəonlarınicrası
nəzarətəgötürülüb.

***
ŞəmkirRMİŞəmkir rayonMKSninəmək

daşlarıƏhmədCavadadınarayonMədəniyyət
Mərkəzində“Erkənnikahayoxdeyək!”başlığı
altındatədbirtəşkilediblər.Tədbirdəmövzuya
aidvideoçarxvəsərginümayişolunub.

***
Ağdaş RMİ Zərdab rayon MKSnin ta

beliyində fəaliyyət göstərən kitabxanaların
əməkdaşları tərəfindən kənd sakinlərinə
səyyarkitabxanaxidmətigöstərilib.

***

ŞəkiRMİnin rəisiAzərYusubov idarənin
əhatəetdiyiŞəkişəhərindən,Qax,Zaqatala
vəBalakən rayonlarındanolan vətəndaşla
rıqəbuledib,onlarınmüraciətlərinidinləyib.
Müraciətlərəsasənişlətəminolunma,işye
rinindəyişdirilməsinəköməkgöstərilməsivə
digərməsələlərləbağlıolub.
ZaqatalarayonHeydərƏliyevMərkəzində

XurşidbanuNatəvanın(18321897)190illiyi
münasibətilə “Məclisiüns” adlı tədbir təşkil
olunub. Tədbirdə şairənin həyat və yaradı
cılığı barədə məlumat verilib, əsərlərindən
parçalaroxunub.

***

Kürdəmir RMİnin təşkilatçılığı ilə Hora
dizşəhərMuğamMərkəzində“Şuşazəfəri:
dünənimiz, bu günümüz” adlı tədbir keçiri
lib.TədbirdəFüzuliRayonİcraHakimiyyəti
ninbaşçısıAlıAlıyev,XocavəndRayonİcra
Hakimiyyətibaşçısınınhumanitarməsələlər
üzrə müavini Əfsanə Quliyeva, Kürdəmir
RMİninrəisiFaiqXudanlıvədigərləriçıxış
edərəkQarabağmüharibəsitarixindəFüzu
linin cəsur övladlarının qəhrəmanlığından,
ŞuşazəfərimizəaparanyolunməhzFüzuli
dənbaşlamasındanətrafıbəhsediblər.
BeyləqanrayonMədəniyyətMərkəzininEy

vazalılarkəndSənətkarlıqklubununvərayon
MKSnin Eyvazalılar kənd kitabxana filialının
birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın görkəmli
dövlətxadimi,şairŞahİsmayılXətainin(1487
1524)535illikyubileyiiləəlaqədartədbirkeçi
rilib.TədbirdəçıxışedənlərXətaininhəyatvə
yaradıcılığıhaqqındaməlumatveriblər.

***
Sabirabad RMİ Saatlı rayon Mədəniyyət

Mərkəzinin Cəfərxan kənd Diyarşünaslıq
evində“ƏhmədCavadhaqqındabilmədiklə
rimiz”adlıtədbirkeçirilib.İstiqlalşairinin130
illikyubileyinəhəsrolunan tədbirdəbədiiqi
raətdərnəyiüzvlərininifasındaƏhmədCava
dınyaradıcılığındannümunələrsəsləndirilib.

***

Biləsuvar RMİ Salyan rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin direktoru vəzifəsini icra edən
KürçaylıMəmmədovvə “Mahirlər”xalqailə
ansamblının bədii rəhbəri Elçin Sadıqov
AzərbaycanDövlətFilmFondundaolublar.
Fondundirektoru,Əməkdarincəsənətxadi

miCəmilQuliyevgörüşdənxatirəolaraqqo
naqlarakinoşünas,Əməkdarincəsənətxadimi
AydınKazımzadənin“Azərbaycankinematoq
rafçıları”kitabınınbirneçəcildinivəkinorejis
sor,XalqartistiRasimOcaqovunfilmlərindən
ibarət“qızılkolleksiya”disklərinitəqdimedib.
MədəniyyətişçiləriSəmədVurğununBakı

dakıevmuzeyinidəziyarətediblər.Muzeyin
ekspozisiyası ilətanışlıqzamanıonlarabö
yükşairinhəyatvəyaradıcılığıbarədəməlu
matverilib.

***
MasallıRMİMasallı rayonHeydərƏliyev

Mərkəzi,Gənclərin İnkişafvəKaryeraMər
kəzi(GİKM)Masallınümayəndəliyininbirgə
təşkilatçılığı ilə “Uşaqların asudə vaxtının
səmərəlitəşkili”layihəsiistiqamətində“Xari
ci dilimənimsəyirik” adlı təlim keçirilib.Tə
limdəmüəllimSadiqAğayevməktəblilərəin
gilisdilindədanışıqqaydalarınıvideoçarxlar
vasitəsiləizahedib.

Naxçıvan xanlığının bayraqları haqqında nəşr Praqada təqdim edilib
Xəbərverdiyimizkimi,2028avqustta
rixindəÇexiyanınpaytaxtıPraqadaBey
nəlxalqMuzeylərŞurasının(ICOM)26cı
BaşKonfransıkeçirilib.Tədbirəölkəmiz
dəndənümayəndəheyətiqatılıb.

Konfrans çərçivəsində ICOMun komitə
lərinin iclasları da keçirilib. İCOMAM (hərb
tarixi,hərbimuzeylərvəsilahkolleksiyaları)
Beynəlxalq komitəsinin iclasında  “QƏSR”
Mədəni İrsi vəTarixiAbidələriQoruyaq İc
timai Birliyi sədrinin birinci müavini, İCO
MAMİdarəheyətininüzvü,tarixüzrəfəlsə
fədoktoruPərvinGözəlovdaiştirakedib.O,
“Muzeylər hərb tarixinin qoruyucusu: Azər
baycan,TürkiyəvəRusiyamuzeylərininnü

munəsində”mövzuluməruzəsindəAzərbay
canın dövlətçilik tarixinin müxtəlif dövrlərinə
aid bayraqlardan danışıb, Gəncə xanlığının

bayraqlarınümunəsindəOsmanlıimperiya
sınınbayraqlarıiləoxşarlığıqeydedib.
İclasdaPərvinGözəlovunAzərbaycan,rus

və ingilis dillərində çap olunmuş “Naxçıvan
xanlığınaməxsusüçbayraq”kitabınıntəqdi
matıkeçirilib.KitabdamüəlliftərəfindənAzər
baycanınelmimədənitarixindəilkdəfəolaraq
2015ci ildə aşkar edilmiş Naxçıvan xanlığı
nınüçbayrağı barədəətrafı tədqiqatmate
rialıoxucularatəqdimedilir.Həmçininnəşrdə
Azərbaycantarixindəilkdəfəolaraq“Gülüstan
vəBuxarestsülhünəəsasən,CənubiQafqa
zın 18091817ci illərin hərbi əməliyyat xəri

təsi”çapedilib.XəritədəErmənistandövlətivə
toponimləriyoxdur.XəritəQafqazHərbiDairəsi
Qərargahınınhərbitarixşöbəsindətərtibedilib.

“Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam”
Avqustun26sı“Azərbaycanmuğamıvə
İpəkYoluüzərindəyerləşənölkələrinmu
siqisigünü”kimiqeydolunur.2010cuildə
KanadanınNiaqaraşəhərininmeriyasıvə
BeynəlxalqNiaqaraMusiqisiFestivalının
rəhbərliyitərəfindənqəbulolunanbuqərar
xalqımızınmillisərvətiolanmuğamınbəşə
rimusiqiyəçevrildiyinibirdahatəsdiqedir.

Əlamətdar gün münasibətilə Bərdə RMİ
YevlaxşəhərYaradıcılıqevində“Daşürəklər
dəyanıbdaşlarısındırdımuğam”adlıtədbir
keçirilib. Tədbirdə çıxış edən RMİnin rəisi
VəsiləMöhsümovamillimənəvidəyərlərimi
zintərkibhissəsiolanmuğamlarımızdan,bu
sənət incilərinin qorunması, təbliği, gələcək
nəsillərəötürülməsiistiqamətindəhəyatake
çiriləntədbirlərdəndanışıb.Dahasonragənc
musiqiçilərinifasındamuğamlar,xalqvəbəs
təkarmahnıları səsləndirilib, tanınmışAzər
baycanşairlərininyaradıcılığındannümunə
lərsöylənilib.

***

Gəncə RMİ Gəncə şəhər MKSninMər
kəzi Kitabxanası “Muğam aləmi” adlı kitab
sərgisi təşkil edib. Sərgidəmuğam sənəti
nin inkişafına töhfə verən görkəmli xanən
dələrinaudiovizualnəşrləri,kitablarvədövri
mətbuatmateriallarınümayişolunub.
MKSnin 19 saylı kitabxana filialı tərəfin

dənisə“Millisərvətimiz–muğam”adlıtədbir
keçirilib.Tədbirdə19saylıkitabxanafilialının
müdiriElzaƏliyevaçıxışedərəkmuğamsə
nətinintarixindənvəzənginliklərindəndanışıb.

Qazaxdakı Cümə məscidində 
təmir-bərpa işləri yekunlaşıb

Qazaxda1901ciildəinşaedilənvə
dövləttərəfindənmühafizəolunantarix
memarlıqabidəsi–Cüməməscidində
təmirbərpaişləriyekunlaşıb.

BubarədəMədəni İrsinQorunması, İn
kişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətindən
bildirilib.Qeydedilibki,DövlətXidmətinin
işçiqrupuabidəyəbaxışkeçirib.

Növbəti “ağıllı kənd” 
Füzuli rayonunda salınacaq

ZəngilanrayonununAğalıkəndindənsonraikinci“Ağıllıkənd”
layihəsiFüzulininDövlətyarlıkəndindəicraediləcək.

Qarabağiqtisadirayonunadaxilolanişğaldanazadedilmişəra
zilərdə (Şuşa rayonu istisnaolmaqla)AzərbaycanRespublikası
PrezidentininxüsusinümayəndəsiEminHüseynovbildiribki,mi
nalardantəmizlənənkəndinərazisindənövbətimərhələüçüniş
lərəhazırlıqgedir.
Onunsözlərinəgörə,Ağalı kəndindəqazanılan təcrübəDöv

lətyarlıdadaistifadəediləcək.Planaəsasən,kənddə450evinşa
ediləcək.Bunlar3,4və5otaqlıevlərolacaq.Kəndinmərkəzində
isəbazarvəmeydanyerləşəcək.
Layihəninhansıtarixdəyekunlaşacağıtikintiişlərinəbaşlanan

zamanbəlliolacaq.
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Müasir Azər bay can in cə sə nə ti di na mik in ki şaf edə
rək müx tə lif ya naş ma lar la rəs sam lıq, hey kəl tə raş lıq, 
per for mans, ins tal ya si ya, vi deoart və fo toq ra fi ya ki mi 
sa hə lər də ma raq lı ya ra dı cı ba xış la rı təq dim edir. Mə

də niy yə tə, cə miy yə tə, ət ra fa, elə cə də dün ya da baş ve rən el mi
tex ni ki ye ni lik lə rə sə nət ya naş ma sı nın gö zəl nü mu nə lə rin dən 
bi ri nə bu gün lər də “Qa zel li Art House”da iz lə di yi miz sər gi də 
şa hid lik et dik.

Öncədüşündümki, bəlkədə
bu əsərlərdəki sənəti təsvir et
məküçünsözəehtiyacyoxdur.
Necə deyərlər, baxan baxsın,
anlayan da anlasın... Amma
rəssamlar Aqil Abdullayev və
FərhadFərzəlinin “Uşaqlığıye
nidən yazarkən” adlı birgə sər
gisi “yazmasam olmaz” fikrini
diktəetdi.
Sərgidənümayişolunanəsər

lərdəmüxtəlifcərəyanlarameyil
var idimi?Düzü,heçbununda
dəqiq fərqinə varmadım.Çünki
buradakısənətnümunələrisan
kihəmkeçmişə,həmdəsənətə
yeni baxışı tövsiyə edirdi. For
mabiçim baxımından duyulası
dərəcədəmüasir,məzmuncaki
fayət qədər düşündürücü əsər
lərmüasir sənətə sevgi və an
laşmamesajıverirdi...

Ar zu la rın da ya rat dı ğı 
məx su si uşaq ota ğı və 

sə mi mi eti raf
İlk olaraq Aqil Abdullayevin

işləri ilə tanış oluram. Rəssa
mınfikirvəemosiyalarını təsvir
edənnümunələr,rəngözəlliklə
ri ziddiyyət və gerçəkliyə fərqli
kontekstdən baxışları əks etdi
rir.Müəllifhəmçininsosialşəbə
kələr, filmlər və instalyasiyalar
vasitəsilə incəsənətin yeni sa
hələrinəmüraciət edir. Əsərləri
izlədikcəsankirəssamıncəmiy
yətəmesajlarınıeşitmişoluruq.

Xüsusən də bu mesajlar rəng
seçimindədahaqabarıqnəzərə
çarpır. RəssamŞərqmədəniy
yətinin kənar amillərin təsirinə
necə düşməsini təsvir etmək
üçün teztez əsərlərində “alter
eqolar”(insanınbaşqabirməni)
və uydurulmuş personajlar ya
radır.Busilsilədəbiznəqədər
yumor və optimizm görsək də,
eynizamandadüşündürücüan
lar vəkədəridəsezməkmüm
kündür.
“Super klişe, super qəribəlik,

superqeyriadilik” adlı silsilədə
rəssam uşaqlıq dövrü  yataq
otağının nağılvarı təzahürünü
yaradıb.Təkbuynuzvəsupəri
lərikimimifolojiobrazlardanisti
fadəedənrəssamözününuşaq
yaşlarındakı arzularını canlan
dırmağaçalışıb.Beşnəfərailə
üzvününyaşadığıkiçikbirevdə
böyümə təcrübəsindən istifadə
edərək arzularında yaşatdığı
məxsusi uşaq otağının təsviri
maraqdoğurur.Ailəmətbəxində
yerləşdirilmişbirnəfərlikçarpayı
vəheçvaxtmaraqlısuvenirləri
nə və xatirə əşyalarına yer ta
pılmayanbiruşaqotağımənzə
rəsi.Bütünbuyanaşma isəən
sondayenədəeynibirnöqtədə
birləşmişolur:səmimietiraf...
Aqil Abdullayev İngiltərənin

Nottingem Trent Universiteti
nin Təsviri incəsənət fakültə
sinin bakalavr dərəcəsini biti
rib. 2018ci il “Bloomberg New

Contemporaries” mükafatına
və Nottingemdə One Throsby
StreetQalereyasının “Attic Re
sidency” proqramının iştirakçı
sı adına layiq görülüb.Əsərləri
LiverpulBiennalesi (2018),Pri
maryMüasir İncəsənətMəkanı
(2017),“TheWrong”–YeniRə
qəmsal Art Biennalesi (2017),
TateModern(2016),GəncRəs
samların 4cü Moskva Beynəl
xalq Biennalesindəki YARAT
pavilyonunda (2012) nümayiş
etdirilib.

İn cə sə nət ant ro po lo ji 
axta rış lar da açar ki mi 
Fərhad Fərzəli isə yenə də

təəccübləndirməyi bacardı. İlk
dəfə bir neçə il əvvəl “Bahariy
yə” layihəsində onun rəssamlıq
və müasir musiqi duyğuları ilə
tanışolmuşdumvədavamlıola
raqsənətiniizləməyəçalışırdım.
Rəssamınbu ilinəvvəlindəPa
risdətəqdimedilən“Tigeristiger
isatigerisatiger”(“Pələngvar,
pələngvar”)adlısərgisindənnü
munələrləyanaşı,bizbudəfəbir
azdafərqliliklərastlaşırıq.

Fərhaduşaqlığıyenidənyazar
kən düşüncəsi ilə bizləri nostalji
hisslərə qərq edir. 1990cı illərin
abhavası,unudulmayananlarvə
hərbirimizinyaşadığı tarix.Rəs
samsankimüasirsənətvasitəsilə
yaddaşımızıyeniləyir.
Sərgi ilə bağlı rəssam deyir:

“2000ci ildə Bakı zəlzələsin
dən sonra ailəmizlə Nizami və
Bülbül küçələrinin kəsişdiyi bir

evəköçdük.Eləodövrdənbaş
layaraqküçədənkeçəntəsadü
fi insanların fotosunu çəkməyə
başladım. 90cı illərin əvvəli
həyatın bozluğunu sözlə ifadə
etmək çətindir. İnsanlar, küçə
lər, səmalar, ağaclar – hər şey
qaraboz çalarlara boyanmışdı.
Mənbubozluqdanqurtulubsağ
qaldım. İndi32yaşımvarvə3
yaşımdanetibarənməşğuloldu
ğumişlədavamedirəm.Teztez
ev dəyişsək də, bütün arxivimi
qoruyubsaxlamışam”.

Bəli, bumövzulardan və təc
rübədənilhamalanFərhadFər
zəli sərgidəBakını gəzənbala
ca uşağın baxışlarını nümayiş
etdirir. Sərgidə bu dünyanı təs
vir etmək üçün plastik torbalar,
ofis mebelləri, rəssamın uşaq
lıq illərinə aid köhnə təmtəraqlı
oyuncaqlar təqdim olunur. Bu
nümunələronunkeçmişəteatral
baxışıkimidədiqqəticəlbedir.

Pələng rəsmləri Fərhad Fər
zəliyaradıcılığındabirxəttkimi
keçir. Hələ Parisdəki sərgidə
rəssamaraşdırmaları iləpələn
gin müstəqil Azərbaycan kim
liyinin rəmzi olduğunu bir daha
təsdiqləyibvəyaradıcılığınıpə
ləngobrazıətrafındaqurmuşdu.
Busərgidədəbizpələngobraz
larına rastgəlirik.Ənənəvimə
dəniyyəti, xalq estetikasını və
keçmiş sovet geosiyasi vəziy
yətinintəhlilinibirarayagətirən
rəssampələngobrazıətrafında
postsovet folklorunun kataloq
laşdırılmış formasını, eləcə də
Azərbaycanın bütpərəst keç
mişini və qalib ovçuluğu təmsil
edənMesopotamiyailahiatribu
tunu təcəssüm etdirir. Bəzi İs
lamənənələrindəmələkmüjdə
çisihesabolunanpələngmüasir
dövrdəkişigücününrəmzikimi
qəbuledilir.Rəssamburəmzin
dəyəriniöyrənməküçünkodları
vəmövcud istinadları bir araya
gətirib.
Fərhad Fərzəli beynəlxalq

nüfuza malik konseptual rəs
samlarımızdan biridir. O, Azər
baycan identikliyini və vizual
ikonoqrafiyanıaraşdırmaqməq
sədiləbirçoxsahədə,ocümlə
dən rəsm, instalyasiya, perfor
mans, rəqəmsal incəsənət və
səs sahələrində fəaliyyət gös
tərir.BirrəssamkimiisəFərhad
müəyyənmövzulara yumoristik
və düşünülmüş şəkildə yanaş
malarıiləmədəni,cinsivəcoğ
rafi stereotipləri təhlil etməklə
maraqlı əsərlər ortaya qoyur.

Müxtəlif sahələrdə çalışması
onun konseptual araşdırmala
rına yardımçı olur. O həm də
incəsənətdən antropoloji axta
rışlarında bir vasitə kimi istifa
dəedir.
Sərgidə diqqətimi çəkən bir

məqamdaminlərlə bukinist ki
tabları və onların üzərində qo
yulmuşboşplastiktorbalaridi...
Müxtəlifmövzularavəsahələrə
aidbuqiymətlikitablarınüzərin
dəkibuboştorbalarmüasirgü
nümüzü simvolizə edir. Yaxud
da sərginin ən maraqlı guşəsi
olan rəssama aid xatirə əşya
ları.Buradanələrə rastgəlmək
olmur ki. Dövrünün ən baha
lı,bəlkədə90cı illərdəbirçox
uşaqvəgəncinarzuladığıakse
suarlar,oyuncaqvəəşyalardan
tutmuş, müxtəlif ədəbiyyatlara
qədər...
Mədəniirsəsadiqlikrəssamın

bütün yaradıcılığını əhatə edir.
Buna misal olaraq biz sərgidə
milli ornamentli xalça və tekstil
məmulatlarınıdagörürük.Müa
sirdüşüncəyanında,ondanay
rılmayan xalça... Keçmişi unut
ma,gələcəyəüztutdeyir,yoxsa
başqamesajıdavar?Hərhalda
bunu rəssam özü daha yaxşı
şərhedər.
FərhadFərzəli 7ciDaşkənd

Müasir İncəsənət Biennalesi
(2013), 16cı Şarja İslam İn
cəsənəti Festivalı (2014) və
“UnboundGroup”undəstəyiilə
keçirilən6cıMoskvaBiennale
sində(2015)iştirakedib.2016
cı ildə rəssam Nailə Allahver
diyeva ilə birlikdə Rusiyanın
PermşəhərindəkiPERMMmu
zeyində keçirilən müasirAzər
baycan incəsənətini təcəssüm
etdirən “Şəkərli dağlar, neftli
sahillər” adlı sərginin kurato
ru olub. 2017ci ildə isə onun
əsəri “DieGreuze” adlı səyyar
sərgidə nümayiş etdirilib. Hə
min sərgi Rusiyanın Moskva,
SanktPeterburq və Krasno
yarskkimişəhərlərindədətəq
dimedilib.
2011ci ildən Azərbaycan

Rəssamlar İttifaqınınüzvüolan
Fərhad Fərzəlinin əsərləri Ba
kıdakıMüasir İncəsənətMuze
yinin kolleksiyasında, Milli İn
cəsənət Muzeyində və YARAT
Müasir İncəsənət Məkanında
nümayişetdirilir.

L.Azəri

Uşaqlığın havası var başımda...
Yaxud iki rəssamın bir sərgisindən təəssürat

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət Na zir li yi
nin təş ki lat çı lı ğı, Şu şa Şə hə ri Döv lət Qo ru ğu 
İda rə si nin dəs tə yi ilə 2628 av qust ta ri xin də 
mə də niy yət pay tax tı mız da ya ra dı cı in san la
rın iş ti ra kı ilə “Şu şa – ya ra dı cı lıq ema lat xa na
sı” ad lı la yi hə hə ya ta ke çi ri lib. La yi hə də iş ti rak 
edən bəs tə kar, rəs sam, ya zı çı və fo toq raf lar 
qa laşə hə ri miz lə bağ lı fi kir lə ri ni bö lüş dü lər.

Xalqartisti,bəstəkarSər dar Fə rə cov:
–ArtıqneçəncidəfədirŞuşadaoluram.Hər

dəfəgələndəyenifikirlərvətəəssüratlarbizi
özünə bürüyür. Lakin bugünkü səfər xüsusi
əhəmiyyətdaşıyır.BugünŞuşamədəniyyə
tiniyaradanşəxsiyyətləribirdahayadetdik.
Bugörüşbizimruhanigörüşümüzdür.Hazır
daÜzeyirbəy,Natəvan,Bülbülüngüllələnmiş
büstlərininqarşısındayıq.Buşəxsiyyətləxal
qımızınmədəniyyətinin ən gözəl səhifələrini
yaradansənətkarlardır.Onlarınnigaranruhla
rınındolaşdığıdoğmayurdlaruzunillərbizim
üçünəlçatmazidi.Artıqbizarzumuzaqovuş
muşuq.Mənəeləgəlirki,həyatımızınənmə
nalıgünüolanbugündəndoğanyenifikirlər
gələcəkdə möhtəşəm sənət nümunələrinin
yaranmasınasəbəbolacaq.Buradabütünya
radıcıinsanlarıülvibirməhəbbətbirləşdirir...

TürkiyəliblogerKe rem Gök:
–“Youtube”üzərindən650mindənartıqiz

ləyicimvar.Onlarayaxıntarixdənməlumat
larverirəm.Azərbaycanərazilərininişğaldan
azad edilməsi də yaxın tarixin ən mühüm
hadisələrindənbiridir.TürklərüçünŞuşanın
əhəmiyyətiolduqcaböyükdür.Şuşa28ildən
sonraAzərbaycanOrdusu tərəfindən azad
edilənqəhrəmanbirşəhərdir.Buşəhərtarix
boyuTürkdünyasıüçünbirmədəniyyətoca
ğıolub.Butorpaqlarıgörməkinsanaböyük

sevincbəxşedir.MənizləyiciləriməŞuşanın
tarixini göstərməyə çalışacağam.Çünki 28
ildənsonraazadlığınaqovuşanŞuşahamı
üçünsirlibirməkandır.Artıqbugünbuəra
zidənələryaşanırvəhansıişləringörülməsi
insanlarüçünçoxmaraqlıdır.

 
Musiqişünas,Əməkdar incəsənət xadimi

Züm rüd Da daş za də:
–Şuşanınlandşaftınınözübirilhammən

bəyidir. İnanıramki, səfərdənsonraBakıya
dönən sənət adamları, həmkarlarım yeni
töhfələrləbizisevindirəcəklər.Bizdəburada
aldığımız təəssüratdan doğan əsərləri eşi
dərkənyenidənyaşayacağıq.

Bakı Musiqi Akademiyasının professoru
Kö nül Hü sey no va:
– Layihə sənət adamlarının yaradıcılıq

imkanlarının üzə çıxarılması baxımından
sondərəcəəhəmiyyətlidir.Bizsənətadam
larıVətənəhəsrolunmuşəsərləryaradaraq
gələcəknəsillərəçatdırmağıhərzamanqar
şımızamissiyakimiqoyuruq.Bubaxımdan
MədəniyyətNazirliyininyenilayihəsiyaradı
cı ideyalarımızı həyata keçirmək baxımın
dan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Əminəm
ki,iştirakçılarlayihəninnəticəsiolaraqyeni,
dəyərlisənətəsərləriərsəyəgətirəcəklər.

Yazıçı,dramaturqİs ma yıl İman:
–Bu,Şuşayaüçüncügəlişimdir.Hərgə

lişimdəburadadəyişikliklərgörürəm.Bərpa
işləri gedir, şəhər canlanır, həyat bura qa
yıdır.ŞuşaAzərbaycanınürəyidir.Nazirliyin
bulayihəsiyaxşıtəşəbbüsdür.Onlarbuya
radıcılayihəçərçivəsindəmədəniyyətvəin
cəsənətnümayəndələrinəbutəsvirolunmaz
atmosferəqərqolmaqimkanıyaratdılar.

Rəssam,ebruustasıSe vinc Əli ye va:
–Qarabağa,Şuşayagəlməyəmənəviola

raqhazırdeyildim.Şuşahərbirazərbaycanlı
kimimənim üçün dəmüqəddəsdir. Bu gün
həm sevinir, həm də kövrəlirəm. 30 il düş
mənəlindədağıdılanşəhərlərigörəndəürə
yimparçalanır.Bugündövlətimiztərəfindən
abadlaşantorpaqlarabaxandaisəfərəhhissi
keçirirəm.BirsənətçiolaraqmənŞuşadaya
şadığımduyğuları suyunüzərindəebrusə
nətindətorpaqboyalarıiləifadəetməyəça
lışacağam.MədəniyyətNazirliyinəlayihənin
təşkilinəgörətəşəkküredirəm.Layihəninya
radıcılığımaböyüktəsiriolacağınainanıram.

TaxtaüzərindəoymaustasıTo fiq Əli yev:
– Layihəmüxtəlif sahənin insanlarını bir

arayagətirib.Hərbiriözsahəsiüzrə fərqli
duyğu və düşüncələr yaşayır. İnanıram ki,
busəfərvəduyğularQələbə,Şuşamövzu
sundamaraqlınümunələrinərsəyəgəlmə
sinəsəbəbolacaq.

Sonda onu da qeyd etmək istərdim ki,
gəncnəslinnümayəndələrinindəiştiraket
diyibulayihədəŞuşanıgəzərkənhərkəsin
özfikri,özünəməxsusyanaşmasısəslənirdi
dillərdə.Bəziləribuduyğularıdiləgətirsələr
də,bəziləri,sadəcə,özdaxilidüşüncələriilə
şəhəriqarışqarışgəzirdi.Məsələn,Xalqar
tisti, tanınmışcazmenvəbəstəkarSalman
Qəmbərov fikirlərini dilə gətirməsə də, öz
sosial şəbəkə hesablarında Şuşadan gö
rüntüləripaylaşıb...

Lalə

Tamara Sinyavskayaya 
“Şərəf ” ordeni təqdim edilib

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 5 iyul 2018ci il ta ri
xin də im za la dı ğı sə rən cam la SS Rİ Xalq ar tis ti, məş hur ope ra 
mü ğən ni si Ta ma ra Sin yavs ka ya Ru si yaAzər bay can mə də ni 
əla qə lə ri nin möh kəm lən di ril mə sin də uzun müd dət li sə mə rə li 
fəaliy yə ti nə gö rə “Şə rəf” or de ni ilə təl tif edi lib.

Avqustun 26da mədəniyyət naziri Anar Kərimov ordeni
Bakıda səfərdə olan Tamara Sinyavskayaya təqdim edib,
ona gələcək işlərində uğurlar vəmöhkəm cansağlığı arzu
layıb.
Azərbaycanın dünya şöhrətli opera və estrada müğənnisi,

bəstəkar,SSRİXalqartistiMüslümMaqomayevinhəyatyoldaşı
TamaraSinyavskayafəaliyyətinindaimdiqqətdəsaxlanılmasıvə
yüksəkqiymətləndirilməsinəgörəölkəbaşçısınadərintəşəkkü
rünübildirib.
Sondaxatirəşəkliçəkdirilib.

Şuşada yaradıcı insanları 
ülvi bir məhəbbət birləşdirir...

Moskvadakı festivalda Azərbaycan mədəniyyəti və mətbəxi nümayiş olunub
Av qus tun 28də Mosk va da “Çox mil
lət li Ru si ya: müx tə lif li yin bir li yi” proq ra
mı çər çi və sin də “Xe yir xah lıq Xa mov
ni ki də ya ra nır” ad lı fes ti val ke çi ri lib.

Moskva şəhərinin mərkəzi inzibati
dairəsinəaidXamovniki rayonumüxtə
lif xalqların milli mətbəx nümunələrinin
təqdim olunduğu restoran və kafelərlə
dətanınır.
TədbirəRusiyadakımüxtəlifxalqların

diaspor təmsilçiləriqatılıb.Azərbaycanı
festivaldaƏliKazımovunrəhbərliketdi
yi Moskva Şəhər Qərb İnzibati Dairəsi
AzərbaycanlılarınınMilliMədəniMuxta
riyyətitəşkilatıtəmsiledib.
Festival böyük konsert proqramı və

kulinariyatəqdimatlarıiləyaddaqalıb.
Tədbirdə əfsanəvi Müslüm Maqomayevin “Mavi

əbədiyyət”və “Azərbaycan” (“Baharlıyurdum”)mah
nıları səsləndirilib. Qonaqlar Azərbaycan guşəsində
paxlava, “Qarabağ kətəsi” və digərmilli şirniyyatlar

dandadıblar.
Sərgidə həmçinin Azərbaycanın xalq sənətkarlığı

nümunələri,tanınmışşəxsiyyətlərinportretləri,ölkəmi
zintarixi,mədəniyyətivəgörməliyerləriiləbağlıjurnal
vəkitablarnümayişolunub.
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Bəli,məncə,onunbu
dünyadanköçü(builin17
iyulundadünyasınıdə
yişib)dəmusiqilərikimi

həzin,hayküydənuzaq,in
sanınəndərindəkihisslərinə
toxunubsızıldadacaqqədər
kövrəkoldu.

Biz küt lə vi din lə yi ci audi to ri
ya sı mu si qi xa dim lə ri ni, ələl xü
sus da bəs tə kar la rı da ha çox ən 
po pul yar janr olan mah nı ya ra
dı cı lıq la rı na gö rə ta nı yı rıq. Tə bii 
ki, bu, əda lət siz lik dir. Çün ki elə 
bö yük klas sik və fun da men tal 
əsər lə ri olan bəs tə kar la rı mız 
var ki, on la rı yal nız məh dud 
audi to ri ya ta nı yır. Hər çənd mu
si qi də xid mət lə ri ni mü qa yi sə et
sək, də rin fərq ya ra nar... 

Bu mə na da dü şü nü rəm ki, 
Xalq ar tis ti Sev da İb ra hi mo va 
(19392022) is tər iri həcm li, is tər
sə də mah nı la rı ilə se çi lən im za
lar dan dır. O, bü tün öm rü nü həm 
də mu si qi sə nə ti mi zin el mi cə
hət dən təb li ği nə, pe da qo ji is ti qa
mət də öy rə nil mə si nə həsr edib.

Sə nə ti ilə şəx siy yə ti birbi ri
ni ta mam la yan, bü tün mü rək
kəb za man lar da pe şə si nə və 
ya ra dı cı lıq xət ti nə sa diq qa lan 
və ən əsa sı da xal qı nın mu si qi 
xə zi nə si ni də rin dən se vən, onu 
yo rul ma dan təb liğ edən, ya ra dı
cı lı ğın da mən sub ol du ğu xal qın 
mu si qi ir si ni ya şa dan bəs tə kar 
idi. Bu da tə sa dü fi de yil di. Bö yük 
ya zı çı mız Mir zə İb ra hi mo vun ya
di ga rı, tar zən Qur ban Pi ri mo vun 
nə və si ol maq və bö yük amal lar 
uğ run da ya şa yıbya rat maq heç 
də hər kə sə nə sib olan səadət 
de yil di. Odur ki, o, zəh mə ti, də rin 
bil gi si və gen dən gə lən is te da dı 
ilə bö yük bir öm rü məh sul dar, 
dol ğun, ma raq lı və xal qı na fay
da lı ol maq üçün ya şa dı. 

Sev da İb ra hi mo va nəin ki və
tə ni miz də, elə cə də onun hü
dud la rın dan kə nar da da yax şı 
ta nı nır dı. Əsər lə ri ABŞ, Fran sa, 
Al ma ni ya, İs veç rə ki mi öl kə lər
də təş kil olu nan kon sert lə rin 
proq ram la rı nı bə zə miş di. Bəs
tə ka rın sim li or kestr və sk rip
ka üçün “Hə yat bir pən cə rə dir” 
əsə ri müəl li fə xü su si sev gi qa
zan dı rıb. Bu qə bil dən olan or
qan, sop ra no və ba ri ton üçün 
“Poemait haf”ını, for te piano və 
sim li or kestr üçün “Kon ser ti no” 
əsə ri ni, for te piano üçün “Əh val
ru hiy yə lər” ki mi nü mu nə lə ri ni 
qeyd edə bi lə rik.

Mu si qi yə də rin kök lər lə bağ lı 
olan bəs tə kar bü tün ya ra dı cı
lı ğın da klas si ka, dün ya mu si qi 
ir si ilə mu ğam sə nə ti ni çox in cə 
tel lər lə, sir li bir vəh dət də təq dim 
et mə yə ça lı şıb. Tə bii ki, bu nun 
da özəl sə bə bi ailə sin dən gə lən 
mil li mu si qi, mu ğam sə nə ti bağ
lı lı ğı idi. 

Ümu miy yət lə, Sev da İb ra hi
mo va da mu si qi yə ma raq çox 
ki çik yaş la rın da ya ra nıb. Söz
süz ki, bu iş də ba ba sı məş hur 
tar zən Qur ban Pi ri mo vun, ana
sı, Azər bay ca nın ilk ali təh sil
li qa dın piano çu su olan Sa ra 
Pi ri mo va nın bö yük ro lu var dı. 
Bü tün bun la rın nə ti cə si ola raq 
əv vəl cə Üze yir Ha cı bəy li adı na 

Azər bay can Döv lət Kon ser va to
ri ya sı nın For te piano fa kül tə si ni 
(pro fes sor lar M.R.Pren ner və 
Q.Qa ra ye vin si nif ə ri) bi ti rən gə
lə cə yin bəs tə ka rı müəl lim lə ri nin 
diq qə ti ni cəlb et mə yə nail olur. 
Ali təh si li ni ba şa vur duq dan 
son ra pe da qo ji fəaliy yə tə baş la
yan S.İb ra hi mo va 1968ci il dən 
öm rü nün so nu na dək bu mu si qi 
təd ri si oca ğın da ça lı şır, pro fes
sor ki mi ye ni el mi kadr la rın ye
tiş mə si nə əmək sərf edir.

El mipe da qo ji fəaliy yə ti nə 
rəğ mən əsas sev gi sin dən – mu
si qi bəs tə lə mək vər di şin dən də 
əl çək mir. Ya ra dı cı lı ğı na nə zər 
sal saq, bir ne çə kan ta ta nın, iki 
kvar te tin, for te piano və or kestr 
üçün dörd kon ser tin, for te piano 
və or kestr üçün kon ser ti no nun, 
fan ta zi ya nın, or qan və or kestr, 
sk rip ka və or kestr üçün mu si
qi lə rin, for te piano üçün sil si lə 
pyes lə rin, ro mans la rın, ele gi ya
la rın, bal la da və vo kal əsər lə ri
nin say və möv zu ba xı mın dan 
zən gin li yi ni gö rü rük. Bu mə na
da onun li rik və xü su si zövq lə 
se çil miş mətn lə rə yaz dı ğı mah
nı la rı nı da ay rı ca qeyd et mə li
yik.

Bəs tə ka rın ya ra dı cı lı ğın da 
iri həcm li mu si qi əsər lə ri də xü
su si yer tu tur. Tə lət Əy yu bo vun 
lib ret to su na əsa sən bəs tə lə di yi 
“Hə qi qət üzü yü” ad lı ilk ope ra sı
nı hə lə 1970ci il də ər sə yə gə ti
rən bəs tə kar “Nə nə min nəğ mə li 
na ğıl la rı” (lib ret to – Hik mət Zi
ya) ad lı ope ra nın da müəl li fi dir. 
Tə sa dü fi de yil ki, bu nü mu nə 
uşaq lar üçün ya zı lan na dir əsər
lər dən he sab edi lir. 

S.İb ra hi mo va nın ba ba sı Q.Pi
ri mo va bəs lə di yi nə və və din lə
yi ci sev gi si zən gin sil si lə mu si qi 
əsər lə ri nin də or ta ya çıx ma sı na 
sə bəb olub. Bu mə na da  “Xa ti
rə” poema sı, “Qur ban sız qa lan 
ta rım”, elə cə də tar, ka me ra or
kest ri və səs üçün nə zər də tu tu
lan “Oda” ad lı mu si qi nü mu nə lə ri 
mü tə xəs sis lər tə rə fin dən bə yə ni
lən əsər lər dir. Onun və tən, Qa
ra bağ, Şu şa sev gi si nin mu si qi li 
iz ha rı da var. Bu, müəl li fin bö yük 
hüzn lə no ta kö çür dü yü tar və ka
me ra or kest ri üçün “Sə nin üçün 
da rı xı ram, Şu şam” əsə ri dir.

Ümu miy yət lə, Sev da xa nı mın 
ya ra dı cı lı ğın da Və tən, Qa ra bağ 
möv zu su xü su si yer tu tur. O, həs
rət lə sev gi si ni mu si qi nin di lin də elə 
zə rif, elə hə zin ifa də edir ki, is tər
is tə məz qu laq kə sil mə li olur san. 
Müəl li fin 20 Yan var fa ciəsi nə it haf 
et di yi “Və tən şə hid lə ri nə”, “Qəm
gin lik lər”, “Və tən dü şün cə lə ri” ad lı 
sil si lə si ni də unut maq ol maz.

Ya ra dı cı lıq ge cə lə ri nin bi rin
də for te piano ar xa sı na ke çə
rək “Müəy yən sə bəb lə rə gö rə 
fəaliy yə ti min is ti qa mə ti ni əsa
sən pe da qo ji və ya ra dı cı lıq sa
hə si nə yö nəlt mi şəm. Am ma elə 
əsər lə rim var ki, on lar mə nim 
mə nə vi eh ti ya cım dan, həs rə
tim dən, nis gil lə rim dən do ğu lub. 
Bu sə bəb dən də on la rı özüm 
ifa edən də sa nı ram ki, içim də ki 
yan ğı da ha dol ğun əks olu nur” 
de yən və Mir va rid Dil ba zi nin 
söz lə ri nə yaz dı ğı “Oyan, bül bül” 
mah nı sı nı ifa edən müəl lif in cə 
qəl bi nin sə si ni bu yol la ye ni dən 
din lə yi ci si nə çat dır maq is tə miş
di...

Ümu mi lik də yüz dən ar tıq mah
nı və ro man sın müəl li fi olan S.İb
ra hi mo va Aşıq Ələs gər, Ni gar 
Rə fi bəy li, Hö ku mə Bül lu ri, Mir
va rid Dil ba zi, Nə ri man Hə sən za
də, elə cə də ata sı Mir zə İb ra hi
mo vun ya ra dı cı lı ğı na mün tə zəm 
mü ra ciət edib. Onun mah nı la
rı nı res pub li ka nın gör kəm li mü
ğən ni lə ri – Şöv kət Ələk bə ro va, 
Zey nəb Xan la ro va, Xu ra man 
Qa sı mo va, El mi ra Rə hi mo va, 
Flo ra Kə ri mo va, Akif İs lam za də 
və baş qa la rı ifa edib lər.

Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğa ma lik 
bəs tə kar bir sı ra teatr ta ma şa
la rı və ki no film lə rə də mu si qi lər 
bəs tə lə yib, for te piano nun təd ri si 
üçün dərs lik lər ər sə yə gə ti rib.

Dol ğun ya ra dı cı lı ğı ta ma şa çı
la rı ilə ya na şı döv lə ti miz tə rə fin
dən də yük sək qiy mət lən di ri lən 
bəs tə kar 2005 ci il də “Xalq ar
tis ti” fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. 
O, 1994cü il dən Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın pro fes so ru idi.

...Ya zı nı onun ən sev di yim və 
teztez din lə di yim bir mah nı sı ilə 
– “Sən mə ni yad et”lə bi tir mək 
is tə yi rəm. N.Hə sən za də nin söz
lə ri nə ya zı lan bu li rik nəğ mə də 
bir mis ra var – “Gü nə şi ağ bu
lud, ya qa ra bu lud bir an lıq ört sə 
də, sən mə ni yad et...”.

Xa tır lan ma ğın, unu dul ma maq 
üçün in ti zar la yal va rı şın mu si qi
də sər həd siz ifa də si olan nəğ
mə və ümu mən dol ğun ömür 
və sə nət yo lu, söz süz ki, onu 
da yad daş la ra qa zı ya caq. Çün
ki sə nə tə həsr olu nan ömür za
man an la yı şı na daim mey dan 
oxu yur...

Həmidə Nizamiqızı

Musiqiləri  kimi  həzin...
Xalq artisti, bəstəkar Sevda İbrahimovanın əziz xatirəsinə

Borçalıaşıqmühititarixənbusənətin
inkişafıvəşəkillənməsindəmühüm
roloynayıb.Azərbaycanınbuqədim
elininyetişdirdiyineçəneçəsənətkar
Qorqudyadigarınıngələcəknəsillərə
ötürülməsindəböyükxidmətlərgös
təriblər.Dolğunyaradıcılıqfəaliyyəti
ilədəyərlipoetiknümunələryaradan
beləgörkəmlisənətkarlardanbiri
AşıqXındıMəmmədolub.

Məm məd Gü la bı oğ lu Qə ni yev 1896
cı il də Bor ça lı, in di ki Mar neuli ra yo
nu nun Qaş Mu ğan lı (Bö yük Mu ğan lı) 
kən din də dün ya ya göz açıb. O, gənc 
ikən ailə yə bəd bəxt lik üz ve rir. Gü la bı 
ki şi vaxt sız dün ya sı nı də yi şir. Məm məd 
da yı sı Hü seyn Qo ca nın hi ma yə sin də 
qa lır. O, er kən çağ lar dan iti zə ka sı, də
rin dü şün cə si və mə la hət li sə si ilə tay
tuş la rın dan fərq lə nir. Bə da hə tən şeir lər 
qo şur, el şən lik lə rin də, toydü yün də 
ona da söz ve ri lir. Da yı sı Məm mə din 
bu fə ra sə tin dən çox məm nun qa lır. 
Gün lə rin bir gü nü da yı sı Məm məd lə 
bir lik də elin hör mət li aşıqşairi Qa ça
qan lı Ağa ca nın ya nı na ge dir. Ba cı sı 
oğ lu haq qın da ona mə lu mat ve rir, aşıq 
sə nə ti nə ma ra ğı ol du ğu nu de yir. Aşıq 
Ağa can onu aya qüs tü sor ğusual edir. 
Yad da şı nı, mu si qi du yu mu nu yox la yır 
və ra zı qa lır. Məm məd bir müd dət Aşıq 
Ağa ca nın ya nın da qa lır. On dan sə nə tin 
sir lə ri ni öy rə nir. Son ra us ta dın dan rüs
xət alır və ge ri dö nür. 

Bor ça lı ma ha lı nın ya xınuzaq kənd
lə rin də el şən lik lə ri nin ya ra şı ğı və xal
qın se vim li si nə çev ri lən Məm məd bir 
gün döv rün məş hur aşı ğı Bə ya zid

li Aşıq Mə sim lə qar şı la şır. Bu 
onun yax şı ifa çı ki mi for ma laş
ma sı na tə sir gös tə rir. Məm mə din 
də şaq raq və mə la hət li sə si, bə
da hə tən şeir lər de mə si Aşıq Mə
sim də də rin təəs sü rat do ğu rur. 
İl lər birbi ri ni əvəz et dik cə Aşıq 
Məm məd Bor ça lı eli nin us tad 
aşı ğı sə viy yə si nə yük sə lir, “Xın dı 
Məm məd” tə xəl lü sü ilə şeir lər də 
qə lə mə alır.

XındıMəmmədistər
 haqdanimdadı,
Çağırırdadınaominbiradı,
Borçalınınbəlliolanustadı,
ŞairNəbi,Ağacanıneylədin?

Çox keç mir Aşıq Xın dı Məm məd sə
nə ti nin şöh rə ti Bor ça lı eli nin hü dud la rı nı 
aşır. Sə sin də, ava zın da Kə rəm yan ğı sı, 
Ko roğ lu nə rə sizən gu lə si çağ la yan Xın
dı Məm məd “Yurd ye ri”, “Mən su ri”, “Ya
nıq Kə rə mi”, “Za rın cı”, “Bəh mə ni” ki mi 
in cə ha va lar la ya na şı, “Mis ri”, “Cən gi” 
ki mi ağır aşıq ha va la rı nın da gö zəl ifa
çı sı ola raq ta nı nır. 

Araş dır ma lar da qeyd edi lir ki, ma
raq lı ya ra dı cı lıq yo lu ke çən Xın dı 
Məm məd di va ni, təc nis, gə ray lı və mü
xəm məs ki mi şeir for ma la rın da ma raq lı 
nü mu nə lər ər sə yə gə ti rib.

Məneşqdənabdalolub,
Düşdümdildən-dillərə.

XındıMəmmədMəcnunkimi,
Saldınçöldən-çöllərə.

Əsər lə rin də gənc lik il lə rin dən ağır 
çə tin lik lər lə qar şı laş dı ğı, da ha doğ ru
su, sı naq la ra çə kil di yi, yax şı la rın ye ri
ni na mərd lə rin tut ma sın dan bəhs edib. 
Onun şeir lə rin də eləoba ya, dostta nı
şa də rin mə həb bət aşı la nır, dost luq, in
san lıq ge niş tə rən nüm edi lir:

Nəzərqıldımtənəzzülünişinə,
Mərdyerininamərdaldı,ayhayıf.
Mənaşığam,ayhayıf,
Kimləroldu,ayhayıf,
Getdidahaqalmadı,
Qədirbilən,ayhayıf.
Qədirbilən,şiringüləndostları,
Fələkvurubayrısaldı,ayhayıf...

Gör kəm li sə nət ka rın zən gin 
ir sin dən gü nü mü zə 200dən 
çox şeiri gə lib ça tıb. Mən bə
lər də onun döv rü nün ta nın mış 
el sə nət kar la rı, şair lər – Aşıq 
Ağa can, şair Nə bi, Aşıq Mə
sim, Aşıq Təh lə li Nov ruz və 
baş qa la rı ilə şeir şək lin də mək
tub laş dı ğı bil di ri lir.

30cu il lə rin Sta lin rep res si
ya la rı za ma nı Azər bay can da 
ol du ğu ki mi, Gür cüs tan da da 
mil li təəs süb keş sə nət adam la
rı haq sız tə qib və təh did edi lir. 
“Bor ça lı bül bü lü” ki mi ta nı nan 
Aşıq Xın dı Məm məd bir da ha 

çə tin sı naq la ra çə ki lir. O, 1930cu il
də pan tür kizm də it ti ham edi lə rək həbs 
olu nur. Bir müd dət Tif is şə hə rin də ki 
Me tex qa la sın da sax la nı lır. Xey li araş
dır ma və yox la ma lar dan son ra gü nah
sız ol du ğu təs diq lə nir və həbs dən bu
ra xı lır. Aşıq azad lı ğa çı xan dan son ra 
ya zır:

Köklübirqayanı,atalardemiş,
Qaldırıbyerindənyelatabilməz.
Layiqbilibsığışdırmazadına,
Namərdkölgəsindəmərdyatabilməz.

II Dün ya mü ha ri bə si baş la yan da onu 
da di gər həm ya şıd la rı ki mi sə fər bər li yə 
alır lar. Cəb hə yə yo la düş mə miş dən əv
vəl sə dəf i sa zı nı “Cən gi” ha va sı üs tün

də kök lə yib di var dan asır... Gün gə lir 
mü ha ri bə ba şa ça tır. Sağsa la mat evə 
dö nən Xın dı Məm məd sev di yi sə nə ti ni 
da vam et di rir, doğ ma elin də çox say
lı şə yird ye tiş di rir. On lar dan Aşıq Mə
həm məd Sa dax lı, Aşıq Al lah yar, Aşıq 
Zi yəd din, Aşıq Sey fi və baş qa la rı us tad 
sə nət kar dan dərs alıb lar.  

Xın dı Məm mə din şə yird lə ri ara sın da 
oğ lu Gü la bı nın da adı var. Xalq şairi 
Zə lim xan Ya qub “Mey dan da mər di
mər da nə” ki ta bı nın ön sö zün də ya zır: 
“Xa ti rə lər dən da ha can lı, da ha tə ra vət
li üç ya di ga rı da var Xın dı Məm mə din. 
Onun ra dionun “Qı zıl fond”un da qo ru
nub sax la nı lan lent ya zı la rı, aşıq la rı mı
zın di lin dən düş mə yən şeir lə ri və yo lu
nu çox bö yük lə ya qət lə da vam et di rən 
Aşıq Gü la bı ki mi bir sə nət ka rın var lı ğı. 
Hər üç mü qəd dəs ne mət Xın dı Məm
mə din şəx siy yət və sə nət kar xoş bəxt
li yi dir”. 

Us ta dın bö yük oğ lu fi zi kari ya ziy yat 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor Lə tif müəl lim 
ata sı ilə bağ lı xa ti rə lə rin də ya zır: “Atam 
Şərq, ərəb, türk və xü su si lə İs lam ta ri xi
ni mü kəm məl bi lir di. Çox yax şı ya dım
da dır, o, məş hur ərəb ta rix çi si Tə bə ri nin 
“Hökm dar lar və pey ğəm bər lər ta ri xi”, 
həm çi nin İs gən dər bəy Mün şiTürk ma
nın “Şah Ab ba sın ta ri xi” əsər lə rin dən 
çox lu say da epi zod lar da nı şar dı”. 

Aşıq şeiri nin müx tə lif janr la rın da də
yər li sə nət nü mu nə lə ri ya ra dan, us tad 
aşıq ki mi yad daş lar da, xa ti rə lər də ya
şa yan Xın dı Məm məd 28 av qust 1968
ci il də və fat edib, do ğul du ğu kənd də 
dəfn olu nub. 

Savalan Fərəcov

Borçalı aşıq mühitinin məşhur yetirməsi
Xındı Məmməd həm də “Borçalı bülbülü” kimi tanınıb

Tanınmış sənətşünas 
Cəmilə Həsənzadə vəfat edib

Tanınmışsənətşünas
alim,AzərbaycanMilli
ElmlərAkademiyası
Memarlıqvəİncəsənət
İnstitutununaparıcıelmi
işçisi,sənətşünaslıqdok
toru,professorCəmilə
Həsənzadəavqustun
27də,75yaşındavəfat
edib.

Cə mi lə Yu sif qı zı Hə sən za də 7 de kabr 1947ci il də Ba kı şə hə
rin də ana dan olub. 1968ci il də Ə.Əzim za də adı na Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bi ni, 1973cü il də İ.Re pin adı na Le ninq
rad Rəng kar lıq, Hey kəl tə raş lıq və Me mar lıq İns ti tu tu nun (in di ki  
SanktPe ter burq Rəs sam lıq Aka de mi ya sı) Sə nət şü nas lıq fa kül
tə si ni bi ti rib.

Cə mi lə Hə sən za də Azər bay can mi niatür sə nə ti nin gör kəm li 
təd qi qat çı sı, “Təb ri zin sehr li na ğıl la rı” ki ta bı nın müəl li fi dir. Təb ri zin 
mi niatür bo ya kar lı ğı, mi niatür mək tə bi nə aid yüz lər lə el mi əsər, 
mə qa lə ya zıb. Rus, fran sız, in gi lis dil lə ri ni mü kəm məl bil di yi üçün 
ən müx tə lif mən bə lər dən ya rar la na raq, araş dır ma la rı nı da nıl maz 
fakt lar la əsas lan dı rıb. Uzun il lər AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tun da el mi fəaliy yə ti ilə ya na şı, Azər bay can Döv lət Mə də
niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də və Azər bay can Mil li Kon ser
va to ri ya sı tər ki bin də İn cə sə nət Gim na zi ya sın da dərs de yib.

Al lah rəh mət elə sin.

“Nurlu yol” 
Teymur bəy Bayraməlibəyov haqqında 

filmin təqdimatı
Avqustun27dəNizamiKinoMərkəzində“Nurluyol”sənədli
filminintəqdimatıkeçirilib.“Masalprodakşn”ınistehsalıolan
ekranəsərigörkəmlimaarifçi,folklorşünas,tarixçietnoqraf,
ictimaixadimTeymurbəyBayraməlibəyovun(18621937)hə
yatvəfəaliyyətinəhəsrolunub.

Təd bir də 
Mil li Məc li sin 
de pu ta tı, ta rix 
elm lə ri dok to
ru Anar İs gən
də rov Tey mur 
bəy Bay ra
mə li bə yo vun 
Azər bay can da 
maarif çi lik hə

rə ka tı nın in ki şa fın da xid mət lə rin dən da nı şıb. Bil di rib ki, Tey
mur bəy ötən əs rin əv və lin də Lən kə ran da maarif çi lik fəaliy yə ti, 
elə cə də böl gə nin et noq ra fi ya sı və folk lo ru ilə bağ lı əsər lə rin 
müəl li fi ki mi şöh rət qa za nıb. 

“Ma sal pro dakşn”ın baş di rek to ru Cə fər Cə fə rov qeyd edib ki, 
Tey mur bəy Bay ra mə li bə yo vun 160 il li yin də ər sə yə gə lən sə
nəd li film onun ir si nin öy rə nil mə si nə töh fə dir.

Son ra film nü ma yiş olu nub. Fil min sse na ri müəl li fi Cə fər Cə
fə rov, qu ru luş və təs vir re jis so ru El se vər Əli yev, mon taj re jis so ru 
Faiq Mir zə dir. Tey mur bəy ro lu nu Ma sal lı Xalq teat rı nın akt yo ru 
Ca vid Qu li yev can lan dı rıb.

Təd bir də Mil li Məc li sin de pu tat la rı, elm xa dim lə ri Tey mur bəy 
Bay ra mə li bə yo vun gör dü yü iş lər dən da nı şa raq ek ran əsə ri ilə 
bağ lı fi kir lə ri ni bö lü şüb lər.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Tey mur bəy Bay ra mə li bə yov 1862ci il
də Lən kə ran qə za sı nın Yed dioy maq kən din də (Ma sal lı ra yo nu) 
dün ya ya gə lib. İlk təh si li ni mol la mək tə bin də alıb. Son ra Lən
kə ran da iki si nif i rus mək tə bin də oxu yub. Tif is də feld şer mək
tə bin də, Qo ri Müəl lim lər Se mi na ri ya sın da təh sil alıb. Gör kəm li 
maarif çi nin tə şəb bü sü ilə 1917ci il də Lən kə ran da “Ünas” (qız
lar) mək tə bi nin açıl ma sı o dövr üçün mü hüm ha di sə idi. O, həm
çi nin Lən kə ran zo na sı nın fo ra və fauna sı, folk lo ru ilə bağ lı təd
qi qat la rın müəl li fi dir. 

So vet döv rün də də fəaliy yə ti ni da vam et di rən Tey mur bəy 
Bay ra mə li bə yov 1937ci il də və fat edib.

Son da Tey mur bəy Bay ra mə li bə yo vun nə ti cə si, pub li sist Tey
mur Ata yev fil min ha zır lan ma sın da əmə yi olan la ra və təd bi rin 
iş ti rak çı la rı na min nət dar lı ğı nı bil di rib.

“Şuşa mədəniyyətinin inciləri” layihəsi davam edir
MədəniyyətNazirliyitərə
findən“Şuşaİli”müna
sibətiləhəyatakeçirilən
“Şuşamədəniyyətinin
inciləri”layihəsiyenitəq
dimatlarladavamedir.

La yi hə nin “Şu şa nın me
mar lıq sal na mə si” böl mə si 
üz rə növ bə ti təq di mat qa la
şə hə ri mi zin ta ri xi ti ki li lə rin
dən olan Ma ma yı məs ci di
nə həsr olu nub.

Qə dim Şu şa da 17 mə
həl lə olub. On lar dann doq qu zu aşa ğı mə həl lə, 
sək ki zi isə yu xa rı mə həl lə lər sa yı lır dı. Hər mə

həl lə də ha mam, məs cid 
və bu laq var idi.

Ma ma yı mə həl lə si Şu
şa nın mər kə zi his sə sin də 
yer lə şir. XIX əsr də Şu şa
nın Ma ma yı mə həl lə sin də 
ti kil miş ey niad lı məs ci din 
me ma rı Kər ba la yı Sə fi
xan Qa ra ba ği olub. Şə hə
rin adi ya şa yış bi na la rı nın 
dam ör tü yü nü xa tır la dan 
məs ci din da mın da azan çı 
üçün “gül dəs tə” qu raş dı
rı lıb.

Ma ma yı məs ci di so vet döv rün də “Poezi ya evi” 
ki mi də fəaliy yət gös tə rib.
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1 sent yabr 1900 – Məş hur sirk pəh lə va nı, Xalq ar tis ti Rə şid 
Əli məm məd oğ lu Yu si fov (1900-1982) Bor ça lı ma ha lı nın (Gür cüs-
ta nın Mar neuli ra yo nu) Go rar xı kən din də ana dan olub. Mosk va 
Döv lət Sir ki nin trup pa sın da çı xış edib.

1 sent yabr 1920 – Ta nın mış ta rix çi alim, AMEA-nın müx bir üz-
vü Mah mud Əliab bas oğ lu İs ma yı lov (1920 – 16.8.2002) Şə ki də 
do ğu lub. 

1 sent yabr 1924 – Ba kı mil yon çu su, bö yük xey riy yə çi Ha cı 
Zey na lab din Ta ğı yev (1838-1924) və fat edib. Ta ğı yev Azər bay can 
xal qı nın maarifl  ən mə si, mə də ni in ki şa fı üçün gör dü yü nə cib iş lər lə 
ta rix də iz qo yub. Ba kı da ilk teatr bi na sı, mü səl man qız lar üçün ilk 
mək təb və s. onun adı ilə bağ lı dır. Döv rün ta nın mış zi ya lı la rı onun 
kö mə yi ilə Ru si ya da, Av ro pa da təh sil alıb lar.

1 sent yabr 1930 – Na sir, dra ma turq, şair Əli Qa fur oğ lu Sə məd-
li (1930-2006) Göy çay ra yo nu nun Mal lı-Şıx lı kən din də ana dan 
olub. Uşaq-gənc lər üçün ki tab la rın, səh nə əsər lə ri nin müəl li fi  dir. 

1 sent yabr 1931 – Ta nın mış teatr və ki no akt yo ru Fa zil İd ris oğ-
lu Sa la yev (1931 –16.6.1978)  Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram, 
Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb, fi lm lər də (“Al ma al ma ya 
bən zər”, “Rə qib lər”, “Şə rik li çö rək”) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

1 sent yabr 1937 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi Si ya vuş Məm məd 
oğ lu Şə fi  yev (1937 – 24.11.2001) Ba kı da ana dan olub. Pe şə kar sirk 
us ta sı, ak ro bat olub, Mosk va və Ba kı sirk lə rin də ça lı şıb. “Əh məd 
ha ra da dır?”, “Uşaq lı ğın son ge cə si” və s. fi lm lər də çə ki lib.

1 sent yabr 1941 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, şair, ya zı çı-pub-
li sist To fi q Ab din (To fi q Mə hər rəm oğ lu Ab di nov; 1941 – 24.2.2014) 
Sal yan ra yo nu nun Qır mı zı kənd kən din də ana dan olub. 

1 sent yabr 1945 – Xalq ar tis ti, sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor 
Məc nun Təb riz oğ lu Kə rim (1945 – 2.10.2013) Zən gə zur ma ha lı-
nın Şə ki kən din də do ğu lub. Azər bay ca nın qə dim mu si qi alət lə ri 
haq qın da təd qi qat lar apa rıb, Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze yi-
nin nəz din də Qə dim mu si qi alət lə ri an samb lı nı ya ra dıb. 

1 sent yabr 1949 – Əmək dar ar tist Ata ba la Os man oğ lu Sə fə rov 
(1949 – 20.12.2020) Şab ran ra yo nun da do ğu lub. Mu si qi li Ko me-
di ya, Gənc Ta ma şa çı lar Teat rın da ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma şa la rın-
da ma raq lı rol lar oy na yıb

1 sent yabr 2009 – Xalq rəs sa mı Yu sif İs ma yıl oğ lu Hü sey nov 
(15.10.1928 –2009) və fat edib.

2 sent yabr 1916 –  Əmək dar in cə sə nət xa di mi, rəs sam Əy yub 
Mü se yib oğ lu Hü sey nov (1916-1998) Nax çı van MR Kən gər li ra yo-
nu nun Xok kən din də do ğu lub. Ə.Əzim za də adı na Döv lət Rəs sam-
lıq Mək tə bi nin di rek to ru iş lə yib. Əsər lə ri: “Araz sa hi lin də”, “Ya ğış-
dan son ra”, “Ço ban lar” və s.

2 sent yabr 1930 – Əmək dar rəs sam Hü seyn Gül ba la oğ lu Hü-
sey nov (1930-1987) Ba kı nın Bu zov na kən din də do ğu lub. Azər-
bay can di lin də rəs sam lı ğa dair ilk dərs lik lə rin müəl li fi  dir.

2 sent yabr 1949 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar, pe da-
qoq İs ma yıl Sol tan oğ lu Ha cı bə yov (1949 – 25.3.2006) ana dan 
olub. “Fi ru zə” ope ra sı, “Me mo rial” kan ta ta sı, “Na xış lar” fan ta zi ya sı 
və di gər əsər lə rin müəl li fi  dir. 

2 sent yabr 1949 – Ta nın mış teatr re jis so ru Yu sif Məm mə da-
ğa oğ lu Ək bə rov  (1949 – 4.10.2016) Ba kı da do ğu lub. Sum qa yıt 
Döv lət Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da qu ru luş çu re jis sor və 
baş re jis sor iş lə yib.

3 sent yabr 1931 – Xalq rəs sa mı, pro fes sor Oq tay Yu sif oğ lu 
Şı xə li yev (1931 – 31.1.2012) Ba kı da do ğu lub. Müx tə lif janr lar da 
əsər lər ya ra dıb, Azər bay ca nın ilk pro fes sional mo nu men ta list rəs-
sam la rın dan bi ri dir.  Tab lo la rı Fran sa da, Al ma ni ya da şəx si kol lek-
si ya lar da sax la nı lır.

3 sent yabr 1951 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Ya şar Məm məd sa dıq oğ lu Nu ri (1951 – 22.11. 2012) Ba-
kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li Dram Teat rın da fəaliy yət gös tə-
rib. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, ki no da (“Yol əh va la tı”, “Tən ha na rın 
na ğı lı”, “Ya ra maz”, “Bə yin oğur lan ma sı”, “Qətl gü nü”) yad da qa lan 
ob raz lar ya ra dıb. 

3 sent yabr 2021 – Xalq rəs sa mı, hey kəl tə raş Arif Şa mil oğ lu 
Qa zı yev (2.1.1937 – 2021) və fat edib. Azər bay can Döv lət Mə də-
niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

4 sent yabr 2003 – Xalq ya zı çı sı, ədə biy yat şü nas, fi  lo lo gi-
ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Əzi zə Məm məd qı zı Cə fər za də  
(29.12.1921 – 2003) və fat edib. S.Ə.Şir va ni, A.Səh hət, Xə tai və 
baş qa gör kəm li şəx siy yət lər haq qın da ta ri xi ro man la rın müəl li fi  dir.

4 sent yabr 2021 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nairə Ha fi z qı zı 
Sa dı xo va (21.7.1964 – 2021) və fat edib. Mu zey Sər vət lə ri və Xa-
ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər kə zi nin di rek tor müavi ni iş lə yib.

5 sent yabr 1892 – Ta nın mış tar zən, pe da qoq, Xalq ar tis ti Əh-
məd xan Məm mədr za oğ lu Ba kı xa nov (1892 – 26.3.1973) ana dan 
olub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Xalq çal ğı alət lə ri an-
samb lı nın təş ki lat çı sı və rəh bə ri (ha zır da kol lek tiv onun adı nı da-
şı yır) olub. 

5 sent yabr 1935 – Xalq ar tis ti, məş hur akt yor Si ya vuş Məm mə-
da ğa oğ lu As lan (1935 – 27.6.2013) ana dan olub. Mu si qi li Ko me-
di ya, Aka de mik Dram teatr la rın da ça lı şıb. Teatr la ya na şı, te le vi zi ya 
ta ma şa la rın da (“Ev lə ri kön də lən yar”, “Ya şıl ey nək li adam”), ki no da 
(“Əh məd ha ra da dır?”, “Ro meo mə nim qon şum dur”, “Yol əh va la tı”, 
“O dün ya dan sa lam” və s.) yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

Dünya  
1 sent yabr 1854 – Al man bəs tə ka rı və di ri jo ru En gel bert Hum-

per dink (En gel bert Hum per dinck; 1854-1921) ana dan olub.
1 sent yabr 1875 – Ame ri ka ya zı çı sı Ed qar Ber rouz (Ed gar Ri ce 

Bur roughs; 1875-1950) ana dan olub. Tar zan haq qın da ro man la rın, 
el mi-fan tas tik janr da “Mars lı lar” se ri ya sın dan əsər lə rin müəl li fi  dir.

2 sent yabr 1852 – Fran sız ya zı çı sı Pol Bur je (Paul Char les 
Jo seph Bour get; 1852-1935) ana dan olub. Psi xo lo ji ro man la rın 
müəl li fi  dir: “Şa gird”, “Qa dın ürə yi”, “Pa ris əx la qın dan oçerk lər”.

2 sent yabr 1926 – Rus akt yo ru, SS Rİ Xalq ar tis ti Yev ge ni 
Leonov (1926-1994) ana dan olub. Film lə ri: “Zo laq lı la rın sə fə ri”, 
“Uğur cent le men lə ri”, “Mi mi no”, “ Pa yız ma ra fo nu” və s.

3 sent yabr 1883 – Gör kəm li rus ya zı çı sı İvan Ser ge ye viç Tur-
ge nev (9.11.1818 – 1883) və fat edib. Əsər lə ri: “Ata lar və oğul lar”, 
“Ərə fə”, “Za də gan yu va sı”, “Ru din” ro man la rı, “Ov çu nun qeyd lə ri 
(he ka yə lər top lu su)” və s.

3 sent yabr 1927 – Be la rus ya zı çı sı Ales (Alek sandr) Ada mo viç 
(1927-1994) ana dan olub. Əsər lə ri: “Par ti zan lar”, “Xa tın po ves ti”, 
“So nun cu mə zu niy yət”, “Blo ka da ki ta bı”.

4 sent yabr 1904 – Fran sız ki no re jis so ru Kris tian Jak (Ch ris-
tian-Ja que (Maudet); 1904-1994) ana dan olub. Film lə ri: “Fan fan-
zan baq” (1952, Kann fes ti va lı nın qa li bi),  “Qa ra zan baq”, “Ya şıl 
saq qal”, “Ba bet ta mü ha ri bə yə ge dir” və s.

4 sent yabr 1952 – Hind akt yo ru Ri şi Ka pur (1952 – 30.4.2020) 
ana dan olub. Film lə ri: “Bob bi”, “Qi sas çı”, “Be lə ya lan çı” və s.

5 sent yabr 1568 – İtal yan fi  lo so fu Tom ma zo Kam pa nel la (Tom-
ma so Cam pa nel la; 1568-1639) ana dan olub. Uto pik so sializm 
möv zu sun da “Gü nəş şə hə ri” əsə ri nin müəl li fi  dir.

5 sent yabr 1912 – Ame ri ka bəs tə ka rı, avan qard mu si qi əsər lə ri-
nin müəl li fi  Con Keyc (John Mil ton Ca ge; 1912-1992) ana dan olub.

5 sent yabr 1946 – Əs lən iran lı olan Bri ta ni ya rok mü ğən ni si, 
“Queen” qru pu nun li de ri Fred di Mer ku ri (Fred die Mer cury – əsl adı 
Fər rux Bal sa ra; 1946-1991) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

1-5 sentyabrXatirə təqvimi

əvvəli səh. 1-də

Mu ze yin fon dun da bəs tə ka ra 
aid 30-a ya xın not əl yaz ma sı qo-
ru nur. Nü mu nə lər ara sın da onun 
səs və for te piano üçün yaz dı ğı 
“Ürək lər”, “Skert so”, “Aşıq mu si-
qi si”,  elə cə də “Bö yük da yaq” ki-
no fi l mi nə yaz dı ğı bə zi mu si qi lə rin 
not əl yaz ma la rı var.

Sk rip ka və for te piano üçün 
yaz dı ğı “Rəqs”, “Lay lay”, “Vals”,  
“Gö rüş”, elə cə də xalq mah nı-
sı “Rey han”ın səs və for te piano 
üçün müəl lif əl yaz ma la rı da bu 
qov luq da dır. Öz tə ra və ti ni heç 
vaxt itir mə yən “Mən sə ni ara ram” 
mah nı sı nın 1968-ci ilə aid müəl lif 
əl yaz ma sı da diq qət cəlb edir.

Müəl lif not əl yaz ma la rı içə ri-
sin də bö yük bəs tə ka rın gör kəm li 
dra ma turq Cə fər Cab bar lı ya  həsr 
et di yi əsə ri nin – səs və ka me ra or-
kest ri üçün yaz dı ğı “Cə fər Cab bar-
lı nın port re ti”nin par ti tu ra sı da var. 
1965-ci ilə aid qeyd lər lə zən gin bir 
müəl lif not əl yaz ma sı isə Ba kı və 
ba kı lı la ra həsr et di yi “Hə yat sə hi-
fə lə ri” əsə ri nin par ti tu ra sı dır.

Da hi Üze yir Ha cı bəy li yə hər 
za man bö yük sev gi və eh ti ram 
bəs lə yən bəs tə kar onun müx tə lif 
əsər lə rin dən his sə lə rə or kestr-
ləş mə lər də edib. Bu qiy mət li 
qeyd lər içə ri sin də Üze yir bə yin 
“O ol ma sın, bu ol sun” mu si qi li ko-
me di ya sın dan Əs gə rin ari ya sı nın 
Fik rət Əmi rov tə rə fi n dən sim fo nik 
or kestr üçün ye ni or kestr ləş mə si 
(par ti tu ra), həm çi nin “Ar şın mal 
alan” mu si qi li ko me di ya sı nın sim-
fo nik or kestr üçün ye ni or kestr ləş-
mə si nin not əl yaz ma la rı var.

Müəl lif not əl yaz ma la rı nın əsas 
his sə si ni isə ona xü su si şöh rət gə-
ti rən “Se vil” ope ra sı nın par ti tu ra la rı 
təş kil edir. Bəs tə ka rın N.Və zi ro vun 
“Mü si bə ti-Fəx rəd din” əsə ri nin ta-
ma şa sı na yaz dı ğı mu si qi nin sim-
fo nik or kestr üçün par ti tu ra sı da 
mu ze yin fon dun da sax la nı lır.

Bil di yi miz ki mi, Fik rət Əmi rov 
mu si qi mə də niy yə ti ta ri xi miz də 
həm də ilk sim fo nik mu ğam la rın 
ya ra dı cı sı ki mi qa lıb. Bu nun la 
bağ lı bəs tə ka rın xa ti rə lə rin də bir 
qeyd də var: “1939-1940-cı təd-
ris ili idi. O za man mən rəh mət lik 
Bül bü lün ka bi nə sin də iş lə yir dim. 
Bir gün işin axı rın da kon ser va-
to ri ya ya gə lər kən gör düm ki, 
Bül bül bir qo ca ki şi nin qo lun dan 
tu tub, pil lə kən dən dü şü rür. Mən 
sa lam ver dim. Bül bül de di: – 

Cab bar əmi, bi lir sən bu kim dir? 
Mə şə di Cə mi lin ya di ga rı dır.

Cab bar əmi nin göz lə ri ya şar dı.
Bül bül de di: – Cab bar əmi, bəl-

kə bir şey oxu ya san, Fik rət ya za... 
Bül bü lün sö zü nü ye rə sal ma yan 
80 yaş lı qo ca tə zə dən yu xa rı 
qalx dı. Qa va lı ya nın da ol ma dı ğın-
dan, ro ya lın tax ta sı na əli ilə ritm 
vu ra raq “Kürd-ov şa rı”nın baş-
lan ğı cı olan bir təs nif oxu du. Bu 
ha di sə dən 7-8 il ke çən dən son ra 
mən “Kürd-ov şa rı”nı ya zan da hə-
min təs nif dən is ti fa də et dim. Onu 
de mək is tər dim ki, mə ni bu işə 
Cab bar Qar yağ dıoğ lu təh rik et di.

Mən xoş bəx təm ki, gö zü mü açıb 
Cab bar Qar yağ dıoğ lu, Bül bül, 
Qur ban Pi ri mov və Se yid Şu şins-
ki ki mi bö yük sə nət kar lar la şəx sən 
dost luq et mi şəm. Bu dost luq mə-
nə atam dan nə sib ol muş dur...”.

Bu və di gər qiy mət li xa ti rə lə rin 
top lan dı ğı, Hey dər Əli yev Fon du 
tə rə fi n dən çap olu nan ki ta bın da 
nüs xə lə ri mu zey fon dun da qo ru-
nan nü mu nə lər ara sın da dır.

“Mən bu fi  kir də yəm ki, bəs tə ka-
rın və zi fə si tək cə mu si qi bəs tə lə-
mək lə bit mir. Fik ri hə mi şə səs lər-
lə de yil, bə zən də söz lər lə ifa də 
et mə yə da xi li eh ti yac du yur san. 
Söz qəlb də qal maz, de yib lər. Bu 
qeyd lə ri sə nət müəl lim lə rim, sə-
nət dost la rım, elə cə də xa ri ci 
həm kar la rım, sə ya hət lə rim haq-
qın da qəl bim də “qa la bil mə yən”, 
din lə yi ci lər lə, oxu cu lar la bö lüş-

mək is tə di yim fi  kir lər dir” de yən 
bəs tə ka rın fərq li il lər də çap olun-
du ğu jur nal lar da bu ra da yer alır.

Bəs tə kar uşaq lar üçün də də-
yər li əsər lər ya zıb. On la rın bir 
qis mi tək cə mu si qi mək təb lə rin-
də de yil, or ta mək təb lə rin mu si-
qi dərs lə rin də də təd ris olu nur. 
Bu gün az qa la böh ran ya şa nan 
uşaq mah nı və mu si qi lə ri sa hə-
si nə töh fə sa yı la caq nü mu nə lə-
rin not ya zı la rı da mu zey fon dun-
da yer alıb. On la rı bəs tə kar özü 
sağ lı ğın da fon da təq dim edib.

Müəl li fi n çap not və rəq lə ri içə-
ri sin də özün də bir ne çə və rəq lik 
not da diq qə ti mi cəlb et di. Bu, 
müəl li fi n “Asəf Zey nal lı ya xa ti rə”  
(sk rip ka və for te piano üçün) əsə-
ri idi. Əsə rin not ya zı sı 1949-cu 
il də “Mu si qi” nəş riy ya tın da çap 
olu nub.

Fik rət Əmi ro vun uşaq lar üçün 
əsər lə ri nin çap nü mu nə lə rin dən 
da nı şar kən “Uşaq löv hə lə ri və 12 
mi niatür” (for te piano üçün),  elə-
cə də “Uşaq pyes lə ri” (for te piano 
üçün), həm çi nin “Uşaq nəğ mə lə-
ri”, “Mək təb li nəğ mə lə ri” (az yaş lı 
uşaq la ra for te piano ilə oxu maq 
üçün) olan ay rı-ay rı il lə rə aid 
nəşr lə ri vur ğu la maq la zım dır.

...Yad da şı mız da fərq li ob ra-
zı – sey rək dal ğın saç la rı, dü-
şün cə li ba xı şı və saf tə bəs sü mü 
ilə qa lan meh ri ban si ma lı Fik rət 
Əmi ro vun öm rü nün ay rı-ay rı an-
la rı nın əks olun du ğu fo to şə kil lər 
də mu zey eks po na tı ki mi qo ru-
nur. Bu fo to lar da qay ğı sız, mə-
sum uşaq, də li qan lı ye ni yet mə, 
dün ya ya mey dan oxu ya caq mış 
ki mi iti nə zər li gənc, si nə si nə ta rı 
sı xıb, dün ya nı unu dan mu si qi çi, 
ro ya lı ar xa sın da han sı sa əsə ri ni 
şövq lə ifa edən bəs tə kar, ma-
sa sı na qa laq lan mış əl yaz ma la rı 
ara sın da itib-ba tan təd qi qat çı, 
or kestr önü nə çı xıb la yiq ol du-
ğu tü kən məz ta ma şa çı sev gi si 
qar şı sın da səadət lə gü lüm sə yən 
Fik rət Əmi rov can la nır...

Öm rü zən gin mu si qi ir si nə kö-
çüb, əbə diy yət qa zan mış bəs tə kar-
dan xa ti rə qa lan nü mu nə lə rin ge niş 
ta ma şa çı küt lə si üçün eks po zi si ya-
la rı da bə zə yə cə yi ümi di ilə mu ze yi 
tərk edi rik. Onun öl məz “Şur” sim-
fo nik mu ğa mı nın sə da la rı al tın da...

Həmidə Nizamiqızı

Pre zi dent İl ham Əli ye vin öl kə mi zin in ki şa fı ilə bağ lı müəy yən ləş dir di-
yi st ra te gi ya nın mü hüm bir is ti qa mə ti də Ba kı nın dün ya nın ən gö zəl 
şə hər lə rin dən bi ri nə çev ril mə si dir. Son il lər də pay taxt sa kin lə ri nin və 
şə hə ri mi zin qo naq la rı nın ra hat lı ğı na xid mət edən çox lu müasir so sial 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri ic ra edi lib, ye ni park və xi ya ban lar ya ra dı lıb. 

Sə bail ra yo nun da sa lı nan Çəm-
bə rə kənd par kı da on lar dan bi ri-
dir. Park bu il iyu nun 8-də Pre zi-
den tin iş ti ra kı ilə is ti fa də yə ve ri lib. 

Biz də bu gün lər də fo toq ra fı mız-
la bir lik də Çəm bə rə kənd par kın da 
ya ra dı lan şə rait lə ta nış ol duq.

Ön cə qeyd edək ki, ta ri xi mən-
bə lər də Çəm bə rə kənd ya şa yış 
mə ka nı nın XIX əs rin 40-cı il lə-
rin də sa lın dı ğı bil di ri lir. Mə ka nın 
adı “çəm bə rə” – dairə, əy ri, qövs, 
hal qa və “kənd” kom po nent lə rin-
dən dü zə lib, “dairə va rı, qövs va-
rı kənd” mə na sın da dır. Ya şa yış 
mas si vi, hə qi qə tən də, ət ra fa 
nə zə rən bir qə dər yük sək lik də, 
dairə vi sa hə də yer lə şir.

“Ba kı kənd lə ri (en sik lo pe dik 
lü ğət)” ki ta bın da qeyd olu nur ki, 
Çəm bə rə kənd Ba kı da məş hur 
əra zi olub. İn di ki Na zir lər Ka bi ne ti 
bi na sı nın ya xın lı ğın dan Şə hid lər 
xi ya ba nı na qə dər əra zi ni əha tə 
edib. Əra zi nin adı bu ra da məs-
kun laş mış və əsa sən ba lıq duz-
la maq, neft, ma zut ix rac et mək 
üçün çəm bər lər ha zır la yan us ta-
la rın pe şə si ilə əla qə dar ya ra nıb. 
Çəm bə rə kənd də ey ni za man da 
müx tə lif qoş qu ara ba la rı, fay ton 
da dü zəl di lib, sa kin lə ri əsa sən 
hey van dar lıq və əkin çi lik lə məş-
ğul olub.

***

Dü zü, par ka gəl məz dən əv vəl 
dü şü nür düm ki, gö rə sən, saat 
17 ra də lə rin də bu ra da is ti ra hət 
edən lə rə rast gə lə cə yik mi? Çün-
ki sent yab ra sa yı lı gün lər qal sa 
da, ha va lar çox is ti ke çir... La kin 
par ka da xil ol duq da xey li in san 
gör dük. Uşaq lar oyun oy na yır, 
gənc lər dost la rı ilə söh bət edir, 
bö yük lər isə öz ailə lə ri ilə gö zəl 
vaxt ke çi rir di lər. 

Əra zi yə il lər ön cə dən bə ləd ol-
du ğum üçün bu ra da kı ye ni mən-
zə rə hey rət do ğu rur.

Hə sən Se yid bəy li kü çə sin də 
is ti fa də siz əra zi də sa lın mış ye ni 
park da ge niş ya şıl laş dır ma iş lə ri 
apa rı lıb, 1200 metr uzun lu ğun da 
pi ya da yol la rı sa lı nıb, sa kin lə rin 
ra hat is ti ra hə ti və asu də vaxt la-
rı nı sə mə rə li ke çir mə lə ri üçün 
hər cür şə rait ya ra dı lıb. Es ta ka-
da üzə rin də pi ya da lar üçün 147 
metr uzun lu ğun da kör pü sa lı nıb, 
şə hər mən zə rə li iki ter ras dü zəl-
di lib, müasir stan dart la ra ca vab 
ve rən fəv va rə in şa edi lib, əra zi də 
iaşə ob yek ti və in zi ba ti bi na ti ki lib. 
Əra zi nin rel ye fi  nə uy ğun ola raq 
sü rüş mə nin qar şı sı nı al maq üçün 
is ti nad di va rı çə ki lib. Həm çi nin 
əra zi də müasir id man və uşaq 
əy lən cə qur ğu la rı, söh bət gah lar, 
köşk lər qu raş dı rı lıb. Onu da qeyd 
edək ki, park da kı uşaq əy lən cə 
qur ğu la rı, otu ra caq lar tə bii ağac-

dan ha zır la nıb. Be lə lik lə, park da 
əra zi nin adı ilə ya na şı, gör kə min-
də də ta ri xi lik qo ru nub sax la nı lıb.

Əra zi si 4 hek tar olan park da 
ge niş ya şıl lıq sa hə si – qa zon dö-
şə nib, müx tə lif növ ağac, kol və 
gül əki lib. Ya ra dı lan ya şıl sağ-
lam lıq və tə biətin hə yat rən gi dir. 
Hə ya tı mız dan on lar la rəng gə lib 
ke çir, la kin in san öv la dı nın ya şıl 
rən gə olan eh ti ya cı bi tib-tü kən-
mək bil mir. Ya şıl lıq əha tə sin də in-
sa nı işıq lı fi  kir lər öz ağu şu na alır, 
xoş əh val-ru hiy yə, qu rub-ya rat-
maq eş qi güc lə nir. Çəm bə rə kənd 
par kın da da gül bül bü lü, bül bül 
gü lü ça ğı rır. 

***

Park da olar kən bə zi sa kin lər-
dən ya ra dı lan şə rait lə bağ lı fi  kir-
lə ri ni öy rən dik. Sa kin lər vax ti lə 
ba xım sız, is ti fa də siz qa lan bu 
əra zi də qı sa müd dət də be lə gö-
zəl par kın ya ra dıl ma sı na gö rə 
öl kə baş çı sı na də rin min nət dar-
lıq la rı nı ifa də et di lər.

Park da xa ri ci tu rist lə rə də rast 
gəl dik. Ye ni sa lın mış park on la rın 
da çox xo şu na gəl miş di. Qo naq-
lar şə hər mən zə rə li ter ras da həm 
pay tax tı mı zın gö zəl li yi ni seyr edir, 
həm də xa ti rə şə kil lə ri çək di rə rək 
bu gö zəl li yi te le fon və fo to-apa rat-
la rı nın yad daş la rı na kö çü rür dü lər.

Heç şüb hə siz, ya şıl lıq la ya na şı 
əra zi də sa lın mış kör pü də par-
ka xü su si gö zəl lik ve rir. Pil lə lər lə 
kör pü nün üzə ri nə qalx ma ğa ça-
lı şan ba la ca qız cı ğaz diq qə ti mi zi 
çə kir. Ay la ad lı  ba la ca özü nü çox 
xoş bəxt hiss edir. Onun ana sı 

Gül na rə Hü sey no va ilə həm söh-
bət olu ruq. Gül na rə xa nım Ba kı-
nın Ya sa mal ra yo nun da ya şa yır: 
“Park da is ti ra hət üçün hər bir 
şə rait ya ra dı lıb. Xü su si lə ailə vi 
is ti ra hət üçün ay rı ca otu ra caq lar 
qo yu lub. Bu, çox gö zəl ad dım dır. 
Par kın ya ra dıl ma sın da əmə yi 
olan hər kə sə tə şək kür edi rəm”.

Həm söh bə ti miz lə sa ğol la şıb 
park da ba la ca lar üçün ay rıl mış 
mey dan ça ya gə li rik. Mey dan-
ça da, sö zün əsl mə na sın da, iy-
nə at san ye rə düş məz. Uşaq lar 
müx tə lif att rak sion lar da əy lən-
mək dən yo rul mur lar. Mey dan ça 
əra zi sin də va li deyn lə rin də is ti-
ra hə ti üçün otu ra caq lar qo yu lub. 
Bu ra da iaşə ob yek ti də fəaliy yət 
gös tə rir. Ob yek tin iş çi si Əli Hü-
sey nov bil di rir ki, park da is ti ra hət 
edən in san la ra don dur ma, pop-
korn, müx tə lif növ ye mək lər və 
sə rin su lar tək lif olu nur.

Par ka üz tu tan lar ara sın da 
gənc lər çox luq təş kil edir. On lar 
bu ra da dost la rı ilə söh bət lə şir, şə-
hə rin gö zəl mən zə rə si ni və Xə zə ri 
seyr edir lər. Sa diq Ab dul la yev tə lə-
bə dir, Xır da lan şə hə rin də ya şa yır. 
O, və tən dən uzaq da – Pol şa da 
təh sil alır. Yay tə ti li nin son gün-
lə rin də par ka gə lə rək dost la rı ilə 
vaxt ke çi rir: “İlk də fə dir ki, bu ra ya 
gə li rəm. Çəm bə rə kənd par kı çox 
xo şu ma gəl di. Ar zu edi rəm ki, öl-
kə miz də be lə gö zəl park la rın sa yı 
da ha da art sın, in san lar da gə lib 
asu də vaxt la rı nı xoş ke çir sin lər...”.

Ya şıl lıq la əha tə olun muş park-
dan xoş əh val-ru hiy yə ilə ay rı lı rıq. 
Asu də vaxt la rı nı zı sə mə rə li ke çi-
rib, şə hə rə açı lan gö zəl mən zə-
rə ni seyr edə rək Ba kı nın seh ri nə 
düş mək is tə yir si niz sə, Çəm bə rə-
kənd par kı siz lə ri də göz lə yir... 

Nurəddin Məmmədli

Saralmış not yazıları, ağ-qara şəkillər 
və ölməz bəstəkardan xatirə

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin fondunda
Fikrət Əmirovdan yadigar qalanlar

Qədim məhəllənin yeni növrağı – 
Çəmbərəkənd parkı
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Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

MƏDƏNİYYƏT

Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

239 il əv vəl...
3 sent yabr 1783-cü il də Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın müs tə qil lik 

mü ha ri bə si ba şa ça tıb. Pa ris də Bri ta ni ya və ABŞ nü ma yən də lə ri ara
sın da sülh sa zi şi im za la nıb. Sa zi şə əsa sən, Bri ta ni ya Şi ma li Ame
ri ka da kı keç miş müs təm lə kə lə ri nin (13 ştat) müs tə qil li yi ni rəs mən 
ta nı yıb. Bu nun ar dın ca Ame ri ka da müs təm lə kə lə ri olan Fran sa, İs
pa ni ya və Ni der land da ana lo ji ad dı mı atıb lar.

218 il əv vəl...
4 sent yabr 1804-cü il də İrə van xan lı ğı nın Qə mər li kən di (in di ki 

Er mə nis tan da Ar ta şat qə sə bə si) ya xın lı ğın da Ru si yaİran mü ha ri bə
si nin (18041813) növ bə ti dö yü şü olub. Rus lar məğ lub ola raq ge ri 
çə ki lib lər. Bun dan ön cə Üç müəd zin dö yü şün də (27 iyul) də İran qo
şun la rı qa lib gəl miş di. Bu nun la be lə, Ru si ya 1805ci il də mü ha ri bə də 
üs tün lü yü ələ ke çir di, Şə ki və Qa ra bağ xan lıq la rı nı özü nə bir ləş dir di.

193 il əv vəl...
2 sent yabr 1829-cu il də Ru si yaOs man lı mü ha ri bə si nin (1828

1829) ye kun la rı na dair Ədir nə mü qa vi lə si im za la nıb. Os man lı döv lə ti 
Ahal sıx böl gə si nin (in di ki Gür cüs ta nın Samts xeCa va xe ti re gionu) 
bir his sə si ni Ru si ya ya gü zəş tə ge dib və hə min əra zi yə cə nubşər qi 
Ana do lu dan er mə ni əha li nin kö çü rül mə si nə ra zı lıq ve rib. Kö çü rü lən 
er mə ni lər son ra dan Tif is, İrə van və Nax çı van da da yer ləş di ril di.

103 il əv vəl...
1 sent yabr 1919-cu il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 

Par la men ti öl kə də ilk ali təh sil müəs si sə si nin – Ba kı Döv lət Uni
ver si te ti nin ya ra dıl ma sı ba rə də qə rar qə bul edib.

83 il əv vəl...
1 sent yabr 1939-cu 

il də fa şist Al ma ni ya sı 
Pol şa ya hü cum edib, 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə
si baş la yıb. Sent yab rın 
3də Bri ta ni ya və Fran
sa Al ma ni ya ya mü ha
ri bə elan et di. 70dən 
çox öl kə nin fak ti ki iş ti rak 
et di yi və 6 il sü rən mü
ha ri bə də ümu mi lik də 62 
mil yon in san hə lak ol du.

77 il əv vəl...
2 sent yabr 1945-ci il də Ya po ni ya nın SS Rİ və ABŞ qar şı sın

da ka pi tul ya si ya sın dan son ra İkin ci Dün ya mü ha ri bə si rəs mən 
ba şa ça tıb. ABŞın “Mis su ri” gə mi sin də im za la nan ka pi tul ya si ya 
haq qın da ak tı na əsa sən, Ya po ni ya nın iş ğa lı al tın da ol muş Ko re
ya ya rı ma da sı 38ci pa ra lel üz rə ABŞ (cə nub) və SS Rİ (şi mal) 
ara sın da bö lü nüb. Man çu ri ya Çi nə, Ku ril ada la rı SS Rİyə ve ri lib. 
ABŞ Ya po ni ya əra zi sin də hər bi ba za sax la maq hü qu qu əl də edib.

73 il əv vəl...
1 sent yabr 1949-cu il də So vet İt ti fa qın da (o cüm lə dən Azər

bay can SSRdə)  ic ba ri 7 il lik təh si lə ke çid baş la yıb. So vet hö
ku mə ti 1931ci il də ic ba ri ib ti dai təh sil (3 il lik) ba rə də qə rar qə bul 
et miş di. 1959cu il də ic ba ri 8 il lik təh si lə (na ta mam or ta), 1966cı 
il də ic ba ri 10 il lik təh si lə (tam or ta) ke çid tə min olun du.

51 il əv vəl...
3 sent yabr 1971-ci il də Qə tər müs tə qil li yi ni elan edib. XVI 

əsr dən 1916cı ilə dək Os man lı im pe ri ya sı nın tər ki bin də olan 
Qə tər da ha son ra Bri ta ni ya nın pro tek to rat lı ğı na keç miş di.

50 il əv vəl...
5 sent yabr 1972-ci il də Mün xen də (AFR) ke çi ri lən Yay Olim

piada sın da fə ləs tin li lə rin “Qa ra sent yabr” təş ki la tı İs rail id man
çı la rı na qar şı ter ror ak tı hə ya ta ke çi rib. 2 id man çı nı öl dü rüb, 9 
nə fə ri gi rov gö tü rən ter ror çu lar er tə si gün (al man la rın uğur suz 
xi la set mə əmə liy ya tı za ma nı) gi rov la rın ha mı sı nı gül lə lə yib lər. 
Atış ma da 5 ter ror çu öl dü rü lüb, 3ü həbs olu nub.

31 il əv vəl...
3 sent yabr 1991-ci il də Nax çı van Ali Məc li si nin föv qə la də ses si

ya sın da təş ki la ti mə sə lə yə ba xı lıb. De pu tat la rın yek dil qə ra rı ilə xalq 
de pu ta tı Hey dər Əli yev Nax çı van Ali Məc li si nin səd ri se çi lib. Hey dər 
Əli yev 1993cü ilin iyu nu na dək mux tar res pub li ka ya rəh bər lik et di.

30 il əv vəl...
1 sent yabr 1992-ci il də Azər bay can Res pub li ka sı ilə Bir ləş

miş Ərəb Əmir lik lə ri ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lər qu ru lub.

29 il əv vəl...
31 av qust 1993-cü il də Er mə nis ta nın si lah lı qüv və lə ri Azər

bay ca nın Qu bad lı ra yo nu nun mər kə zi ni və bir sı ra kənd lə ri ni iş
ğal edib lər. Son ra kı gün lər də ra yo  nun bü tün əra zi si (802 kv km) 
iş ğal olun du. 2020ci ilin 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də Qu
bad lı şə hə ri (26 okt yabr) və ra yo nun 90dan çox kən di iş ğal dan 
azad edil di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Dünyanın ən yaxşı aviaşirkətləri
“Sinqapur Hava Yolları” yenə birincidir

ABŞ-ın “Tra vel+ Leisu re” sə ya hət jur na lı 
oxu cu la rı nın qiy mət lən dir mə lə ri nə əsa-
sən, “Ən yax şı bey nəl xalq ha va yol la rı 
şir kət lə ri”nin növ bə ti si ya hı sı açıq la nıb.

Si ya hı sər ni şin lə rin təh lü kə siz li yi və ra
hat lı ğı, uçuş za ma nı xid mət, ye mək və 
müş tə ri xid mət lə ri nə gö rə tər tib edi lib.

Sə ya hət jur na lı nın oxu cu la rı na gö rə, ilk 
üç lük də “Sin qa pur Ha va Yol la rı”, “Qa tar Air
ways” və “Emi ra tes” aviaşir kət lə ri yer alıb. 
İlk on luq da həm çi nin “Türk Ha va Yol la rı”, 
“Ko rean Air”, “La Com pag nie” (Fran sa), “Air 
New Zealand”, “Ja pan Air li nes”, “All Nip pon 
Air ways” (Ya po ni ya), “Cat hay Pa ci fic Air
ways” (Hon konq) qeyd olu nub.

Qeyd edək ki, “Sin qa pur Ha va Yol la rı” 
27 il dir sö zü ge dən rey tinq də bi rin ci li yi əl də 
sax la yır.

Do ha da sə fər də olan 
Bey nəl xalq Türk Mə-
də niy yə ti və İr si Fon-
du nun rəh bə ri Gü nay 

Əfən di ye va Qə tə rin döv lət 
na zi ri, Qə tər Mil li Ki tab xa-
na sı nın pre zi den ti Hə məd 
bin Əb dü lə ziz əl-Ku va ri ilə 
gö rü şüb.

Gö rüş də Qə tə rin Azər bay can
la və ümu mi lik də Türk dün ya sı 
ilə mə də ni əla qə lə ri nin pers pek
tiv lə ri mü za ki rə olu nub.

Fon dun fəaliy yə ti, hə ya ta ke
çir di yi la yi hə lər ba rə də ət raf ı 
mə lu mat ve rən Gü nay Əfən
di ye va Azər bay ca nın iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə rin də da
ğıl mış ta ri xi abi də lə rin, mə də ni 
irs nü mu nə lə ri nin bər pa sın dan 
bəhs edib.

Qə tər li na zir türk döv lət lə ri ilə 
mə də ni əmək daş lıq kon teks tin
də Qə tər Mil li Ki tab xa na sı ilə sıx 
əla qə lə rin qu rul ma sı nın zə ru ri li
yi ni qeyd edib, bu sa hə də bir gə 
la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ri lə bi lə cə
yi ni bil di rib. Fond ilə Qə tər Mil li 
Ki tab xa na sı ara sın da im za la na

caq me mo ran du mun və gə lə cək 
əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri ilə 
bağ lı fi kir mü ba di lə si apa rı lıb. 

Gö rüş də Azər bay ca nın Qə
tər də ki sə fi ri Rə şad İs ma yı lov 
iş ti rak edib. 

G.Əfən di ye va Qə tər Mil li Ki
tab xa na sı ilə ta nış olub.

“Mahmud və Məryəm” 
filmi Dohada nümayiş 

olunub
Qə tə rin Dram Teat rın da Azər

bay ca nın Xalq ya zı çı sı El çi nin 
ey niad lı ro ma nı əsa sın da çə kil
miş “Mah mud və Mər yəm” fil mi 

nü ma yiş olu nub.
Ek ran əsə ri Azər bay can və 

Tür ki yə nin ilk müş tə rək la yi hə si 
ki mi 2013cü il də re jis sor Meh
met Ada Öz te kin tə rə fin dən çə
ki lib.

Fil min nü ma yi şi Azər bay ca
nın Qə tər də ki Sə fir li yi nin tə şəb
bü sü ilə baş tu tub.

Mə ra sim də Azər bay ca nın Qə
tər də ki sə fi ri Rə şad İs ma yı lov, 
Türk Mə də niy yə ti və İr si Fon du
nun pre zi den ti Gü nay Əfən di ye
va, Tür ki yə nin Qə tər də ki sə fi ri 
Meh met Mus ta fa Gök su, di gər 
dip lo mat lar və Qə tər də ki Azər
bay can ic ma sı nın nü ma yən də
lə ri iş ti rak edib lər.

Ek ran əsə ri bö yük ma raq la 
qar şı la nıb.

Ərəb di li nə dubl yaj edi lən, 
ərəb öl kə lə rin də ilk də fə Qə tər
də nü ma yiş olu nan film də əsas 
rol la rı Aras Bu lut İy nem li və Eva 
De do va ifa edib lər.

Türk dünyası ilə Qətər arasında 
mədəni əlaqələr müzakirə edilib

TÜRKSOY-un “Rəssamlar görüşü” başa çatıb
əvvəli səh. 1-də

Qeyd edək ki, TÜRK SOYun 22ci “Rəs
sam lar gö rü şü”ndə  Azər bay ca nı dörd fır ça 
us ta sı təm sil edib.

Sər gi dən bir gün ön cə isə la yi hə nin iş ti
rak çı la rı qə dim Amas ra şə hə ri nə (Bar tin vi
la yə ti) sə fər edib lər. Amas ra Saf ran bo lu ilə 
qar daş laş mış bə lə diy yə ol du ğu üçün Türk 
dün ya sı rəs sam la rı nı qo naq də vət edib.

Rəs sam la rı sa lam la yan Amas ra Bə lə diy
yə si nin baş qa nı Re cai Ça kır böl gə də hə
ya ta ke çi ri lən mə də niy yət la yi hə lə ri ba rə də 
mə lu mat ve rib.

Qo naq pər vər li yə gö rə min nət dar lı ğı
nı bil di rən “Rəs sam lar gö rü şü” la yi hə si
nin koor di na to ru, Azər bay can Mə də niy yət 
Na zir li yi nin TÜRK SOYda kı nü ma yən də si  
El çin Qa far lı qu rum adın dan xa ti rə hə diy
yə lə ri ni bə lə diy yə baş qa nı na təq dim edib.

Gö rüş dən son ra rəs sam lar 3 min ilə ya xın 
ya şı olan, me mar lı ğı və tə bii gö zəl lik lə ri ilə 
ta nı nan Amas ra nın ta ri xi yer lə ri ni gə zib lər.

Av qus tun 27də TÜRK SOYun 22ci “Rəs
sam lar gö rü şü”nün bağ la nış mə ra si min də 
Saf ran bo lu Bə lə diy yə si nin baş qa nı Elif Kö se 
və la yi hə nin koor di na to ru El çin Qa far lı çı xış 

edib lər. Çı xış lar dan son ra iş ti rak çı rəs sam la
ra ser ti fi kat lar təq dim edi lib və sər gi açı lıb. 

La yi hə də bu də fə Tür ki yə, Azər bay can, 
Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan, Qa
qauzi ya (Mol do va), Ta ta rıs tan, Çu va şi ya, 
Sa xaYa ku ti ya (Ru si ya Fe de ra si ya sı), Şi ma
li Ma ke do ni ya və Ko so vo dan ümu mi lik də 23 
rəs sam iş ti rak edir. Saf ran bo lu Mə də niy yət 
Mər kə zin də sent yab rın 5dək da vam edə

cək sər gi də on la rın  69 əsə ri nü ma yiş olu nur. 
Qeyd edək ki, TÜRK SOY 23cü “Rəs sam

lar gö rü şü”nü gə lən il Azər bay can da – Şu
şa da ke çir mək niy yə tin də dir. Şu şa 2023cü 
il də “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” 
se çil di yi üçün la yi hə yə ev sa hib li yi et mə yə 
ən uy ğun mə kan dır.

MehparəSultanova 
Ankara

44-cü Moskva kinofestivalında kasadlıqdır
26 av qust – 2 sent yabr ta rix-
lə rin də 44-cü Mosk va Bey-
nəl xalq Ki no fes ti va lı ke çi ri lir. 
“Ros si ya” ki no teat rın da ke çi-
ri lən açı lış mə ra si min də çı xış 
edən RF mə də niy yət na zi ri 
Ol qa Lyi bi mo va Qərb öl kə lə-
ri nin Ru si ya ya qar şı apar dı ğı 
“mə də ni ləğ vet mə” kam pa-
ni ya sı na rəğ mən fes ti va la 
gə lən qo naq la ra tə şək kü rü nü 
bil di rib. Qeyd edib ki, əsl mə-
də niy yə ti, o cüm lə dən ki no nu 
ləğv et mək müm kün de yil.

Fes ti va lın pre zi den ti, re jis sor 
Ni ki ta Mi xal kov da bü tün iş ti
rak çı la ra, elə cə də bey nəl xalq 
mün sif ər he yə ti nin üzv lə ri nə 
min nət dar lıq edib. 

Buil ki jü ri yə  Ru si ya nın Xalq 
ar tis ti, Mosk va da kı Mil lət lər 
Teat rı nın bə dii rəh bə ri Yev ge ni 
Mi ro nov sədr lik edir. Mün sif ər 
he yə tin də həm çi nin Cə nu bi Af
ri ka Res pub li ka sın dan pro dü ser 
Tan di De vids, İran dan re jis sor 

Rə sul Sad ra me li, ru si ya lı ki no
re jis sor And rey Krav çuk və Tür
ki yəRu si ya sə nət çi si ki mi təq
dim olu nan ki noope ra tor Hayk 
Ki ra kos yan (2000ci il dən İs tan
bul da ya şa yır, Tür ki yə Ki noope
ra tor lar Gil di ya sı ida rə he yə ti nin 
üz vü dür) yer alıb lar.

Mü sa bi qə və mü sa bi qə dən
kə nar proq ra ma ümu mi lik də 
200dən çox film da xil edil sə 

də, Mosk va ki no fes ti va lı ta ri xi
nin ən ka sad döv rü nü ya şa yır.  
Uk ray na da kı mü ha ri bə ilə bağ lı 
Ru si ya ilə mə də ni əla qə lə ri də 
kə sən Qərb öl kə lə ri fes ti va la 
qa tıl ma yıb. Fes ti val da Av ro pa
dan yal nız Ru mı ni ya və Ser bi
ya ki no su təm sil olu nur. Bun
dan əla və, La tın Ame ri ka sı və 
Cə nu bi Ko re ya ki no su (məş hur 
re jis sor Pak Çxan Ukun “Çı xıb 

get mək qə ra rı” fil mi fes ti va lın 
bağ la nı şı nı edə cək) nü ma yiş 
olu nur. Əsas mü sa bi qə proq ra
mın da 3ü Ru si ya fil mi ol maq la 
13 ek ran əsə ri yer alıb. 

Xa tır la daq ki, 2128 ap rel ta
ri xin də ke çi ril mə si nə zər də tu tu
lan 44cü Mosk va Bey nəl xalq Ki
no fes ti va lı da ha son ra ilin ikin ci 
ya rı sı na tə xi rə sa lın mış dı. Mə lu
mat da qeyd olu nur du ki, müx tə lif 
öl kə lər dən ki no xa dim lə ri möv
cud və ziy yət də Mosk va ya gə lə 
bil mə yə cək lə ri ni bil di rib lər.

1972ci il də Bey nəl xalq Ki nop
ro dü ser lər As so siasi ya la rı Fe de
ra si ya sı (FIAPF) tə rə fin dən “A” 
ka te qo ri ya lı sta tus (akkre di ta si ya) 
alan Mosk va Bey nəl xalq Ki no
fes ti va lı 2017ci ilə dək ənə nə vi 
ola raq iyun ayın da, 2018ci il dən 
isə ap rel ayın da ke çi ri lir. 2020ci 
il də pan de mi ya sə bə bin dən vax tı 
okt yabr ayı na də yiş di ril miş di. Fes
ti va lın baş mü ka fa tı qı zıl “Mü qəd
dəs Geor gi” hey kəl ci yi dir.

V.Kamal

Əfqanıstanda kinoya 
“Yeni baxış” 

“Taliban” dövründə ilk festival

Əf qa nıs tan da “Ta li ban” 
re ji mi ha ki miy yə tə 
gəl dik dən bir il son ra 
açı lan bə zi ki no teatr-

lar da əf qan film lə ri nü ma yiş 
olun ma ğa baş la nıb.

“Ta li ban” re ji mi döv rün də ilk 
də fə Əf qa nıs tan Ra dio və Te
le vi zi ya Kor po ra si ya sı və yer li 
ki no as so siasi ya la rı tə rə fin dən 

“Ye ni Ba xış” Qı sa Film Fes ti va lı 
təş kil edi lib. Fes ti val pay taxt Ka
bil də ki iki ki no teatr da ke çi ri lir.

Fes ti val çər çi və sin də əf qan 
re jis sor la rın çək di yi 30dan çox 
qı sa met raj lı və sə nəd li film ta
ma şa çı la ra təq dim olu nur. Film
lər də da ha çox so sial cə hət dən 
zəif qrup la rın üz ləş di yi prob lem
lə rə və di ni möv zu la ra to xu nu
lur.

Dörd gün da vam edə cək fes ti
val da mün sif ər he yə ti “Ən yax şı 
sse na ri”, “Ən yax şı re jis sor” və 

“Ən yax şı sə nəd li film” ka te qo ri
ya la rı üz rə se çim lər də edə cək
lər.
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