
Xə bər ver di yi miz ki mi, 13-14 sent-
yabr ta rix lə rin də Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri Er mə nis tan-Azər bay can 
sər hə di nin Daş kə sən, Kəl bə cər, 

La çın və Zən gi lan is ti qa mət lə rin də ge-
niş miq yas lı təx ri bat lar tö rə dib. 

Rə şa dət li Or du muz düş mə nin mən fur niy-
yə ti ni gö zün də qo ya raq sar sı dı cı ca vab təd-
bir lə ri gö rüb. 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin-
dən son ra düş mə nə ən bö yük zər bə ni vu ran 
qəh rə man dö yüş çü lə ri miz Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri nin nə za rə tin də olan bir çox st ra te ji 
yük sək li yi ələ ke çi rib. Düş mə nin da yaq mən-
tə qə lə ri, bö yük hər bi his sə si, si lah-sur sat 
an bar la rı, tex ni ka və ava dan lıq la rı sı ra dan 
çı xa rı lıb, yüz lər lə can lı qüv və si məhv edi lib.

Mü da fi ə Na zir li yi nin mə lu ma tı na əsa sən, 
gər gin dö yüş lər za ma nı Si lah lı Qüv və lə ri-
mi zin 71 hər bi qul luq çu su şə hid lik zir və si nə 
uca lıb: 2 ka pi tan, 3 baş ley te nant, 7 ley te-
nant, 4 baş gi zir, 10 gi zir, 4 ki çik gi zir, 2 baş 
ça vuş, 1 ki çik ça vuş, 38 əs gər...

İlk ba xış da bu bir sta tis ti ka ki mi gö rün sə 
də, əs lin də, tək cə 71 ailə nin de yil, öl kə miz də 
və xa ric də ya şa yan 50 mil yon luq xal qı mı zın 

qəl bi ni sız la dan mən zə rə dir. Yet miş bir can 
hər bi ri mi zin bağ rın dan ay rı lan can dır...

An caq Və tən igid, mərd oğul la rı ilə Və tən 
olur. Azər bay can uğ run da, onun hər qa rı şı 
üçün ca nı nı və qa nı nı əsir gə mə yən qəh rə-
man la rın xa ti rə si hə mi şə əziz tu tu la caq. On-

lar ye ni nə sil lər üçün daim ger çək ör nək lər 
ola raq xa tır la na caq.

Al lah bü tün şə hid lə ri mi zə rəh mət elə sin.

Vətən uğrunda canından keçən 
qəhrəman oğulların siyahısı səh.2-də
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səh. 5

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

Canımızdan yetmiş bir can...
Başın sağ olsun, Azərbaycan!

Ölkəmiz Daşkənd kinofestivalında
təmsil olunur

Sent yab rın 15-də Öz bə kis tan da “İpək Yo lu nun dür da nə si” XIV 
Daş kənd ki no fes ti va lı nın tən tə nə li açı lış mə ra si mi ke çi ri lib.

səh. 3

Azərbaycan və Türkiyə daim
bir-birinin yanındadır

Sent yab rın 15-də Öz bə kis ta nın Sə mər qənd şə hə rin də Şan xay 
Əmək daş lıq Təş ki la tı nın sam mi ti çər çi və sin də  Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər-
do ğa nın gö rü şü olub.

Rə cəb Tay yib Ər do ğan Er mə nis tan si lah lı qüv və lə ri nin döv lət 
sər hə din də tö rət di yi ge niş miq yas lı təx ri bat la rın qar şı sı nın alın ma-
sı za ma nı hər bi qul luq çu la rı mı zın şə hid ol ma sı ilə bağ lı Pre zi dent 
İl ham Əli ye və, Azər bay can xal qı na və hə lak olan la rın ya xın la rı na 
baş sağ lı ğı ve rib. Döv lə ti mi zin baş çı sı baş sağ lı ğı na gö rə min nət-
dar lı ğı nı bil di rib.

Gö rüş də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin daim bir-bi ri nin ya nın da 
ol duq la rı bir da ha qeyd edi lib. Öl kə lə ri mi zin st ra te ji müt tə fi q lik 
mü na si bət lə ri nin bü tün sa hə lər də uğur la in ki şaf et di yi vur ğu la nıb.

Döv lət baş çı la rı müx tə lif sa hə lər də əmək daş lı ğa dair bir gə la-
yi hə lə ri mü za ki rə edib lər və gə lə cək tə mas lar la bağ lı fi  kir mü ba-
di lə si apa rıb lar.

Şuşadan mədəniyyət iqtisadiyyatı ilə 
bağlı mesajlar səslənəcək

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Mə də niy yət Na zir li yi və Elm və 
Təh sil Na zir li yi İq ti sa diy yat İns-
ti tu tu nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
18-20 sent yabr ta ri xin də Şu şa 
və Ba kı şə hər lə rin də “Azər bay-
can da mə də niy yət iq ti sa diy ya tı: 
Şu şa dan in ki şaf im puls la rı” ad lı 
bey nəl xalq el mi-prak tik konf-
rans ke çi ri lə cək.

“Şu şa İli” çər çi və sin də #think4 cul tu re ça ğı rı şı ilə ger çək lə şə cək 
təd bir öl kə miz də mə də niy yət iq ti sa diy ya tı nın in ki şaf pers pek tiv lə-
ri nə həsr olu nub.

Bi rin ci his sə si Şu şa da, ikin ci his sə si isə Ba kı da ke çi ri lə cək bey nəl-
xalq konf rans da 15-ə ya xın öl kə dən sa hə üz rə eks pert lər, elə cə də 
yer li mü tə xəs sis lər mə də niy yət iq ti sa diy ya tı ilə bağ lı ak tual mə sə lə lə ri 
mü za ki rə edə cək və bu is ti qa mət də öz tək lifl  ə ri ni təq dim edə cək lər.

Təd bi rin əsas məq sə di mə də niy yət sa hə sin də gə lir li li yin,  ya ra-
dı cı sə na ye lə rin öl kə iq ti sa diy ya tın da pa yı nın ar tı rıl ma sı, ya ra dı cı 
sə na ye lə rin ix rac po ten sialı nın güc lən di ril mə si ki mi mə sə lə lə rin 
mü za ki rə si və bu sa hə yə ic ti mai ma ra ğın təş viq olun ma sı dır.

Konf ran sa də vət olu nan xa ri ci eks pert lər möv zu üz rə bey nəl-
xalq təc rü bə ni bö lü şə cək və yer li iş ti rak çı lar la qlo bal ten den si ya-
la ra dair fi  kir mü ba di lə si apa ra caq lar.

Bey nəl xalq el mi-prak tik konf rans ey ni za man da Şu şa şə hə ri nin 
Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı ki mi sta tu su nun bey nəl xalq 
aləm də təb li ği nə, iş ğal dan azad edil miş əra zi lər də Azər bay can 
tə rə fi n dən ar tıq qı sa müd dət ər zin də apa rıl mış bər pa və ye ni dən-
qur ma iş lə ri nin bey nəl xalq aləm də ta nın ma sı na xid mət edə cək, 
hə min əra zi lər də mə də ni və ya ra dı cı sə na ye lə rin in ki şa fı na töh fə 
ola caq.

Bey nəl xalq el mi-prak tik konf rans ba rə də da ha ət rafl  ı mə lu mat-
lar təd bi rin so sial me dia he sab la rın da mü tə ma di ola raq ya yım la nır.

Cümhuriyyəti paytaxtına,
qardaşı qardaşa qovuşduran gün

Azər  bay  ca  nın is  tiq  lal ta  ri  xin  də 1918-ci 
ilin 15 sent  yab  rı  nın müs  təs  na ye  ri var. 
Bu, tək  cə mil  li döv  lə  ti  mi  zin – Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin özü  nün pay  tax -
tı  na qo  vuş  du  ğu gün de  yil, da  ha ge  niş 
kon  tekst  də gö  tür  dük  də, Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə qar  daş  lı  ğı  nın ta  rix dur  duq  ca ya -
şa  ya  caq möh  tə  şəm bir xa  ti  rə  si  dir.

104 il əv  vəl Tür  ki  yə (Os  man  lı) döv  lə  ti  nin 
qar  daş kö  mə  yi ola  raq gön  dər  di  yi, Nu  ru pa -
şa  nın ko  man  dan  lı  ğı al  tın  da  kı Qaf  qaz İs  lam 

Or  du  su və Cüm  hu  riy  yə  ti  mi  zin mü  vəq  qə  ti 
pay  tax  tı Gən  cə  də tə  şək  kül ta  pan ilk mil  li di  vi -
zi  ya  nın (Azər  bay  can kor  pu  su)  bir  ləş  miş qüv -
və  lə  ri  nin ta  ri  xi zə  fər yü  rü  şü sent  yab  rın 15-də 
Ba  kı  nı “Sent  ro  kas  pi dik  ta  tu  ra  sı” və daş  nak 
qüv  və  lə  rin  dən azad et  di. So  vet  lər za  ma  nın  da 
ta  rix ki  tab  la  rı  mız  dan çı  xa  rıl  sa da, qan yad  da -
şın  dan və xal  qın ru  hun  dan si  lin  mə  yən bu gün 
in  di şan və şə  rəf, qü  rur və if  ti  xar sal  na  mə  si  dir.

1918-ci ilin 15 sent  yab  rın  da Qaf  qaz İs  lam 
Or  du  su Ba  kı  nı Cüm  hu  riy  yə  tə, Cüm  hu  riy  yə  ti 
isə bü  tün Azər  bay  can xal  qı  na qo  vuş  dur  du. 
Gən  cə, Göy  çay, Ağ  su, Kür  də  mir, Şa  ma  xı 
ət  ra  fın  da  kı dö  yüş  lər  dən ke  çən qa  li  biy  yət yü -
rü  şü Ba  kı  nın kü  çə  lə  rin  də mü  zəff   ər pa  rad  la 
ta  mam  lan  dı. Sent  yab  rın 17-də mil  li hö  ku  mət 
Ba  kı  ya köç  dü, Ba  kı pay  taxt adı  nı və ma  hiy -
yə  ti  ni özü  nə qay  tar  dı.

70 ilin ideolo  ji ör  tü  yü  nün giz  lət  di  yi ger  çək, 
ki  tab və dərs  lik  lə  ri  miz  dən çı  xa  rıl  sa da, qan 
yad  da  şı  mız  dan heç za  man si  lin  mə  yən o 
qəh  rə  man  lıq sal  na  mə  si müs  tə  qil  lik ta  ri  xi  miz -
də haqq et  di  yi ye  ri  ni tut  du. 

Ger  çək ta  ri  xi  miz  lə ya  na  şı, hə  min ta  ri  xi öz 
qan  la  rı ilə yaz  mış şə  hid qar  daş  la  rı  mı  zın xa -
ti  rə  si də bər  pa olun  du. 1999-cu il sent  yab -
rın 15-də Ba  kı  nın Şə  hid  lər xi  ya  ba  nın  da  kı 
mə  zar  la  rın ya  nın  da 1918-ci ilin sent  yab  rın -
da Ba  kı  nı azad edər  kən şə  hid ol  muş türk 
əs  gər  lə  ri  nin xa  ti  rə  si  nə möh  tə  şəm bir abi  də 
ucal  dıl  dı. 

104 il əv  vəl Gən  cə  dən Ba  kı  ya  dək uzan -
mış sa  vaş yo  lu bo  yun  ca türk meh  met  çik -
lə  ri  nin gö  mül  dü  yü çox  lu ad  sız mə  zar  lıq 
möv  cud  dur ki, on  la  rın da üzə  rin  də be  lə 
xa  ti  rə abi  də  lə  ri ucal  dı  lıb. Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil  li  yi uğ  run  da şə  hid ol  muş 1130 türk 
əs  gə  ri  nin xa  ti  rə  si  nə ucal  dı  lan bu qra  nit 
abi  də  lər heç vaxt sar  sıl  ma  ya  caq Tür  ki  yə-
Azər  bay  can qar  daş  lı  ğı  nın sim  vo  lu ki  mi gə -
lə  cək nə  sil  lə  rə ta  rix  dən dərs ve  rə  cək daş 
ki  ta  bə  lər  dir. 

Qoy Azər  bay  ca  nın hər ye  ni nəs  li bu qra  nit 
ki  ta  bə  lə  rin üzə  rin  də həkk olun  muş ta  ri  xi  mi  zi 
diq  qət  lə oxu  sun və unut  ma  sın...

mövzunun davamı səh. 2-də

Yenidən Üzeyir dühasının işığında
14-cü festival müxtəlif ölkələrdən musiqiçiləri bir araya gətirəcək
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, konf rans, 
us tad dər si, sər gi və s. 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 edir lər. 

18-26 sent yabr ta ri xin də Üze yir Ha cı bəy li 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı 14-cü də fə öl-
kə miz dən və xa ric dən ifa çı və kol lek tiv lə ri, 
mu si qi mü tə xəs sis lə ri ni bir ara ya gə ti rə cək. 
Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi və Mə də-
niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən 
fes ti val da bu də fə 15 öl kə dən (ABŞ, Nor veç, 
Fran sa, Avst ri ya, Al ma ni ya, Tür ki yə, Yu na-
nıs tan, Qa za xıs tan, Bol qa rıs tan, Ma ca rıs-
tan, Ru si ya, Ya po ni ya, Cə nu bi Ko re ya, Al-

ma ni ya və Gür cüs tan) mu si qi çi lə rin iş ti ra kı 
nə zər də tu tu lur.

davamı səh. 3-də

29 ildən sonra ilk zəng...
Ağalı kənd məktəbində dərs ili başlayıb

Sent yab rın 15-də Zən gi lan 
ra yo nu Ağa lı kənd tam 
or ta mək tə bin də ye ni 
dərs ili nin baş lan dı ğı nı 

bil di rən ilk zəng səs lə nib.

Bu mü na si bət lə ke çi ri lən təd-
bir də Zən gi lan ra yo nun da Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin xü su si nü ma yən də si Va hid 
Ha cı yev, elm və təh sil na zi ri 
Emin Əm rul la yev iş ti rak edib lər.

İlk dərs gü nü Döv lət Him ni nin 
səs lən di ril mə si ilə baş la yıb, son-
ra şə hid lə rin xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad olu nub.

Təd bir də çı xış edən na zir Emin 
Əm rul la yev şə hid lə ri mi zə rəh mət, 
qa zi lə ri mi zə şə fa di lə yib. Na zir bil-
di rib ki, 29 il dən son ra Ağa lı kənd 
tam or ta mək tə bin də ilk dərs gü-
nü nün qeyd olun ma sı məhz on la-
rın sa yə sin də ger çək ləş di. Ağa lı-
da mək tə bin fəaliy yə tə baş la ma sı 
çox qü rur ve ri ci və ta ri xi ha di sə dir. 
Bu gün hər bi ri mi zin yad da şın da 
xoş xa ti rə lər lə qa la caq.

Pre zi den tin xü su si nü ma yən-
də si Va hid Ha cı yev ye ni təd ris 
ili nin baş lan ma sı mü na si bə ti lə 
şa gird lə ri təb rik edib və mək təb 
kol lek ti vi nə uğur lar ar zu la yıb. 

Da ha son ra təd bir iş ti rak çı la-
rı mək təb lə ta nış olub lar. Mək-
təb 360 şa gird yer lik dir. 2022-

2023-cü təd ris ilin də mək təb də 
65 şa gir din tə lim-tər bi yə si ilə 13 
müəl lim məş ğul ola caq.
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Canımızdan 
yetmiş bir can...

əvvəli səh. 1-də

Kapitan Qurbanov Saleh Möhübbәt oğlu (tәvәllüdü – 14.04.1990) 
Kapitan Mehbalı Fәrid Kәmalәddin oğlu (18.01.1994)
Baş leytenant Bәdәlov Cavidan Zaur oğlu (28.03.1996) 
Baş leytenant Әliyev Әli Cavad oğlu (01.09.1997)
Baş leytenant Kazımov Yunis Qasım oğlu (24.09.1993)
Leytenant Hümbәtov Ravil Mübariz oğlu (10.01.1987)
Leytenant Hüseynov Erkin Әdalәt oğlu (12.10.1998)
Leytenant İsgәndәrov Qorxmaz İsgәndәr oğlu (23.10.1999)
Leytenant Mәlikov Vüsal Bәxtiyar oğlu (01.01.2000)
Leytenant Ömәrov Sәrxan Mübariz oğlu (18.10.1999)
Leytenant Rәsulov Murad İlqar oğlu (05.08.2000)
Leytenant Şirinov Ömәr Muğan oğlu (20.09.1999)
Baş gizir Әhmәdov Firuz Mәzahir oğlu (09.12.1985)
Baş gizir Rüstәmov Elnur Faid oğlu (05.11.1989)
Baş gizir Mәmmәdov Azәr Mustafa oğlu (04.03.1993) 
Baş gizir Mәmmәdov Nahid Hüseynağa oğlu (09.05.1990)
Gizir Budaqlı İsmayıl Mәhәrrәm oğlu (12.01.1998)
Gizir Әhәdzadә Xәyal Әlövsәt oğlu (21.08.1998)
Gizir Әhmәdov Sәbuhi Fuad oğlu (21.12.1996) 
Gizir Әzizov Nәzәr Ağacәlil oğlu (28.08.1991) 
Gizir Hәsәnov Sәid Sarbala oğlu (10.11.1992)
Gizir İmamverdiyev Asiman Mehman oğlu (02.08.1988)
Gizir Kәrimov Azad Zakir oğlu (27.05.1994)
Gizir Qocayev Vadim Alik oğlu (10.01.1997) 
Gizir Mәmmәdov Mәhәmmәd Bilal oğlu (15.12.1995)
Gizir Muradov Seyfәddin Mahmud oğlu (09.09.1993)
Kiçik gizir Hüseynov Ziyarәt Mail oğlu (15.05.1994)
Kiçik gizir Babazadә Elşәn Sahib oğlu (04.04.1996) 
Kiçik gizir Nәsirov Ülvü Әsәdulla oğlu (15.05.2000)
Kiçik gizir Rüstәmov Fәrid Nofәl oğlu (15.12.1993)
Baş çavuş Sadıxov Şәmistan Әbdülağa oğlu (28.12.1994)
Baş çavuş Rәhimov Tәbriz Rәhim oğlu (11.08.1990)
Kiçik çavuş Abbaslı Nail Adil oğlu (10.02.1997)
Әsgәr Abdullayev Elvin Elçin oğlu (23.05.2003)
Әsgәr Ağazadә Mirtalıb Heydәr oğlu (16.01.1994)
Әsgәr Әhmәdzadә Mәftun Seymur oğlu (02.02.1996)
Әsgәr Әliyev Üzeyir Sabir oğlu (24.02.1993)
Әsgәr Әzizli Sadiq Zaur oğlu (13.03.2003) 
Әsgәr Fәrzәliyev Emin Elnur oğlu (20.12.1998)
Әsgәr Fәtullayev Rәfail Rüfәt oğlu (22.03.2003)
Әsgәr Heydәrov Şair Camaloviç (04.09.1998)
Әsgәr Hәsәnov İbrahim Şöhrәt oğlu (18.01.2004)
Әsgәr Hәsәnov Ümid İlqar oğlu (14.07.2001)
Әsgәr Hüseynov Elmir Abdul oğlu (21.07.2003)
Әsgәr Hüseynov Sәddam Rafiq oğlu (01.09.1997)
Әsgәr Xәlilov Qәdim İlqar oğlu (20.08.2002)
Әsgәr İmamquliyev Ümid Vüqar oğlu (28.08.2003)
Әsgәr İsayev Sadiq Rәşad oğlu (14.03.2003)
Әsgәr Kәrimov Zöhrab Azad oğlu (14.08.2003)
Әsgәr Qasımov Nihad Mehman oğlu (03.02.2003)
Әsgәr Qasımov Rәşad Әnvәr oğlu (29.03.2003)
Әsgәr Qәfәrli Amin Rasim oğlu (22.01.2004)
Әsgәr Quliyev Fәrid Vahid oğlu (07.11.2003)
Әsgәr Qurbanov Xәqan Daşqın oğlu (17.06.2002)
Әsgәr Qurbanzadә Cәmil Anar oğlu (27.04.2003)
Әsgәr Lәtifov Fәrid Qiyas oğlu (10.10.2001)
Әsgәr Mahmudzadә Ülvi Mәzahir oğlu (31.05.1991)
Әsgәr Mәhәrrәmov Elnur Nәrbala oğlu (18.05.2001)
Әsgәr Mәhәrrәmov Turan Tәrlan oğlu (27.05.2001)
Әsgәr Mәmmәdli Namiq Ağәmmәd oğlu (02.05.1996) 
Әsgәr Mәmmәdov Sәfiyar Elşәn oğlu (01.01.2002)
Әsgәr Nәbiyev Hüseynalı Hikmәt oğlu (17.07.1999)
Әsgәr Nәsibov Kәnan Cәbrayıl oğlu (20.04.1999)
Әsgәr Muradov Bәxtiyar Güloğlan oğlu (24.08.2003)
Әsgәr Nәsibov Kәnan Cәbrayıl oğlu (20.04.1999)
Әsgәr Rzayev Tәrlan Pәrviz oğlu (01.07.2003)
Әsgәr Sәmәdov Elmin Mirzәli oğlu (01.02.1996)
Әsgәr Süleymanov Xәyal Elxan oğlu (27.11.1996)
Әsgәr Şirinov Polad Seyran oğlu (05.10.2002)
Әsgәr Verdiyev Nihad Nicat oğlu (19.03.2003)
Әsgәr Zülfüzadә Coşqun Әdail oğlu (27.12.1998)

Allah bütün şәhidlәrimizә rәhmәt elәsin.

Ordumuz sərhəddə düşmən bölmələrinə 
sarsıdıcı zərbələr vurub

Sentyabrın 14-ü saat 20-də atəşkəs əldə olunub
ErmənistanınAzərbaycanlasərhəddətörətdiyigenişmiqyaslı
təxribatnəticəsindəsentyabrın12-sigecədənbaşlayanhərbi
toqquşmalarsentyabrın13-də,həmçininayın14-üaxsam
saatlarınadəkdavamedib.

Mü da fiә Na zir li yin dәn ve ri lәn mә lu ma ta gö rә, er mә ni tә rә
fi Azәr bay can Or du su nun Kәl bә cәr, La çın vә Daş kә sәn dә olan 
böl mә lә ri ni atә şә tu tub. Kәl bә cәr ra yo nu nun Zәy lik, Yel li cә vә Yu
xa rı Ay rım ya şa yış mәn tә qә lә ri is ti qa mәt lә rin dә yer lә şәn möv qe
lә ri Er mә nis tan si lah lı qüv vә lә ri nin Ba sar ke çәr ra yo nu nun Yu xa rı 
Şor ca, Aşa ğı Şor ca vә Zәr kәnd ya şa yış mәn tә qә lә ri is ti qa mәt lә
rin dә yer lә şәn möv qe lә rin dәn D30 vә D20 top la rın dan is ti fa dә 
olun maq la atә şә tu tu lub. Or du muz tә rә fin dәn ca vab tәd bir lә ri gö
rü lüb, düş mә nin atәş nöq tә lә ri sus du ru lub.

Qeyd edәk ki, Azәr bay can Or du su nun hә ya ta ke çir di yi qә tiy yәt
li ca vab tәd bir lә ri za ma nı böl mә lә ri miz tә rә fin dәn st ra te ji әhә miy
yә tә ma lik bir sı ra ha kim yük sәk lik lәr nә za rә tә gö tü rü lüb. Әmә liy
yat çәr çi vә sin dә Er mә nis tan si lah lı qüv vә lә ri nә mәx sus 2 әdәd 
S300 5N63 İYR ra da rı, 3 әdәd S300 5P85 BQ bu ra xı cı qur ğu su, 
2 әdәd S125 RTS125 ra da rı, elә cә dә xey li say da can lı qüv vә si 
mәhv edi lib. Hәm çi nin qar şı tә rә fә mәx sus 1 әdәd ra dioelekt ron 
mü ba ri zә (REM) va si tә si Jİ TEL, 20dәk top vә haubit sa, 10dan 
çox mi naatan vә 6sı sur sat la do lu ol maq la ümu mi lik dә 32 әdәd 
av to mo bil tex ni ka sı sı ra dan çı xa rı lıb.

Sent yab rın 14ü saat 20dә atәş kәs әl dә olu nub.

Ölkəmiz ilk dəfə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 
sammitində təmsil olunur

Prezident İlham Əliyev Səmərqənd sammitinə dəvətə görə Özbəkistan rəhbərinə təşəkkürünü bildirib

Ö
zbəkistanınSəmərqənd
şəhəri15-16sentyabr
tarixindəŞanxayƏmək-
daşlıqTəşkilatına(ŞƏT)

üzvölkələrinSammitinəev
sahibliyiedir.Azərbaycanilk
dəfəbutəşkilatınzirvətop-
lantısındatəmsilolunur.

Tәş ki lat 2001ci il dә Qa za xıs
tan, Çin, Qır ğı zıs tan, Ru si ya, Öz
bә kis tan vә Ta ci kis tan tә rә fin dәn 
Şan xay da tә sis olu nub. Ha zır da 
ŞӘTin 8 üz vü (Qa za xıs tan, Çin, 
Ru si ya, Qır ğı zıs tan, Öz bә kis tan, 
Ta ci kis tan, Pa kis tan, Hin dis tan), 
4 mü şa hi dә çi üz vü (Әf qa nıs tan, 
İran, Mon qo lus tan, Be la rus) vә 
9 dialoq tә rәf da şı (Azәr bay can, 
Tür ki yә, ŞriLan ka, Kam bo ca, 
Ne pal, Er mә nis tan, Mi sir, Qә tәr, 
Sәudiy yә Әrә bis ta nı) var. Sent
yab rın 15dә Sә mәr qәnd dә İra
nın ŞӘTә üzv ol ma sı ilә bağ lı 
me mo ran dum im za la nıb.

Tәş ki la tın әsas mәq sәd lә ri üzv 
döv lәt lәr ara sın da qar şı lıq lı eti
mad vә qon şu luq mü na si bәt lә ri
nin güc lәn di ril mә si; si ya sәt, ti ca rәt 
vә iq ti sa diy yat, elm vә tex no lo gi
ya, mә dә niy yәt, ha be lә tәh sil, 
ener ji, nәq liy yat, tu rizm vә di gәr 
sa hә lәr dә ef ek tiv әmәk daş lı ğın 
in ki şaf et di ril mә si; re gion da sülh, 
tәh lü kә siz lik vә sa bit li yin әl dә edil
mә si üçün bir gә sәy lә rin gös tә ril
mә si, ye ni si ya si vә iq ti sa di bey
nәl xalq dü zә nin ya ra dıl ma sı üçün 
ad dım la rın atıl ma sın dan iba rәt dir.

ŞӘTin iki daimi or qa nı – Pe
kin dә yer lә şәn Ka tib li yi vә Daş
kәnd dә yer lә şәn Ter ro riz mә qar
şı Re gional St ruk tu ru var. 

ŞӘTdә dialoq tә rәf da şı sta tu
su na sa hib Azәr bay can la tәş ki lat 
ara sın da 2016cı il dә әmәk daş lı
ğa dair me mo ran dum im za la nıb.

***
Azәr bay can Pre zi den ti İl ham 

Әli yev Öz bә kis tan Pre zi den
ti Şav kat Mir zi yo ye vin dә vә ti ilә 
ŞӘT sam mi tin dә iş ti rak et mәk 
üçün sent yab rın 15dә Sә mәr
qәn dә gә lib. 

Döv lәt baş çı sı rәs mi gö rüş
lәr dәn ön cә Sә mәr qәnd dә Öz
bә kis tan Res pub li ka sı nın bi rin
ci Pre zi den ti İs lam Kә ri mo vun 
mәq bә rә si ni zi ya rәt edib. Pre
zi dent mә zar önü nә gül dәs
tә si qo yub. Son ra “Qu ra niKә
rim”dәn ayә lәr oxu nub.

Sent yab rın 15dә Sә mәr qәnd
dә Azәr bay can vә Öz bә kis tan 
pre zi dent lә ri nin gö rü şü olub.

Şav kat Mir zi yo yev Azәr bay can 
Pre zi den ti nin iyun da Öz bә kis ta
na döv lәt sә fә ri ni xa tır la da raq bu 
sә fәr za ma nı müәy yәn lәş di ri lәn 
is ti qa mәt lәr üz rә iş lә rin uğur la 
da vam et di ril di yi ni, hö ku mәt lә
ra ra sı ko mis si ya nın fәaliy yә ti nin 
tәş kil olun du ğu nu vur ğu la yıb. 
Qar şı da du ran әsas mә sә lә nin 
әla qә lә ri mi zin bü tün sa hә lәr dә 
da ha da in ki şaf et di ril mә si ol
du ğu nu vur ğu la yan Öz bә kis tan 

rәh bә ri iki öl kә nin mә dә niy yәt 
xa dim lә ri nin qar şı lıq lı tәl tif olun
ma sı nı müs bәt hal ki mi dә yәr
lәn di rib. 

İl ham Әli yev Şan xay Әmәk
daş lıq Tәş ki la tı nın Sam mi tin dә 
ilk dә fә iş ti rak üçün dә vә tә gö rә 
Şav kat Mir zi yo ye vә tә şәk kü rü nü 
bil di rib. Azәr bay ca nın ŞӘTdә 
dialoq tә rәf da şı sta tu su na sa
hib ol du ğu nu vur ğu la yan döv lәt 
baş çı sı öl kә mi zin ilk dә fә mәhz 
Öz bә kis ta nın sәdr li yi döv rün dә 
fәx ri qo naq qis min dә tәş ki la tın 
zir vә top lan tı sı na dә vәt olun du
ğu nu diq qә tә çat dı rıb.

Azәr bay can Pre zi den ti qar daş 
Öz bә kis ta nın Şav kat Mir zi yo ye
vin rәh bәr li yi ilә in ki şa fı nın xal qı

mız da bö yük se vinc his si do ğur
du ğu nu qeyd edib. Bil di rib ki, biz 
qar daş, dost öl kә ola raq ye ni dәn 
bir lәş dik vә әla qә lә ri miz dә ye ni 
mәz mun ya ra dı rıq.

Pre zi dent İl ham Әli yev Pre zi
dent Şav kat Mir zi yo ye vi Azәr
bay ca na sә fә rә dә vәt edib. 
Şav kat Mir zi yo yev dә vә ti mәm
nun luq la qә bul edib.

***

Sent yab rın 15dә Sә mәr qәnd
dә Pre zi dent İl ham Әli ye vin Çin 
Xalq Res pub li ka sı nın Sәd ri Si 
Cin pin ilә gö rü şü olub.

Pre zi dent Çi nin li de ri ilә әv
vәl ki gö rüş lә ri ni mәm nu niy yәt lә 
xa tır la dıb, xü su si lә 2019cu il dә 
“Bir kә mәr, bir yol” Fo ru mun da 
iş ti rak et mәk üçün Çi nә sә fә ri ni 
yük sәk qiy mәt lәn dir di yi ni vur ğu
la yıb. Döv lәt baş çı sı Azәr bay can 
ilә Çin ara sın da mü na si bәt lә rin 
st ra te ji tә rәf daş lıq xa rak te ri da
şı dı ğı nı, öl kә lә ri mi zin bir çox sa
hә lәr dә uğur la әmәk daş lıq et di
yi ni diq qә tә çat dı rıb.

İl ham Әli yev CO VID19 pan
de mi ya sı na qar şı mü ba ri zә dә 
Çi nin Azәr bay ca na gös tәr di yi 

dәs tә yi, Çin dәn alın mış pey
vәnd lәr sa yә sin dә Azәr bay ca
nın vak si na si ya pro se si nә baş
la yan ilk öl kә lәr dәn ol ma sı nı 
hәm rәy li yin nü mu nә si ki mi dә
yәr lәn di rib.

Pre zi dent İl ham Әli yev “Or ta 
dәh liz”, “Bir kә mәr, bir yol” la
yi hә lә ri çәr çi vә sin dә dә әmәk
daş lıq vә tә rәf daş lıq üçün bö yük 
pers pek tiv lә rin ol du ğu nu vur ğu
la yıb. Qeyd edib ki, Azәr bay can 
iş ğal dan azad et di yi әra zi lәr dә 
ge niş miq yas lı bәr paqu ru cu
luq iş lә ri hә ya ta ke çi rir. Çi nin bir 
çox şir kәt lә ri dә bu iş lәr dә iş ti rak 
üçün mü ra ciәt edib. 

Si Cin pin öl kә si nin Azәr bay ca
nın әra zi bü töv lü yü nü vә su ve
ren li yi ni dәs tәk lә di yi ni bil di rib vә 
Azәr bay ca nın da Çi nin әra zi bü
töv lü yü nә vә su ve ren li yi nә gös
tәr di yi dәs tә yi yük sәk qiy mәt
lәn dir di yi ni qeyd edib. Bil di rib ki, 
döv lәt lә rin iş lә ri nә qa rış ma maq 
va cib prin sip dir.

İl ham Әli yev Azәr bay ca nın 
Çi nin әra zi bü töv lü yü nü vә su
ve ren li yi ni daim dәs tәk lә di yi ni, 

Çi nin dә öl kә mi zin әra zi bü töv lü
yü nә bir mә na lı dәs tә yi ni hә mi şә 
yük sәk qiy mәt lәn dir di yi ni vur ğu
la yıb, bu na gö rә Si Cin pi nә tә
şәk kü rü nü ifa dә edib. 

Söh bәt za ma nı öl kә lә ri miz 
ara sın da müx tә lif sa hә lәr dә 
әmәk daş lıq üçün bö yük pers
pek tiv lә rin ol du ğu vur ğu la nıb, 
tә lә bә mü ba di lә si nin ar tı rıl ma sı, 
öl kә lә ri mi zin şә hәr lә ri ara sın da 
bir ba şa әla qә lә rin qu rul ma sı nın 
va cib li yi qeyd edi lib.

Qeyd edәk ki, ŞӘTin döv lәt 
baş çı la rı sә viy yә sin dә zir vә top
lan tı sı sent yab rın 16da ola caq. 
Sam mit çәr çi vә sin dә Azәr bay
can Pre zi den ti nin bir sı ra gö rüş
lә ri dә nә zәr dә tu tu lub.

Sentyabrın15-dəQafqaz
İslamOrdusutərəfindən
Bakınındaşnak-bolşevikiş-
ğalındanazadedilməsinin
104-cüildönümümünasibəti-
ləTürkiyəninAzərbaycandakı
Səfirliyindətədbirkeçirilib.

Tәd bir iş ti rak çı la rı әv vәl cә Ba
kı nın Qaf qaz İs lam Or du su tә rә
fin dәn iş ğal dan azad olun ma sı nı 
әks et di rәn rәsm sәr gi si ilә ta nış 
olub lar.

Son ra Azәr bay can vә Tür ki yә 
şә hid lә ri nin xa ti rә si bir dә qi qә
lik sü kut la yad edi lib, iki öl kә nin 
Döv lәt himn lә ri sәs lәn di ri lib.

Tәd bir dә Tür ki yә nin Azәr
bay can da kı sә fi ri Ca hit Bağ cı, 
Bey nәl xalq Türk Mә dә niy yә ti vә 
İr si Fon du nun pre zi den ti Gü nay 
Әfәn di ye va, TÜRK PAnın Baş 
ka ti bi Meh met Sü rey ya Er, Mil li 
Mәc li sin de pu tat la rı vә di gәr qo
naq lar iş ti rak edib lәr.

Mә ra sim dә çı xış edәn sә fir 
Ca hit Bağ cı Tür ki yәAzәr bay can 
qar daş lı ğın dan da nı şıb, 15 sent
yabr ta ri xi nin әhә miy yә tin dәn 
söz açıb.

“Bu gün Ba kı nın iş ğal dan azad 
edil mә si nin 104cü il dö nü mü dür, 
Azәr bay can vә Tür ki yә üçün çox 
va cib vә ta ri xi gün dür”, – de yәn 
dip lo mat bil di rib ki, 1918ci il dә 
iki qar daş xal qın oğul la rı bir lik dә 
Ba kı nı daş nakbol şe vik iş ğa lın
dan azad edib lәr.

İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bә sin dәn 
da nı şan Ca hit Bağ cı de yib: “Azәr
bay can 30 il lik iş ğa la 44 gün dә son 
qoy du. Bir ne çә gün әv vәl sәr
hәd dә er mә ni tәx ri ba tı baş ver di, 
şә hid lә ri miz ol du, Al lah on la ra rәh
mәt elә sin. La kin Azәr bay can Or
du su düş mә nә növ bә ti dә fә “dә mir 
yum ruğ”un gü cü nü gös tәr di”.

Mil li Mәc li sin de pu ta tı Anar İs
kәn dә rov 15 sent yabr ha di sә lә
ri nin ta ri xin dәn da nı şıb: “O vaxt 
Nu ru pa şa öl kә miz dә coş qu ilә 
qar şı lan dı. Azәr bay can türk qar
daş la rı nı xi las kar ki mi gö rür dü. 

Dün ya ta ri xin dә heç bir mil lәt 
baş qa döv lә tin müs tә qil li yi uğ
run da dö yüş mә yib. Am ma türk
lәr qar daş la rı mız ol duq la rı üçün 
on lar bi zim su ve ren li yi mi zә gö
rә can la rın dan keç di lәr. Ey ni lә 
azәr bay can lı lar da Ça naq qa la 
sa va şın da öz qar daş la rı na kö
mәk edib lәr”.

O bil di rib ki, Azәr bay can Tür
ki yә ni hәr za man öz ya nın da 
gö rüb. Bu nun әn ba riz nü mu
nә si Vә tәn mü ha ri bә sin dә ol du. 
Şu şa Bә yan na mә si ilә Azәr bay
canTür ki yә qar daş lı ğı da ha da 
möh kәm lәn di.

Bey nәl xalq Türk Mә dә niy yә
ti vә İr si Fon du nun pre zi den ti 
Gü nay Әfәn di ye va qeyd edib ki, 
104 il әv vәl türk vә Azәr bay can 
әs gәr lә ri çi yinçi yi nә ta rix yaz
dı lar. Nu ru pa şa nın rәh bәr li yi ilә 
Qaf qaz İs lam Or du su Azәr bay
ca na gә lә rәk Ba kı nı iş ğal dan 
azad et di. “Ba kı nın azad olun
ma sı Azәr bay canTür ki yә qar
daş lı ğın da müs tәs na rol oy na dı. 
Son dövr lә ri dә nә zә rә al saq 
gö rә rik ki, iki öl kә birbi ri nә hәr 
za man dәs tәk ve rib. Bey nәl xalq 
tәş ki lat lar da da döv lәt vә hö
ku mәt baş çı la rı Azәr bay can vә 

Tür ki yә nin ma raq la rı nı ilk sı ra ya 
qo yur lar”, – de yә G.Әfәn di ye va 
vur ğu la yıb.

Mil li Mәc li sin de pu tat la rı Ay dın 
Mir zә za dә, Hik mәt Ba baoğ lu, 
Ra mil Hә sәn 15 sent yabr ta ri
xi nin әhә miy yә tin dәn da nı şıb, 
Tür ki yә vә Azәr bay can tә rәf
daş lı ğı nı möh kәm lәn di rәn Şu şa 
Bә yan na mә si nin mü hüm әhә
miy yә ti ni bir da ha diq qә tә çat dı
rıb lar.

Türk dil li Öl kә lә rin Par la ment 
As samb le ya sı nın (TÜRK PA) 
Baş ka ti bi Meh met Sü rey ya 
Er müş tә rәk ta ri xi mi zin qü rur
lu ha di sә lәr lә zәn gin ol du ğu nu 
bil di rib: “Türk döv lәt lә ri dün ya
da bö yük gü cә sa hib dir lәr. On
lar birbi ri nә dәs tәk ve rәr sә, 
bö yük güc for ma laş dı ra bi lәr lәr. 
Ha zır da Türk dün ya sı nın bir li yi 
bö yük әhә miy yәt kәsb edir”.

Xә zәr Uni ver si te ti nin do sen ti 
Tel man Nüs rә toğ lu 15 sent yabr 
ha di sә lә ri vә Azәr bay canTür ki
yә әla qә lә ri nin ta ri xi haq qın da 
sә nәd lә ri tәq dim edib. Cә nu bi 
Qaf qaz da er mә ni lә rin yer lәş di ril
mә si haq qın da da nı şıb. 

Tәd bir “Qu ra niKә rim”in ti la vә
ti vә şә hid lә rin ru hu na duala rın 
oxun ma sı ilә ba şa ça tıb.

Şuşada Türk Biznes Forumu
Sentyabrın16-daŞuşaşəhərindəQarabağre-
gionununbərpasıvəinkişafınahəsrolunmuş
TürkBiznesForumukeçiriləcək.

Ki çik vә Or ta Biz ne sin İn ki şa fı Agent li yin dәn 
(KO BİA) ve ri lәn mә lu ma ta gö rә, tәd bir dә Türk 
Döv lәt lә ri Tәş ki la tı nın beş daimi üz vü (Azәr bay
can, Tür ki yә, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Öz bә
kis tan) vә mü şa hi dә çi üzv Ma ca rıs ta nın döv lәt 
qu rum la rı nın, elә cә dә müx tә lif tәş ki lat la rın vә 
dip lo ma tik kor pu sun nü ma yәn dә lә ri, iş adam la rı 

iş ti rak edә cәk lәr.
Fo ru mun mәq sә di döv lәt lәr ara sın da iq ti sa

di, biz nes vә in ves ti si ya әla qә lә ri nin da ha da 
dә rin lәş mә si, sa hib kar lar ara sın da dialo qun 
tәş vi qi, Qa ra bağ re gionu nun iq ti sa di vә sәr
ma yә po ten sialı nın xa ri ci iş adam la rı na tәq dim 
olun ma sı dır.

Fo rum da Qa ra bağ vә Şәr qi Zәn gә zur iq ti sa di 
ra yo nun da in ves ti si ya im kan la rı” möv zu sun da 
xü su si ses si ya, bir sı ra sә nәd lә rin im za lan ma sı 
vә Şu şa şә hә ri ilә ta nış lıq nә zәr dә tu tu lur.

15 sentyabr Azərbaycan və 
Türkiyə üçün tarixi gündür 
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Rəsul Rzanın Bakıda ev-muzeyi yaradılıb
2022-ci il iyu nun 23-də Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı şə hə rin də 
Xalq şairi Rə sul Rza nın ev-mu ze yi nin ya ra dıl ma sı haq qın da 
sə rən cam im za la yıb. Ötən müd dət də sə rən ca mın ic ra sı ilə 
əla qə dar iş lər hə ya ta ke çi ri lib. O cüm lə dən Mə də niy yət Na-
zir li yi nin mü va fiq əm ri nə əsa sən, mu ze yin yer ləş di yi mən zil 
na zir li yin ba lan sı na gö tü rü lüb, mu zey də nü ma yiş olu na caq 
əş ya lar mü va fiq qay da da si ya hı ya alı nıb.

Mədəniyyət naziriAnar Kərimov sentyabrın 13-dəmuzeydə
görülənişlərlətanışolub.RəsulRzanınoğlu–AzərbaycanYazı-
çılarBirliyininsədri,XalqyazıçısıAnar,Xalqşairininqızı–BDU-
nunŞərqşünaslıqfakültəsininƏrəbfilologiyasıkafedrasınınbaş
müəllimiFidanRzayevavəmuzeyəyenitəyinolunmuşdirektor
RəsulRzayeviləev-muzeyindəhəyatakeçiriləcəktəmirvəbədii
tərtibatişləribarədəmüzakirələrvəfikirmübadiləsiaparılıb.Gö-
rüşdəNizamiGəncəviadınaMilliAzərbaycanƏdəbiyyatıMuze-
yinindirektoru,akademikRafaelHüseynov,nazirliyinəməkdaş-
larıdaiştirakediblər.
Qeydedəkki,dövlətbaşçısınınsərəncamınaəsasən,ev-mu-

zeyiSəbail rayonu,RəsulRzaküçəsi 21/26,mənzil 18ünva-
nındayaradılıb.XalqşairiRəsulRzanınGöyçayşəhərindədə
ev-muzeyifəaliyyətgöstərir.

Yenidən Üzeyir dühasının işığında
əvvəli səh. 1-də
Yerigəlmişkənqeydedəkki,sentyabrın13-əkeçəngecədən

başlayaraqErmənistansilahlıqüvvələrininAzərbaycanlasər-
həddətörətdiyigenişmiqyaslıhərbitəxribatzamanıhərbçiləri-
mizinşəhidolmasıiləəlaqədarMədəniyyətNazirliyitərəfindən
festivalınproqramındabirsıradəyişiklikləredilib.Şəhidlərimi-
zinəzizxatirəsinəehtiraməlamətiolaraqfestivalınproqramın-
datəntənəli tədbirlər təxirəsalınıb.Beləki,BakıMusiqiAka-
demiyasının qarşısında ənənəvi təşkil edilən təntənəli açılış
mərasimi,Şuşaşəhərindəkeçiriləcəktədbirlər,GəncəDövlət
FilarmoniyasındaAzərbaycanDövlətAkademikMusiqiliTeat-
rının“Oolmasın,buolsun”tamaşası,RəşidBehbudovadına
AzərbaycanDövlətMahnıTeatrında “Üzeyir ənənəsinin sön-
məyən ulduzları” adlı estrada-simfonik orkestrinin konsertləri
vəFəvvarələrmeydanındaNəfəsalətləriorkestrininkonsertləri
təxirəsalınıb.
FestivalınilkgünündəMusiqiMədəniyyətiDövlətMuzeyində

“Şuşa musiqiçiləri” adlı sərgi keçiriləcək. 19 sentyabrda Bakı
MusiqiAkademiyasındaAzərbaycanəsillipianoçu, “Fransavə
Rusiyanınulduzlarıvəgəncistedadları”mədənimübadiləlayi-
həsininyaradıcısıvərəhbəriRənaŞereşevskayanınustaddərs-
ləritəşkilediləcək.Sentyabrın20-dəisəeyniməkandafransız
pianoçuOlivyeQardonunustaddərsikeçiriləcək.
Sentyabrın 21-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində bəstəkar

PikəAxundovanın“Qələbədiradın”monotamaşasınıntəqdimatı
olacaq.
Bu il festivalınəsasproqramı iləyanaşı, “Üzeyirənənəsinin

sönməyənulduzları”adıaltındayubileyləriolanmusiqixadimlə-
rinəhəsrolunanproqramdatərtibedilib.22sentyabrdaMusiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində “Üzeyir ənənəsinin sönməyən
ulduzları”proqramıüzrəAzərbaycanBəstəkarlarİttifaqınınsəd-
ri,XalqartistiFirəngizƏlizadəiləyaradıcılıqgörüşüolacaq.
ÜzeyirHacıbəyliXIVBeynəlxalqMusiqiFestivalımaraqlıtəd-

birvətəqdimatlarıiləsentyabrın26-dəkdavamedəcək.

Lalə Azəri

Sent yab rın 14-də, məş hur 
mü ğən ni, Əmək dar ar tist 
Ya qub Zu ruf çu nun  (1956 
– 2021) və fa tı nın il dö nü-

mün də (8.4.1956 – 2021) Ni-
za mi Ki no Mər kə zin də xa ti rə 
ge cə si ke çi ri lib.

Mərasimdə mədəniyyət və
ictimaiyyət nümayəndələri, sə-
nətkarınyaxınlarıvəailəüzvləri
iştirakediblər.
Əvvəlcə qəhrəman şəhidləri-

mizin xatirəsi bir dəqiqəlik sü-
kutlayadolunub.
Sənətkarınhəyat yoldaşıAy-

nurZurufçuçıxışedərəkbildirib
ki,YaqubZurufçubütünvarlığı
iləAzərbaycanmusiqisinəbağ-
lıbirinsanidi:“O,dünyanınbir
çoxölkələrindəAzərbaycanmu-
siqisinilayiqincətəmsiledib.Nə
xoş ki, mən Y.Zurufçunun hə-
yatındaolmuşam.Nəqədərbu
həyatdavaramsaY.Zurufçunun
yaradıcılığına sadiq olacağam
və onun sevgidən yoğurulmuş
oğlu Atillanı vətənimizə layiq-
li bir övlad kimi böyüdəcəyəm.
İnanıramki,onusevənləryalnız

bu zalda deyil, bütün azərbay-
canlılarYaqubZurufçunusevir-
lərvədəyərləndirirlər”.
Əməkdar jurnalist Rəhman

Orxanbildirib ki, azadlıq,müs-
təqillik arzusu ilə alışıb yanan
YaqubZurufçu,uzunillərqərib-
çilikdə yaşasa da, onun Vətən
sevgisiheçvaxtazalmayıb.Elə
busəbəbdəndəonunmahnıla-
rıgələcəknəsillərinxatirəsində
əbədiyaşayacaq.

DünyaAzərbaycanlılarıKonq-
resinin mədəniyyət məsələlə-
ri üzrə sədrmüavini, uzun illər
sənətkarlaçalışmışXəzərEmin
deyib: “Yaqub Zurufçu tez-tez
cəbhəbölgəsindəəsgərlərüçün
konsertlər verirdi. Onun sənəti
iləşəxsiyyətivəhdəttəşkiledir-
di.Eləşəxsiyyətlərvarki,onlar
özlərindənsonrasilinməzizbu-
raxırlar. Yaqub Zurufçu məhz
beləinsanlardandı...”.

Xalq artisti Azər Zeynalov
qeydedibki,YaqubZurufçunun
səsindəbirruhdolaşırvəoru-
hun yaşamağa haqqı var: “Ya-
qubyaşamaqdanzövqalanbir
insanidi.Onun“Ayrılıq”mahnı-
sıArazınhərikisahilindəyaşa-
yandoğma,əzizinsanlarıbirliyə
səsləyib.YaqubZurufçuuzunil-
lərVətəndənayrıyaşadığıüçün
həminmahnınıürəkyanğısı ilə
oxuyurdu”.

Mə lum ol du ğu ki mi,  “Azər-
bay can Res pub li ka sın da elm 
və təh sil sa hə sin də ida rəet-
mə nin tək mil ləş di ril mə si ilə 
bağ lı bə zi təd bir lər haq qın da” 
Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 2022-ci il 28 iyul 
ta rix li 1769 nöm rə li Fər ma nı na 
əsa sən, Azər bay can Mil li Elm-
lər Aka de mi ya sı nın Mil li Azər-
bay can Ta ri xi Mu ze yi, Ni za mi 
Gən cə vi adı na Mil li Azər bay-
can Ədə biy ya tı Mu ze yi və 
Hü seyn Ca vi din Ev-Mu ze yi 
Mə də niy yət Na zir li yi nin ta be li-
yi nə ve ri lib. Fər ma nın mü va fiq 
bən di nin ic ra sı ilə əla qə dar 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin-
dən zə ru ri iş lər gö rü lür.

Sentyabrın 13-14-də mədə-
niyyətnaziriAnarKərimov,nazir
müavini Sevda Məmmədəliye-
va,nazirliyinMuzey,qalereyavə
sərgilər şöbəsinin əməkdaşları
sözügedən muzeylərdə olublar.
NazirAnar Kərimovmuzeylərin
fəaliyyəti ilə maraqlanıb, eks-
pozisiyalara baxıb, kollektivlərlə
söhbətedib,fikirlərinibölüşüb.
Milli Azərbaycan Tarixi Mu-

zeyinə ziyarət zamanı muzeyin
baş direktoru, akademik Nailə
Vəlixanlı qədim zamanlardan
müasir dövrədək Azərbaycan
tarixiniəksetdirən300minədək
eksponatınsaxlanıldığımuzeyin
fondları barədə məlumat verib.
Başdirektormuzeyinnəşrlərivə
ekspozisiyada sərgilənən eks-
ponatlar haqqındadasözaçıb,
muzeydəfəaliyyətgöstərənbər-
pa laboratoriyasıvəburadahə-
yatakeçirilənişlərdənbəhsedib.

Anar Kərimov Milli Azərbay-
canTarixiMuzeyininelmitədqi-
qatmüəssisəsikimifəaliyyətinin
davametdirilməsininzəruriliyini
qeyd edərək bildirib ki, zəngin
tariximizindahadüzgüntəqdim
olunmasına, indiyədək yol ve-
rilən təhrifərin düzəldilməsinə
xüsusiləehtiyacvar.
Nazir qeyd edib ki, muzey-

də tədqiqat işinə böyük diqqət
ayrılmalı, bu sahədə çalışan
əməkdaşların peşəkarlığı artı-
rılmalı və araşdırmaların xarici
dillərə tərcüməsi təmin olun-
malıdır. Vurğulanıb ki, bununla
Azərbaycanla bağlı tarixi hə-
qiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, mədəni dəyərləri-
mizin tanıdılması və  tarixi irsi-
mizinqorunmasınatöhfəvermiş
olarıq.

Diqqətə çatdırılıb ki, Mil-
li Azərbaycan Tarixi Muzeyinin
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeli-
yində fəaliyyət göstərməsi bu
istiqamətdədahasəmərəli işlə-

rin həyata keçirilməsinə imkan
verəcək.
Görüşzamanımuzeyingələ-

cəkfəaliyyətiiləbağlımüzakirə-
ləraparılıb.

***
Anar Kərimov və nazirliyin

nümayəndələri Nizami Gəncə-
vi adınaMilliAzərbaycanƏdə-
biyyatı Muzeyinin fəaliyyəti ilə
tanışolublar.
Muzeyinbaşdirektoru,akade-

mik,millətvəkiliRafaelHüsey-
nov Azərbaycan ədəbiyyatının
müxtəlif tarixidövrləriniözündə
əks etdirən zəngin ekspozisiya
barədəməlumatverib,ədəbiir-
simizintədqiqivətəbliğiməqsə-
diləmuzeydəaparılanelmi-təd-
qiqatişlərindənbəhsedib.
AnarKərimovmuzeylərinyal-

nız Azərbaycan xalqının tarixi
vəmədəniənənələrinitədqiqvə
təbliğ edən, mədəni inkişaf is-
tiqamətində əməli tədbirlər hə-
yatakeçirən,millimədəniyyətin
qorunması, zənginləşdirilməsi

və inkişafında xidmətlər göstə-
rən müəssisə kimi deyil, həm-
çinin elmi tədqiqat müəssisəsi
kimi fəaliyyətinin davametdiril-
məsinin zəruriliyini qeyd edib.
Bildirilib ki, Azərbaycan dövlə-
ti xalqınmaddi-mənəvi vəmilli
dəyərlərinin qorunub saxlanıl-
masına, inkişafınadaimxüsusi
diqqətgöstərir,Prezidentİlham
Əliyevtərəfindənmütəmadiola-
raqmuzeylərləbağlıfərmanvə
sərəncamlarimzalanır.
Görüş çərçivəsindəhəmçinin

muzey əməkdaşları ilə tanışlıq
olubvəmuzeyingələcəkfəaliy-
yətiiləbağlısöhbətaparılıb.

***
Hüseyn Cavidin Ev-Muzeyi

də ölkəmizin xatirə-memorial
muzeyləriarasındazənginfond
və ekspozisiyası, fəaliyyəti ilə
seçilir.
Muzeyin baş direktoru, fi-

lologiya üzrə elmlər doktoru
Gülbəniz Babaxanlı nazirliyin
nümayəndələrini muzeyin ta-
rixi, görkəmli şairin həyat və
yaradıcılığını əks etdirən eks-
pozisiyası ilə tanış edib. Bildi-
ribki,HüseynCavidinyaşadığı
evdə muzeyin yaradılmasında
ümummilliliderHeydərƏliyevin
müstəsna xidmətləri olub. Baş
direktormuzeyin fəaliyyət gös-
tərdiyi illərərzindəHüseynCa-
vid yaradıcılığının təbliği məq-
sədiləhəyatakeçiriləntədbirlər
və nəşrlər barədə ətrafıməlu-
matverib.
AnarKərimovev-muzeyinrəy

kitabınamuzeyhaqqında təəs-
sürat və ürək sözlərini qeyd
edib.

Tarix və mədəni irsimizin saxlanc yerləri
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilmiş muzeylərə baxış keçirilib

“Kitabxana bir mədəniyyət 
fenomeni kimi” 

Milli Kitabxananın direktoru Minskdə beynəlxalq konqresdə iştirak edib
Sent yab rın 15-də Be la ru sun 
pay tax tı Minsk də “Ki tab xa-
na bir mə də niy yət fe no me ni 
ki mi” ad lı IX Bey nəl xalq Konq-
res ke çi ri lib.

“Kitabxanaların rəqəmsal
transformasiyası:davamlılıqvə
inkişaf vektoru”mövzulu konq-
resBelarusMilliKitabxanasının
100illikyubileyinəhəsrolunub.
TədbirdəAzərbaycanMilliKi-

tabxanasınıdirektoru,professor
KərimTahirovdaiştirakedib.

Konqresdə “Belarusvəxarici
ölkələrin kitabxanaçılıq tarixi”,
“Milli və dünya mədəni irsinin
qorunmasında kitabxanaların
rolu”, “Kitabxana fondlarının
təşkilinə innovativ yanaşma-
lar”, “Kitabxana və informasiya
məkanında elektron resurslar”,
“İstifadəçi xidmətində müasir
tendensiyalar”, “Kitabxanala-
rın, elm, mədəniyyət və təhsil
müəssisələrininfəaliyyətininrə-
qəmsallaşdırılması”, “Kitabxa-
na sosial-mədəniməkan kimi”,

“Müasirşəraitdəregionalkitab-
xanalar” və s. mövzular üzrə
məruzələrdinlənilib,fikirmüba-
diləsiaparılıb.
Milli Kitabxananın direktoru,

professorKərimTahirov“Kitab-
xanalarınmillivədünyamədə-
ni irsinin qorunmasında rolu”
mövzusunda məruzə ilə çıxış
edib.
KonqresçərçivəsindəAvrasi-

ya KitabxanalarAssambleyası-
nın (BAE) XXVI Ümumi Yığın-
cağıdakeçirilib.

Sent yab rın 15-də Öz bə kis tan-
da “İpək Yo lu nun dür da nə si” 
XIV Daş kənd ki no fes ti va lı nın 
tən tə nə li açı lış mə ra si mi ke-
çi ri lib.

Festivala dünyanın 35 ölkə-
sindən 300-dən artıq kinema-
toqrafçı – rejissorlar, aktyorlar,
kino sahəsinin mütəxəssisləri
qatılıb. Festivalda Azərbaycan
datəmsilolunur.
Əvvəlcə festivalın fəxri qo-

naqlarıqırmızıxalıdankeçərək
mətbuat nümayəndələri ilə gö-
rüşüblər.
ÖzbəkistanPrezidentininmü-

şaviri Adil Abduraxmanov döv-
lət başçısı Şavkat Mirziyoye-
vin festival iştirakçılarına təbrik
məktubunuoxuyub.
Ölkəmizin nümayəndə he-

yətinə “Azərbaycanfilm” Kino-
studiyasının direktoru Nazim
Hüseynov,kinorejissor,Xalqar-
tisti Vaqif Mustafayev, rejissor,

kinoşünas,Əməkdar incəsənət
xadimi Ayaz Salayev, rejissor
və prodüserlər Oleq Səfərəli-
yev,AsifRüstəmov,İlqarNəcəf,

eləcə də Özbəkistan və Azər-
baycanınXalq artistiGülyanaq
Məmmədova, Xalq artisti Gül-
yazMəmmədovadaxildir.

Festivalda Ayaz Salayevin
“Torpaq”vəİlqarNəcəfin“Suğ-
ra və oğulları” filmləri nümayiş
etdiriləcək.
Açılışmərasimindəbildirilibki,

kinofestivalçərçivəsindədünya-
nınmüxtəlif ölkələrinin ümumi-
likdə 150 bədii və sənədli filmi
nümayiş olunacaq. Daşkənddə
və Özbəkistanın regionlarında
100-dənçoxyaradıcılıq tədbiri-
nin,müzakirəvəgörüşlərinke-
çirilməsinəzərdətutulur.
Qeydedəkki,sentyabrın18-

dək davam edəcək “İpəkYolu-
nundürdanəsi”kinofestivalıçər-
çivəsindəDaşkənddəkiHeydər
ƏliyevadınaAzərbaycanMədə-
niyyətMərkəzində“Azərbaycan
kinosugünləri”dəkeçirilir.

Ölkəmiz Daşkənd kinofestivalında 
təmsil olunur

Yaqub Zurufçunun xatirəsi anılıb
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Xəbərverdiyimizkimi,sentyabrın12-sigecədənbaşlayaraq
ErmənistansilahlıqüvvələritərəfindənAzərbaycan-Er-
mənistandövlətsərhədininDaşkəsən,Kəlbəcər,Laçınvə
Zəngilanistiqamətlərindəgenişmiqyaslıtəxribattörədilib.

Sərhədboyutoqquşmalarsentyabrın13-14-dədədavamedib.

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
ninbölmələriböyükqəhrəmanlıq
göstərərəkdüşmənigerioturdub.
Hərbçilərimiz stratejimövqelərdə
möhkəmlənərək düşmənə sarsı
dıcızərbələrendiriblər.
MüdafiəNazirliyininikigünər

zində yaydığı məlumatlara əsa
sən, Silahlı Qüvvələrimizin 71
hərbi qulluqçusu şəhidlik zirvə
sinə ucalıb.  Onların sırasında
DövlətSərhədXidmətinin8hərbi
qulluqçusudavar.
Vətən fədailərişəhərvə rayon

lardaböyükizdihamlasonmənzilə
yolasalınıb.

***
1993cüiltəvəllüdlüXüsusiTə

yinatlıQüvvələrin(XTQ)başleyte
nantıYunisQasımoğluKazımov
anadanolduğuQazaxrayonunun
Kəmərlikəndindədəfnedilib.Dəfn
mərasimində şəhidin ailə üzvlə
ri, rayon İcra Hakimiyyətinin rəh
bərliyivərayonictimaiyyəti iştirak
edib. 44günlükVətənmüharibə
si iştirakçısı olan Yunis Kazımov
“AzərbaycanBayrağı”ordeni,Xo
cavənd,Qubadlı,Hadrut,Cəbrayıl
vəŞuşanınazadolunmasınagö
rəmedallarıilətəltifolunub.Yunis
Kazımovailəliidi,3aylıqoğulöv
ladıbizlərəəmanətqalıb.
QazaxrayonununKəmərlikən

di daha bir qəhrəman şəhidini
torpağatapşırıb.1993cüiltəvəl
lüdlübaşgizirAzərMustafaoğlu
Məmmədovun cənazəsi doğul
duğukəndəgətirilib.Onunlavida
mərasimidoğulubboyabaşaçat
dığıkənddə,birayöncətoyunun
olduğuevdəkeçirilib.Vidaməra
simində şəhidin yaxınları ilə ya
naşı, ictimaiyyət nümayəndələri,
Qazax sakinləri, hərbçilər iştirak
edib.Dahasonraşəhidimizkənd
qəbiristanlığındadəfnolunub.

Qazaxın Daş Salahlı kəndində
isə 1994cü il təvəllüdlü şəhid gi
zirAzadZakiroğluKərimovlavida
mərasimikeçirilib.Mərasimdəşəhi
dinyaxınlarıiləyanaşı,kəndsakin
lərivəhüquqmühafizəorqanlarının
əməkdaşları iştirak ediblər. Vida
mərasimindən sonra şəhid kənd
dəkiŞəhidlərxiyabanındadəfnolu
nub.Azadın1və3yaşlıoğulövlad
larıVətənəəmanətqalıb.

***
1996cı il təvəllüdlü kiçik gizir

Elşən Sahib oğlu Babazadənin
cənazəsi ilə doğulduğu Qəbələ
rayonununMıxlıqovaqkəndindəki
evindəvidamərasimitəşkilolunub.
Mərasimdəşəhidinailəüzvləri,ya
xınları,MüdafiəNazirliyi,Səfərbər
likvəHərbiXidmətəÇağırışüzrə
DövlətXidməti,QəbələRayonİcra
Hakimiyyətininəməkdaşları,rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri və
yerlisakinlər iştirakediblər.Elşən
Babazadəkəndməzarlığında“Şə
hidlər ölməz, Vətən bölünməz!”
şüarıilədəfnolunub.

***
LerikrayonununƏviləkəndində

doğulubboyabaşaçatan1994cü
il təvəllüdlü baş çavuş Şəmistan
ƏbdülağaoğluSadıqovdoğuldu
ğukənddə torpağa tapşırılıb.Şə
hidincənazəsinigətirənavtomobil
karvanı yolboyu sakinlər tərəfin
dənüçrənglibayraqlarlamüşayiət
olunub. Dəfnmərasimində rayon
rəsmiləri, ictimaiyyətnümayəndə
ləri, hərbçilər iştirak edib, şəhidin
ruhunadualaroxunub.
ŞəmistanSadıqov2013cüildə

Əfqanıstanda Sülhməramlı qüv
vələrin sıralarında xidmət edib.
2016cıilinApreldöyüşlərivəVə
tənmüharibəsininiştirakçısıolub.

***
DSXnin kiçik giziri Ülvi Əsə

dulla oğlu Nəsirovun cənazə
si ilə dünyayagözaçdığıSaatlı
rayonununQaranurukəndindəki
evlərində vida mərasimi keçiri
lib,ruhunadualaroxunub.Sonra
şəhidinnəşi izdihamla kəndqə
biristanlığındatorpağatapşırılıb.
Ülvi Nəsirov həqiqi hərbi xid

mətini başa vurduqdan sonra
DSXninÇevikHərəkətQüvvələ
rindəkiçikgizirkimixidmətedib.
O,44günlükVətənmüharibəsin
də Cəbrayıl, Qubadlı rayonları
nın işğaldan azadolunması uğ
rundadöyüşüb.

***
Azərbaycan Silahlı Qüvvə

lərinin müddətdən artıq hərbi
qulluqçusu, Salyan rayonunun
Qızılağac kənd sakini, 1996cı
il təvəllüdlü Elmin Mirzəli oğlu
SəmədovAlçalıkəndqəbiristan
lığındadəfnedilib.Dəfnmərasi
mindəşəhidindoğmaları,hərbçi
yoldaşları, ictimaiyyətnümayən
dələri iştirak ediblər. Elmin Sə
mədovailəninyeganəövladıidi.

***

Xəyal Elxan oğlu Süleymanov
Şəmkirrayonundadəfnedilib.26
yaşlışəhidimizdoğulubboyaba
şa çatdığı rayonun Şeidlər kən
dindəkiŞəhidlərxiyabanında tor
pağatapşırılıb.Dəfnmərasimində
ŞəmkirRayonİcraHakimiyyətinin
başçısı Rəşad Tağıyev, rayonun
hüquqmühafizəorqanlarınınrəh
bərləri,şəhidinailəüzvləri,hərbçi
yoldaşları, ictimaiyyət nümayən
dələriiştirakediblər.

II Qarabağ müharibəsində də
iştirak edən Xəyal Süleymanov
“İgidliyəgörə”,Xocavənd,Füzuli
vəŞuşanınazadedilməsinəgö
rəmedallarıilətəltifolunmuşdu.

***
NeftçalarayonununBankəqə

səbəsindəanadanolan2003cüil
təvəllüdlüəsgərRəfailRüfətoğlu
Fətullayevşəhərinmərkəziqəbi
ristanlığında dəfn olunub. Dəfn
mərasimindəSəfərbərlikvəHərbi
XidmətəÇağırışüzrəDövlətXid
mətininəməkdaşları,şəhidinailə
üzvləri, yaxınları, rayon rəsmiləri
vəhərbçiləriştirakediblər.

***
Son erməni təxribatı zamanı

şəhid olan Vətən oğullarından
biri də 1997ci il təvəllüdlü gi

zirVadimAlimoğluQocayevdir.
Qocayevlər ailəsi daha böyük
acıyaşayıb.Oğlununcənazəsini
gətirməküçünGəncəyəyollanan
Alik Qocayev infarkt keçirib və
çatdırıldığı hospitalda dünyasını
dəyişib. Ata və oğul Qobustan
rayonunun Sündü kənd qəbiris
tanlığındatorpağatapşırılıb.
Vadim Qocayevin bir qardaşı

DSXdə xidmət edir,Azərbaycan
Ordusunda həqiqi hərbi xidmət
dədir.Vətənmüharibəsiiştirakçısı
olanVadiminbiryaşlıqızıvar,bu
günlərdəonunikinciövladıdünya
yagələcək...

***
2003cüiltəvəllüdlüəsgərBəxti

yarGüloğlanoğluMuradovdoğul
duğuSumqayıtşəhərindəŞəhidlər
xiyabanındadəfnolunub.Dəfnmə
rasimindəMilliMəclisindeputatları
Tahir Mirkişili, Müşviq Məmmədli,
EminHacıyev,həmçininşəhərrəh
bərliyi,hərbçilərvə ictimaiyyətnü
mayəndələriiştirakediblər.

***
Kiçikçavuş,1997ciiltəvəllüdlü

NailAdiloğluAbbaslıdoğulduğu
OğuzrayonununQarabaldırkənd
qəbiristanlığında torpağa tapşırı
lıb.Dəfnmərasimindərayonrəs
miləri,ictimaiyyətnümayəndələri,
hərbçilər iştirak ediblər. Nail ni
şanlıidi...

***
Baş leytenant Cavidan Zaur

oğluBədəlov1996cı ildə İsma
yıllırayonununTalıstankəndində
doğulub.Şəhidkomandirdünya
ya göz açdığı kənddə dəfn olu
nub.DəfnmərasimindəCavida
nın ailə üzvləri, yaxınları, rayon
rəsmiləri, ictimaiyyət nümayən
dələrivəhərbçiləriştirakediblər.

***

XTQningiziri,1991ciiltəvəl
lüdlüNəzərAğacəliloğluƏzizov
Kürdəmir rayonundadəfnedilib.
31yaşlışəhidimizinnəşidoğulub
boyabaşa çatdığı Dəyirmanlı
kəndindəkiŞəhidlərxiyabanında
torpağa tapşırılıb.NəzərƏzizov
2016cı ilin Aprel döyüşləri və
Vətən müharibəsinin iştirakçısı
olub.Xidmətidövründəbirneçə
medalvəfəxrifərmanlatəltifedi
lib.İkiövladıyadigarqalıb.

***
XTQnin giziri, Cəlilabad rayo

nununƏsədli kəndsakini,1992
ci il təvəllüdlüSəidSarbalaoğlu
Həsənovla doğulduğu kənddə
torpağa əmanət edilib. Səid Hə
sənov 44 günlük Vətən mühari
bəsindədəböyükşücaətgöstərib
və “Döyüşdə fərqlənməyə görə”,
“İgidliyə görə”, Şuşa, Füzuli və
Cəbrayılınazadolunmasınagörə
medallarıilətəltifolunub.
2003cü il təvəllüdlü Rəşad

ƏnvəroğluQasımovlaCəlilaba
dınAlarkəndindəvidamərasimi
keçirildikdənsonrakəndqəbiris
tanlığındadəfnolunub.
Cəlilabadın daha bir şəhidi

1990cıiltəvəllüdlübaşgizirNa
hidHüseynağaoğluMəmmədov
rayonunVənlikkəndindətorpağa

tapşırılıb.Dəfnmərasimindəşə
hidin yaxınları ilə yanaşı, rayon
rəhbərliyi, hərbçilər və ictimaiy
yətnümayəndələriiştirakediblər.

***
Beyləqandanolanşəhidəsgər

Mirtalıb Heydər oğlu Ağazadə
(1994) rayonun Şəhidlər xiyaba
nındatorpağatapşırılıb.Dəfnmə
rasimində rayon İcraHakimiyyə
tinin başçısıAsifAğayev, hüquq
mühafizə orqanlarının nümayən
dələri, rayon ictimaiyyəti, şəhidin
ailəüzvlərivəhərbçidostlarıişti
rakediblər.

***
Şəhid gizir İsmayıl Məhərrəm

oğlu Budaqlı (1998) Sabirabad
rayonundaböyük izdihamla son
mənziləyolasalınıb.Mərasimdə
rayonİcraHakimiyyətinin,hüquq
mühafizəorqanlarınınəməkdaş
ları, rayon sakinləri, veteran və
qaziləriştirakediblər.İsmayılBu
daqlıAxtaçıMuğankəndqəbiris
tanlığındatorpağatapşırılıb.

***
ÜmidHəsənovQubarayonunun

İsnovqışlaqkəndindətorpağatap
şırılıb. Dəfn mərasiminə şəhidin
ailəüzvləri,MüdafiəNazirliyi,Sə
fərbərlikvəHərbiXidmətəÇağırış
üzrəDövlətXidməti,QubaRayon
İcra Hakimiyyətinin əməkdaşları,
rayon ictimaiyyətininnümayəndə
lərivəyerlisakinlərqatılıblar.

***
Ağcabədi rayon sakini, 1998ci

il təvəllüdlüəsgərEminElnuroğ
lu Fərzəliyev rayonun Şəhidlər
xiyabanında dəfn olunub. Şəhi
din tabutunasarılmışAzərbaycan
bayrağı atası Elnur Fərzəliyevə
təqdimolunub.

***

2003cü ildə anadan olan Tər
lanPərvizoğluRzayevMingəçevir
şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında
torpağatapşırılıb.Dəfnmərasimin
dəşəhərinicrabaşçısıİlhamİsma
yılov,deputatlarAydınMirzəzadə,
ƏliHüseynli,ictimaiyyətnümayən
dələri, şəhidin hərbçi yoldaşları
iştirakediblər.Tərlanyaxıngünlər
dəhərbixidmətinibaşavurubevə
dönəcəkdi. O, Mingəçevirdəki 26
saylıməktəbinməzunuolub.

***
1988ci il təvəllüdü gizir Asi

man Mehman oğlu İmamver
diyev və 1998ci il təvəllüdlü
leytenantErkinƏdalət oğluHü
seynov Gəncənin Şəhidlər xi
yabanında torpağa tapşırılıblar.
DəfnmərasimindəGəncəŞəhər
İcraHakimiyyətininbaşçısıNiya
ziBayramov,GöygölRayonİcra
HakimiyyətininbaşçısıElvinPa
şayev,YAPGəncəşəhərtəşkila
tınınsədriRamilOrucov,Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsi Qazılar
Şurasının üzvü Tahir Abbasov,
Gəncədə fəaliyyətgöstərən ida
rə,müəssisəvə təşkilat, həmçi
ninhüquqmühafizəorqanlarının
rəhbərləri, şəhər ictimaiyyətinin
nümayəndələrivəşəhidlərinailə
üzvləriiştirakediblər.

Gəncənin Qızılqaya qəsəbə
sindəşəhid–1993cüiltəvəllüd
lüÜzeyirSabiroğluƏliyevləvida
mərasimikeçirilib.Şəhidincəna
zəsi Göygöl şəhərinin Şəhidlər
xiyabanındadəfnolunub.

***
Əslən Cəbrayıl rayonundan

olanleytenantRavilMübarizoğlu
Hümbətovla (1987) paytaxtınYa
samal rayonunda yaşadığı evdə
vidamərasimikeçirilib.Qəhrəman
komandirIIFəxrixiyabandatorpa
ğatapşırılıb.İkiazyaşlıövladıya
digarqalıb.

***
1989cu il təvəllüdlü baş gizir

Elnur Faid oğlu Rüstəmov Xaç
mazınƏbilyataqkəndində torpa
ğa tapşırılıb. Dəfn mərasimində
şəhidinailəüzvlərivədövlətqu
rumlarının əməkdaşları, rayon
ictimaiyyətinin nümayəndələri
və sakinlər iştirak ediblər. Elnur
Rüstəmov Vətən müharibəsi iş
tirakçısı olub. O, torpaqlarımızın
azadolunmasındagöstərdiyişü
caətəgörə“Cəsurdöyüşçü”,Fü
zuli,ZəngilanvəKəlbəcərinazad
olunmasınagörəmedallarıilətəl
tifedilmişdi.

***
Şəhid kapitan Saleh Möhüb

bət oğlu Qurbanovun (1990) Xı
zı rayonununGiləzi qəsəbəsində
keçirilən dəfn mərasimində çıxış
edənlərqəhrəmanınhəyatvədö
yüş yolundan danışıblar. Şəhid
lərimizin qanının yerdə qalmadı
ğı vurğulanıb. Şəhidin cənazəsi
doğulub boyabaşa çatdığıGiləzi
qəsəbə qəbiristanlığında torpağa
tapşırılıb. Tabut üzərinə çəkilmiş
bayrağımızşəhidinazyaşlıoğluna
təqdimedilib.

***

Kəlbəcər rayonundan olan
məcburi köçkün, 1999cu il tə
vəllüdlü leytenantÖmərMuğan
oğluŞirinovGoranboyunZeyvə
kəndqəbiristanlığındadəfnolu
nub. Dəfn mərasiminə Goran
boy, Kəlbəcər və Xocalı rayon
larınınicrabaşçıları,şəhidinailə
üzvləri,qazilər,hüquqmühafizə
orqanlarının əməkdaşları və ic
timaiyyətnümayəndələriqatılıb
lar.

***
Tovuz rayon sakini, 1985ci il

təvəllüdlübaşgizirFiruzMəzahir
oğlu Əhmədovla  keçirilən vida
mərasimində Milli Məclisin de
putatlarıQənirəPaşayeva,Arzu
Nağıyev, rayon İcra Hakimiyyə
tinin başçısı MəmmədMəmmə
dov, hüquqmühafizə orqanları
nınrəhbərlərivəbaşqalarıiştirak
ediblər. Şəhid gizir Tovuz şəhər
qəbiristanlığındadəfnolunub.

***
Zərdab rayonunun Kəndəbil

kəndsakini,kiçikgizirFəridNo
fəloğluRüstəmov(1993)doğma
kəndindəsonmənzilə yola salı
nıb.Vidamərasimindəhərbiçilər,
rayon rəhbərliyi və ictimaiyyət
nümayəndələriiştirakediblər.

***
Başçavuş,TəbrizRəhimoğlu

Rəhimov (1990) Yevlax rayonu
nun Gülövşə kəndində torpağa
tapşırılıb.DəfnmərasimindəMilli
MəclissədrininImüaviniƏliHü
seynli, Yevlax Şəhər İcra Haki
miyyətininbaşçısıAnarTağıyev,
millət vəkili İlham Məmmədov,
DövlətSərhədXidmətiAkademi
yasınınrəisi,generalmayorAqil
Babayev və digər rəsmilər, icti
maiyyət nümayəndələri, şəhidin
ailəüzvləri iştirakediblər.Təbriz
Rəhimovunnəşikəndqəbiristan
lığındadəfnolunub.

***
Baş leytenant Əli Cavad oğ

lu Əliyev Şərur rayonunda dəfn
edilib. Şərur rayonunun Yengicə
kəndindən olan 1997ci il təvəl
lüdlüƏliƏliyevŞərurşəhərindəki
Şəhidlərxiyabanındasonmənzi
ləyolasalınıb.Mərasimdərayon
rəsmiləri,hərbçilərvə ictimaiyyət
nümayəndələriiştirakediblər.
ƏliƏliyevVətənmüharibəsində

iştirakedərək“Suqovuşanınazad
olunmasınagörə”,“Cəsurdöyüş
çü”vəs.medallarlatəltifolunub.
O,həmçininAzərbaycanOrdusu
nun bu ilin avqustunda keçirdiyi
“Qisas”vədigərdöyüşəməliyyat
larındadaigidlikgöstərib.

***
Lənkərandanolan1998ciiltə

vəllüdlügizirXəyalƏlövsətoğlu
ƏhədzadəNərimanabadqəsəbə
qəbiristanlığındatorpağatapşırı
lıb. Xəyal Əhədzadə 44 günlük
Vətən müharibəsinin iştirakçısı
olub. O, Füzulidən Şuşaya kimi
döyüş yolu keçib. Ölkə başçısı
nınmüvafiqsərəncamları iləor
denvəmedallarlatəltifedilib.

***
Leytenant Sərxan Ömərov

(1999) doğulduğu Zaqatala ra
yonunun Yuxarı Tala kəndində
dəfnedilib. İzdihamlı dəfnməra
simində rayon İcra Hakimiyyəti
nin,hüquqmühafizəorqanlarının,
SəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇa
ğırış üzrə Dövlət Xidməti rayon
bölməsinin rəhbər və əməkdaş
ları,MüdafiəNazirliyi, rayon icti
maiyyətininnümayəndələri,kənd
sakinləri, şəhidin doğmaları və
döyüşyoldaşlarıiştirakediblər.

***
Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndi

dən əsgər Nihad Mehman oğlu
Qasımovun (2003) doğulduğu
evdə təşkil olunan vida məra
simində ailə üzvləri, yaxınları,
MüdafiəNazirliyi, Səfərbərlik və
HərbiXidmətəÇağırışüzrəDöv
lətXidməti,ŞəkiRayonİcraHa
kimiyyətinin əməkdaşları, rayon
ictimaiyyətininnümayəndələrivə
sakinləriştirakediblər.NihadQa
sımovKiçikDənhəkəndininŞə
hidlərxiyabanındadəfnolunub.

***
Leytenant Murad İlqar oğlu

Rəsulov(2000)Şabranşəhərin
dəki Şəhidlər xiyabanında dəfn
olunub.Dəfnmərasimindəbirsı
radövlətqurumlarınınnümayən
dələri, rayon sakinləri, şəhidin
ailəüzvləriiştirakediblər.

***
Gizir Məhəmməd Bilal oğ

lu Məmmədov (1995) böyüyüb
boyabaşa çatdığı Biləsuvar ra

yonunun Ağalıkənd kəndində
torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasi
mində şəhidin doğmaları, kənd
sakinləri, rayon rəsmiləri, mü
haribəveteranları iştirakediblər.
Düşməntəxribatınəticəsindəşə
hidolandigərVətənövladlarıda
sonmənziləyolasalınıb.
Ziyarət Mail oğlu Hüseynov

doğulduğu Biləsuvar rayonunun
Amankənd kənd qəbiristanlığın
dadəfnolunub.Dəfnmərasimin
də rayon rəsmiləri, hərbçilər və
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak
edib.1994cüiltəvəllüdlüZiyarət
Hüseynov XTQ sıralarında kiçik
gizirkimixidmətedib.Qəhrəman
şəhidinbiroğluyadigarqalıb.

Allahbütünşəhidlərimizə rəh
məteləsin.

Hazırladı: N.Məmmədli

Vətən sizləri heç vaxt unutmayacaq!
Şəhidlərimiz son mənzilə yola salınıb



www.medeniyyet.az

№68 (1941)
16 sentyabr 2022 sənət 5

Dünyaədəbiyyatınıngörkəmlinümayəndəsi,dahiAzər
baycanşairivəmütəfəkkiriNizamiGəncəvininsönməz
poetikruhununəksolunduğuyaradıcılığıÜzeyirHacıbəyli,
QaraQarayevdənbaşlayaraqmüxtəlifnəsilAzərbaycan

bəstəkarlarınındaimamüraciətetdiklərisonsuzmənbəolaraq
qalır.XalqartistiFirəngizƏlizadəninböyüksimfonikorkestrvə
elektronsəslərüçün“NizamiCosmology”(“Nizamifəzası”)adlı
misteriyasıbusıradandır.

Yunan dilindən tərcümədə
“ayin”mənasıverənvəXIV-XVI
əsrlərdə meydana gələn miste-
riyanınəsasındamüxtəlifmədə-
niyyətlərəaiddini,əfsanə,əsatir
mövzularla birbaşa bağlı olan
motivlər durur. Musiqidə həmin
janrın oxşar cizgiləri XIX əs-
rin romantizm dövründə, opera
janrında (R.Vaqner – “Parsifal”,
1882)müşahidəolunur.
XX əsr bəstəkar yaradıcılı-

ğında misteriya janrı musiqili
səhnə əsərləri (İ.Stravinski –
“Müqəddəsbahar”baleti,1912)
ilə yanaşı, simfonik yaradıcılıq-
da (A.Skryabin – “Prometey”
poeması, 1910) da rast gəlinir.
Yeri gəlmişkən, XXI əsr müasir
musiqi tarixində Firəngiz Əliza-
dənin“NizamiCosmology”parti-
turasıNizamimövzusu iləbağlı
ilkirimiqyaslıkompozisiyadır.
Əsərin dünya premyerası bu

ilaprelin6-daLondonda,“Pool”
konsertzalındadirijorKirilKara-
bitsin(Ukrayna,Fransa)rəhbər-
liyi ilə“BournemouthSymphony
Orchestra” tərəfindən təqdim
olunub. “Şərqdən sədalar” ad-
lı konsert proqramında “Nizami
Cosmology” ilə yanaşı, D.Şos-
takoviçin 12 saylı simfoniyası
və Qara Qarayevin “Yeddi gö-
zəl” baletindən süita səsləndiri-
lib. Bununla da, Firəngiz xanım
D.Şostakoviçinsənətindənbəh-
rələnərək formalaşan müəllimi
QaraQarayevinmütərəqqibəs-
təkarlıqənənələrinindavamçıla-
rındanolduğunugöstərir.Xüsusi
qeyd eləmək istərdim ki, xarici
musiqi tənqidçiləri “NizamiCos-
mology” əsərini A.Skryabinin
“Prometey”və“Vəcdinpoeması”
iləmüqayisəedirlər.
Əsərin Bakı təqdimatı iyunun

3-dəM.MaqomayevadınaAzər-
baycan Dövlət Akademik Filar-
moniyasında,bəstəkarınmüəllif
gecəsində, Xalq artisti Fəxrəd-
din Kərimovun dirijorluğu ilə
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan
Dövlət Simfonik Orkestrinin ifa-
sındahəyatakeçirilib.
İlkxanələrdəqərartutanmu-

siqinin möhtəşəmliyi fəzanı
seyredənNizamininobrazıdır.

Şairkainatgözəlliyinidəfələrlə
əsərlərindəmüxtəliftəsvirvasi-
tələriiləvəsfedir.Onlardanbiri
“LeylivəMəcnun”poemasında
aşağıdakımisralardaəksinita-
pır:

Gecəparlayırdıbirgündüzkimi,
Göylərtəptəzəydiyaşıldüzkimi.
Qızılhəmailinşəddələrindən
Qızılgeyinmişdigöyüzü,bilsən...

Partituranın yuxarı registrində
kiçikritmikqruplardanibarətmo-
tivlərinhərəkətigöyüzündəsay-
rışanulduzlarıntəsviridir.Xaotik
şəkillimusiqiaxını“kainatnizamı
leytmotivi”nəçevrilməklənövbəti
bölmələrin dramaturji konsepsi-
yasındavacibroloynayır.
NizamiGəncəvidərinensiklo-

pedikbiliyəmalikşairkimielmin
müxtəlif sahələrini əhatə edən
birçoxalimlərinirsiiləyaxından
tanışolub.Bubaxımdandiqqəti
“Xosrov və Şirin” poemasından
bumisralarayönəltməkistərdim:

Xoşbəxtlikiqbalınəliniaçdı,
MüştəriZöhrəyəgəlibyanaşdı.

Qədim fəza cisimləri elminə
görə, Müştəri (Yupiter) oğlan,
Zöhrə(Venera)isəmüvafiqola-
raq qızdır. Burada iki ulduzun
bir-birilə ünsiyyəti Xosrov və
Şirin arasındamünasibətləmü-
qayisə edilir. Firəngiz Əlizadə
tərəfindənmüvafiqepizoddaar-
fanınmüşayiətindəklarnetlərvə
fleytaların ardıcıllaşan dueti sə-
ma cisimləri arasında bağlılığa
birişarədir.
Eynihalnövbətiepizoddayay-

lı alətlərin xəfif mehi xatırladan
çalğısıfonundaMəcnununLeyli
ilə səhradakı görüş səhnəsində
başverir.Poemadahəminsəh-
nəbumisralardaəksolunur:

İkişambirteştdəyaxıldı,bilsən,
Ruhlarıbiridi,birləşdibədən.
İkisapbirtovdaeşilmişoldu,
İkisürahidəbirsudandoldu...

Sətirlərdən göründüyü kimi,
şair sevən gənclərin görüşünü
müxtəlif cüt tərkibli ortaq anla-
yışlarla simvolik müqayisə edir.
Bəstəkar isə öz növbəsində
həmin sətirlərdə səslənən fik-

rin məna yükünün açıqlanması
baxımındanistifadəolunanalət-
ləriharmonikvəyamelodikşə-
killi birləşmələrdə verir. Belə ki,
əvvəlkiepizoddabizətanışduet
anlayışıburada,ikiqaboyun,ar-
dınca iki klarnetin polifonik çar-
pazlığında özünü göstərir. Eyni
zamanda Piccolodakı fiqurasi-
yalar ulduzlar leytmotivi olduğu
halda, campanelli və silofonun
kanonuMüştərivəZöhrəulduz-
larınınsimvolikdialoqununtəsvi-
ridir.Beləliklə,müəllifhərikipar-
çada dinləyicinin diqqətini fərqli
şəraitdə cərəyan edən hadisə-
lərinortaqmənasınayönləndirir.
Vibrafonunsəshəmləsiiləar-

fanın gəzişmələri üzərində qa-
boyunbaşladığısolodaBəhram
Gurun bir hücrənin divarlarına
həkk edilən rəsmlərdə gördüyü
“Yeddigözəl”sankicanlanır:

Birhəmailüstəçəkmişdiustad,
Yeddişuxgözəldi,yeddipərizad.
Hərincətəsvirdəmingözəllikvar,
Gövhərtəkhərbiri 
 gözəlnursaçar...

Poemanın məzmununda gö-
zəllərinyaşadığısaraylar–qədim
astrolojianlayışagörə,hərbirinin
öz rəngiolanyeddiplanethəftə-
ninbirgününəbağlıdır:1)Yaşılsa-
ray–Ay–bazarertəsi;2)Qırmızı
saray–Mərrix(Mars)–çərşənbə
axşamı; 3) Mavi saray – Üttarid
(Merkuri) – çərşənbə; 4) Səndəl
saray–(Müştəri)Yupiter–cümə
axşamı;5)Ağsaray–Zöhrə(Ve-
nera)–cümə;6)Qarasaray–Sa-
turn(Zühəl)–şənbə;7)Sarısaray
–Günəş–bazargünü.
Bəstəkar isə öz növbəsində

hər xanım obrazın milli kimliyi-
nə uyğunmusiqi elementləri ilə
qısatəsfiriniverir.Məsələn,İran
gözəlinin yaşadığı Ağ sarayın
cüməgünüiləyanaşıbağlandığı
Zöhrə ulduzunu eyni zamanda
Yaxın Şərqin klassik şairlərinin
əsərlərində göylərin çalğısı da
adlandırırlar. Onunmövcudluğu
daima şənlik, rifah əlaməti kimi
xarakterizəolunur.
“İsgəndərnamə”dəhəminmə-

qam“Taleyimaçıldı,oldumbəx-
təvər,Zəhradəfgöndərdi,Müş-
təridəftər...”.
“Yeddi gözəl” də isə “Zöhrə

Surə keçdi, Müştəri qövsə, Bu
ev ziynətlənib, döndü Firdov-
sə...”kimivəsfedilir:
“Xəmsə”dəbirçoxqədimmu-

siqialətlərinin(təbil,şeypur,ud,
setar,saz,rübab,barbəd,cəng,
kanon, rud və s.) adları çəki-
lir. F.Əlizadənin müxtəlif əsər-
lərinin orkestr düşüncəsində
Şərq musiqi alətlərinin natural
ifa üsulları ilə yanaşı (məsələn,
“Dərviş”),Qərbalətlərinindəim-
kanlarından bəhrələnən imita-
siya variantları (“Abşeron” kvin-
teti) da tətbiq olunur. “Nizami
Cosmology” əsərinin partitura-
sınınahəngpalitrasınavardıqca
müəllifin üslubunun təkamülünü

müşahidə edirik. İran gözəlinin
təsviri ilə bağlı parçada səslə-
nən tamburino Şərq musiqisi
üçün xarakterik 6/8 ölçülü ritm
cizgilərləzəngindəfalətininçal-
ğıimitasiyasıdır.
Növbəti epizodda litavranın

müdaxiləsi ilə yaylı kvintetin
aşağıreqisterdənyuxarıyadoğ-
ru sürətlə hərəkəti əsərin məz-
mununun yeni ifadə vasitələri
iləzənginləşməsinəsirayətedir.
Violonçellərləeyniandaağırmis
nəfəslilərin fəallığı dramatik in-
kişafı sürətləndirməyə başlayır.
Epizodunbaşlanğıcındafaqotvə
litavranınunisonunda6/8ölçülü
ritmikstrukturunvariantınəticə-
sində musiqinin məzmuna dis-
sonans intonasiyalar daxil olur.
Önplana “Yeddigözəl”poema-
sından“XeyirvəŞər”hekayəsi-
nin ən dramatik anı – Şərin bir
içimsuqarşılığındaXeyiringöz-
lərininçıxartmasıiləyaşananfa-
ciəsəhnəsiçıxır:

Buhalıgörüncəsiyiribxəncər,
QuşkimişığıdıXeyrinüstəŞər.
Xəncəriçırağaçaldı,qanmadı,
Çırağısöndürdü,qəlbiyanmadı...

Hekayənin davamında səhra-
nın ortasında yaralı Xeyirin bir
çobanın “türk baxışlı, xoş hindu
xallı”qızıtərəfindəntapılmasıilə
aralarındabaşlanandialoqəvvəl-
kidramatikparçailəkəskintəzad
təşkiledir.Violinlərintremolomü-
şayiətində I qaboyun solosu ilə
ara-sıra II qaboyun qlissandosu
həmin dialoqun təsviridir.Çeles-
tanın “nizamlı kainat mövzu”su-
nunəvvəlcəmotiv-hissəcik,daha
sonra tamşəkildəmüdaxiləsi ilə
paralel campanellinin nöqtəvarı
kontrapunktu fonunda fleytaların
“sual-cavab” ünsiyyəti iki sevən
gəncinzülmətdənəbədiişığaçı-
xışınıxatırladır.
Əsərin növbəti bölməsində

şeypurların fanfarlarıdinləyicilə-
ri “İsgəndərnamə” poemasında
İsgəndərin Dara ilə döyüş səh-
nəsinin

...Yollaratöküldüdəmirdəntikan
Şeypurlarçoşduqca 
 qopduhəyəcan.
Üz-üzəgəlirdihərikiordu,
Nəürəkdədinclik, 
 nəgözdəuyğu...

misralarınınmənayükünəköklə-
yir.
Ardınca orkestr unisonla-

rın fakturası misralarda təsvir
olunan orduların hər ikisində
ümumi coşqu və vəhdətin rəm-
zi simvoludur. Bəstəkar döyüş
meydanında duyğusal hisslərin
kulminasiyasını tədricən, ifadə
vasitələrinin qənaətlə partitura-
yadaxiledərəknailolur.Burada
fakturanın fasiləsiz şəkil dəyiş-
mələri gərginliyin artıb-azalma-
sınahesablanıb.
Məhz bu qayda ilə davam

edən dramaturji proseslər söh-
bətgedənbölməninkulminasiya

zamanını hazırlamağa başlayır.
Yaylı kvintetin ardıcıl dalğaları
fonundaşeypurlariləkiçiktəbilin
qətiyyətli zərbələridöyüşünşid-
dətlianınıntəsviridir.Poemanın

...Davullargurlarkən 
 dəhşətverərək,
Təbilindodağındanöpürdüfələk”,
Yaxud:“...Oqədərtozqopmuş 
 tərkə,yəhərə,
Yergöyədönmüşüdü, 
 göyisəyerə...

misrlarında baş verən reallıqla-
rın səma cisimlərinin fiziki xas-
sələriiləmüqayisəsinigörürük.
 İlk iki sətirdəsəmayaucalan

təbilzərbələriningurultusunufə-
ləyə, başqa sözlə, orbitlərin fa-
siləsizdövrünə, növbəti ikimis-
rada isə orduların qarşıdurması
nəticəsindəəmələgələntozdu-
manıngöydəkiulduzlarqədəröl-
çüyəgəlməzliyinətoxunulur.
Kompozisiyanın final məqa-

mında əsərin sonluğunun ma-
raqlıdramaturjihəllinimüşahidə
edirik.Nizamininbütünyaradıcı-
lığıboyuinsanısafsevgiyləyoğ-
rulanmənəvidəyərlərəsəsləyən
fəlsəfi amalının təməl istinadı
ilkdəfə “Sirlərxəzinəsi”ndəəks
olunur. F.Əlizadə misteriyanın
final hissəsinin dramaturji kon-
sepsiyasını qurarkən “Sirlər xə-
zinəsi”nin “İnsanın yaranması”
adlı hekayəsinin ilk misralarına
müraciətedir:

Göydəyaşayanların 
 əngözəli,ənxası,
Təptəzəyerəhlininoidi 
 təkaynası.
Canınınşəklibildi 
 insanlıqoigidi,
Yeddisəmaqolunun 
 qızılbilərziyidi.
Çıxdıikibeşikdən- 
 qovuşducismiləcan,
İkicövhərməğzini 
 mənimsədiilkİnsan.

Bəstəkar final bölmədə yuxa-
rıdakıparçanınənənəvitəvsirin-
dən uzaqlaşaraq sətiraltı məna
yükündəndoğanmotivləriNiza-
miobrazlarıiləəlaqələndirir.Mu-
siqinintərkibindəduranmöhkəm
ritmtik özək fakturanın dəqiq
simmetrik quruluşa malik inki-
şafınasəbəbolur.Yaylıkvintetin
diviziyalarıfonundataxtanəfəs-
lilərintriolfiqurasiyalarıvasitəsi-
lə“Çıxdıikibeşikdən–qovuşdu
cism ilə can” misrasında yerlə
göyünfasiləsizdövrlərinə,“Yed-
disəmaqolununqızılbilərziyidi”
fikrində isə musiqi axınının hər
dəfə yeddi alət arasında payla-
şanpolifonikçarpazlaşmasımü-
vafiqolaraqplanetlərinhərəkəti-
nəeyhamvurur.
Beləvəziyyətdədavamedən

proseslər final hissənin, eynilə
bütün konsepsiyanın kulmina-
siya anını yaxınlaşdırır. Partitu-
rada piramida şəklində alətləş-
dirmə prinsipinin tətbiqi, natural
və xromatik səs laylarının ardı-

cıl hərəkətimöhtəşəmdramatik
partlayışla: “İki cövhər məğzini
mənimsədiilkİnsan”fəlsəfəsinin
təntənəsiilənəticələnir.
Növbəti epizodda fakturada

müşahidəolunan seyrəlmə, ça-
lar dəyişikliyi əsərin əvvəlindən
bizətanışqoşaalətlərinçıxışına
səbəbolur.Musiqininməzmunu
kainatdamövcudulduzlarınma-
neyəsiz axarlığından yaranan
sakitliyinyerdəkiinsanlarüzərin-
də hüzurun bərqərar olmasına
sirayətetməsinintəsviridir.Əsə-
rin məhz bu tərzdə, sakit koda
ilə bitməsi gözləntisinə Firəngiz
Əlizadəfərqliyanaşır.
Əsərin əvvəlindən bizə tanış

Zöhrə (Venera)planetinin təsvi-
rindəmüəllifilkinritmiksəciyyəni
12/8variantıiləəvəzləyir.Ardın-
capartituradaqoşaxüsusiyyətli
alətlərin növbələşən müdaxiləsi
ilə dinamik canlanma başlayır.
Məhzbu zamanF.Əlizadəbəs-
təsinin əsas qayəsini – lakonik
zaman və məkan çərçivəsində
Nizamihikmətininsətiraltıfəlsəfi
əqidəsinin özək nöqtəsinin açı-
mınıhəyatakeçirir.Şairin

Eşqdirmehrabıucagöylərin,
Eşqsiz,eydünya, 
 nədirdəyərin?!

misralarınınməna yükündə bü-
tün gözəlliklər kimi insanın saf
məhəbbətdən yarandığını və
zəngin mənəviyyatlı şəxsiyyə-
tinkainatınəşrəfiolmaqlabütün
ilahidəyərlərə,həmçininəslsev-
giyə layiqolduğunuözündəəks
etdirir.
Firəngizxanımşairinyaradıcı-

lığınınanaxəttinitəşkiledənfəl-
səfi əqidəsini simfonik orkestrin
birçox ifadəvasitələri iləyanaşı
elektronsəslərkimimüasirifadə
üsullarındanistifadəedərəkfasi-
ləsiz inkişaf formasında həyata
keçirir.XXəsrmüasirmusiqisə-
nətindəelektronsəsləranlayışla-
rıfransızəsilliAmerikabəstəkarı
Edvard Varezin adı ilə bağlıdır.
F.Əlizadə “Nizami Cosmology”
partiturasındaE.Varezinsimfonik
orkestrləşdirmə təfəkküründən
bəhrələnir.
Kainatgöycisimlərininhərəkət

məkanı kimi deyil, həmçinin id-
rakınsonsuzluğusimvolurolunu
oynayır.MəhzbeləhaldaNizami-
nin saysız-hesabsız sirlərlə dolu
hikmət xəzinəsinin kandarından
keçərəkmənəviruhuntəkmilləş-
məsinəyorulmadançalışanfərd-
lərkamil insan-şəxsiyyətsiması-
na malik olur. Necə ki, Firəngiz
xanımın yeni bəstəsində bunun
şahidi oluruq. Arzu edərdik ki,
“NizamiCosmology”müasirmu-
siqi həyatında layiqli yerini tap-
sın.Sənətsevərlər isəbumusiqi
incisivasitəsiləNizamiyaradıcılı-
ğının yeni fikir ənginliklərini kəşf
etsinlər.

Yavər Neymətli 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə 

doktoru

Nizami fəlsəfi dünyasına 
Firəngiz Əlizadənin çağdaş baxışı

“Azərbaycanfilm”in yubileyi ilə bağlı 
məsələlər müzakirə olunub

2023cüildəC.Cabbarlıadına
“Azərbaycanfilm”Kinostudiya
sının100,Azərbaycankinosu
nunisə125illikyubileyidir.Bu
münasibətləsilsilətədbirlər
planılayihəsihazırlanaraq
ölkədəkikinotəşkilatlarına
təqdimolunub.

“Azərbaycanfilm”də tədbirlər
planılayihəsininmüzakirəsiməq-
sədilə görüş keçirilib. Görüşdə
Azərbaycan Respublikası Kine-
matoqrafçılar İttifaqının (ARKİ)
sədri, Xalq artisti Şəfiqə Məm-
mədova,AzərbaycanDövlətFilm
Fondunun direktoru, Əməkdar
incəsənət xadimi Cəmil Quliyev,
Azərbaycan Kinematoqrafçılar
İttifaqının(AKİ)katibiƏliİsaCab-

barov,NizamiKinoMərkəzinindi-
rektoruLeyliMirzəyeva,Azərbay-
can Professional Kinorejissorlar

Gildiyasının direktoru Şahirə
Tacəddin vəAzərbaycanProdü-
serlərGildiyasınınsədriNəriman

Məmmədov iştirak ediblər. Qu-
rumlarınrəhbərləritəqdimolunan
tədbirlərplanıiləbağlımüzakirə-
lər apararaq müvafiq təkliflərini
səsləndiriblər.
Görüşdə tədbirlər planını hə-

yata keçirmək üçün təşkilat ko-
mitəsinin yaradılması qərara
alınıb. Sentyabrın sonuna təyin
olunan növbəti toplantıda təş-
kilat nümayəndələri ilə yanaşı,
görkəmlikinoxadimlərininiştira-
kıdanəzərdətutulub.
“Azərbaycanfilm–100”tədbir-

lərplanındaəksini tapacaq təd-
birvə layihələrinmüvafiqdövlət
və ictimai təşkilatlarlamüştərək
həyatakeçirilməsiqəraraalınıb.
Qeydedəkki, tədbirlərplanına

daxilolanlayihələrarasındafilm-
lərin bərpa-korreksiyası və təbli-
ğatı,nəşrlər,müsabiqələr,dəyirmi
masalar, konfranslar və s. əksini
tapıb.

Lalə

Mədəni-kütləvi tədbirlər təxirə salınıb
Sentyabrın13dənbaşlayaraqErmənistansilahlıqüvvələriböl
mələrininAzərbaycanlasərhəddətörətdiklərigenişmiqyaslı
təxribatnəticəsindəbaşverəndöyüştoqquşmasındaAzər
baycanSilahlıQüvvələrihərbiqulluqçularınınşəhidolması
iləəlaqədarHeydərƏliyevMərkəzindəsentyabrın1718nə
planlaşdırılan“ArtFestival”,eləcədənəzərdətutulandigər
mədənikütləvitədbirlərtəxirəsalınıb.

BubarədəHeydərƏliyevMərkəzindənməlumatverilib.
AbdullaŞaiqadınaAzərbaycanDövlətKuklaTeatrıdaerməni

təxribatı nəticəsində şəhidolanVətənövladlarının ruhunaehti-
raməlamətiolaraq,yenimövsümünaçılışı iləbağlıplanlarında
dəyişiklikedib.
Teatrdanbildirilibki,sentyabrın16,17və18-igünlərinətəsadüf

edəntamaşalarınnümayişiləğvolunub.Həmingünəbiletalanlar
qarşıdakıhəftələrdəistəniləntamaşanıizləyəbilərlər.

Xalça Muzeyinin tədris proqramına 
qeydiyyat davam edir

AzərbaycanMilli
XalçaMuzeyinin
“Nənəminsan
dığındanfashion
show”layihəsiçər
çivəsindəuşaqlar
üçüntəşkiletdiyi3
aylıqtədrisproq
ramınaqeydiyyat
davamedir.

Muzeydənbildirilibki,proqrammüddətindəiştirakçılarQaraba-
ğaaidmilligeyimlərhaqqındanəzəribiliklərə,praktikbacarıqlara
yiyələnəcəklər. Tədris proqramını bitirənlərə sertifikatlar təqdim
ediləcəkvəonlarınhazırladıqlarıgeyimlərdənibarətmodanüma-
yişiolacaq.
Azərbaycanvərusdillərindəkeçiləcəkdərslərəqatılmaqistə-

yən11-18yaşarasıqızlarvəoğlanlarsentyabrın30-dəkqeydiy-
yatdankeçəbilərlər.
Layihəhaqqındaətraflıməlumatalmaqvəqeydiyyatdankeç-

məküçün(+99450)3634355,(+99455)2628184nömrələriilə
əlaqəsaxlamaqolar.

“Qonağımız var” layihəsində növbəti görüş

Sentyabrın14dəBakıŞəhərMədə
niyyətBaşİdarəsinintəşkilatçılığıilə
NərimanovrayonMKSninMərkəzi
Kitabxanasında“Qonağımızvar”la

yihəsiçərçivəsindətanınmışuşaqyazarı
SolmazAmanovailəgörüşkeçirilib.

Başidarədənbildirilibki,görüşdəkitabxa-
naəməkdaşları,məktəbliləriştirakediblər.
Tədbirdə şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqi-

qəliksükutlayadedilib.
GörüşdəSolmazAmanovanınvətənpərvər-

likmövzusundayazdığı“Alberetliqızıləsgər”
adlıyenikitabıoxucularatəqdimolunub.Müəl-

lifİkinciQarabağmüharibəsindəAzərbaycanın
şanlıQələbəsindənsonraqələməaldığı“Şu-
şanınsehrliaçarları”, “Cəsurayıvədostları”,
“İlməninmacəraları”kitablarıbarədədanışıb.
Solmaz Amanova uşaqlara xalqımızın

şanlıtarixi,vətənuğrundaqəhrəmanövlad-
larımızın apardığımübarizələr, qədimdiya-
rımızQarabağ,mədəniyyətbeşiyimizŞuşa,
danışaraqbildiribki,bizdaimtorpaqlarımıza
gözdikəndüşmənimiziheçzamanunutma-
malı,vətənimizinmüdafiəsi,azadlığı,çiçək-
lənməsiüçüngüclüolmalıyıq.
Uşaqlarayazıçınınyaradıcılığı,həyatake-

çirdiyilayihələrbarədəməlumatverilib.
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Mədəniyyəttariximizdəizqoy
muşinsanlardansözdüşən
dəilkxatırlananlardanbiri
jurnalist,diplomat,nazirvə

tərcüməçiBağırSeyidzadədir.Qeyri
adiəməksevərliyi,dəyərliəməlləriilə
diqqəticəlbedənmədəniyyətxadimini
anadanolmasının110illiyimünasibəti
ləyadasaldıq.

Bağır Mirqasım oğlu Seyidzadə 1912-ci
ildəAzərbaycanınelmvəmədəniyyətmər-
kəzlərindən olan İrəvan şəhərində dünya-
ya göz açıb. 1918-ci ildə şəhərdə erməni
millətçilərinin azərbaycanlı əhaliyə qarşı
qırğınları başlayandan sonra ailəsi  Tifisə
köçür. 1924-cü ildə Bağırın anası Xədicə
xanımvəfatedirvəailəbirilsonraBakıya
köçür.
Bağır Seyidzadə H.Z.Tağıyev adına To-

xuculuqFabrikində işədüzəlir, təhsilini isə
fəhlə fakültəsində davam etdirir. 1930-cu
ildəməzunolub “Kəndli”qəzeti redaksiya-
sındakorrektorkimiişəbaşlayır.O,işləyə-
işləyəsənədləriniAzərbaycanSənayeİns-
titutuna (indikiADNSU) verir. 1936-cı ildə
“Gənc işçi” qəzetinə redaktor təyinolunur.
Bir müddət sonra Respublika Komsomolu
Mərkəzi Komitəsində ideologiya üzrə ka-
tibseçilir.1941-ciildəAzərbaycanSSRAli
SovetininsədriƏzizƏliyevinbaşçılıqetdiyi
böyükbirqruplaİranagedir.Qrupüzvlərin-
dənİrandadiplomatkimiişləməküçünkadr
seçimində Ə.Əliyev fərdi keyfiyyətləri ilə
diqqətiçəkənBağırSeyidzadəninüzərində
dayanır.Beləliklə,o,MoskvayaSSRİXarici
İşlərNazirliyininnəzdindəkiAliDiplomatiya
Məktəbininaltıaylıqkursunagöndərilir.Təh-
silinifərqlənmədiplomuiləbaşavuranBa-
ğırSeyidzadə1944-cüildəSSRİdiplomatı
kimiİranagöndərilir.
BirmüddətMakuşəhərində işləyir.Təb-

rizdə vitse-konsul, daha sonra baş konsul
təyinedilir.Təbrizşəhərindəkonsulluqbağ-
landıqdansonraAzərbaycanaqayıdır.
Xalq yazıçısı Qılman İlkin xatirələr kita-

bındayazır: “BizTəbrizdəMirzə İbrahimo-
vun rəhbərliyialtındaərəbəlifbası ilə “Və-
tən yolunda” qəzetini nəşr edirdik. Bağır
Seyidzadəisəorayadiplomatikişəgöndə-
rilmişdi.Biztez-tezgörüşürdük.Yabizonun
yanınagedir,yadaoözüTəbrizdəbizəbaş
çəkirdi.Öz işindənmaraqla danışırdı.Cə-
nubiAzərbaycandaMilli Hökumətin qurul-
masında onun böyük xidməti vardı. Hətta
Milli Hökumət onu “21Azər”medalına da
layiqgörmüşdü”.
BirmüddətsonraMoskvaBağırSeyidza-

dəni təcrübəli bir diplomat kimi Türkiyəyə
göndərməkfikrinədüşsələrdə,respublika-
nın rəhbəriMircəfər Bağırov onun Bakıda
qalmasınıistəyir.
Bağır Seyidzadə 1949-cu ilin fevralında

Azərbaycan SSR-in kinematoqrafiya na-
ziri təyinedilir. İlkgündənkinematoqrafiya
ilə bağlı problemlərin həlli istiqamətində

addımlar atır. Bakı Kinostudiyasında neft-
çilərdənbəhsedən “Bakının işıqları” bədii
filmi, habelə müxtəlif mövzularda “Böyük
yol”, “Hədiyyə xalçası”, “Quba bağların-
da”, “Tərtərçay vadisində”, “Mingəçevir”,
“Sovet Naxçıvanı”, “Gədəbəyin sərvəti”,
“Abşeronun ocaqları”, “Səhər nəğməsi”,
“SovetAzərbaycanı”,“Azərbaycanınmüali-
cə ocaqları”, “Elmlə dostluq şəraitində”,
“Arazınsahillərində”,“Gözləriniziqoruyun”,
“Xəzərneftçilərihaqqındadastan”vədigər
sənədlivəelmi-kütləvifilmlərçəkilir.“Sovet
Azərbaycanı”sənədlifilmi1951-ciildəKann
Kinofestivalındaxüsusimükafata layiqgö-
rülür.“Xəzərneftçilərihaqqındadastan”və
“Dənizifəthedənlər”sənədli-bədiifilmlərinə
görə yaradıcı qrupun bir neçə üzvü Lenin
mükafatıalır.“Dənizifəthedənlər”filmihəm
dəIMoskvakinofestivalındagümüşmedal-
lamükafatlandırılır.
B.Seyidzadə kinematoqrafiya naziri ki-

mi bir çox uğurlara imza atsa da, 1951-ci
ilinfevralındatutduğuvəzifədənazadedilir.
Sonra Radioinformasiya Komitəsində fars
redaksiyasına işə götürülür. 1953-cü ildə
Radioinformasiya baş idarəsində müavin
vəzifəsinə irəli çəkilir.ÇoxkeçmironaPo-

liqrafiya və Nəşriyyat İdarəsi yaratmaq işi
tapşırılır. İdarə 1958-ci ildə respublikanın
MədəniyyətNazirliyinəbirləşdirilirvəB.Se-
yidzadənazirmüavinitəyinolunur.
BağırSeyidzadənazirmüaviniişləyə-işlə-

yəqələminitərcüməsahəsindədəsınayır.
O, “Görkəmli adamların həyatı” silsiləsin-
dən Natalya Muravyovanın “Viktor Hüqo”,
Leopold İnfeldin “Evarist Qalua”, İohan
Pestalotsinin “Seçilmiş pedaqoji əsərləri”
kitablarınıAzərbaycan dilinə tərcümə edir.
Ancaq onun bu uğurları bəzi müasirləri-
ni narahat edir.MərkəziKomitəyə anonim
məktublaryazırlar...
Qılmanİlkinxatirələrindəbuməsələyədə

toxunur:“Hamıbilirdiki,onunbirdəqiqədə
olsunboşvaxtıolmur.Yarımçıq işlərinibi-
tirmək üçün işdən sonra da idarədə qalır.
Gecələr isə yuxunu israfçılıq sayaraq bə-
diitərcüməiləməşğulolur.Ailəsininkorluq
çəkməsinə imkan vermir. Bu da həmkar-
larında paxıllıq hissi doğurur. Onlar nəyin
bahasınaolursa-olsun,onazərbəvurmağa
çalışırdılar...”.Nəhayət,B.Seyidzadətutdu-
ğuvəzifədənçıxarılır.
Azərbaycan tərcüməməktəbinin yaradı-

cılarıarasındaB.Seyidzadəninadıhörmət-
ləçəkilir.“Azərinform”un(indikiAZƏRTAC)
baş direktoru YefimQurviç onu tərcüməçi
yox, “pulemyotçu” deyə çağırırmış. Çünki
B.Seyidzadə tərcüməzamanımətnibirba-
şa,çoxsürətləvəyüksəkkeyfiyyətləmaki-
naçıyadiktəedirmiş.
1963-cü ildəB.Seyidzadə “Azərinform”

baş direktorunun müavini vəzifəsinə tə-
yin olunur. Çoxşaxəli fəaliyyəti yüksək
qiymətləndirilir, respublikanın “Əməkdar
mədəniyyət işçisi” fəxri adına və “Qırmı-
zıƏməkBayrağı”və“Şərəf”ordenləri ilə
təltifedilir.
Ölkəmizinictimai-mədənihəyatındadərin

izqoyanBağırSeyidzadə24mart1968-ci
ildə, yaratmaq həvəsinin aşıb-daşdığı bir
vaxtda,56yaşındaBakıdavəfatedib.

Savalan Fərəcov

Zəhmət və şöhrət dolu ömür yolu

Şuşavəonunteatrmühitibarədədanışarkənilknövbədə
dövrüngörkəmliədəbiyyat,elm,mədəniyyət,musiqixa
dimlərinixatırlamalıyıq.Çünkiməhzonlarınfədakarlıqları
sayəsindəŞuşadayaradılan,təşəkkültapanteatrınköklü

ənənələrisonradanxələflərtərəfindəninkişafetdirildiyaşa
dıldı.

Təsadüfideyilki,sonralarya-
radıcılığın müxtəlif sahələrin-
dəadlarını tarixəyazmışəksər
şuşalı mədəniyyət xadimlərinin
həyatyolununilkmərhələsiteatr
səhnəsindənkeçib.Bumənada
o mühitdə yetişən Firidun bəy
Köçərli, Əbdürrəhim bəy Haq-
verdiyev,ÜzeyirHacıbəyli,Sol-
tanHacıbəyov,SüleymanSani
Axundov, Nəcəf bəy Vəzirov,
Haşım bəy Vəzirov, Salah bəy
Zöhrabbəyov, Rəsul Tahirov,
AzadƏmirov,BədəlbəyBədəl-
bəyov,ƏbülfətVəliyev,Zülfüqar
Seyidbəyov, Məmmədəli Oru-
cov,ZülfüqarHacıbəyov,Həmid
Axundov, Musa Şuşinski, Sur-
xay Abdullayev, Mirzə Ələkbər
Axundov, Cavad bəy Vəzirov,
XosrovvəHüsüMamayevlərvə
başqalarının adları teatr tarixi-
mizdədəhörmətləçəkilir.
Şuşanın teatr mühiti deyən-

də, təbiiki,adı ilkağlımızagə-
lən görkəmli yazıçı-dramaturq
Ə.Haqverdiyev olur. Teatra,
səhnəyə sonsuz sevgisi hələ
uşaqlıqdanbaşqaldıranƏbdür-
rəhimbəybubarədəxatirələri-
ninbirindəqeydedir: “1884-cü
ildə 14 yaşımda ikən bir dəfə
teatra getdim. Mirzə Fətəlinin
“Xırs-quldurbasan” pyesini oy-
nayırdılar.Teatrdapərdəaçılan-
damənbuəqidədə idimki, fo-
kusgöstərəcəklər.Pərdəaçıldı,
birdəbaxdımki,müəllimimYu-
sif bəy əynində çuxa, başında
buxara papaq, belində xəncər,
əlində tüfəngsəhnədədayanıb
igidlikdəndəmvurur.Get-gedə
tanıdığım müəllimlərimin birini
arvadlibasındagörübteatrınvə
komediyanınnəolduğunuanla-
dım...”.

Eləovaxtdanhəyatındateatr
adlıayrıbirsəhifəyaradanbö-
yükyazıçıömrününsonunadək
teatra bağlı olub. Öz bilik və
bacarığını, işıqlı düşüncələri-
ni xalqınınmənəvi dünyasının
zənginləşməsinə, şüurunun
oyanışınasərfedənədibnəin-
kiŞuşada,Ağdamda,Gəncədə
və həmçinin Bakıda da teatr
sənətinin inkişafına töhfələr
verib.Onunqələməaldığı“Ye-
yərsənqazətini,görərsənləz-
zətini”,“Dağılantifaq”,“Bəxtsiz
cavan”,“Pəricadu”,“HacıDaş-
dəmir”, “Ağa Məhəmməd şah
Qacar”, “Ac hərifər”, “Kimdir
müqəssir?”, “Vaveyla”, “Köh-
nə dudman” kimi bir-birindən
maraqlı pyesləri yazıldığı ilk
vaxtlardan bu günədək teatr-
larımızın repertuarlarını bəzə-
məkdədir.
Əbdürrəhim bəy və ümumən

həmindövrüngəncaydınlarının
qəlbindəteatrasevgitoxumunu
səpənbir addavar.O,dövrü-
nün görkəmli pedaqoqu Yusif
bəy Məlik Haqnəzərovdur. Şu-
şalısənət-səhnəsevdalısıYusif
bəyişagirdiƏ.Haqverdiyevinbir
xatirəsi ilə yad etməyə çalışa-
cağam. O yazır: “Realnı mək-
təbdə oxuyarkən yenə hər yay
Yusifbəyinkontorunagedirdim.
Yusif bəy mütəəssib (təəssüb-
keş–red.)bir teatrohəvəskarı
idi...Şagirdlərinidə teatr tərəfə
təşviqedirdi.Vəmənim teatro-
ya həvəsim onun təşviqi sayə-
sində başlanıb getdikcə artdı.
Axır vaxtlarda Yusif bəylə ara-
mızdasıxbir rəfaqətvar idivə
qocalığınabaxmayaraq,mənim
əsərlərimdən rollargötürübgö-
zəloynayırdı”.

Şuşalıbirçoxziyalılarınmüəl-
limi olmuş Y.M.Haqnəzərov
məktəbdə riyaziyyatdan dərs
deməkləyanaşı,həmdəşəhər
dumasınınüzvüidi.
Şuşa teatrının təşəkkülü tari-

xindəMirzəMuxtarındaözyeri
var. O, istedadlı musiqiçi, eyni
zamandaaktyor idi.Teatrda ilk
müstəqil addımını 1870-ci ildə
ataraq, Şuşadakı “Hacıqulula-
rın zalı”nda M.F.Axundzadənin
“Hacı Qara” komediyasını ta-
maşaya qoyur. Lakinmüəyyən
səbəblərdən tamaşa uğursuz-
luğa düçar olur. Mirzə Muxtar
ruhdan düşmür və 1873-cü il-
də həvəskar dostları ilə birgə
bu tamaşanı yenidən oynayır.
Xurafata, geri fikrə qarşı kəs-
kinmövqeyi olanaktyorun son
tamaşası onun sənət taleyində
dönüşyaradır.1883-cüildəŞu-
şada H.Vəzirovun “Evlənmək
birstəkansu içməkdeyil”əsə-
rinintamaşasıoynanılır.Əsərin
mətninəuyğunolaraqtamaşada
“HəzrətAbbas”adınıçəkənakt-
yor böyük təzyiqə məruz qalır.

Tamaşa yarımçıq kəsilir, işti-
rakçılarqaçmalıolurlar.Beləcə,
Mirzə Muxtar da doğma şəhə-
rindəndidərgindüşür. Ağdam-
da, sonra Gəncədə gizlənməli
olur. Bir müddət Tifisdə müəl-
limlik edir. 1899-cu ildəBakıya
köçənMirzəMuxtarburadada
pedaqoqkimifəaliyyətgöstərir.
1908-ci ildə Ü.Hacıbəylinin

“LeylivəMəcnun”operasınınilk
tamaşasında Məcnunun atası
rolunuoynamaqüçünteatradə-
vətolunanMirzəMuxtarömrü-
nün sonunadək (1929) taleyini
səhnəyəbağlayır.
Şuşa teatrının aktyor truppa-

sınınzənginləşməsindəƏbülfət
bəy Məmmədhəsən bəy oğlu-
nun (Əbülfət Vəliyev) da payı
var.O, istedadlı,mütərəqqidü-
şüncəli bir aktyor, bacarıqlı re-
jissor və təşkilatçıolub.Sənət-
kar məşhur faciə aktyorumuz
Hüseyn Ərəblinskinin isteda-
dının üzə çıxarılmasında, on-
da mütərəqqi ideyalara meylin
güclənməsində də mühüm rol
oynayıb.

Görkəmli yazıçı-jurnalist, pe-
daqoqHaşımbəyVəzirovunda
yaradıcılıqyolundanŞuşateatrı
ayrıcabirxəttiləkeçir.O,Şuşa-
nınteatrmühiti iləsıxbağlı idi.
Ədibin “Məktəb tərbiyəsi”, “Ev-
lənməksuiçməkdeyil”,“Döymə
qapımı,döyərlərqapını”əsərləri
uzunmüddətŞuşasəhnəsində
oynanılıb. H.Vəzirov həm də
V.Şekspirin “Otello” faciəsinin
dilimizəilktərcüməçisidir.
Görkəmli dramaturq, Azər-

baycan ədəbiyyatında faciə
janrının (“Müsibəti-Fəxrəddin”)
yaradıcısıNəcəfbəyVəzirovun
teatrtariximizdəxüsusiyerivar.
1873-cüildəBakıdaHəsənbəy
Zərdabivədigərziyalılarlabirgə
MirzəFətəlinin“Lənkəranxanı-
nın vəziri” əsərini səhnələşdir-
məkləprofessionalAzərbaycan
milli teatrının özülünü qoyan
Nəcəf bəy gənc yaşlarından
teatrabağlıolub.Birvaxtlarhə-
vəskarkimiteatrtamaşalarında
aktyor-rejissorkimiiştiraketmiş
N.VəzirovMirzə Fətəlinin təsiri
ilə “Əti sənin, sümüyümənim”,
“Ev tərbiyəsinin bir şəkli”, “Nə
əkərsən,onudabiçərsən”,“Dal-
dan atılan daş topuğa dəyər”,
“Sonrakı peşmançılıq fayda
verməz”, “Vayşələküm-məəllə-
küm”,“Yağışdançıxdıq,yağmu-
radüşdük”kimikomediyalarda
qələmə alıb, teatrlarımızınmilli
repertuarınızənginləşdirib.
Şuşanın teatr həyatını, da-

hadoğrusu,ömrünüonunteatr
səhnəsinə həsr edənləri xa-
tırlayıb araşdırarkən qarşıma
maraqlı faktlar da çıxdı.Yazını
teatr tədqiqatçısı Yaqub Əlioğ-
lunun “Şuşa teatrı” kitabından
bir neçə faktla yekunlaşdırmaq
istəyirəm. Kitabda Ə.Haqverdi-

yevin rejissor və təşkilatçı kimi
teatr səhnəcikləri hazırlamaqla
yanaşı,Şuşadahəmdəilkdəfə
olaraq “Şərq konsertləri” təşkil
etdiyiqeydolunur.Bildirilirki,bu
səhnəciklər və konsertlər xalqı
teatra yaxınlaşdırmaqla onla-
rın zövqünüdə formalaşdırırdı.
1897-ci ildə Ə.Haqverdiyevin
təşəbbüsüiləŞuşadagöstərilən
Füzulinin “Leyli vəMəcnun”un-
dan bir parça – “Məcnun Ley-
linin qəbri üstündə” səhnəciyi
sonralar Azərbaycan musiqili
teatrtarixindəmühümroloyna-
yıb. Məşhur xanəndə Cabbar
Qaryağdıoğlunun Məcnun ro-
lundabaşınaquşyuvasıqoyub
səhnədə oxuması bütünŞuşa-
nı lərzəyə gətirib. O cümlədən
həmin səhnədə pərdə arxasın-
daxordaoxuyanbalacaÜzeyir
Hacıbəyli bu hadisədən ömür-
lüktəsirlənibvəsonralarilkmilli
operanıyaradıb.Bu,təsadüfidi,
yoxsazərurət?!Dövrvəzaman
təsdiqlədiki,əlbəttə,zərurətidi.
Amma bu hadisənin beşiyi ba-
şında duran səbəbkar Ə.Haq-
verdiyevi daima minnətdarlıq
hissiiləanmaqlazımdır.Sonra-
larŞuşadaƏlişirNəvainin“Fər-
had və Şirin” poemasından da
bir səhnəcikgöstərilib,Fərhadı
CabbarQaryağdıoğluoynayıb.
Kitabda Mirzə Cəlilin “Ölü-

lər” tragikomediyasının Şuşa-
danümayişibarədədəqeydlər
var.Bildirilirki,buməşhurpyes
1916-cıilavqustun17-dəŞuşa-
da, Xurşidbanu Natəvanın qı-
zı Xanbikənin evində yerləşən
məktəbdə tamaşaya qoyulub.
ButamaşadansonraMirzəCəlil
mollalarınqəzəbinətuşgəlib...
Şuşanın teatr-sənət mühiti

bütövlükdəAzərbaycan səhnə-
sinininkişafınaəvəzsiztöhfələr
verib. İnanırıq ki, bir qərinəlik
məcburifasilədənsonrabukök-
lü ənənələrin bərpası mümkün
olacaq...

Həmidə Nizamiqızı

Qaranlığa meydan oxuyanlar...
Şuşanın teatr-sənət tarixini vərəqləyərkən

Tehran Vəliyevin “Dünya ədəbiyyatından 
nümunələr” kitabı işıq üzü görüb

Tanınmıştərcüməçi,jurnalist,re
daktorTehranVəliyevin(19542015)
“Dünyaədəbiyyatındannümunələr”
kitabıişıqüzügörüb.Mədəniyyət
Nazirliyinindəstəyiilə“AspoliqrafLTD”
nəşriyyatındaçapdançıxankita
bıntərtibçisivəredaktoruRafiqVəli
İmranoğludur.

Kitabda oxucular Tehran Vəliyevin
tərcüməsində dünya ədəbiyyatının
korifeyləri – F.S.Fiscerald, E.Hemin-
quey, S.Hill, K.S.Duqqal, C.Coys və
S.Kinqinəsərləri,ABŞ-ınsabiqprezi-

dentiRonaldReyqanınhəyatyoldaşıNensiReyqanın“İndinövbə
mənimdir”xatirə-memuarıilətanışolacaqlar.KitabdaTehranVəli-
yevinhəyatyolundandasözaçılır,Azərbaycanədəbiictimaiyyəti
nümayəndələrininmərhumtərcüməçihaqqındaxatirələriyeralıb.
Tehran Vəliyev uzun illər bədii tərcüməçilik və redaktorluq

fəaliyyətigöstərib,ingilisdilindənC.D.Selincer,U.Folkner,E.He-
minquey,F.S.Fitsceraldvəbaşqayazıçılarınəsərlərini,eləcədə
rusvə türkdillərindənbir sırasiyasi,elmi,pedaqojiədəbiyyat
nümunələriniAzərbaycandilinəçevirib.O,onlarlakitab, tədris
proqramıvəməqalələr toplusununredaktoruolub.Jurnalistika
vənəşriyyatişisahəsindəmüxtəlifvəzifələrdəişləyənT.Vəliyev
2001-ciildənömrününsonuna–2015-ciilədəkMədəniyyətNa-
zirliyindəçalışıb,şöbəmüdirininmüavini,sektormüdiriolub.

Bağır Seyidzadə – 110

Tarix Muzeyində XVIII əsrə aid nadir kitab qorunur

MilliAzərbaycanTarixiMuzeyi
nin“Nadirkitablar”fondunda
müxtəlifdövrləriəhatəedən
dəyərlinümunələrqorunur.

Muzeydən bildirilib ki, belə
nümunələrdən biri XVIII əsrə
aid “Misirlilər, karfagenlilər, as-
suriyalılar, babillilər, midiyalılar,
farslar, makedoniyalılar və yu-
nanlar haqqında qədim heka-
yə”(Sankt-Peterburq,İmperator
ElmlərAkademiyası,1749)adlı
nadir nüsxədir. Kitabınmüəllifi,
fransız yazıçı Şarl Rollen oxu-
cularabuxalqlarınqədimtarixi-
ni,onlarınictimai-iqtisadivəziy-
yətini,Misirfironlarınınyürüşləri
vəqədimMisircəmiyyətininet-
noqrafik təsvirini geniş şəkildə

təqdimedir.
Sankt-Peterburqda nəşr olunan kitab

fransızdilindənVasiliTrediakovskitərəfin-
dənrusdilinətərcüməedilib.

Tanınmış musiqi təşkilatçısı 
İldırım Kasimov dünyasını dəyişib

Azərbaycanınmədəniyyətictimaiyyətinəitkiüzverib.Tanın
mışmusiqitəşkilatçısı,Əməkdarmədəniyyətişçisi,Prezident
təqaüdçüsüİldırımKasimovsentyabrın15də,ömrünün89cu
ilindəvəfatedib.

İldırım Əli-Nazir oğlu Ka-
simov 7 dekabr 1933-cü il-
də Bakı şəhərində anadan
olub.1955-ciildəBakıHərbi
Məktəbini, 1969-cu ildə isə
İncəsənət İnstitutunun (in-
diki ADMİU) Mədəni-maarif
fakültəsinibitirib.
Əmək fəaliyyətinə 1956-

cı ildənbaşlayan İ.Kasimov
Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında inzibatçı, konsert şöbə-
sininmüdiri,MahnıvəRəqsAnsamblınındirektoruvəzifələrin-
dəçalışıb.O,uzunillərgörkəmlimüğənnivəbəstəkarMüslüm
Maqomayevinansamblınarəhbərlikedib.60-cıillərdəəfsanəvi
müğənnininSSRİ respublikalarına qastrol səfərlərinin təşkilat-
çısıolub.OnlarbirlikdəKremlinQurultaylarSarayında“Qəhrə-
manlaraəbədixatirə”adlıkonserttəşkilediblər.M.Maqomayev
özkitabındaİ.Kasimovu“qastrolustası”adlandırıb.
İ.Kasimov 1978-2004-cü illərdə “Azərkonsert” Dövlət Qastrol-

KonsertBirliyininbaşdirektorukimibirçoxdövlətsəviyyəli,bey-
nəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin, yubiley gecələrinin keçirilməsində
yüksək peşəkarlıq və təşkilatçılıq qabiliyyəti göstərib. O, Rəşid
Behbudov,maestroNiyazi,TofiqQuliyev,ZeynəbXanlarova,Çin-
gizSadıqov,AllaPuqaçova,VaxtanqKikabidze,GennadiXazanov,
OleqTabakovvədigərtanınmışsənətkarlarlaəməkdaşlıqedib.
İ.Kasimov2009-2012-ciillərdəBeynəlxalqMuğamMərkəzinin

direktormüavini vəzifəsində işləyib.O,2006-cı ildə “Əməkdar
mədəniyyətişçisi”fəxriadına,2007-ciildəPrezidenttəqaüdünə
layiqgörülüb.
Tanınmış musiqi təşkilatçısı İldırım Kasimovun əziz xatirəsi

musiqisevərlərinvəhəmkarlarınınqəlbindəəbədiyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.
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17 sent yabr 1946 – Xalq ar tis ti, mü ğən ni Sə məd Sə mə dov (1946 
– 24.7.2021) ana dan olub. Toy və şən lik lər də po pul yar mah nı la rın 
ifa çı sı ki mi ta nı nıb.

17 sent yabr 1956 – Rəs sam, hey kəl tə raş Müs lüm Ömər oğ lu 
El da rov (1956–2003) Ba kı da do ğu lub. Ba kı İn cə sə nət Mər kə zi nin 
(“Ye ni Gal lery”) ya ra dı cı la rın dan bi ri olub. 

17 sent yabr 2004 – Teatr re jis so ru, Əmək dar in cə sə nət xa di mi 
Mə bud İb ra him oğ lu İs ma yıl za də (24.3.1927 – 2004) və fat edib. 
Lən kə ran Dram Teat rı nın bə dii rəh bə ri və di rek to ru olub.

17 sent yabr 2014 – Xalq ar tis ti, vo kal ifa çı sı El dar Ba la ğa oğ lu 
Axun dov (15.3.1949 – 2014) və fat edib. Mü da fi ə Na zir li yi nin Nü mu-
nə vi Hər bi Or kest ri nin so lis ti olub.

18 sent yabr 1885 – Da hi bəs tə kar, dra ma turq, pub li sist, pe da-
qoq, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, aka de mik Üze yir Əb-
dül hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (1885 – 23.11.1948) ana dan olub. Azər-
bay can pro fes sional mu si qi si nin ba ni si, mü səl man Şər qin də ilk 
ope ra nın (“Ley li və Məc nun”, 1908), ilk ope ret ta nın (“Ər və ar vad”, 
1910) ya ra dı cı sı dır. “O ol ma sın, bu ol sun”, “Ar şın mal alan” ope-
ret ta la rı nın, “Əs li və Kə rəm”, “Ko roğ lu” ope ra la rı nın, Azər bay ca nın 
Döv lət him ni nin, ro mans və mah nı la rın müəl li fi  dir. Bəs tə ka rın do-
ğum gü nü mil li mu si qi bay ra mı ki mi qeyd olu nur.

18 sent yabr 1885 – Bəs tə kar və di ri jor, Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi Müs lüm (Əb dül müs lüm) Mə həm məd oğ lu Ma qo ma yev (1885 
– 28.7.1937) ana dan olub. Üze yir Ha cı bəy li nin ya xın sə nət ar xa da-
şı ki mi Azər bay can pe şə kar mu si qi li teat rı nın ya ran ma sı na töh fə lər 
ve rib. “Şah İs ma yıl”, “Nər giz” ope ra la rı və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. 
Ope ra və Ba let Teat rı nın di ri jo ru, Azər bay can Ra diosu nun mu si qi 
şö bə si nin rəh bə ri olub, “Ra dio mar şı”nı ya zıb.

18 sent yabr 1908 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Məm məd Şah-
ver di oğ lu Əmi rov (1908-1986) Ağ dam ra yo nu nun Nov ruz lu kən din-
də do ğu lub. Fü zu li və Ağ dam teatr la rın da akt yor, di rek tor iş lə yib.

18 sent yabr 1978 – Gör kəm li akt yor, re jis sor, Azər bay ca nın və 
SS Rİ-nin Xalq ar tis ti Adil Rza oğ lu İs gən də rov (5.5.1910 – 1978) 
və fat edib. Mil li Dram Teat rı nın baş re jis so ru, “Azər bay can fi lm”in di-
rek to ru iş lə yib. 

18 sent yabr 1988 – XX əsr Azər bay can poezi ya sı nın par laq nü-
ma yən də si Mə həm məd hü seyn Şəh ri yar (1905-1988) və fat edib. 
Şair Təb riz ya xın lı ğın da kı Xoş ni gab kən din də do ğu lub, də qiq tə vəl-
lü dü mə lum de yil. Doğ ma Azər bay can di li ilə ya na şı, fars di lin də də 
şeir lər qə lə mə alıb.

18 sent yabr 1994 – Ba kı da bö yük di ri jor və bəs tə kar, SS Rİ Xalq 
ar tis ti Ni ya zi nin (Ni ya zi Zül fü qar oğ lu Ha cı bə yov-Ta ğı za də) xa ti rə 
mu ze yi açı lıb. Mə ra sim də Pre zi dent Hey dər Əli yev iş ti rak edib.

18 sent yabr 1995 – Pre zi dent Hey dər Əli yev Üze yir Ha cı bəy li-
nin şə rə fi  nə 18 sent yabr – “Üze yir Mu si qi Gü nü”nün qeyd olun ma sı 
haq qın da fər man im za la yıb. Hə min gün da hi bəs tə ka rın 110 il li yi 
tən tə nə li mə ra sim lə qeyd olu nub.

18 sent yabr 2013 –Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə ya ra dı-
lan Qu ba Soy qı rı mı Me mo rial Komp lek si nin açı lı şı olub. Me mo rial 
komp leks 1918-ci il də er mə ni si lah lı dəs tə lə ri nin Qu ba da qət lə ye-
tir dik lə ri dinc əha li nin bas dı rıl dı ğı küt lə vi mə zar lıq ye rin də ya ra dı lıb.

19 sent yabr 1973 – Ta nın mış teatr şü nas və ədə biy yat şü nas, 
Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın müx bir üz vü Cə fər Ha şım oğ lu 
Cə fə rov (7.9.1914 – 1973) və fat edib. “Re jis sor sə nə ti”, “Azər bay-
can Dram Teat rı” və s. ki tab la rın müəl li fi  dir.

19 sent yabr 1992 – Gör kəm li şərq şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru adı nı al mış  ilk azər bay can lı qa dın-ərəb şü nas, pro fes sor Aida 
Nə sir qı zı İman qu li ye va (10.10.1939 – 1992) və fat edib. Ye ni dövr 
ərəb ədə biy ya tı na dair təd qi qat la rın müəl li fi  dir. Azər bay can EA 
Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun di rek to ru olub.

19 sent yabr 1995 – SS Rİ Xalq ar tis ti, bəs tə kar Rauf Sol tan oğ-
lu Ha cı yev (15.5.1922 – 1995) və fat edib. Ope ret ta la rın (“Ro meo 
mə nim qon şum dur”, “Dör dün cü fə qə rə”, “Yo lay rı cın da”), sim fo nik 
əsər lə rin, ora to ri ya və kan ta ta la rın, po pul yar mah nı la rın müəl li fi  dir. 
Film lə rə (“Bir qa la nın sir ri”, “Əh məd ha ra da dır?” və s.) mu si qi ya zıb. 
60-cı il lər də Azər bay ca nın mə də niy yət na zi ri iş lə yib.

19 sent yabr 2011 – Ba kı da gör kəm li bəs tə kar, Azər bay ca nın və 
SS Rİ-nin Xalq ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət mü ka fat la rı 
laureatı Fik rət Əmi ro vun abi də si nin (hey kəl tə raş – Na miq Da da şov) 
açı lı şı ke çi ri lib. Mə ra sim də Pre zi dent İl ham Əli yev iş ti rak edib. 

19 sent yabr 2016 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, te le vi zi ya re jis-
so ru Ələk bər Rauf oğ lu Ka zı movs ki (10.7.1953 – 2016) və fat edib.

20 sent yabr 1918 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, sə nət şü nas lıq 
dok to ru, res pub li ka Döv lət mü ka fa tı laureatı Mür səl Nə cəf qu lu oğ lu 
Nə cə fov (1918-1997) ana dan olub. Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı 
İda rə he yə ti nin ka ti bi iş lə yib.

20 sent yabr 1993 – Ki no re jis sor, Azər bay ca nın və SS Rİ-nin Xalq 
ar tis ti Əj dər Mü təl lim oğ lu İb ra hi mov (29.4.1919 – 1993) və fat edib. 
Ba kı Ki nos tu di ya sın da, “Mos fi lm”də iş lə yib. Film lə ri: “Onun bö yük 
ürə yi”, “Ul duz lar sön mür”, Mə həb bə tim mə nim, kə də rim mə nim” 
(SS Rİ-Tür ki yə) və s.

Dünya  
17 sent yabr 1908 – Ame ri ka ya zı çı sı, de tek tiv ro man lar müəl li fi  

Con Kri zi (John Creasey; 1908-1973) ana dan olub.
17 sent yabr 1931 – İtal yan əsil li Ame ri ka akt ri sa sı, “Os kar” 

laureatı Enn Benk roft (An ne Banc roft – An na Ma ria Louisa Ita liano; 
1931-2005) ana dan olub. Film lə ri: “Mə zun”, ”Na za ret li İsa”, “Əs gər 
Ceyn” və s.

17 sent yabr 1939 – Ta nın mış rus akt yo ru və re jis so ru, Ru si ya nın 
Xalq ar tis ti Vla di mir Va len ti no viç Men şov (1939 – 5.7.2021) Ba kı-
da ana dan olub. Film lə ri: “Mosk va göz yaş la rı na inan mır” (“Os kar” 
mü ka fa tı, 1981), “Mə həb bət və gö yər çin lər” (hər iki sin də re jis sor və 
akt yor) və s.

18 sent yabr 1905 – Dün ya şöh rət li İs veç və Ame ri ka ki noakt ri sa-
sı, fəx ri “Os kar” laureatı Qre ta Qar bo (Gre ta Gar bo – Gre ta Lo vi sa 
Gus tafs son; 1905-1990) ana dan olub. Film lə ri: “Qrand-ho tel”, “Ma-
ta Ha ri”, “An na Ka re ni na” və s.

19 sent yabr 1911 – İn gi lis ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-
fa tı laureatı (1983) Vil yam Ce rald Qol dinq (Wil liam Ge rald Gol ding; 
1911-1993) ana dan olub. Əsər lə ri: “Mil çək lə rin hökm da rı”, “Sər bəst 
düş mə”, “Va ris lər”, “Pi ra mi da”, “Gö rü nən qa ran lıq” və s.

20 sent yabr 1878 – Ame ri ka ya zı çı sı Ep ton Bill Sink ler (Up ton 
Beall Sinc lair; 1878-1968) ana dan olub.

20 sent yabr 1899 – Yə hu di əsil li Al ma ni ya-Ame ri ka fi  lo so fu və 
kul tu ro lo qu Leo Şt raus (Leo St rauss; 1899-1973) ana dan olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

17-20 sentyabrXatirə təqvimi

Nigar Rə� bəylinin şeirləri
Rusiya ədəbiyyat portalında

Ru si ya nın  “litp ric hal.ru” ədə biy yat por ta lı Döv lət Tər cü mə 
Mər kə zi nin “Azər bay can ədə biy ya tı bey nəl xalq vir tual aləm-
də” la yi hə si çər çi və sin də Xalq şairi Ni gar Rə fi bəy li nin rus di li nə 
tər cü mə edil miş “Ney lə yim?”, “ Sev da ki mi yəm”, “ Çi çək lər ” 
şeir lə ri ni dərc edib.

Döv lət Tər cü mə Mər kə zin dən bil di ri lib ki, şairin ya ra dı cı lı ğı haq-
qın da mə lu mat la təq dim olu nan şeir lə ri rus di li nə ta nın mış ru si ya lı 
tər cü mə çi lər Mark Şex ter və Vla di mir Port nov çe vi rib. 

Ge niş oxu cu audi to ri ya sı tə rə fi n dən iz lə nən “litp ric hal.ru” por ta lı 
mü tə ma di ola raq sə hi fə lə rin də müx tə lif öl kə lə rin ta nın mış şair lə ri-
nin ya ra dı cı lı ğı na da yer ayı rır.

Bu gün lər də ana dan ol-
ma sı nın 70 il li yi ni qeyd 
edən ta nın mış qra fi ka 
us ta sı Hü seyn Mir tə qə vi ni 

sə nət alə mi nə az-çox bə ləd 
olan lar yax şı ta nı yır lar. Am-
ma onun əsər lə ri nin vur ğu nu 
olan la rın ço xu bil mir ki, təs vi ri 
sə nə tə eko lo gi ya sa hə sin dən 
gə lən bu qey ri-adi is te dad 
sa hi bi rəs sam lıq sa hə sin də 
heç bir ix ti sas təh si li al ma yıb. 
Elə biz də bu ya zı-port ret də 
onun sə nə ti nin bən zər siz-
li yi nə ay dın lıq gə tir mək lə, 
ər sə yə gə tir di yi uni kal qra fi ka 
nü mu nə lə ri ni də yər lən dir-
mə yə ça lı şa ca ğıq... 

Ön cə dən de yək ki, ha zır da 
Azər bay can da qra fi  ka nın ciz gi 
in cə li yi ilə ya na şı, həm də ic ra 
mü rək kəb li yi nə gö rə əl çat maz 
gö rü nən ksi loq ra fi  ya tex ni ka sın-
da iş lə yən yal nız Hü seyn Mir-
tə qə vi dir. Əgər təs vi ri sə nət sa-
hə sin də çox dan ənə nə vi ləş miş 
bə dii-tex ni ki va si tə lə rə han sı sa 
əla və lər et mə yin nə qə dər çə-
tin ol du ğu nu eti raf et mə li ol saq, 
on da ix ti sas təh si li ol ma yan eko-
loq-qra fi  kin  təh sil li pro fes sional-
lar la mü qa yi sə də “hə vəs kar” 
ki mi qə bul olun ma ğa məh kum 
ol ma sı na bax ma ya raq, əsər lə-
rin də çox la rı na ilk və nü mu nə vi 
gö rü nə bi lə cək bə dii-tex ni ki ya-
naş ma sər gi lə di yi ni de mə li yik.

Onun tax ta səth üzə rin də cər-
rah bı ça ğı ilə ər sə yə gə tir di yi sə-
nət nü mu nə lə ri bə dii tu tu mu na 
gö rə qə dim ta ri xə ma lik olan ksi-
loq ra fi  ya es te ti ka sı ilə səs ləş sə 
də, özün də iki müx tə lif də yər da-
şı yı cı sı nı – təs vi ri və de ko ra tiv-
tət bi qi sə nə ti bir ləş dir di yin dən 
ye ni və özü nə məx sus nü mu nə-
lər ki mi qə bul olu nur lar.

Eti raf edək ki, onun əsər lə ri-
nin ori ji nal la rı nı gör mə yib, on lar-
la yal nız fo to lar va si tə si lə ta nış 
olan lar, heç şüb hə siz, gör dük lə-
ri ni səh vən ifa də xü su siy yət lə ri nə 
gö rə qra fi k əsər – klas sik ksi loq-
ra fi  ya tex ni ka sın da ic ra olun muş 
sə nət nü mu nə si he sab edə də 
bi lər lər. Bu nu şərt lən di rən sə bəb 
gö rü nən lə rin ağ-qa ra rəng də ifa-
də olun ma sı, təs vir lə rin çox in cə 
ciz gi lər lə bə dii tu tum al ma sı dır. 
Am ma on la rın ori ji nal la rı ilə ta-
nış lıq dan son ra hə min ksi loq-
ra fi  ya nü mu nə lə ri nin ka ğız yox, 
ağac ma te rialın dan “boy la nan” 
gö rün tü ol du ğu na əmin ol duq da 
bi la va si tə əl lə ya ra dı lan bu bə dii 
nü mu nə lə rin onun ya ra dı cı sı nın 
yük sək sə nət kar lı ğı nın nə ti cə si 
ol du ğu nu gö rü rük. Odur ki, əmin-
lik lə “Hü seyn Mir tə qə vi ksi loq ra-
fi  ya sı”nın ye ni və özü nə məx sus 
es te ti ka ya ma lik ol du ğu nu söy-
lə mək müm kün dür. Doğ ru dan 
da, təs vir lə ri nin ümu mi gö rün tü-
sü zər gər də qiq li yi ilə mü qa yi sə 
olu na bi lə cək bu ksi loq ra fi  ya la rın 
bə dii dol ğun lu ğu nu şərt lən di rən 
yük sək sə nət kar lıq, heç şüb hə-
siz, onun müəl li fi  nin fi t ri is te dad 
sa hi bi ol ma sın dan xə bər ve rir.

Əla və edək ki, əgər rəng kar lıq 
əsər lə rin də onun ya ra dı cı sı nın 
ic ra da yo la ver di yi rəs met mə ça-
tış maz lı ğı nın bo ya la rın tə sir gü cü 
ilə ört-bas dır edil mə si müəy yən 
qə dər müm kün ol sa da, qra fi  ka-
da, o cüm lə dən də hə ya tı nı el mə 
və onun təb li ği nə həsr et miş Hü-
seyn Mir tə qə vi nin meh ri ni sal dı ğı 
ksi loq ra fi  ya da bu nu et mək, sa də-
cə, çox çə tin, bəl kə də müm kün-
süz dür. Bu mə na da onun in cə 
eko loq du yu mu ilə iti cər rah bı ça-
ğı nın hə rə kə ti nə qib təedi ci sü rət 
ver mək ba ca rı ğı hey ra ne di ci dir. 
Odur ki, onun çox say lı əsər lər-
dən iba rət bə dii ir si ni qə tiy yət lə 

Azər bay can in cə sə nə ti nin dol-
ğun lu ğu bir mə na lı olan bə dii-tex-
ni ki sax lan cı na cəl be di ci və yad-
da qa lan töh fə he sab et mək olar.

Klas sik ksi loq ra fi  ya lar za ma-
nın da rəs sam, kə si ci və çap çı-
nın bir gə əmə yi ilə ya ra dı lır dı sa, 
Hü seyn Mir tə qə vi isə bu gün bu 
üç nə fə rin işi ni tək ba şı na gö-
rür. Baş qa söz lə de sək, bir ba şa 
ağac üzə rin də rəng və cər rah 
bı ça ğı ilə ya ra dı lan əsər lə rin ça-
pı na eh ti yac da qal mır. Müəl li fi n 
xü su si məh lul la rəng lən miş ağac 
sət hin üzə rin də aç dı ğı “şı rım lar” 
– ciz gi lər özü nün in cə li yi nə gö rə 
şa şır dı cı dır de sək, ya nıl ma rıq...

Hü seyn Mir tə qə vi nin ya rat dı ğı 
ob raz lar qa le re ya sı çox zən gin dir. 
On la rın ümu mi sa yı iki yü zü öt-
müş dür. Özü nün “Av to port ret”in-
dən baş la nan bu ob raz lar qa le-
re ya sı işıq lı əməl lə ri ilə xal qı mı za 
ba şu ca lı ğı gə ti rən məş hur şəx siy-
yət lə rin və ona ru hən ya xın olan 
zi ya lı la rın ob raz la rın dan iba rət dir. 
Bu ra da kim lər yox dur? Azər bay-
can xal qı nın ümum mil li li de ri Hey-
dər Əli yev, Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev, 
Bi rin ci vit se-pre zi dent Meh ri ban 
xa nım Əli ye va, Tür ki yə Pre zi den ti 
Rə cəb Tay yib Ər do ğan, gör kəm li 
şərq şü nas-alim Aida xa nım İman-
qu li ye va, aka de mik Hə sən Əli yev, 
Xalq şairi Fik rət Qo ca, ki no re jis sor 
Ən vər Əb luc, gör kəm li söz xi ri da-
rı Mə həm məd hü seyn Şəh ri yar, 
məş hur me mar Za ha Ha did, dok-
tor Ca vad He yət, aka de mik Arif 
Pa şa yev, ast ro fi  zik Sti ven Ho kinq, 
20 Yan var şə hi di Ül vi Bün yad za də 

və Və tən Mü ha ri bə si Qəh rə ma nı, 
ge ne ral- ma yor Po lad Hə şi mov və 
di gər məş hur şəx siy yət lər, əqi-
də dost la rı. Müəl li fi n sa də pe şə 
adam la rı na (“Mə hər rəm da yı”, 
“Hə mi də xa la” və s.) rəğ bə ti ni əks 
et di rən əsər lə ri də sə mi mi li yi ilə 
yad da qa lır...

Bu port ret lə rin bə dii-tex ni ki xü-
su siy yət lə ri ni in cə lə mə li ol saq, 
on da ikon qo ra fi k də qiq li yi şüb hə 
do ğur ma yan port ret lə ri həm də 
yük sək qra fi k ic ra mə də niy yə ti nin 
sə ciy yə lən dir di yi ni qeyd et mə li yik. 
Yad da qa lan port ret ya rat ma ğın elə 
də asan ol ma ma sı nın qar şı lı ğın-
da Hü seyn Mir tə qə vi nin ağ-qa ra 
ciz gi lər dən “boy la nan” və ob raz lı 
tu tum al ma sı bir mə na lı olan əsər-
lə rin də bu jan rın ar zu la nan bə dii 
həl li ni, onun “es te tik xə ri tə si”ni du-
yu la sı də rə cə də ge niş lən dir di yi ni 
gör mək müm kün dür. Hiss olu nur 
ki, müəl lif işə baş la maz dan əv vəl 
ob ra zı na mü ra ciət edə cə yi şəxs lər 
ba rə də həm ya zı lı, həm də təs vir li 
zən gin mə lu mat lar top la mış dır. 

Port ret lər üçün po za se çi mi-
nin du yu la sı önəm kəsb et di yi ni 
fəh mən hiss edən müəl li fi n bu 
is ti qa mət də ax ta rış la rı nın da az 
vaxt apar ma dı ğı nı ər sə yə gə ti ri-
lən iş lə rin for ma-bi çim həl lin dən 

gör mək müm kün dür. Qəh rə ma-
nı na çe vir di yi hər bir şəx sin onun 
xa rak te ri ni aça bi lə cək sə ciy yə vi 
po za nın ta pıl ma sı nı hə ya ta ke-
çi rən ya ra dı cı nın bu nun la da ta-
ma şa çı sı nı təs vi rin real lı ğı na və 
sə mi mi li yi nə inan dı ra ca ğı bir mə-
na lı dır. Bu mə na da müəl li fi n hər 
bir əsə rin də onun qəh rə ma nı na 
ya naş ma sı nın özü nə məx sus lu-
ğu nu duy maq müm kün dür.

Ksi loq ra fi  ya us ta sı nın Pre zi dent 
İl ham Əli ye və və Bi rin ci vit se-pre-
zi dent Meh ri ban xa nım Əli ye va-
ya həsr et di yi löv hə lər də ob ra za 
realist-ger çək çi ya naş ma nın ka-
mil li yi bir mə na lı olan bə dii nə ti cə-
si ni gör mək müm kün dür.

Şərq şü nas-alim Aida İman qu-
li ye va nın port re tin də isə ob ra zın 
hə yat se vər li yi ni onun ya ra dı cı 
fəaliy yə ti ilə uğur la əla qə lən di-
rən rəs sam, ob ra zı se vim li məş-
ğu liy yə tin dən bir an lı ğa ay rıl mış 
du rum da gö rün tü yə gə tir miş dir. 
Ey nə yi ni do daq la rı na sı xa raq ki-
mə sə ca vab ve rən ali min çöh rə-
si nə ha kim olan nik bin li yi qa bar-
dan rəs sam bu nun la da ob ra zın 
sə mi mi li yi nə nail ol muş dur. Onun 
port re tin ət ra fı nı təş kil edən ay-
rın tı la rı nis bə tən tünd ciz gi lər lə 
təq dim et mə si ilə çöh rə nin nur lu 
tu tum al ma sı na nail ol ma sı da 
müəl li fi n kom po zi si ya üçün uğur-
lu bə dii həll tap ma sı nı təs diq lə yir. 

Rəs sa mın tor paq şü nas-alim, 
aka de mik Hə sən Əli ye və həsr et-
di yi löv hə di gər lə rin dən kom po zi-
si ya sı nın ay rın tı zən gin li yi nə gö rə 
se çi lir. Elm ada mı nı hə ya tı nın mə-
na sı he sab et di yi ürə ka çan Azər-

bay can tə biəti nin fo nun da təs vir 
edən müəl lif ob raz la tə biət mo ti vi 
ara sın da çox mən tiq li təs vir əla qə-
si ya ra da bil miş dir. Azər bay ca nın 
fauna və fl o ra sı nı bir ara ya gə tir-
mək lə ob ra zın zən gin li yi ni vur ğu-
la yan Hü seyn Mir tə qə vi son nə-
ti cə də ob ra zın cəl be di ci li yi nə və 
duy ğu lan dı rı cı lı ğı na nail ol muş-
dur. Həm port re tin, həm də tə biət 
mo ti vi nin bə diiləş di ril mə sin də ciz-
gi in cə li yin dən və oy naq lı ğın dan 
mə ha rət lə is ti fa də edil mə si əsə rin 
uğu ru nu şərt lən dir miş dir.

Xalq şairi Fik rət Qo ca nın port-
re tin də də müəl lif işıq-köl gə tə za-
dın dan mən tiq lə is ti fa də et mək lə, 
söz ada mı nın nik bin ça lar la rın 
üs tün lük təş kil et di yi ob ra zı nı ya-
rat mış dır. Şairin ge yi mi ni və fo nu 
bir-bi ri nə ya xın-yum şaq rəng ça-
la rın da həll edən rəs sam, onun 
sa çı nın və çöh rə si nin ger çək ləş-
mə sin də həm in cə, həm də eksp-
res siv ciz gi lər dən is ti fa də et mək-
lə gö zox şa yan nik bin ruh lu əsə rin 
ya ran ma sı na nail ol muş dur. 

Gör kəm li söz us ta sı Mə həm-
məd hü seyn Şəh ri ya rın port re ti nin 
bir qə dər fraq ment sa ya ğı təq di ma-
tı da məq səd li dir. Rəs sam Azər-
bay can hə qi qət lə ri ni dil lər əz bə ri 
olan mis ra la rın da ifa də edən şairin 

çöh rə sin də hifz olu nan ya şan tı la rı-
nı qa ba rıq gös tər mək məq sə di da-
şı mış dır. Kom po zi si ya bo yu tət biq 
olu nan “ciz gi oyu nu” o qə dər mən-
tiq li dir ki, gö zü müz önün də dərd lə-
ri mi zə “bə dii güz gü” tu tan ya ra dı cı-
nın dur du ğu na ina nı rıq...

Ori ji nal bi çim li Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin la yi hə müəl li fi , məş-
hur me mar Za ha Ha di din ay rın tı 
ba xı mın dan məh dud lu ğu du yu lan 
port re tin də isə rəs sam məş hur ti-
ki li ilə onun ya ra dı cı sı nı bir ara ya 
gə tir mək lə me ma rın sə nət dün ya-
sı ilə şəx siy yə ti ara sın da mə nə vi 
əla qə ya rat mış, kom po zi si ya nın 
yad da qa lan lı ğı nı tə min et miş dir...

Ha zır da Azər bay can Mil li En-
sik lo pe di ya sı El mi Mər kə zi nin re-
dak si ya mü di ri və zi fə sin də ça lı şan 
Hü seyn Mir tə qə vi öm rü nün müd-
rik lik ça ğı nı ya şa sa da,  əsər lə ri nin 
ümu mi ru hun da cəl be di ci bə dii tə-
ra vət du yul maq da dır. Bu nu onun 
ye ni ya rat dı ğı qra fi k nü mu nə lər də 
təs diq lə yir. Onun bu əsər lə ri nin də 
za man sız lı ğa qo vu şa ca ğı bir mə-
na lı dır. Be lə ki, bi la va si tə gör dük-
lə ri nin har mo ni ya sı nı ifa də et mək 
zə ru rə tin dən ya ra nan əsər lə rin də 
rəs sam bə dii şərh tu tu mun dan 
ası lı ol ma ya raq çox sə mi mi və 
inan dı rı cı dır. İç dün ya sı nın tə lə ba-
tın dan ər sə yə gə lən be lə əsər lə rin 
kə nar dan ne cə qə bul olu na ca ğın-
dan da na ra hat de yil. Bu kre do ya 
o, 70 ya şın da – in di ki ar xa ya bax-
maq anı nın ye tiş di yi gün də də sa-
diq dir...

Ziyadxan Əliyev
Əməkdar incəsənət xadimi, 

professor

Arxaya  baxmaq  anı...
Qrafika ustası Hüseyn Mirtəqəvinin yubiley portreti

– Kimya dərsimiz harada olacaq? – Şuşada!
ADA Mək tə bi ye ni təd ris ili nə ye ni lik lə baş-
la yıb. Mək tə bin si nif otaq la rı na 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si nə ti cə sin də azad olun-
muş ra yon və şə hər lə rin sim vo lik ad la rı 
ve ri lib. Ar tıq si nif otaq la rı nın qa pı la rın da 
ota ğın nöm rə si ilə ya na şı, “Şu şa”, “La çın”, 
“Zən gi lan”, “Kəl bə cər” və di gər iş ğal dan 
azad olun muş şə hər və ra yon la rı mı zın, 
ta ri xi mə kan la rı mı zın ad la rı nı gör mək 
müm kün dür. Mək təb də ki bu ye ni li yin əsas 
tə şəb büs ka rı tə lə bə xid mət lə ri və tə lim-
tər bi yə üz rə me ne cer Sa mir Ca va dov dur.

ADA Mək tə bi nin ad mi nist ra tiv he yə ti tə-
rə fi n dən irə li sü rü lən bu tə şəb bü sün ADA 
Uni ver si te ti tə rə fi n dən müs bət qar şı lan-
dı ğı nı bil di rən uni ver si te tin aka de mik iş lər 
üz rə pro rek to ru Və fa Kaz dal de yib: “Əs lin-
də, ADA Uni ver si te tin də müəy yən otaq la ra 
sim vo lik ad la rın ve ril mə si təc rü bə si ye ni de-
yil. Ha zır da ADA Uni ver si te tin də “Ab şe ron”, 
“Kar van sa ra”, “Məc lis” otaq la rı möv cud dur. 
İn di isə si nif otaq la rı mı za azad edil miş tor-
paq la rı mı zın, ra yon və şə hər lə ri mi zin, ta ri xi 
mə kan la rı mı zın ad la rı nı ver mək lə, on la ra 
hə min mə kan la rın ru hu nu ver miş olu ruq, 

san ki ora da kı ab-ha va nı bu ra da can lan-
dı rı rıq. Ey ni za man da şə hid lə ri mi zin qa nı 
ba ha sı na ge ri alın mış tor paq la rı mı zı, möh-
tə şəm Qə lə bə mi zi, şan lı ta ri xi mi zi şa gird lə-
ri mi zə hər za man xa tır lat mış olu ruq”.

Si nif otaq la rı na iş ğal dan azad edil miş əra-
zi lə rin ad la rı nın ve ril mə si nin şa gird lər tə rə fi n-
dən də se vinc lə qar şı lan dı ğı nı qeyd edən Sa-
mir Ca va dov tə şəb büs lə bağ lı dü şün cə si ni 
bu söz lər lə ifa də edib: “ADA Mək tə bin də tə-
nəff  üs vax tı idi. Müəl lim lər lə söh bət et di yi miz 
za man bir ne çə şa gird dəh liz də ya nı mız dan 
keç di. Şa gird lər dən bi ri di gə rin dən so ruş du:

– Kim ya dər si miz ha ra da ola caq?
İrə li də ge dən şa gird ar xa ya boy la na raq 

uca dan ca vab ver di:
– Şu şa da!”.

ADMİU yeni tədris ilində
yubileyini qeyd edəcək 

Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə-
nət Uni ver si te tin də (AD MİU) 2022-2023-cü 
təd ris ilin də El mi şu ra nın ilk ic la sı ke çi ri lib.

Rek tor Cey ran Mah mu do va bu təd ris ili nin 
uni ver si tet üçün əhə miy yə tin dən bəhs edə-
rək, 2023-cü il də ADMİU-nun 100 il lik yu bi le-
yi nin qeyd edi lə cə yi ni de yib.

Rek tor yu bi ley ərə fə sin də Na zir lər Ka bi ne ti-
nin uni ver si tet lə bağ lı qə ra rı nın ali mək təb üçün 
həm se vin di ri ci, həm də mə su liy yət li ol du ğu nu 
bil di rib. Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Na zir lər Ka bi ne ti nin 
2022-ci il 12 av qust ta rix li qə ra rı na əsa sən, Azər-
bay can Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te ti pub lik şəx sə çev ri lib. Rek tor bu nun la bağ lı 
2022-2023-cü təd ris ilin də uni ver si tet kol lek ti vi 
qar şı sın da du ran və zi fə lər haq qın da da nı şıb.

İc las da 2022-2023-cü təd ris ili üçün ba ka-
lav riat və ma gist ra tu ra pil lə lə ri nə tə lə bə qə-
bu lu nun,  yay se mest ri nin nə ti cə lə ri, AD MİU-
da fəl sə fə və elm lər dok to ru proq ram la rı üz rə 
dok to ran tu ra və dis ser tan tu ra ya qə bul və di gər 
mə sə lə lər mü za ki rə edi lib.
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MƏDƏNİYYƏT

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

235 il əv vəl...
17 sent yabr 1787-ci il də Fi la del fi ya da ABŞ Kons ti tu si ya sı nın ye

ni re dak si ya sı təs diq edi lib. ABŞ müs tə qil ştat la rın bir li yin dən fe de
ra tiv döv lə tə çev ri lib. Pre zi dent lik müd də ti 4 il müəy yən lə şib.  Ali qa
nun ve ri ci or qan olan konq res də iki pa la ta – Se nat və Nü ma yən də lər 
pa la ta la rı ya ra dı lıb.

212 il əv vəl...
18 sent yabr 1810-cu il də Cə nu bi Ame ri ka da İs pa ni ya müs təm lə

kə çi li yi nə qar şı mü ha ri bə də (18101826) ilk ola raq Çi li müs tə qil li yi
ni elan edib. Sa kit okean la And dağ la rı ara sın da, şi mal dan cə nu ba 
təx mi nən 6500 km, şərq dən qər bə 400 km zo laq da yer lə şən Çi li 
dün ya da ən ma raq lı coğ ra fi möv qe yə ma lik öl kə lər dən dir.

195 il əv vəl...
20 sent yabr 1827-ci il Ru si yaİran mü ha ri bə si ge di şin də ge ne

ral İvan Pas ke vi çin baş çı lıq et di yi rus qo şun la rı İrə van xan lı ğı nın 
st ra te ji əhə miy yət li Sər da ra bad qa la sı nı ələ ke çi rib lər. Sər da ra bad 
Er mə nis tan so vet lə şən dən son ra ey niad lı ra yo nun mər kə zi olub. 
1932ci il də Ok tem ber yan, 1992ci il də Ar ma vir ad lan dı rı lıb.

152 il əv vəl...
20 sent yabr 1870-ci il də Cü zep pe Ha ri bal di nin rəh bər li yi ilə İta li ya

nın bir ləş di ril mə si ba şa ça tıb. Ro ma İta li ya nın pay tax tı elan edi lib. La kin 
Va ti kan (Ro ma Pa pa sı) bu nun la ra zı laş ma dı və 1929cu ilə dək onun 
İta li ya ilə mü na si bət lə ri açıq qal dı. Hə min il şə hər də 0,44 kv km əra zi yə 
ma lik Va ti ka nın döv lət sta tu su müəy yən ləş di və o, İta li ya ilə dip lo ma tik 
mü na si bət lər qur du.

104 il əv vəl...
17 sent yabr 1918-ci 

il də Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin hö ku
mə ti üç ay fəaliy yət gös
tər di yi Gən cə dən Ba
kı ya kö çüb. Fə tə li xan 
Xoys ki nin rəh bər lik et di
yi Na zir lər Şu ra sı Ba kı
da ver di yi ilk bə ya nat da 
Cüm hu riy yət hö ku mə ti
nin mil li, di ni ay rıseç ki lik 
et mə dən öl kə nin bü tün əha li si nin hü quq la rı nı qo ru ya ca ğı nı bə yan edib.

98 il əv vəl...
20 sent yabr 1924-cü il də İra qın şi ma lın da Kər kük türk lə ri nin ya şa

dı ğı və neft lə zən gin olan Mo sul böl gə si ilə bağ lı mə sə lə Mil lət lər Li qa
sı nın mü za ki rə si nə ve ri lib. O vaxt İraq Bri ta ni ya nın pro tek to rat lı ğın da 
idi, Mo su la isə Tür ki yə id dia edir di. Mil lət lər Li qa sı Bri ta ni ya nın is tə di yi 
qə ra rı çı xar dı və Mo sul İra qın tər ki bin də (in gi lis lə rin nə za rə tin də) qal dı.

83 il əv vəl...
17 sent yabr 1939-cu il də so vet qo şun la rı Pol şa sər hə di ni ke çə

rək Qər bi Be la rus və Qər bi Uk ray na tor paq la rı he sab edi lən əra zi
lə rin SS Rİyə bir ləş di ril mə si üçün əmə liy ya ta baş la yıb. Bu ba rə də 
ra zı lıq hə min il av qus tun 23də SS Rİ ilə Al ma ni ya ara sın da im za
lan mış sa ziş də (“Mo lo tovRib bent rop pak tı”) əl də olun muş du. SS Rİ 
Pol şa nın şər qi ni, Al ma ni ya isə qa lan his sə si ni iş ğal et di.

44 il əv vəl...
17 sent yabr 1978-ci il də Va şinq ton da ABŞ Pre zi den ti Cim mi Kar te

rin va si tə çi li yi ilə Mi sirİs rail da nı şıq la rı sülh sa zi şi ilə ye kun la şıb. Pre
zi dent Ən vər Sə dat və Baş na zir Me na hem Be qi nin im za la dı ğı sa zi şə 
əsa sən, İs rail 1973cü il də iş ğal et di yi Si nay ya rı ma da sı nı azad edib, 
Mi sir İs rail gə mi lə ri nin Sü veyş ka na lın da hə rə kə ti nə ica zə ve rib. Fə
ləs tin mə sə lə si kə nar da qal dı ğı üçün ərəb döv lət lə ri Mi si rin ad dı mı nı 
sat qın lıq ki mi qiy mət lən dir di lər. 1981ci il də Ə.Sə dat ter ror ak tı nə ti cə
sin də qət lə ye ti ril di.

33 il əv vəl...
16 sent yabr 1989-cu il də Tbi li siBa kı marş ru tu ilə hə rə kət edən 

sər ni şin av to bu su nun er mə ni lər tə rə fin dən part la dıl ma sı nə ti cə sin
də 5 nə fər hə lak olub, 25 nə fər ya ra la nıb.

28 il əv vəl...
20 sent yabr 1994-cü il də Ba kı da, “Gü lüs tan” sa ra yın da Xə zər 

də ni zi nin Azər bay can sek to run da kı “Azə ri”, “Çı raq” və “Gü nəş li” neft 
ya taq la rı nın iş lən mə si nə dair bey nəl xalq kont rakt im za la nıb. “Əs rin 
mü qa vi lə si” ilə Azər bay ca nın ye ni neft st ra te gi ya sı nın əsa sı qo yu
lub. Pre zi dent Hey dər Əli ye vin fər ma nı ilə 20 sent yabr “Neft çi lər gü
nü” ki mi qeyd olu nur.

20 il əv vəl...
18 sent yabr 2002-ci 

il də Sən gə çal ter mi na
lın da Ba kıTbi li siCey
han bo ru kə mə ri nin 
tə mə lat ma mə ra si mi 
ke çi ri lib. Mə ra sim də 
Azər bay can, Tür ki yə 
və Gür cüs tan pre zi
dent lə ri Hey dər Əli yev, 
Əh məd Nec dət Se zər 
və Eduard Şe vard nad
ze, ABŞın ener ge ti ka na zi ri Spen ser Ab ra ham iş ti rak edib lər. Kə
mə rin in şa sı 2006cı ilin ya zın da ba şa çat dı, rəs mi açı lı şı 2006cı il 
iyu lun 13də ger çək ləş di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Xəbərverdiyimizkimi,
TürkiyəMədəniyyət
vəTurizmNazirliyinin
təşəbbüsüiləmüxtəlif

şəhərləriəhatəedən“Mə
dəniyyətYoluFestivalları”
adlılayihəhəyatakeçirilir.
Türkiyəmədəniturizmim
kanlarınıntəbliğinəxidmət
edənlayihə28may–12
iyuntarixlərindəİstanbul
(“BeyoğluMədəniyyyətYolu”
vəAnkarada(“BaşkəndMə
dəniyyyətYolu”)gerçəkləşə
rəksilsilətədbirlər–sərgilər,
konsertlər,təqdimatlarla
yaddaqalmışdı.

Sent yab rın 16da la yi hə çər çi
və sin də “Tro ya Kül tür Yo lu Fes
ti va lı” baş la yır. Təd bir lər Ça naq
qa la şə hə rin də start gö tü rə cək 
və 10 gün ər zin də öl kə nin da ha 
5 şə hə ri ni əha tə edə cək. 

Tür ki yə  Mə də niy yət və Tu
rizm Na zir li yin dən ve ri lən mə
lu ma ta gö rə, bey nəl xalq mar ka 
də yə ri nə töh fə ver mək məq sə
di lə ke çi ri lən “Mə də niy yət Yo lu 

Fes ti val la rı” çər çi və sin də ya rış
ma lar, sər gi lər, kon sert lər, film 
nü ma yiş lə ri, ma ra fon lar, se mi
nar lar dan iba rət 100dən çox 

təd bir bir ara ya gə ti ri lə cək. 40
dan çox mə kan da ke çi ri lə cək 
təd bir lər də Tro ya, Li di ya, Ro
ma, Os man lı İm pe ra tor lu ğu və 

Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin iz lə ri ni 
da şı yan Ça naq qa la nın ta ri xi
mə də ni ir si ge niş şə kil də təq dim 
edi lə cək.

Qeyd edək ki, bu la yi hə ilk 
də fə ötən il İs tan bu lun Be yoğ
lu ra yo nun da təş kil olun muş
du. 2021ci il okt yab rın 29da 
Be yoğ lun da şə hə rin ən bö yük 
mə də niy yət və sə nət mə ka nı – 
Ata türk Mə də niy yət Mər kə zi nin 
açı lı şı ilə 29 okt yabr – 14 no
yabr ta rix lə ri ni əha tə edən “Be
yoğ lu Mə də niy yət Yo lu” fes ti va lı 
ger çək ləş miş di.

Bu il isə fes ti va lın öl kə miq ya
sın da ke çi ril mə si və bu nun ənə
nə yə çev ril mə si qə ra ra alı nıb. 

MehparəSultanova 
Ankara

“Memarlıq incəsənət kimi” 
SanktPeterburqDövlətTarixMuzeyindəIIIBeynəlxalq“Memarlıqincə
sənətkimi”sərgisiaçılıb.Ekspozisiyada“QızılTrezini2021”müsabiqəsi
qaliblərininəsərlərinümayişetdirilir.

“Qı zıl Tre zi ni” bey nəl xalq mü ka fa tı hər il me mar lıq, di zayn, bər pa çı lıq və 
mu zey işi sa hə sin də fərq lə nən la yi hə lə rə gö rə təq dim olu nur.

Azər bay ca nın SanktPe ter burq da kı baş kon su lu Sul tan Qa sı mov sər gi nin 
açı lı şın da çı xış edib. Dip lo mat Azər bay can və Ru si ya mə də niy yət və in cə sə
nət xa dim lə ri ara sın da əmək daş lıq dan söh bət açıb.

Təd bir də SanktPe ter burq Döv lət Ta rix Mu ze yi nin baş di rek to ru Vla di mir 
Ki ri lov, İs railin SanktPe ter burq da kı baş kon su lu Uri Rez nik, Ru si ya Mil li 
Ki tab xa na sı nın baş di rek to ru Vla di mir Qrons ki və baş qa la rı çı xış edib lər.

Sər gi də 14 öl kə dən (Bra zi li ya, Bri ta ni ya, İs rail, Hin dis tan, İta li ya, İs pa ni
ya və s.) la yi hə lər yer alıb.

Türkiyədə “Mədəniyyyət Yolu 
Festivalları” davam edir

Çanaqqalada başlayan növbəti mərhələ 10 gün sürəcək

Mədəniyyət siyasətləri və davamlı inkişaf 
Meksikada UNESCO-nun 
Dünya Konfransı keçiriləcək

Sentyabrın28
dən30dək
MeksikadaUNES
COnun“MON
DİACULT2022”Mə
dəniyyətSiyasətləri
vəDavamlıİnkişaf
üzrəDünyaKonf
ransıkeçiriləcək.

40 il əv vəl, 1982ci il də Mek si ka da ke çi ril miş 
“MONDİACULT” konf ran sı na ye ni dən bu öl kə ev sa hib li yi 
edə cək. “MON DİACULT2022” konf ran sı na 100dən ar
tıq öl kə dən mə də niy yət na zir lə ri və di gər rəs mi lə rin, BMT 
ins ti tut la rı, və tən daş cə miy yə ti təş ki lat la rı təm sil çi lə ri nin 
qa tı la ca ğı göz lə ni lir.

Bey nəl xalq ic ti maiy yət tə rə fin dən ar zu olu nan yol xə ri
tə si ki mi ra zı laş dı rıl mış BMT Da vam lı İn ki şaf Məq səd lə ri
nin (2030) hə ya ta ke çi ril mə sin də so nun cu onil li yə qə dəm 
qo yul du ğu vaxt da qlo bal ça ğı rış la rın öh də sin dən gəl mək 
və ya xın gə lə cək priori tet lə ri müəy yən et mək üçün UNES
CO üzv döv lət lə ri da vam lı mə də niy yət si ya sə ti haq qın da 
dü şün mə yə də vət edir. Məq səd da vam lı in ki şaf pers pek
tiv lə ri nə, elə cə də həm rəy lik, sülh və təh lü kə siz li yin təş
vi qi nə tam uy ğun laş dı rıl mış da ha da ya nıq lı və da vam lı 
mə də niy yət sek to ru nu for ma laş dır maq dır.

Ü
çiləvvəlNurSultanadı
verilənQazaxıstanpay
taxtınınəvvəlkiadının
(Astana)qaytarılması

iləbağlıprosesbaşlanıb.
Bununlabağlımüvafiqmüd
dəaPrezidentKasımJomart
Tokayevinrazılığıiləkonsti
tusiyadəyişikliklərihaqqın
daqanunlayihəsinədaxil
edilib.

Bu ba rə də Pre zi den tin mət
buat ka ti bi Rus lan Jel di bay 
bil di rib. O, diq qə tə çat dı rıb ki, 
par la men tin bir qrup de pu ta tı 
As ta na nın keç miş adı nın qay
ta rıl ma sı nı tək lif edib. Əha li nin 
çox say lı mü ra ciət lə ri nə əsas
la nan tə şəb büs lə bağ lı döv lət 
baş çı sı na mə lu mat ve ri lib. De
pu tat la rın tək li fi döv lət baş çı sı
nın ra zı lı ğı ilə kons ti tu si ya qa
nu nu la yi hə si nə da xil edi lib.

Mət buat ka ti bi nin söz lə ri
nə gö rə, Ka sımJo mart To ka
yev ey ni za man da he sab edir 

ki, Qa za xıs ta nın ilk Pre zi den ti 
Nur sul tan Na zar ba ye vin adı nı 
da şı yan di gər ob yekt lə rin ad la rı 
sax la nıl ma lı dır. “Pre zi dent Qa
za xıs ta nın müasir döv lət çi li yi nin 
möh kəm lən mə sin də və pay tax
tın for ma laş ma sın da Nur sul tan 

Na zar ba ye vin həl le di ci ro lu nu 
ta ri xi fakt ki mi qiy mət lən di rir”,  
de yə o əla və edib.

Sent yab rın 15də Qa za xıs tan 
pay tax tı nın Məs li ha tı NurSul tan 
şə hə ri nin ye ni dən As ta na ad lan
dı rıl ma sı na səs ve rib. Şə hər de

pu tat la rı bu ba rə də növ bə dən
kə nar ses si ya da qə rar ve rib lər. 
Qə ra rın Qa za xıs tan Hö ku mə ti 
ya nın da Ono mas tik ko mis si ya ya 
təq dim olu na ca ğı vur ğu la nıb.

Ye ri gəl miş kən, düz 27 il əv
vəl, 15 sent yabr 1995ci il də 
Qa za xıs tan Pre zi den ti Nur sul
tan Na zar ba yev öl kə nin pay
tax tı nın Al ma tı dan ta ri xi Ak mo la 
şə hə ri nə kö çü rül mə si ba rə də 
fər man ve rib. Qə dim kur qan la
rın ol du ğu bu mə kan da (Ak mo
la – “ağ mə zar”) qa laşə hər XIX 
əsr də in şa edi lib. Çar və so vet 
döv rün də Ak mo linsk ad la nan 
şə hər  bir müd dət – 1961ci il
dən 1992ci ilə dək Se li noq rad 
adı nı da da şı yıb. 1997ci il də 
Na zar ba ye vin tə şəb bü sü ilə 
As ta na (qa zax ca “pay taxt”) adı 
ve ri lən şə hər Qa za xıs ta nın ye ni 
pay tax tı olub.

V.Kamal

Astana adını geri qaytarır

Sarayevoda sənədli filmlər 
festivalı başa çatıb

913sentyabrtarixindəBosniyavəHerse
qovinanınpaytaxtıSarayevodaVBeynəl
xalqSənədliFilmlərFestivalıkeçirilib.

Bu il “Ağ gö yər çin” şüarı ilə ke çi ri lən fes
ti val da in san və hə yat he ka yə lə rin dən bəhs 
edən film lər nü ma yiş olu nub. Mün sif ər he
yə ti nin qə ra rı na əsa sən, baş mü ka fat Çi li 
re jis so ru Qor ki Qla zer Mül le rin “Düş mə nin 
uşaq la rı” sə nəd li fil mi nə ve ri lib. Sə nəd li film 
7 nə və si ni həbs də ol duq la rı İŞİD ter ror təş
ki la tı nın Su ri ya da kı dü şər gə sin dən xi las 
et mə yə ça lı şan bir ada mın he ka yə sin dən 
bəhs edir.

Ju lie Be zer ra Mad se nin (Da ni mar ka)  
“Gör mə li hər şey” sə nəd li fil mi isə mün sif ər 
he yə ti nin xü su si mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Roma Papası: “Ümumi evimizi 
birlikdə qorumalıyıq”

RomaPapası
Fransisk14
15sentyabr
tarixində

Qazaxıstanın
paytaxtında
keçirilənDünya
vəƏnənəviDin
LiderlərinVII
Konqresində
iştirakedib.

Konq res “Dün ya 
və ənə nə vi din li
der lə ri nin post pan
de mi ya döv rün də 
bə şə riy yə tin mə nə
vi və so sial in ki şa fın da ro lu” möv zu su na 
həsr olu nub.

Pa pa Fran sisk konq res də çı xı şı za ma nı 
iq lim də yi şik li yi nin do ğur du ğu prob lem lə rə 
to xu nub. “Qar şı mız da ümu mi evi mi zi qo ru
maq ki mi da ha bir prob lem da ya nır. Cid di 
iq lim də yi şik li yi şə raitin də onu qo ru ma lı, 
gə lə cək nə sil lər üçün sax la ma lı, onun çirk
lən mə si nə və məh vi nə im kan ver mə mə li
yik. Gə lin, bu prob le mi bir lik də həll edək”, 
 de yə o bil di rib.

Ro ma Pa pa sı qeyd edib ki, dün ya nın 
ya şa dı ğı pan de mi ya da iq lim də yi şik li yi 
ilə əla qə li dir. “Me şə lə rin vəh şi cə si nə qı rıl
ma sı, hey van la rın qa nun suz ti ca rə ti ki mi 
mə sə lə lər üzə rin də dü şü nək. İs tis mar çı 
tə fək kür ümu mi evi mi zi məhv edir”,  de yə 
Fran sisk əla və edib.

Dün ya din li der lə ri nin top lan tı sın da Qaf
qaz Mü səl man la rı İda rə si nin səd ri şey
xü lis lam Al lah şü kür Pa şa za də də iş ti rak 
edib.
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