
Bu, ta ri xi ha di sə dir. La çın şə hə ri nin 
azad edil mə si hə mi şə ta rix də qa-
la caq. Bu gün La çın şə hə rin də, şə-
hə rin mər kə zin də, mər kə zi kü çə də 

Azər bay can bay ra ğı nı qal dır mı şam. Bu 
bay raq bu ra da əbə di dal ğa la na caq dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri sent-
yab rın 21-də La çın şə hə rin də Azər bay ca nın  
Döv lət Bay ra ğı nı ucalt dıq dan son ra de yib.

Döv lət baş çı sı diq qə tə çat dı rıb ki, 2020-
ci ilin 44 gün lük Və tən mü ha ri bə si za ma nı  
La çı nın cə nub, Kəl bə cə rin şi mal his sə si ni 
mü zəff  ər Azər bay can Or du su iş ğal çı lar dan 
azad et miş di. 10 no yabr da im za la dı ğı ka-
pi tul ya si ya ak tı nın nə ti cə sin də Er mə nis tan 
Ağ dam, Kəl bə cər və La çın ra yon la rı nın iş ğal 
edil miş his sə sin dən öz qo şun la rı nı çı xar ma lı 
idi və bu na əməl et di: “An caq La çın şə hə ri 
nə za rə ti miz dən kə nar da qal mış dı. Bu nun da 
sə bə bi o idi ki, Er mə nis ta nı Xan kən di ilə bir-
ləş di rən av to mo bil yo lu şə hə rin or ta sın dan 
ke çir və bu na gö rə biz La çın şə hə ri ni nə-
za rə tə gö tü rə bil mə miş dik. An caq 9 no yabr 
ta ri xin də apa rı lan da nı şıq lar nə ti cə sin də 
mə nim tə ki dim lə al ter na tiv yo lun çə ki li şi sə-
nəd də təs bit edil di və 3 il ər zin də ye ni yo lun 
çə ki li şi ilə bağ lı ra zı laş ma lar apa rıl ma lı idi”.

Pre zi dent qeyd edib ki, biz isə ra zı laş ma la-
rı da ha tez bir za man da ba şa çat dır dıq: “Ru-
si ya tə rə fi  ilə ye ni yo lun marş ru tu təs diq lən-

miş di və tə xi rə sa lın maz təd bir lər gö rü lə rək 
ye ni yo lun çə ki li şi nə baş la dıq. Bu müd dət cə-
mi bir il 8 ay çək di. Yə ni, bir il 8 ay dan son ra 
ar tıq al ter na tiv yol ha zır idi. Biz rəs mi qay da-
da bil di riş gön dər miş dik ki, av qus tun 2-də yol 
ha zır dır, av qus tun 5-də Azər bay can La çın 
şə hə ri nə və o cüm lə dən köh nə yo la da xil olur 
və La çın şə hə ri nə qa yı dır. On dan son ra bi zə 
Qa ra bağ da ya şa yan er mə ni lər mü ra ciət et-
miş di lər, xa hiş et miş di lər ki, on la ra av qus tun 
25-nə qə dər əla və vaxt ve ril sin. Bax ma ya raq 
ki, bu ra da qa nun suz məs kun laş ma olub, biz 
ye nə də hu ma nist lik gös tə rə rək on la ra bu im-
ka nı ver dik. Be lə lik lə, av qus tun 26-da Azər-
bay can Or du su La çın şə hə ri nə da xil ol du və 
biz La çın şə hə ri ni qay tar dıq”.

“La çın şə hə ri bü tün La çın ra yo nu ki mi, iş ğal 
al tın da ol muş bü tün baş qa ya şa yış mən tə qə-
lə ri ki mi er mə ni van da liz mi nə mə ruz qal mış dır” 
de yən İl ham Əli yev bil di rib ki, bə zi yer lər də, o 
cüm lə dən La çın şə hə rin də er mə ni lər qa nun-
suz məs kun laş ma apar mış, Er mə nis tan dan 
və da ha çox xa ric dən – Su ri ya və Li van dan 
er mə ni əsil li in san la rı gə ti rib bu ra da qa nun suz 
yer ləş dir miş di lər: “Dün ya ic ti maiy yə ti, bey-
nəl xalq təş ki lat lar, o cüm lə dən bu mə sə lə ilə 
bir ba şa məş ğul olan Minsk qru pu nun həm-
sədr lə ri bu na, sa də cə ola raq, göz yu mur du lar. 
Hal bu ki də fə lər lə bu mən zə rə ni gö rür dü lər, 
də fə lər lə. Bax, bu yol la Er mə nis tan dan Qa-
ra ba ğa, Qa ra bağ dan Er mə nis ta na ge də rək 

gö rür dü lər ki, bu ra da qa nun suz məs kun laş ma 
apa rı lır. Gö rür dü lər ki, Azər bay can to po nim lə ri 
sı ra dan çı xa rı lır. Gö rür dü lər ki, bi zim ta ri xi, qə-
dim Azər bay can tor pa ğı olan La çın er mə ni ləş-
di ri lir, bu ra da qa nun suz məs kun laş ma apa rı lır. 
An caq bu na göz yu mur du lar, san ki bu nun la 
ra zı la şır dı lar. Biz Azər bay can xal qı isə bu nun-
la heç vaxt ra zı la şa bil məz dik. Mən hər də fə 
de yir dim ki, heç vaxt im kan ve rə bil mə rik bi zim 
tor pa ğı mız da ikin ci er mə ni döv lə ti ya ra dıl sın”.
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səh. 3

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

Bu bayraq burada əbədi dalğalanacaq
Prezident İlham Əliyev: “Murov dağından Araz çayına qədər 

Azərbaycan-Ermənistan sərhədində əlverişli mövqelərdəyik”

8-ci Bakı Beynəlxalq
Kitab Sərgisi keçiriləcək

Azər bay can Res pub li ka sı Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki-
lat çı lı ğı ilə 5-9 okt yabr 2022-ci il ta ri xin də Ba kı Eks po 
Mər kə zin də 8-ci Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si ke çi ri lə-
cək.

Sərgidə 16 ölkədən 60-dan çox xarici təşkilat, 130 yerli 
nəşriyyat-poliqrafi ya və kitab sənəti ilə əlaqəli müəssisə təmsil 
olunacaq.

Sərgidə Azərbaycanın xalq yazıçıları və şairləri, tanınmış gənc 
yazarlar və məşhur xarici yazıçılar və aktyorlar iştirak edəcəklər.

davamı səh. 2-də

Yerlərdə mədəni fəaliyyət günün 
tələblərinə nə dərəcədə cavab verir?

Nazir Anar Kərimov Göyçayda müəssisələrə 
baxış keçirib, mədəniyyət işçiləri ilə görüşüb
Mə də niy yət Na zir li yi sis te min də fəaliy yə tin və ida rə çi li yin tək-
mil ləş di ril mə si, yer lər də ki mə də niy yət müəs si sə lə rin də və ziy-
yət lə ta nış lıq və işin ef fek tiv li yi nin ar tı rıl ma sı məq sə di lə na zir lik 
tə rə fin dən böl gə lə rə mün tə zəm sə fər lər təş kil olu nur.

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov sent yab rın 22-də Göy çay ra-
yo nu na sə fər edib.

Anar Kə ri mov əv vəl cə Göy çay şə hə rin də ümum mil li li der Hey-
dər Əli ye vin abi də si ni zi ya rət edib, önü nə gül dəs tə si qo yub.

Sə fər çər çi və sin də mə də niy yət na zi ri bir sı ra ta ri xi abi də lə rə və 
mə də niy yət ocaq la rı na ba xış ke çi rib, müəs si sə lə rin mad di-tex ni ki 
im kan la rı, ca ri və ziy yə ti və fəaliy yət is ti qa mət lə ri haq qın da mə lu-
mat alıb.

Anar Kə ri mov Göy ça yın Bı ğır kən di əra zi sin də 1918-ci il də 
Azər bay can da qan lı qır ğın lar tö rə dən bol şe vik-er mə ni daş nak 
qüv və lə ri nə qar şı mü ba ri zə də şə hid ol muş Qaf qaz İs lam Or du-
su əs gər lə ri nin xa ti rə si nə ucal dıl mış abi də ni zi ya rət edib. Bu ra da 
Göy çay-Qa ra mər yəm dö yüş lə rin də şə ha də tə qo vu şan tür ki yə li 
qar daş la rı mı zın – 13 za bit, 235 əs gər və ça vu şun xa ti rə si əbə-
di ləş di ri lib.

Son ra na zir Göy çay ra yon Bı ğır kənd Folk lor evi nə və ra yon 
MKS-nin kənd ki tab xa na fi  lialı na ba xış ke çi rib.

Göy çay Ta rix-Di yar şü nas lıq Mu ze yi nin fəaliy yə ti ilə ta nış lıq za ma-
nı bil di ri lib ki, 1984-cü il də ya ra dı lan mu ze yin 2012-ci il də ye ni bi na sı 
is ti fa də yə ve ri lib, mu ze yin eks po zi si ya sı iki mər tə bə də yer ləş di ri lib. 
Ha zır da mu zey də 6758 eks po nat qo ru nub sax la nı lır, on lar dan 1100-
ü daimi sər gi lə nir.

Arif Məm mə dov adı na Göy çay şə hər Uşaq mu si qi mək tə bi nə gə-
lən na zi rə mə lu mat ve ri lib ki, bə dii təd ris oca ğı 1957-ci il də fəaliy yə-
tə baş la yıb. 2016-cı il də ye ni bi na ilə təc hiz olu nan mək təb də ha zır-
da for te piano, sk rip ka, tar, ka man ça, qar mon, xa nən də və na ğa ra 
si nifl  ə ri fəaliy yət gös tə rir. Bu ra da 377 şa gir din tə lim-tər bi yə si ilə 94 
müəl lim məş ğul olur.

Qeyd edək ki, mu si qi mək tə bin də qar mon ix ti sa sı üz rə müəl lim 
iş lə miş Alim İb ra hi mov 2020-ci il də 44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də 
Tər tə rin Su qo vu şan qə sə bə si is ti qa mə tin də ağır dö yüş lər də şə hid-
lik zir və si nə uca lıb.

Sə fər za ma nı 1982-ci il dən Xalq şairi Rə sul Rza nın adı nı da-
şı yan Göy çay ra yon Mə də niy yət Mər kə zi nə də ba xış ke çi ri lib. 
Müəs si sə nin yer ləş di yi 1200 kvad rat metr sa hə si olan iki mər tə bə li 
bi na 1962-ci il də is ti fa də yə ve ri lib. 2019-2021-ci il lər də Mə də niy-
yət Na zir li yi tə rə fi n dən bu ra da əsas lı tə mir iş lə ri apa rı lıb. Mər kə-
zin ta be li yin də 9 kənd mə də niy yət evi və 17 kənd klu bu fəaliy yət 
gös tə rir.

davamı səh. 4-də

Anım Günü ilə əlaqədar mədəniyyət ocaqlarında tədbirlər təşkil olunacaq
Ta ri xi Zə fər lə ba şa ça tan 44 gün lük 
Və tən mü ha ri bə si nin ikin ci il dö nü mü 
ya xın la şır. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 2 
de kabr 2020-ci il ta rix li sə rən ca mı na 
əsa sən, bu mü ha ri bə də qəh rə man ca-
sı na dö yüş müş, öl kə mi zin əra zi bü töv-
lü yü yo lun da can la rı nı fə da et miş əs gər 
və za bit lə ri mi zə, bü tün şə hid lə ri mi zə 
eh ti ram əla mə ti ola raq sent yab rın 27-si 
Azər bay can da Anım Gü nü elan edi lib.

Anım Gü nü mü na si bə ti lə mə də niy yət 
müəs si sə lə rin də müx tə lif təd bir lər təş kil 

olu na caq, iş ğal al tın da kı əzə li tor paq la-
rı mı zın azad olun ma sı ilə nə ti cə lə nən 
haqq sa va şı nın ger çək qəh rə man la rı 
eh ti ram la anı la caq. 

Aka de mik Mil li Dram Teat rın da ötən 
möv süm də ha zır lan mış “Zə fər yo lu” 
ta ma şa sı sent yab rın 23, 24 və 25-də 
nü ma yiş olu na caq. Sent yab rın 27-də 
Azər bay can Döv lət Aka de mik Mu si qi li 
Teat rın da Və tən mü ha ri bə si nə həsr olu-
nan “Bir nə fəs qə dər” ta ma şa sı təq dim 
edi lə cək.

davamı səh. 2-də

Paytaxtımızın memarlığı və
tarixində polyak izləri

Sent yab rın 21-də Vya na da kı Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zin-
də (AMM) Azər bay can və Pol şa ara sın da dip lo ma tik əla qə lə rin 
qu rul ma sı nın 30 il li yi mü na si bə ti lə “Ba kı nın me mar lı ğı və ta ri xin-
də pol yak iz lə ri“ ad lı mə ru zə ax şa mı təş kil olu nub.

AMM-in Azər bay ca nın və Pol şa nın Avst ri ya da kı sə fi r lik lə ri və Vya na 
Pol yak İns ti tu tu ilə bir gə təş kil et di yi təd bir də azər bay can lı və pol yak 
dias por la rı nın üzv lə ri, Avst ri ya ic ti maiy yə ti nü ma yən də lə ri iş ti rak edib lər.

Mər kə zin rəh bə ri Ley la Qa sı mo va Azər bay ca nın müx tə lif xalq la rın 
nü ma yən də lə ri nin dinc bir gə ya şa dı ğı öl kə ol du ğu nu diq qə tə çat dı-
rıb. Qeyd edi lib ki, bu sı ra da pol yak ic ma sı nın da adı var və ki çik 
ol ma sı na bax ma ya raq, bu ic ma nın üzv lə ri Azər bay can, xü su si lə də 
Ba kı nın me mar lı ğın da si lin məz iz lər qo yub lar.

Pol şa da kı sə fi  ri miz Nər giz Qur ba no va çı xı şın da bu il iki öl kə nin mü-
na si bət lə rin də dörd əla mət dar yu bi le yin qeyd edil di yi ni diq qə tə çat dı-
rıb. Bil di ri lib ki, 2022-ci il dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı nın 30, 
Or ta əsr lər Azər bay ca nı nın (Ağ qo yun lu döv lə ti) Pol şa Kral lı ğı ilə ta ri xi 
əla qə lə ri nin 550, iki öl kə ara sın da st ra te ji tə rəf daş lı ğın 5 və Pa pa II 
İohann Pa ve lin Azər bay ca na sə fə ri nin 20-ci il dö nü mü ilə əla mət dar dır.

davamı səh. 3-də

Varşavada VI Beynəlxalq
Türkologiya Konqresi

19-21 sent  yabr ta  ri xin  də Pol  şa  nın pay  tax  tı Var  şa  va  da VI Bey -
nəl  xalq Tür  ko  lo  gi  ya Konq  re  si ke  çi  ri  lib. Var  şa  va Uni  ver  si  te  tin  də 
ke  çi  ri  lən konq  res  də Bey  nəl  xalq Türk Mə  də  niy  yə  ti və İr  si Fon  du, 
Azər  bay  can, Tür  ki  yə, Qa  za  xıs  tan və Öz  bə  kis  ta  nın Pol  şa  da  kı 
sə  fir  lik  lə  ri, elə  cə də Yu  nus Əm  rə İns  ti  tu  tu, Ka  raim İr  si Fon  du tə -
rəf  daş qis  min  də çı  xış edib  lər.

“Türk dün  ya  sı araş  dır  ma  la  rı – mul  ti  di  sip  li  nar pers  pek  tiv  lər” ad  lı 
konq  res  də Bey  nəl  xalq Türk Mə  də  niy  yə  ti və İr  si Fon  du  nun pre  zi -
den  ti Gü  nay Əfən  di  ye  va fəx  ri qo  naq qis  min  də iş  ti  rak edib.

Fond  dan bil  di  ri  lib ki, Var  şa  va Uni  ver  si  te  ti  nin pro  rek  to  ru Zig  munt 
La  lak  gi  riş sö  zün  də Pol  şa  da 6-cı də  fə təş  kil olu  nan konq  re  sin 
əhə  miy  yə  tin  dən da  nı  şa  raq təd  bi  rin türk xalq  la  rı  nın zən  gin keç  mi -
şi  nin, ta  ri  xi  nin, di  li  nin, mə  də  niy  yə  ti  nin Av  ro  pa  da və dün  ya  da təb  li -
ği is  ti  qa  mə  tin  də bö  yük rol oy  na  dı  ğı  nı bil  di  rib.

Tür ki yə nin Pol şa da kı sə fi  ri Cen giz Ka mil Fı rat hər bir tür kün keç-
miş lə gə lə cək ara sın da kör pü qur ma sın da tür ko lo gi ya el mi nin önə mi-
nə to xu na raq öl kə si nin Türk dün ya sı nın qə dim ir si nin təb li ği ilə bağ lı 
la yi hə lə rə hər za man dəs tək ver di yi ni bil di rib.

davamı səh. 3-də

“TÜRKSOY Opera Günləri”ndə
Fikrət Əmirovun musiqiləri səslənib

Xə bər ver di yi miz ki mi, Bey-
nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş-
ki la tı nın (TÜRK SOY) ənə nə vi 
la yi hə lə rin dən olan və bu il 
23-cü də fə ke çi ri lən “Ope ra 
Gün lə ri”ndə dün ya şöh rət li 
Azər bay can bəs tə ka rı Fik rət 
Əmi ro vun ya ra dı cı lı ğı na xü su-
si yer ay rı lıb.

2022-cil il bəs tə ka rın 100 il li-
yi ilə bağ lı TÜRK SOY tə rə fi n dən 
“Fik rət Əmi ro vun an ma ili” elan 
edi lib və bu çər çi və də bir sı ra təd-
bir və la yi hə lər nə zər də tu tu lub. 

23-cü “TÜRK SOY Ope ra Gün lə-
ri”nin proq ra mı na da Fik rət Əmi ro-
vun mu si qi sin dən nü mu nə lər sa lı-
nıb. Mu si qi ax şam la rı sent yab rın 
15-də Bur sa da, 18-də İz mir də 
baş tu tub. 20-21 sent yabr da isə 
“TÜRK SOY Ope ra Gün lə ri” Şi-
ma li Kipr də da vam edib.

Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi, Tür ki yə Döv lət Ope ra 
Teatr la rı Bir li yi, Şi ma li Kipr Mə-
də niy yət, Tu rizm, Gənc lər və 
Ət raf Mü hit Na zir li yi, Bur sa və 
İz mir şə hər lə ri nin bə lə diy yə lə-
ri nin təş ki la ti dəs tə yi ilə ke çi ri-

lən kon sert lər də Bur sa Döv lət 
Sim fo nik Or kest ri və İz mir Döv-
lət Ope ra Teat rı nın sim fo nik or-
kestr lə ri iş ti rak edib. Or kestr lə rə 
Azər bay can Döv lət Aka de mik 

Ope ra və Ba let Teat rı nın mu si qi 
rəh bə ri və baş di ri jo ru, Əmək-
dar ar tist Əy yub Qu li yev rəh bər-
lik edib.
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əvvəli səh. 1-də
26 av qust ta ri xin də La çın şə hə ri 

ilə bir lik də Za bux və Sus kənd lə
ri nin də iş ğal çı lar dan azad edil di
yi ni de yən Azər bay can Pre zi den ti 
vur ğu la yıb ki, biz şə hid lə ri mi zin 
ca nı, qa nı ba ha sı na, qəh rə man 
əs gər və za bit lə ri mi zin fə da kar lı ğı 
sa yə sin də bu gün bu tor paq lar da
yıq: “Heç kim bu tor paq la rı bi zə 
da nı şıq lar yo lu ilə qay tar ma yıb. 
Bey nəl xalq təş ki lat lar, o cüm lə
dən BMT, onun Təh lü kə siz lik Şu
ra sı, ATƏT iş ğal çı döv lə ti məc bur 
edib bu ra dan çı xar ma lı idi. Er
mə nis ta na qar şı sank si ya lar tət
biq edil mə li idi. Bun la rın heç bi ri 
gö rül mə di... Mən isə hə mi şə de
yir dim ki, Azər bay can xal qı bu na 
heç vaxt ra zı ol ma ya caq. Hə mi
şə de yir dim ki, mə sə lə sülh yo lu 
ilə həll olun ma sa, bu nu hərb yo lu 
ilə həll edə cə yik və et dik. Cə mi 44 
gün ər zin də Er mə nis tan or du su nu 
dar ma da ğın et dik. Alın maz qa la 
sa yı lan Şu şa nı azad et dik. Cəb ra
yı lı, Fü zu li ni, Zən gi la nı, Qu bad lı nı, 
Had ru tu, Xo ca vən di dö yüş mey
da nın da azad et dik. Düş mən diz 
çök dü və La çı nı, Kəl bə cə ri, Ağ da
mı tərk et mə yə məc bur ol du. Bu 
gün La çın şə hə rin də olar kən haq lı 
ola raq qü rur his si ke çi ri rəm ki, qə
dim Azər bay can tor pa ğın da bi zim 
üç rəng li bay ra ğı mız dal ğa la nır”.

Döv lət baş çı sı qeyd edib ki, 
Azər bay can  mü ha ri bə dən dər
hal son ra Er mə nis ta na sülh tək lif 
et di: “Bu da dün ya hərb ta ri xin də 
bəl kə də na dir hal lar dan bi ri dir 
ki, 30 il ər zin də tor pa ğı mız iş ğal 
al tın da ol sun, in san la rı mız əzab
əziy yət için də ya şa sın, ta ri xidi ni 
abi də lə ri miz da ğı dıl sın, şə hər lə
ri miz da ğı dıl sın, mil yon dan çox 
mi na dö şən sin, bu na bax ma ya
raq, biz sülh tək lif et dik. An caq 
ye nə də gö rü rük ki, Er mə nis tan 
sülh is tə mir, ye nə də re van şist 
fi kir lər lə ya şa yır. Biz tək lif et dik 
ki, de li mi ta si ya pro se si nə start 
ve rək. Bu nu təx mi nən bir il dən 
çox müd dət ər zin də uzat dı. İn
di isə bu pro ses baş la sa da, sırf 
for mal xa rak ter da şı yır, ma hiy yət 
üz rə heç bir da nı şıq lar apa rıl mır, 
xə ri tə lər üz rə heç bir mü za ki
rə apa rıl mır. Biz bü tün xə ri tə lə ri 
ha zır la mı şıq. Həm XX əs rin xə
ri tə lə ri ni, həm əv vəl ki döv rün xə
ri tə lə ri ni və de li mi ta si ya iş lə ri bu 
xə ri tə lər üz rə apa rıl ma lı dır.

Biz Er mə nis tan la sülh mü qa vi
lə si ni im za la maq üçün 5 prin sip 
tək lif et mi şik. Söz də on la rı qə bul 
edib lər, am ma biz bu nu əməl də 
gör mü rük. Ye nə də vaxt uzat ma 
tak ti ka sı. Er mə nis ta nın 2020ci il 
no yab rın 10da im za la dı ğı ka pi
tul ya si ya ak tı na əsa sən, er mə ni 
si lah lı qüv və lə ri Qa ra bağ dan çı
xa rıl ma lı idi. Hə lə də tam çı xa rıl
ma yıb. Er mə nis tan Azər bay ca nın 
əsas his sə si ilə Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı nın bir ləş mə si ni tə
min edən dəh liz ver mə li idi. Bu 
gü nə qə dər nəin ki dəh liz ve ril
mə yib, hət ta dəh li zin marş ru tu 
bi zə de yil mə yib. Heç bir prak ti ki 
iş apa rıl ma yıb. Biz isə in di də mir
yo lu nu Zən gi la na qə dər çək mi şik. 
Av to mo bil yo lu nu Zən gi la na qə
dər çək mi şik. Biz gə lən ilin so nun
da Er mə nis tan sər hə di nə həm 
də mir yo lu nu, həm av to mo bil yo
lu nu gə ti rə cə yik. An caq Er mə nis
tan əra zi sin də heç bir iş gö rül mür 
və gö rü nür ki, heç bir iş gör mək 
is tə mir lər. Ye nə də vaxt uza dır lar.

Üs tə lik, son ay lar ər zin də də
fə lər lə bi zə qar şı hər bi təx ri bat lar 
tö rə di lir di. Tək cə La çın ra yo nu 
əra zi sin də 1400dən çox ye ni 
mi na dö şən miş dir və bu mi na lar 
2021ci il də bas dı rıl mış dır, yə ni, 
mü ha ri bə dən son ra. Bu, Azər
bay ca na qar şı açıq ter ror hə rə kə
ti dir. Mü ha ri bə dən son ra 240dan 
çox Azər bay can və tən da şı mi na 

part la yı şı nə ti cə sin də ya hə lak 
olub, ya da ağır ya ra la nıb. Yə ni, 
bi zə qar şı mü ha ri bə da vam edir, 
bi zim in san la rı mız hə lak olur. Biz 
bu na im kan ve rə bi lə rik mi? Heç 
vaxt bu na im kan ve rə bil mə rik. 
Er mə nis ta nı də fə lər lə xə bər dar 
et mi şik, bu çir kin əməl lər dən əl 
çək sin, peş man ola caq”.

Bu mövqelər bizə 
üstünlük verir və əraziyə 
nəzarət imkanı yaradır
Pre zi dent sent yab rın 13də 

Er mə nis ta nın sər həd də tö rət di yi 
ge niş miq yas lı təx ri ba ta da to xu
nub: “Azər bay can Or du su ca vab 
ve rə rək düş mə ni ye nə də ye ri nə 
oturt du. Ümid edi rəm ki, nə ha
yət, bu, on la ra dərs ola caq. Çün
ki gör dü lər ki, bi zi heç kim və heç 
nə da yan dı ra bil məz. Heç ki min 
zən gi, heç bir bə ya nat, heç bir 
tə şəb büs bi zi da yan dı ra bil məz. 
Biz öz tor pa ğı mız da yıq və öz 
tor pa ğı mı zı qo ru yu ruq. Sər həd 
bo yun ca əl də et di yi miz möv qe
lər im kan ve rir ki, biz is tə ni lən er
mə ni təx ri ba tı nı qa baq ca dan gö
rək və la zı mi təd bir lər gö rək. Biz 
ta Mu rov da ğın dan Araz ça yı na 
qə dər Azər bay canEr mə nis tan 
sər hə din də əl ve riş li möv qe lər də
yik. Bu möv qe lər bi zə həm hər bi 
üs tün lük ve rir, həm bö yük əra zi
yə vi zual nə za rət im ka nı ya ra dır, 

o cüm lə dən önəm li kom mu ni ka
si ya xət lə ri nə nə za rət et mə yə 
im kan ve rir və biz ar tıq bu böl
gə lər də yer lə şi rik. Biz otuz il bu 
sər həd lər də ol ma mı şıq.

İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə si ba
şa ça tan dan son ra biz sər həd lə
rə çıx dıq. Əgər Er mə nis tan bi zi 
it ti ham et mək is tə yir sə ki, on la
rın əra zi si nə gir mi şik, bu nun heç 
bir əsa sı yox dur. Bi rin ci si, əgər 
sər həd on la rın de di yi yer də idi
sə sər hə di qu ray dı lar, sər həd 
xət lə ri ni in şa edəy di lər, kom mu
ni ka si ya la rı, mü hən dis iş lə ri ni 
qu ray dı lar. On lar he sab edir di lər 
ki, bü tün Qa ra bağ və Zən gə zur 
on la ra qa la caq. Məhz bu na gö rə 
Azər bay canEr mə nis tan sər hə
din də heç bir iş gör mə miş di lər.

Yə ni, bi zim sər hə di mi zin de li
mi ta si ya sı ke çi ril mə dən heç kim 
de yə bil məz sər həd ha ra dan ke
çir. Mən ye nə də de yi rəm, biz 
mü za ki rə lə rə ha zı rıq və de li mi ta
si ya ko mis si ya la rı nın – Azər bay
canEr mə nis tan ko mis si ya la rı
nın işi nə mə su liy yət lə ya na şı rıq. 
Bü tün xə ri tə lə ri top la mı şıq. Bir 
da ha de mək is tə yi rəm ki, bü tün 
xə ri tə lər, o cüm lə dən XIX əs rə, 
XX əs rə, on dan əv vəl ki döv rə 
aid olan xə ri tə lər biz də dir və o 
xə ri tə lər açıqay dın gös tə rir, kim 
han sı tor paq da yer lə şib dir. Ona 
gö rə de li mi ta si ya apa rıl ma dan 
bi zi heç kim it ti ham edə bil məz”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, düş
mən bi zə qar şı bir da ha təx ri
bat tö rə də cək sə, la yiq li ca va bı nı 
ve rə cə yik. Bu gün Er mə nis tan 
yax şı fi kir ləş mə li dir: “Bi zim lə heç 
kim ul ti ma tum di li ilə da nı şa bil
məz və heç ki mə də bel bağ la
ma sın lar. Mən bir da ha de mək 
is tə yi rəm ki, bi zi heç kim və heç 
nə da yan dı ra bil məz...”.

 “İn di isə vaxt gə lib ça tıb ki, biz 
La çın şə hə ri ni bər pa edək” de
yən İl ham Əli yev əla və edib ki,  
bu na ha zır lıq iş lə ri gö rü lür. La çın 
şə hə ri, Za bux kən di, Sus kən di, 
ilk növ bə də, ye ni dən qu ru la caq: 
“Şə hə rin vax ti lə – 1980ci il lər də 
tər tib edil miş Baş Pla nı var dır. 
Bu, in di təh lil edi lir, əla və lər olu
na caq dır və La çın şə hə ri ni biz 
bər pa edə cə yik. Ümid edi rəm 
ki, la çın lı la rın bi rin ci qru pu La çın 
şə hə ri nə gə lən ilin so nu na qə dər 
qa yı da bi lər lər. Mən bu na ümid 
edi rəm və əlim dən gə lə ni edə cə
yəm ki, biz bu na nail olaq, tez
lik lə La çın şə hə ri ni bər pa edək. 
Biz bü töv lük də La çın ra yo nu nu 
və bü tün baş qa ra yon la rı bər pa 
edə cə yik.

İn di Azər bay can xal qı gö rür 
ki, biz nə yə qa di rik. Gö rür ki, biz 
mü ha ri bə də də qə lə bə qa za nı
rıq, hə yat da da qə lə bə qa za nı rıq 
və bi zi güc lü edən xal qın ira də
si dir, xal qın bir li yi dir. Mü ha ri bə də 
də Zə fə ri miz xal qın bir li yi nə ti cə

sin də ol muş dur. Bu gün qu ru
cu luqabad lıq iş lə ri ni apa rar kən 
bi zi güc lən di rən xal qın ira də si, 
dəs tə yi dir.

Bir da ha de mək is tə yi rəm, fəxr 
edi rəm ki, La çın şə hə ri nin mər
kə zin də mil li bay ra ğı mı zı ucalt
dım. Bu bay raq bu ra da əbə di 
dal ğa la na caq! Biz bu ra da əbə di 
ya şa ya ca ğıq! Ya şa sın La çın! Ya
şa sın Azər bay can!”.

Da ha son ra döv lə ti mi zin baş
çı sı La çın şə hə ri nin mər kə zi kü
çə sin də er mə ni lə rin tö rət dik lə ri 
da ğın tı la ra ba xıb, şə hə rin əra zi
si ni seyr edib.

***
Qeyd edək ki, Pre zi dent İl ham 

Əli yev sent yab rın 21də La çın 
ra yo nu na sə fə ri za ma nı Kəl bə
cərLa çın av to mo bil yo lu nun 35
ci ki lo metr li yin də La çın Bey nəl
xalq Ha va Li ma nı na 2400 metr 
uzun lu ğun da gi riş tu ne li nin in şa
sı ilə ta nış olub. Uzun lu ğu 76,3 
ki lo metr olan Kəl bə cərLa çın av
to mo bil yo lu baş lan ğı cı nı Kəl bə
cər ra yo nu nun Qa mış lı kən din
dən gö tür mək lə iş ğal dan azad 
edil miş La çın ra yo nu nun əra zi
sin dən ke çir. Ye ni yol bu ra yon
la rın bir çox ya şa yış mən tə qə lə ri 
ilə ya na şı, ra yon mər kə zi nə və 
ye ni cə in şa sı na baş la nıl mış La
çın Bey nəl xalq Ha va Li ma nı na 
qə dər ra hat ge dişgə li şi tə min 
edə cək.

Pre zi dent “Azə re ner ji” ASC 
tə rə fin dən La çın şə hə rin də in
şa edi lə cək “La çın” qov şaq ya
rım stan si ya sı nın tə məl qoy ma 
mə ra si min də də iş ti rak edib. 
Ümu mi gü cü 80 me qa va tam
per ola caq ya rıms tan si ya qov
şaq funk si ya sı nı da şı ya caq. 
Fü zu li də ki “Şü kür bəy li” ya rıms
tan si ya sın dan çı xa raq “Cəb ra
yıl”, “Zən gi lan”, “Qu bad lı” ya
rıms tan si ya la rı na, ora dan isə 
“Gü lə bird” SES ilə əla qə lə nən 
xətt, “Daş kə sən” ya rıms tan si
ya sın dan “Kəl bə cər” və “Qor
çu” ya rıms tan si ya la rı na çə ki
lən xətt, həm çi nin “Şü kür bəy li” 
ya rıms tan si ya sın dan “Fü zu li” 
və “Şu şa” ya rıms tan si ya la rı na 
gə ti ri lən  xətt “La çın” şə hər ya
rıms tan si ya sı ilə əla qə lən di ri lə
cək. Bu nun la da Qa ra bağ da və 
Şər qi Zən gə zur da ener ji nin ve
ri li şin də fa si lə ya ran ma ya caq.

Anım Günü ilə əlaqədar mədəniyyət ocaqlarında 
tədbirlər təşkil olunacaq

əvvəli səh. 1-də
Mu zey lər də də bir sı ra təd bir 

və la yi hə lər nə zər də tu tu lub.
Azər bay can İs tiq lal Mu ze

yi nin di rek to ru Sə di Mir se yib li 
qeyd et di ki, sent yab rın 23də 
3 nöm rə li Uşaqgənc lər in ki
şaf mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Qə lə bə yə ge dən yol” ad lı 
ədə bibə dii təd bir ke çi ri lə cək. 
Təd bir də mər kə zin dər nək üzv
lə ri və tən pər vər lik möv zu sun da 
şeir lər söy lə yə cək, mah nı lar 
səs lən di rə cək lər. Sent yab rın 
27də İs tiq lal Mu ze yin də 44 

gün lük Və tən mü ha ri bə si şə hid
lə ri nin xa ti rə si ni yad et mək və 
və tən pər vər li yin təb li ği məq sə
di lə da vam edən “Qəh rə man lar 
can ve rir yur du ya şat maq üçün” 
la yi hə si çər çi və sin də “Ta rix ya
za raq ta ri xə ya zı lan lar” ad lı təd
birsər gi ke çi ri lə cək. Sər gi də 
mu ze yin fond la rın dan şə hid lə
ri mi zə məx sus əş ya lar nü ma yiş 
olu na caq.

Cə fər Cab bar lı adı na Azər bay
can Döv lət Teatr Mu ze yi nin el mi 
ka ti bi Ay tən Məm mə do va bil dir di 
ki, Anım Gü nü ilə bağ lı sent yab

rın 26da mə də niy yət oca ğın da 
“Öm rü nü Və tə nə ba ğış la yan lar” 
ad lı təd bir ke çi ri lə cək. Və tən 
mü ha ri bə sin də şə hid olan hərb
çi lə ri mi zin ailə üzv lə ri, qa zi lər 
ağır, am ma qü rur ve ri ci mü ha ri bə 
haq qın da öz xa ti rə lə ri ni da nı şa
caq lar. Şə hid lə rin xa ti rə si nə it haf 
olun muş kom po zi si ya ifa edi lə
cək. 

Azər bay can Mu si qi Mə də niy
yə ti Döv lət Mu ze yi nin di rek to ru, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi si Al la 
Bay ra mo va vur ğu la dı ki, sent
yab rın 27də mu zey də Anım 

Gü nü mü na si bə ti lə “Şə hid lər öl
məz, Və tən bö lün məz!” ad lı təd
bir ke çi ri lə cək.

Anım Gü nü ilə bağ lı həm çi nin 
Sə məd Vur ğu nun EvMu ze yin
də “44 gün lük Və tən mü ha ri bə si” 
ad lı təd bir və qəh rə man la rı mı za 
həsr olu nan on layn sər gi, Ab dul la 
Şaiqin Mən zilMu ze yin də “Zə fə rə 
apa ran yol” ad lı təd bir, Nə ri man 
Nə ri ma no vun Xa ti rə Mu ze yin də 
isə “44 gün lük Zə fər ta ri xi miz” ad
lı sər gi açı la caq, “açıq qa pı” təş kil 
olu na caq.

Nurəddin

MədəniyyətNazirliyivə
birsıraqurumların
tərəfdaşlığıilə21-25
sentyabrtarixindəVI

“DokuBaku”BeynəlxalqSə-
nədliFilmFestivalıkeçirilir.

Sent yab rın 21də XXXXI əsr
lər Azər bay can Rəng kar lı ğı Mu
ze yin də fes ti va lın açı lış mə ra si
mi ger çək ləş di. 

Jur na list lə rə açıq la ma ve rən 
fes ti va lın di rek to ru İmam Hə sə
nov qeyd et di ki, fes ti val hər il 
bir möv zu ya həsr olu nur: “Buil ki 
fes ti va lın möv zu su “Tə ka mü lə 
qar şı in qi lab”dır. Bu möv zu nu 
seç mək də məq sə di miz odur ki, 
in san lar tə biəti və birbi ri lə ri ni 
qo ru sun lar. Bu ra da ki no nun, xü
su si lə sə nəd li fil min bö yük ro lu 
var”.

İmam Hə sə nov bil dir di ki, fes
ti va la bu il 100dən ar tıq film təq
dim olu nub. 33 öl kə dən 60dan 
çox film se çi lib, avst ri ya lı re jis sor 
Ma ria Ar la movs ki nin “Ro bo sev
gi” fil mi isə mü sa bi qə dən kə nar 
gös tə ri lə cək.

Açılış mərasimindən öncə 
torpaqlarımızın azadlığı uğrunda 
şəhid olan Vətən övladlarının 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edildi. 

Son ra “Ro bo sev gi” fil mi nü
ma yiş olun du. Film gə lə cək də 
in san la rın və bə şə riy yə tin sü ni 
in tel lek tə da ha çox üs tün lük ver
mə si haq qın da dır. Ek ran əsə rin
də in sa nın özü nün ək si olan ro
bo tun ya ran ma sı və bu ro bo tun 
gə lə cək də in san üçün tö rət di yi 
fə sad lar dan bəhs olu nur.

Qeyd edək ki, fes ti val da film lər 
“Ən yax şı tam met raj lı sə nəd li film”, 
“NoMain”, “Ən yax şı bey nəl xalq 
və yer li qı sa met raj lı sə nəd li film”, 
“Mü sa bi qə dən kə nar”, “Do ku Kids” 
və “Do kuUA” ka te qo ri ya la rı üz rə 
təq dim olu nur. Mün sif ər he yə ti nə 
ta nın mış sə nəd li ki no re jis sor la rı, 
ki no və fo to dün ya sı nın nü ma yən
də lə ri da xil dir. On la rın ara sın da 
Mə də niy yət Na zir li yi Audiovi zual 
və in te rak tiv me dia şö bə si nin mü
di ri Rü fət Hə sə nov, çox say lı mü
ka fat lar laureatı, Kann Film Fes ti
va lı nın qa li bi Ser gey Dvort se voy, 
dün ya şöh rət li azər bay can lı fo to
jur na list Re za De qa ti və “Emmy” 
mü ka fa tı laureatı, “Os kar” mü ka

fa tı nın no mi nan tı, pro dü ser Kirs tin 
Bar fod və di gər lə ri var.

Hər il fes ti val dün ya ca məş
hur bir re jis so run film lə rin dən 
iba rət sil si lə nü ma yiş təş kil edir. 
Bu il qa za xıs tan lı re jis sor, 2009
cu il də “Os kar” mü ka fa tı nın no
mi nan tı (“Zan baq” fil mi) ol muş 
Ser gey Dvort se vo yun dörd fil
min dən (“Cən nət”, “Qa ran lıq da”, 
“Çö rək gü nü”, “Ma gist ral”) iba rət 
ret ros pek tiv ha zır la nıb.

6cı fes ti va lın proq ra mı na ilk 
də fə uşaq lar üçün sə nəd li film lər 
də da xil edi lib. Bun dan baş qa, 
fes ti val Uk ray na dan sə nəd li film
lər nü ma yiş et dir mək lə bu öl kə
nin re jis sor la rı na dəs tək ola caq.

Buil ki fes ti va lın xü su si qo na
ğı pol şa lı sə nəd li film re jis so ru 
və sse na ris ti, bir sı ra fes ti val
la rın laureatı Pa vel Lo zins ki dir. 
O, fes ti val çər çi və sin də özü nün 
re jis sor, hə yat yol da şı Aq neş ka 
Man kievi çin isə pro dü se ri ol du ğu 
“Bal kon” fil mi ni təq dim edə cək.

Fes ti val çər çi və sin də film lər 
Ni za mi Ki no Mər kə zi, Azər bay
can Döv lət Film Fon du, YA
RAT Müasir İn cə sə nət Mə ka nı, 
ARTIM La yi hə Mə ka nı və  “Ka
pell haus” – Al manAzər bay can 
Mə də niy yət Bir li yin də nü ma yiş 
et di ri lə cək.

Səs ver mə on layn və ənə nə vi 
şə kil də baş tu ta caq, da ha son
ra bir gə mü za ki rə apa rı la caq və 
hər bir ka te qo ri ya üz rə qa lib lər 
se çi lə cək.

Qeyd edək ki, “Do ku Ba ku” 
Azər bay can da ilk bey nəl xalq sə
nəd li film fes ti va lı dır. 2017ci il də 
İmam Hə sə nov və Ve ro ni ka Ya
nat ko va tə rə fin dən tə sis olu nan 
fes ti va lın məq sə di bey nəl xalq 
proq ram da dün ya nın müx tə lif 
öl kə lə rin dən xü su si se çil miş sə
nəd li film lə rin nü ma yi şi ni, elə
cə də yer li ki no re jis sor la rı və bu 
jan rın is teh sa lı na dəs tək ol maq 
məq sə di da şı yan yer li mü sa bi qə
ni təq dim et mək dir.

N.Məmmədli

Bu bayraq burada əbədi dalğalanacaq
Prezident İlham Əliyev: “Murov dağından Araz çayına qədər 

Azərbaycan-Ermənistan sərhədində əlverişli mövqelərdəyik”

AzTV-nin üç musiqi kollektivi 
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib

“AzərbaycanTeleviziyavəRadioVerilişləri”QSC-ninnəzdində
fəaliyyətgöstərənmusiqikollektivlərindənüçüMədəniyyət
Nazirliyinintabeliyinəkeçib.

QSCnin So sial me dia və ic ti maiy yət lə əla qə lər şö bə sin dən bil
di ri lib ki, Səid Rüs tə mov adı na Xalq Çal ğı Alət lə ri Or kest ri, Ni ya zi 
adı na Sim fo nik Or kestr, Ca han gir Ca han gi rov adı na Xor Ka pel la
sı ar tıq Mə də niy yət Na zir li yi nin ta be li yin də fəaliy yət gös tə rə cək.

Bu nun la bağ lı QSCnin səd ri Röv şən Məm mə do vun və mə də
niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni El nur Əli ye vin mu si qi kol lek tiv lə ri
nin üzv lə ri ilə gö rü şü olub. Gö rüş də mu si qi kol lek tiv lə ri nin bü tün 
sual la rı na ay dın lıq gə ti ri lib.

Vur ğu la nıb ki, bu qə ra rın ve ril mə sin də məq səd mu si qi kol lek
tiv lə ri nin işi ni da ha məh sul dar et mək və on la rın ya ra dı cı lıq im
kan la rı nı bir qə dər də ge niş lən dir mək dir. Bun dan baş qa, sə nət 
adam la rı nın Mə də niy yət Na zir li yi nin ta be li yin də fəaliy yə ti kol lek
tiv lə rin pe şə kar lıq la rı nın ar tı rıl ma sı və kar ye ra ba xı mın dan da ha 
sə mə rə li mü hit ya ra da caq.

QSC sö zü ge dən kol lek tiv lər lə bun dan son ra da bir lik də ça lı şa
caq, kon sert proq ram la rı ha zır la yar kən Mə də niy yət Na zir li yi nin 
ra zı lı ğı na əsa sən, mu si qi kol lek tiv lə ri ilə qo no rar əsa sın da əmək
daş lıq edə cək.

Mə lu mat da bil di ri lir ki, sö zü ge dən 3 mu si qi kol lek ti vin dən baş qa 
di gər kol lek tiv lər fəaliy yət lə ri ni QSCnin nəz din də da vam et di rə cək.

8-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçiriləcək
əvvəli səh. 1-də

Ey ni za man da sər
gi çər çi və sin də uşaq lar 
və bö yük lər üçün mas
ter klas lar, ink lü ziv lik və 
di gər ak tual möv zu lar 
üz rə ki tab təq di mat la rı, 
im za gün lə ri, konf rans
lar, sim po zium lar, qi raət 
və mu si qi saat la rı və ki
tab sə na ye si sek to ru
nun sub yekt lə ri ara sın da 
əmək daş lıq plat for ma la
rı təş kil edi lə cək. Sər gi 
müd də tin də müx tə lif for
mat da 200dən çox təd bi
rin təş ki li nə zər də tu tu lur.

Xalq şairi Ra miz Röv şən və ta nın mış şair, es seist  Aq şin Ye
ni sey 8ci Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nin “fəx ri ya zar la rı” ola
caq lar. 5 gün ər zin də hər iki şairin iş ti ra kı ilə müx tə lif for mat da 
təd bir lər təş kil edi lə cək.

8ci Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi si nin “fəx ri qo naq öl kə si” Tür
ki yə Res pub li ka sı dır. Tür ki yə Res pub li ka sı nın Mə də niy yət və Tu
rizm Na zir li yi tə rə fin dən qar daş öl kə nin mə də niy yə ti nin nü ma yi şi 
məq sə di lə sər gi sa lo nun da və bir sı ra mə də niy yət müəs si sə lə ri
miz də müx tə lif for mat da sil si lə təd bir lər ke çi ri lə cək. Ey ni za man
da Tür ki yə nin dün ya şöh rət li ya zar la rı, ta rix çi lə ri, elm adam la rı və 
akt yor la rı sər gi də iş ti rak edə cək lər.

Zi ya rət çi lə rin “Elm lər aka de mi ya sı”, “28 may” və “Ko roğ lu” met
ros tan si ya la rın dan Ba kı Eks po Mər kə zi nə xü su si av to bus lar va si
tə si lə ge dişgə li şi tə min edi lə cək.

Sər gi nin iş vax tı: 10:00dan 20:00dək.

VI “DokuBaku” Beynəlxalq 
Sənədli Film Festivalı başlayıb

33 ölkədən 60-dan çox film yarışır
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qarşılıqlı olaraq səhnəyə qoyulacaq

MədəniyyətnaziriAnarKərimovsentyabrın21-dəLitvanınöl-
kəmizdəkisəfiriEgidiusNavikaslagörüşüb.

Diplomatı salamlayanAnarKərimovAzərbaycanvəLitvaara
sındatariximünasibətlərinolduğunubildirib.İkiölkəninmədəniy
yətsahəsindəəməkdaşlığındanməmnunluğunuifadəedənnazir
gələcəkdədəbuəlaqələrindahadadərinləşməsinəsəygöstəri
ləcəyinivurğulayıb.
SəfirEgidiusNavikasdaöznövbəsindəmədəniyyətinmüxtəlif

istiqamətləriüzrəəməkdaşlığınəhəmiyyətiniqeydedib,muzeyvə
kitabxanasahəsindəbirgə layihələrinhəyatakeçirilməsindəma
raqlıolduqlarınıdiqqətəçatdırıb.
GörüşdəAzərbaycanvəLitvamüəllifərininəsərlərininqarşılıqlı

olaraqikiölkəninteatrlarındasəhnəyəqoyulmasıiləbağlırazılıq
əldəolunub.

Qoşulmama Hərəkatının UNESCO yanında 
qrupunun növbəti iclası

Parisdə,UNESCO-nunqərargahındaAzərbaycanınsədrlik
etdiyiQoşulmamaHərəkatının(QH)UNESCOyanındaqrupu-
nun2022-ciildəüçüncüiclasıkeçirilib.İclasaAzərbaycanın
UNESCOyanındadaiminümayəndəsiElmanAbdullayevsədr-
likedib.

İclasın gündəliyi
qəbul olunduqdan
sonradaiminüma
yəndə QH ölkələ
rinin UNESCOya
yenitəyinolunmuş
səfirlərini salamla
yaraq, onlara işlə
rindəuğurlararzu
layıb.
Sonrao,cariilin

iyunayındakeçiril
mişiclasdansonra
AzərbaycanınQoşulmamaHərəkatınasədrliyiçərçivəsindəhəya
takeçirdiyiişlərdəndanışıb.
QHölkələrininsəsininUNESCOplatformasındadahayaxşıeşi

dilməsiüçünİcraiyyəŞurasında(İŞ)buölkələrinsəfirlərininkoor
dinasiyaqrupununyaradılmasınıxatırladanE.Abdullayevbildirib
ki, oktyabr ayında keçiriləcək İŞnin sessiyası zamanımüəyyən
mövzularüzrəçıxışlarediləcək.Birsırasəfirlərqeydolunan tə
şəbbüsütəqdiredərəkdəstəklərinidiləgətiriblər.
İclasQoşulmamaHərəkatınaüzvölkələrinUNESCOorqanları

nanamizədliyinəvəmüxtəlifməsələlərədairmüzakirələrlədavam
edib.

Rusiyalı aktyorlar Bakıda 
“Sevginin kökü”nü nümayiş etdirəcəklər

Dekabrın7-dəHeydərƏliyevSarayındaA.ÇexovadınaMosk-
vaBədayeTeatrınınaktyorları–RusiyanınXalqartistiDmitri
NazarovunvəƏməkdarartistOlqaVasilyevanıniştirakıilə
“Sevgininkökü”adlıantrepriztamaşaoynanılacaq.

Tamaşa müasir
rusdramaturquAn
naBeryozanın“Ya
şıl göl.Qırmızı su”
və “Esxatoloji ro
mans” pyeslərinin
sintezi əsasında
hazırlanıb.Bugün
lərdəBakıyagələn
sənətçilər Heydər
Əliyev Sarayında
mətbuat konfransı
keçiriblər.
Bakıda ilkdəfəolduqlarınıdiqqətəçatdıranaktyorlardeyiblər:

“BuşəhərdəOdessanın, İtaliya şəhərlərinin,Moskvanın, habelə
NyuYorkunəlamətlərigörünür.Bütünbunlarçoxgözəlharmoni
yayaradır.ŞəhərdəAzərbaycanxalqınaxasolanqonaqpərvərlik,
səmimiyyətvəxeyirxahlıqhissolunur.Bakıçoxxoşumuzagəldi,
onagörəgələcəkdəbəzi layihələrimizolabilər.Gələcəkdəmüx
təlifmədəniyyətlərinsinteziniyaratmaqistərdik,çünkiteatrsənəti
bunuözündəbirləşdirəbilər.BakıdakıAkademikRusDramTeatrı
iləbirgəlayihədəiştiraketməkolardı.Bizbelətəklifəriqəbulet
məyəhazırıq...”.

Sentyabrın18-dəbaşlayanÜzeyirHacıbəyliXIVBeynəlxalq
MusiqiFestivalımaraqlıtədbirvətəqdimatlarladavamedir.
Proqramüzrəsentyabrın21-dəBeynəlxalqMuğamMərkə-
zindəbəstəkarPikəAxundovanın“Qələbədiradın”musiqili

monotamaşasınümayişolundu.

Rejissoru Mirsahib Ağazadə
və Elçin Məmmədov olan səh
nə əsərinin librettosunu Kəma
lə Abıyeva yazıb. Tamaşada

baş roluƏməkdarartist,vokalçı
İlhamNəzərovifaedir.
Tamaşanın nümayişindən ön

cəhəmdəlayihəninideyamüəllifi

olan İlham Nəzərovun düşüncə
lərini öyrəndik. O, belə bir əsəri
tamaşaçı auditoriyasına təqdim
etməkdən fəxr duyduğunu bildir
di: “İlk dəfədir bizAzərbaycanda
belə bir tamaşa nümayiş etdiri
rik.Tamaşadabirvokalçımüxtəlif
tembrlərdəifaedir.Layihəninide
yasını bu ilin yanvar ayında dü
şündüm. Süjet xətti və obrazlar
haqqındabəstəkarPikəAxundo
vayadanışdımvədahasonrabiz
libretto üçünKəmaləAbıyevaya
müraciətetdik.Səhnədəilkdəfə
oğlum Səid Nəzərli də mənim
lə birgə çıxış edəcək. O, bu il
G.Şaroyevadına35nömrəliMu
siqiməktəbinin1cisinfinədaxil
olub”.

İfaçı qeydetdi ki, bütün yara
dıcı heyət üçün auditoriyanın
münasibətiəsasşərtdir.Biz ina
nırıqki, izləyicilərvətənpərvərlik
ruhundaolanbutamaşanıbəyə
nəcəklər.
Daha sonra “Qələbədir adın”

monotamaşasınümayişolundu.
Tamaşaçılar tərəfindən böyük
maraqlaqarşılanansəhnəişinin
süjetxəttibirneçəsimvolikob
razəsasındaqurulub:Şuşa,Xa
rıbülbül, Düşmən, Həsrət, Ana
vəQələbə.Hərbirobrazayrıca
kompozisiya kimi təqdim edilir.
Səhnədə birbirini əvəz edən
obrazlar bütöv bir əsər yarada
raqümumi fikir vəhekayənəql
edir.

Tamaşa Şuşanın gözəlliyi, fü
sunkar təbiəti, memarlığı, tarixi
və mədəni irsini tərənnüm edən
kompozisiya ilə başlayır. İlham
Nəzərov dastançı obrazında ta
maşaçıları özü ilə Azərbaycanın
mədəniyyətpaytaxtıŞuşayaxəyali
səyahətəaparır.O,dahasonrabir
neçəfərqliobrazdasəhnədəgörü
nür. Məharətlə obrazdanobraza
girənsənətçiplastikvəvokalqabi
liyyətininümayişetdirir.Mürəkkəb
hissələrin öhdəsindən ustalıqla
gələnifaçınınsəsixarakterdənxa
rakterədəyişir,tamaşaçılarsəhnə
dənhəm tenor, həmdramatik və
lirikbariton,həmmezzosoprano,
həttameyxananıxatırladanreçita
tivimprovizasiyalareşidirdilər.

Tamaşanıntəsirliməqamların
danbiridəAnaobrazının təqdi
midir.Bubəstəvəifaigidoğullar
böyüdən, Vətəni çox sevən və
onun uğrunda canından keçən
fədailərə həsr olunub. Ana ob
razınıƏməkdarartistYaqutPa
şazadəifaedir.Onunoğlunuisə
gəncaktyorƏliƏsədov canlan
dırır.
Əməkdar artist Viktoriya Şah

muradova Xarıbülbül obrazında
səhnəyə çıxmışdı. Vokal ifanın
sədaları altında xoreoqraf düş
mən tapdağı altında qalan bu
incə çiçəyin gözəlliyini, iztirab
vəçırpıntılarınısözsüzolaraqöz
plastikavəjestləriilətəqdimedir.
Alqışlarla qarşılanan monota

maşa44günlükVətənmüharibə
sindəşanlıOrdumuzunQələbəsi
ni simvolizə edən hissə ilə başa
çatır.Tamaşahaqqındadahaət
rafıgələnsayımızda.

Lalə Azəri

Varşavada VI Beynəlxalq Türkologiya Konqresi
əvvəli səh. 1-də
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə

İrsi Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyeva müasir dövrdə türk
mədəni irsininelmikonseptualsə
viyyədəaraşdırılmasınınvəbuişə
dünya türkoloqlarınıncəlbedilmə
sininböyükəhəmiyyətkəsbetdiyini
bildirib: “Türkdünyasıdedikdə,əl
bəttə,yalnız türkxalqlarınınyaşa
dığıgenişcoğrafiyanəzərdətutul
mur.Türkdünyası türk xalqlarının
sahibolduğuortaqtarix,mədəniy
yət, ədəbiyyat, dil, adətənənələri
ehtiva edir. Bunların hər biri türk
kimliyiniformalaşdıranvəonunsü
tununutəşkiledənamillərdir”.
TürkdünyasıiləPolşaarasın

da münasibətlərin dərin köklərə
söykəndiyini deyən G.Əfəndiye
vabuölkədətürkəsillimilliazlıq
larolan tatarlarınvəkaraimlərin
yaşadığını,onlarınirsininqorun
masının təşkilatın maraq dairə
sindəolduğunubildirib.
GünayƏfəndiyevatürkologiya

elminininkişafındandasözaçıb:
“Avropanın 30a qədər ölkəsin
dətürkologiyamüstəqilelmkimi
öyrənilir. Bu elm, sadəcə, şərq
şünaslığınbirbölməsikimideyil,
ayrıcaelmolaraqqəbuledilir”.
Eynisoydangələntürkxalqları

nınzamanzamançətingünlərin
sınağından keçdiyini qeyd edən
Fondunprezidenti,bunabaxma
yaraq,xalqlararasındabirliyinin
diyədəkdavametdiyinivəgetdik
cə gücləndiyini vurğulayıb: “Biz
iki il öncə,Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa edərək tarixi
Qarabağ torpaqlarını qaytardığı
zamanTürkiyəningöstərdiyimə
nəvi dəstəyin nümunəsində bu
nunbirdahaşahidiolduq”.

Tədbirdə çıxış edənAzərbay
canın Polşadakı səfiri Nərgiz
Qurbanova Azərbaycan xalqı
nınTürkdünyasınaqazandırdığı
böyük elmi nailiyyətlərdən bəhs
edərək 1926cı ildə Bakıda ke
çirilən Birinci Türkoloji Qurultay
haqqındaməlumatverib.
Səfir hərbir xalqındilininonun

millivarlığını təsdiqetdiyinisöylə
yib:“Tarixboyutürkdilləriiçərisində
Azərbaycan dilinin özünəməxsus
yeri olub. XVI əsrdəAzərbaycan
diliSəfəvilərdövlətininrəsmidöv
lət dili səviyyəsinə yüksəlib. Türk
dünyası və müsəlman Şərqində
ilk dünyəvi demokratik respublika
olanAzərbaycan XalqCümhuriy
yəti1918ci ildəAzərbaycandilini
dövlətdilielanedib...”.
Qazaxıstanın Polşadakı səfiri

Alim Kirabayev türk xalqlarının
tarixinin, mədəniyyətinin, dilinin,
ədəbiyyatının, siyasətinin Av
ropada araşdırılmasının böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.
SəfirQazaxıstanınvəbütüntürk
dövlətlərinin çoxəsrlik dəyərlə
rinin beynəlxalq miqyasda tanı

dılmasınınönəmindənsözaçıb,
konqresintürkxalqlarıiləAvropa
xalqları arasında qarşılıqlı əla
qələrətöhfəverdiyiniqeydedib.
Səfirbu ilUNESCOsəviyyəsin
də150illikyubileyiqeydolunan
qazax türkoloqu, şair  Ahmet
BaytursınulınınQazaxıstanınel
mi vəmədəni irsinin inkişafında
xidmətlərindəndanışıb.
Konqresin açılış mərasimində

Varşava Universitetinin profes
soruTadeuszMajda türkologiya
elmiüzrəxidmətlərinəgörəfəxri
fərmanlatəltifolunub.
Konqres çərçivəsində keçiri

lən panellərdə türkologiyaya dair
müxtəlifmövzularmüzakirəedilib.

***
Konqres çərçivəsindəAzərbay

canmusiqisiaxşamıkeçirilib.Bey
nəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
FonduvəAzərbaycanınPolşadakı
Səfirliyinin birgə əməkdaşlığı ilə
təşkilolunantədbirdədiplomatlar,
türkoloq alimlər, Varşavanın icti
maiyyətvəmədəniyyətnümayən
dələriiştirakediblər.

VarşavaUniversitetiŞərqşünas
lıqfakültəsininTürkologiyavəOrta
Asiyaxalqlarıkafedrasınınmüdiri,
professor Aqata BareyaStajins
kakonqresçərçivəsindəkeçirilən
musiqigecələrininmüxtəlifmədə
niyyətlərin bir araya gəlməsində
mühüm rolunu bildirərək tədbirin
təşkilinəgörətəşəkküredib.
FondunprezidentiGünayƏfən

diyeva Azərbaycanın muğam
sənəti haqqında danışaraq Türk
dünyasının zəngin mədəni irsin
dənbəhsedib.
Musiqi axşamında 2018ci il

Beynəlxalq Muğam Müsabiqə
sinin qalibi Nisbət Sədrayeva,
RüstəmMüslümov(tar)vəElnur
Salahovdan (kamança) ibarət
muğamtriosuqonaqlaraunudul
maz anlar yaşadıb.Azərbaycan
muğamvəxalqmahnılarıiləya
naşı,qazax,qırğız,özbəkvətürk
xalqmahnılarıdasəsləndirilib.
Tədbirdə Qarabağın tarixinin,

zənginmədəniyyətinin əks olun
duğusərginümayişetdirilib.Qo
naqlaraAzərbaycanmilli mətbə
xininnümunələritəqdimolunub.

əvvəli səh. 1-də
Qeyd edilib ki, 20ci əsrin əv

vəllərində polyaklarAzərbaycan
da memar və hüquqşünas, mü
həndisvəziyalı,müəllimvəhərbi
qulluqçu, biznesmen və dövlət
xadimi kimi fərqləniblər. Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılmasında
da yaxından iştirak edən polyak
vətəndaşlarımız hökumət struk
turlarında, parlamentdə vəməh
kəməsistemindətəmsilolunaraq

Azərbaycanın maraqları üçün
səyləriniəsirgəməyiblər.
Vyana Polyak İnstitutunun di

rektoru Monika ŞmiqielTurley
ikitərəfi münasibətlərin yüksək
səviyyədəinkişafındanməmnun
luğunuifadəedibvəhəttaAvstri
yada–hərikiölkəninhüdudların
dankənardadabusıxəlaqələrin
mövcudolduğunuvurğulayıb.O,
mədəniyyət mərkəzləri arasında
əməkdaşlığın bundan sonra da
davametdiriləcəyinəümidvar ol
duğunudiqqətəçatdırıb.
Sonratanınmıştarixçi,“Bakının

sirləri” verilişinin müəllifi, şərqşü
nas və araşdırıcı Fuad Axundov
Azərbaycandakıpolyak icmasının
tarixi,Bakınıninkişafıvəmemarlıq
üslubunun formalaşmasında xü
susiroloynamışpolyakəsillime

mar və mühəndislər barədə mə
ruzəiləçıxışedib.XIXəsrinsonu
vəXXəsrinəvvəllərindəbaşverən
neftbumubarədədanışanF.Axun
dov bu proses nəticəsində Bakı
şəhərinin sənaye və mədəniyyət
mərkəzinəçevrildiyinidiqqətəçat
dırıb.Qeydedilib ki, həmindövr
də əhalinin sürətli artımı, sonrakı
onilliklərdəşəhəriformalaşdıracaq
böyüketnikvəmədənimüxtəlifiyə
səbəbolub.Polyak icması sayca
azolmasınabaxmayaraq,Bakının
ənnüfuzluqruplarındanbirisayılır
dıvəşəhərinsosialvəictimaihə
yatındaçoxmühümroloynayırdı.
YozefQoslavski,YozefPloşko,

KazimierzSkoreviçvəYevgenius
Skibinski kimi görkəmli memar
və inşaat mühəndisləri Bakının
abadlaşması, memarlıq üslubu

nun formalaşması və günümü
zə kimi Bakının gözəlliyinə rəng
qatan tarixi binaların tikintisinə
rəhbərlik ediblər. Eyni zamanda
polyakmemarlarŞamaxıvəGən
cədədəfəaliyyətgöstəriblər.
Polyak memarları sayəsində

Bakı şəhərinin “Qafqazın Pari
si” kimi şöhrət qazandığını de
yəntarixçipolyakmühəndislərin
neft sənayesinin inkişafına da
töhfələr verdiyini diqqətə çatdı
rıb.Həmçininqeydedilibki,“Ar
mija Krajowa”da Polşa uğrunda
mübarizə aparmış azərbaycanlı
polkovnikVəlibəyYadigarvəəs
lənPolşatatarıolanAzərbaycan
XalqCümhuriyyətidövründəBaş
Qərargah rəisi olmuş general
MaçeySulkeviçinxatirəsihərbi
rimizüçünəzizdir.
Məruzədən sonra Avstriyada

yaşayan musiqiçilər Fərid Fey
zullayev (skripka) və Piotr Ya
vorski (fortepiano) Azərbaycan
vəPolşabəstəkarlarınınəsərlə
rindənibarətklassikmusiqiproq
ramıiləçıxışediblər.

Paytaxtımızın memarlığı 
və tarixində polyak izləri 

Vyanada məruzə axşamı

“Qələbədir adın” 
Üzeyir Hacıbəyli festivalında musiqili tamaşa

İçərişəhər Ağsaqqallar Şurasının 
üzvləri ilə görüş

Sentyabrın20-də“İçərişəhər”DövlətTarix-MemarlıqQoruğu
İdarəsiİdarəHeyətininsədriŞahinSeyidzadəİçərişəhərAğ-
saqqallarŞurasınınüzvləri–MiniatürKitabMuzeyininyara-
dıcıvətəsisçisi,ƏməkdarmədəniyyətişçisiZərifəSalahova,
AzərbaycanDövlətİqtisadUniversitetininprorektoruSəadət
Qəndilova,PrezidentyanındaDövlətİdarəçilikAkademiya-
sınınrektoruUrxanƏləkbərovvəkeramikaustası,heykəltə-
raş-rəssamMirTeymurMəmmədoviləgörüşüb.

İdarəninmətbuat xidmətindənbildirilib ki, sədr İçərişəhər
sakinləriiləsıxmünasibətlərinqurulmasındaŞuraüzvlərinin
mühümrolundandanışıb.
GörüşünsonundaŞ.SeyidzadəŞuraüzvlərinətəşəkkürna

mətəqdimedib.
Xatırladaq ki, “İçərişəhər” Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu

İdarəsininnəzdində2009cuildəyaradılmışİçərişəhərAğsaq
qallarŞurasınınməqsədi ictimai rəyi nəzərə alaraqmövcud
məsələlərinhəllindəşəfafığı,obyektivliyitəminetməkdir.

“Əziz dostum Üzeyir!”
Rostropoviçlərin muzeyində mühazirə 

ÜzeyirHacıbəyliXIVBey-
nəlxalqMusiqiFestivalı
çərçivəsindəLeopoldvə
MstislavRostropoviçlə-
rinEv-Muzeyindətədbir
təşkiledilib.

Muzeyin böyük elmi iş
çisi Səbinə Qurbanova və
elmi işçisi Rəhimə Həsə
nova Tofiq Quliyev adına
12 nömrəli onbirillik Musi
qiməktəbi,BülbüladınaOrtaİxtisasMusiqiməktəbininşagirdlərinə“Əziz
dostumÜzeyir!”adlıelmimühazirəkeçiblər.
MühazirədəLeopoldRostropoviçvəÜzeyirHacıbəylinindostluqvəya

radıcılıqəlaqələrindənbəhsedilib,muzeyinfonduvəekspozisiyasındayer
alannadireksponatlardanibarətvideoçarxgöstərilib.
SondaşagirdlərÜzeyirHacıbəylinin“Koroğlu”operasındanuvertüraya–

MstislavRostropoviçindirijorluqetdiyikonsertdənkadrlarabaxıblar.
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əvvəli səh. 1-də
Göyçay rayon MKS-nin Mər-

kəzi Kitabxanasına baxış keçi-
rən nazir kitabxananın ümumi
fəaliyyəti,kitabfondu,oxucusa-
yıbarədəməlumatalıb.
Naziryerliəhəmiyyətlimemar-

lıqabidəsiYeraltıhamama (inv.
№4269)dabaxışkeçirib.Məlu-
mat verilib ki,Göyçayın imkanlı
şəxslərindən olan Həzrət bəy
Ağazadəbuhamamıqızınace-
hizolaraqtikdirib.Yeraltıhamam
adı ona əsas hissəsi torpağın
səthindən2metrdərinlikdəyer-
ləşdiyiüçünverilib.
Qeyd edək ki, sözügedən

müəssisələrin yerləşdiyi binaların
qarşısında tikilinin təyinatı, mad-
di-texnikivəziyyətivəfəaliyyətinin
əsas istiqamətlərininəksolundu-
ğulövhələrdəquraşdırılıb.
Səfər çərçivəsindəAnarKəri-

mov Göyçayın qəhrəman oğul-
larınınuyuduğuŞəhidlərxiyaba-
nınıziyarətedib,Vətənuğrunda
canındankeçənfədailərinxatirə-
sinədərinehtiramınıbildirib.
Sonra nazir Göyçay rayo-

nunda Azərbaycanın şair və
yazıçılarının xatirəsinin əbədi-
ləşdirilməsiüçün2018-ciildəya-
radılan“Əbədiyaşarədiblər”abi-
dəkompleksinəbaşçəkib.

Mədəniyyət naziri Göyçay şə-
hərinin mərkəzində 1903-cü ildə
inşa edilən yerli əhəmiyyətli me-
marlıq abidəsi olan məscidə də
baxış keçirib. Məlumat verilib ki,
müvafiqdövlətqeydiyyatındaolan
(inv.№4268)məscidinbinasında
2018-2019-cu illərdə əsaslı ye-
nidənqurma işləri aparılıb. Qeyd
edək ki, dini abidənin memarı
Azərbaycanınilkalitəhsillimema-
rıZivərbəyƏhmədbəyovdur.

Anar Kərimov Xalq şairi Rə-
sul Rzanın Göyçay şəhərindəki
ev-muzeyindədəolub.Məlumat
verilib ki, 2004-cü ildə yaradı-
lan muzeyin ekspozisiya planı
2015-ciildəyenilənib.Eksponat-
ların çox hissəsi Yazıçılar Birli-
yinin sədri, Xalq yazıçısı Anar
tərəfindən muzeyə bağışlanıb.
Muzeyinümumi fondunda1085
eksponat var və onlardan 449-
u daimi ekspozisiyada yer alır.

Qeyd edək ki, muzeyin binası
2022-ci ildə yeni aşkar olunmuş
abidələrinsiyahısınaəlavəedilib.
Göyçay Rayon Heydər Əliyev

Mərkəzinə gələn nazir burada
uluöndərinhəyatvəfəaliyyətinin
müxtəlif dövrlərini, Göyçaya sə-
fəri zamanı rayon ictimaiyyəti ilə
keçirdiyigörüşləriəksetdirənfoto-
lara vəeksponatlarabaxıb,mər-
kəzdə quraşdırılmışmonitorlarda
ümummilli liderin siyasi fəaliyyə-

tindənbəhsedənvideogörüntüləri
izləyib.Nazirəmüəssisəninfəaliy-
yətibarədəətrafıməlumatverilib.
DahasonranazirAnarKərimov

rayonHeydərƏliyevMərkəzində
Ağdaş,Ucar,ZərdabvəGöyçay
rayonlarında fəaliyyət göstərən
mədəniyyət işçiləri ilə görüş ke-
çirib. Görüşdə nazirliyin məsul
əməkdaşlarıdaiştirakediblər.
Nazir çıxış edərək bildirib ki,

müntəzəm olaraq bölgələrə sə-

fərlərinin əsas məqsədi yerlər-
də mədəniyyət müəssisələrinin
fəaliyyətiilətanışolmaq,mövcud
imkanları müəyyənləşdirmək,
mədəniyyət və incəsənət sahə-
sində fəaliyyət göstərən şəxsləri
nazirliyin prioritetləri və qarşıya
qoyulan məqsədləri barədə ye-
rində məlumatlandırmaqdır. Hə-
min şəxslərin nazirlik tərəfindən
aparılan islahatlaracəlbedilərək
mədəniyyət sahəsinin dayanıqlı
inkişafına töhfə verməsi də qar-
şıdaduranəsasvəzifələrdəndir.
Görüş zamanı mədəniyyət

müəssisələrində mövcud olan
problemlərdən söz açılıb, onla-
rın həlli yolları ilə bağlı təklifər
dinlənilib.
Anar Kərimov bölgələrdə mə-

dəniyyət işçiləri arasında peşə-
karlıqsəviyyəsinin,təşəbbüskar-
lığın artırılmasının dövrün vacib
tələbiolduğunudiqqətəçatdırıb.
Nazir çıxışının sonunda prob-

lemlərin aradan qaldırılması,
müəssisələrin daha səmərəli
fəaliyyətinintəşkiliiləbağlımüva-
fiqtapşırıqvətövsiyələriniverib.
Görüşdən sonra Anar Kəri-

mov Ağdaş Mədəniyyət Mər-
kəzinin nəzdində fəaliyyət gös-
tərən Xalq teatrı kollektivinin
tamaşasınıizləyib.

Yerlərdə mədəni fəaliyyət günün tələblərinə 
nə dərəcədə cavab verir?

Müasir tariximizin şanlı qəhrəmanları 

S umqayıtRMİ,şəhərİcraHakimiy
yətivə“LeylaBabazadehFashion
School”unbirgətəşkilatçılığıilə
SumqayıtşəhərPoeziyaevində

şəhidvəqaziövladlarıiləgörüştəşkil
olunub.

Görüşdə idarə rəisi Rəşad Əliyev, şəhər
İcraHakimiyyətininşöbəmüdiriTərlanHacı-
zadəçıxışedərəkşəhidövladlarınıyenidərs
ilimünasibətilə təbrikedib,onlaramüvəfə-
qiyyətlərarzulayıblar.

SumqayıtşəhərMədəniyyətevininkollek-
tivitərəfindənVətənmüharibəsişəhidiElmar
Nəsibovun doğum gününə həsr olunmuş
“Şanlı tariximizinqəhrəmanı”adlıədəbi-bə-
diigecəkeçirilib.Tədbirdəşəhidinhəyatvə
döyüşyoluhaqqındaməlumatverilib.Bədii
hissədəvətənpərvərlikruhundamahnılarifa
olunub.

***
MasallıRMİMasallırayonMərkəziKitab-

xanasında Vətənmüharibəsi şəhidi Nurlan
Malikovundoğumgünümünasibətilə“Vətəni
ucaldanşəhidlər”mövzusundatədbirkeçiri-
lib.
NurlanDünyamalı oğluMalikov 1996-cı il

sentyabrın 19-da Masallı rayonunun Öncə-
qalakəndindəanadanolub.Vətənmüharibə-
sindəonundaüzvüolduğudöyüşçüdəstəsi
ZəngilandanQubadlıyahərəkətedərkəndüş-
məninhücumunaməruzqalıb.Şəxsiheyətin
birhissəsişəhidolub,Nurlanisəitkindüşüb.
Şəhidin nəşi ölümündən təxminən 70 gün
sonra tapılıb. Nurlan Malikov 2020-ci il de-
kabrın31-dədoğulduğuÖncəqalakəndqə-

biristanlığındatorpağatapşırılıb.Ölümündən
sonra “Qubadlının azad olunmasına görə”,
“Vətənuğrunda”və “İgidliyəgörə”medalları
ilətəltifolunub.

***

AğcabədiRMİAğcabədirayonHeydərƏli-
yevMərkəzində 27 sentyabr –AnımGünü
iləəlaqədar“Qələbəmizinruhunaminə”adlı
sərgitəşkiledilib.8noyabr–ZəfərGününə-
dək davam edəcək sərgidə şəhidlərimizin
şəkillərinin dərc olunduğu jurnallar, vətən-
pərvərlik,müstəqillikhaqqındakitablar,elə-
cədəmərkəzdəfəaliyyətgöstərənkursüzv-
lərininəlişlərinümayişolunur.

21sentyabr–BeynəlxalqSülhGünüilə
bağlıbölgələrdəkimədəniyyətmüəs
sisələrindətədbirlərkeçirilib.BMTBaş
Assambleyasıtərəfindən1981ciildətəsis
edilənəlamətdargünbirneçəildirölkə
mizdədəqeydolunur.

Şəki RMİ Oğuz rayon MKS-nin Kərim-
li kənd kitabxanasında “Sülh dinclik, əmin-
amanlıq, qurub-yaratmaq deməkdir” möv-
zusunda tədbir keçirilib. Çıxışlarda qeyd
olunub ki, sülh bəşəriyyət üçün vacibdir,
əmin-amanlığa,dincyanaşıyaşamağaçağı-
rışdır. Sülhün qorunması gələcəyimizin qo-
runmasıdeməkdir.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa rayon Heydər Əliyev

Mərkəzində“Sülh–bəşəriyyətinxilası”adlıtəd-
birkeçirilib.TədbirdərayonHeydərƏliyevMər-
kəzi,rayonMKS-nin2saylıkitabxanafilialıvə
AğstafaGənclərevisosialxidmətmüəssisəsi-
ninəməkdaşlarıvəkönüllüləriiştirakediblər.
AğstafaDövlətRəsmQalereyasında“Sülh

inkişafınəsastəməlidir”adlırəsmsərgisitəş-
kiledilib.Sərgidədərnəküzvlərininəlişlərin-
dənibarətrəsməsərlərinümayişolunub.

TovuzDövlətRəsmQalereyasında “Dün-
yanısülhxilasedəcək”adlıdərnəküzvlərinin
əlişindənibarətrəsmsərgisitəşkilolunub.
QazaxrayonMədəniyyətMərkəzində“Si-

lahlarıyandırın!”adlıtədbirkeçirilib.Tədbir-
dəçıxışedənmərkəzindirektoruZahidəHə-
sənova,metodistMəfrubəMehdiyevaSülh
Gününün tarixindən, sülhün bütün bəşəriy-
yətüçünəhəmiyyətindəndanışıblar.

***
SabirabadRMİŞirvan şəhərMərkəzi Ki-

tabxanasında21sentyabr–BeynəlxalqSülh
Günümünasibətilə“Dünyamızasülhgərək-
dir”adlıtədbirkeçirilib.TədbirdəŞirvanşə-
hərMərkəzi KitabxanasınınOxuculara xid-
mətşöbəsininmüdiri İlhamə İmanovaçıxış
edərək sülhün bəşəriyyət üçün zəruriliyini
bildirib.

Ustad dərsi, müşavirə, müsabiqə, sərgi...

ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)
OğuzRayonTarixDiyarşünaslıqMu
zeyiXanqızıXurşidbanuNatəvanın
(18321897)190illiyinəhəsrolunmuş

“Zərifqadınəlləri”adlısərgitəşkiledib.
Muzeydəbirneçəgündavamedən
sərginiməktəblilər,rayonictimaiyyətinin
nümayəndələriziyarətediblər.

***
Ağcabədi RMİ Ağcabədi rayon Heydər

ƏliyevMərkəzindəGənclərinİnkişafvəKar-
yera Mərkəzi Ağcabədi nümayəndəliyinin
təşkilatçılığı ilə gənc könüllülər üçün “Ailə
psixologiyasında əsas anlayışlar”, “Repro-
duktiv sağlamlıq” və “İctimaiyyətlə əlaqələ-
rinyenimediadarolu”mövzularındatəlimlər
keçirilib. Təlimlər zamanı gənclər arasında
komanda işləri həyata keçirilib, iştirakçıları
maraqlandıransuallarcavablandırılıb.

***

BərdəRMİ tərəfindən respublikanın apa-
rıcı bədii təhsil müəssisələrinin təcrübəli
müəllimlərinin,tanınmışincəsənətxadimləri-
niniştirakıilətabeuşaqmusiqivəincəsənət
məktəblərindəustaddərsləritəşkiledilir.Sö-
zügedənistiqamətüzrənövbətiustaddərs-
ləri Bərdə və Yevlax rayonlarında fəaliyyət
göstərənuşaqmusiqivəincəsənətməktəb-
lərindəkeçirilib.ÜzeyirHacıbəyliadınaBakı
MusiqiAkademiyasınınMetodikavəxüsusi

pedaqojihazırlıqkafedrasınındosenti,peda-
qogikaüzrəfəlsəfədoktoruYeganəMustafa-
yevatərəfindənkeçirilənustaddərsləridahi
bəstəkar,SSRİXalqartistiFikrətƏmirovun
(1922-1984)100illiyinəhəsrolunub.

***
Sumqayıt RMİ-nin rəisi Rəşad Əliyevin

iştirakı iləşəhərHeydərƏliyevMərkəzində
Sumqayıtda yerləşən tabe müəssisə rəh-

bərlərinin müşavirəsi keçirilib. Mədəniyyət
müəssisələrindəşəhidlərəhəsrolunmuşxa-
tirəgecələrinin,vətənpərvərlikmövzusunda
tədbirlərinkeçirildiyinivurğulayanRəşadƏli-
yev şəhid ailələrinə və qazilərə hər zaman
xüsusidiqqətgöstərilməsininzəruriolduğu-
nuqeydedərəkbuistiqamətdəmüvafiqtap-
şırıqlarınıverib.
Sumqayıt RMİ Bülbül adına 2 nömrəli

SumqayıtşəhərUşaqincəsənətməktəbinin
rəssamlıqixtisasıüzrəşagirdləriistedadmü-
sabiqəsindəuğurqazanıblar.Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən “Sehrli Aləm” Cəmiyyəti
tərəfindən türkdilli dövlətlər arasında keçi-
rilən “Pöhrə – 2022” istedadmüsabiqəsinə
qatılanKamillaƏləsgərovaQran-primüka-
fatına,NərgizƏmirovavəEmilyaCəfərova
isə I yerə layiq görülüblər.Müsabiqəyə şa-
girdlərihazırlayanməktəbinmüəllimiFiruzə
Rüstəmova “Yaradıcı müəllim” diplomu ilə
təltifolunub.

Şamaxıda kitab sərgi-yarmarkası
ŞamaxıdakıHeydərƏliyevadınaparkdakitabsərgiyarmar
kasıtəşkilolunub.

Rayonİcra
Hakimiyyətivə
“TEASPress”
NəşriyyatEvi
tərəfindəntəşkil
edilənsərginin
məqsədixalqı-
mızıntarixinə
hərzamanifti-
xarlaöyünəcəyi-
mizqəhrəmanlıq
salnaməsiyazan
şəhidlərimizin

xatirəsiniəbədiyaşatmaqlayanaşı,cəmiyyətdəkitabaolanma-
rağınartırılmasıvəmütaliəmədəniyyətinintəbliğidir.
Tədbirdərayonrəhbərliyi,MilliMəclisindeputatıTamamCəfə-

rova,yazıçılar,kitabsevərləriştirakediblər.
İkigündavamedənsərgi-yarmarkayadünyaklassiklərininvə

uşaqədəbiyyatınümunələridədaxilolmaqlaümumilikdə,104ad-
da1300-əyaxınkitabçıxarılıb.
SərgiçərçivəsindətanınmışyazıçılarReyhanYusifqızı,Zahid

XəlilvəElxanElatlınınimzamərasimləritəşkilolunub.

Gəncədə “Şuşanamə” kitabının təqdimatı
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsivəGəncəŞəhərİcraHaki
miyyətininbirgətəşkilatçılığıiləMirCəlalPaşayevinEvMuze
yindəAzərbaycanYazıçılarBirliyininüzvü,Prezidenttəqaüdçü
sü,alimşairBayramAğrıdağın(Apoyev)“Şuşanamə”kitabının
təqdimatmərasimikeçirilib.

Təqdimatda
GəncəŞəhərİc-
raHakimiyyətinin
başçısıNiyazi
Bayramov,Gən-
cəRMİ-ninrəisi
VasifCənnətov,
AMEAGən-
cəBölməsinin
sədri,akademik
FuadƏliyevvə
digərqonaqlar
iştirakediblər.

NiyaziBayramovçıxışındabildiribki,ŞuşafatehlərivəQarabağ
şəhidlərinəhəsrolunan“Şuşanamə”kitabışəhidlərimizinxatirəsi-
nindaiməbədisaxlanılmasıüçünatılanaddımlardanbiridir.
Vasif Cənnətov Bayram Ağrıdağı bütün mədəniyyət işçiləri

adındantəbrikedərəkonayaradıcılıquğurlarıarzulayıb.
Çıxışedəndigərqonaqlaryazıçınınhəyatvəyaradıcılığından

sözaçıb,kitabınməziyyətlərindəndanışıblar.
“Şuşaİli”vəŞuşafatehlərinəithafolunankitabdamüəllifinvə-

tənsevərlikruhluşeirləriyeralıb.

“44 gün – tarixi  Zəfər”
MasallıRMİNizamiGəncəviadınaMasallırayonMədəniyyət
MərkəzindəMədəniyyətNazirliyinintabeliyindəkiRespublika
XatirəKitabıRedaksiyasıtərəfindənçapedilən“44gün–tarixi
Zəfər”adlıüçcildliyinIcildinin(“AƏ”hərfləriüzrə)təqdimatı
keçirilib.

MasallıRMİ-
ninrəisiBəxtiyar
Qılıncovçıxış
edərəktədbirba-
rədəiştirakçılara
məlumatverib.
Respublika

XatirəKitabıRe-
daksiyasınınbaş
redaktoruNəza-
kətMəmmədova
təqdimatməra-
simininsayca

üçüncüolduğunu,ilktəqdimatmərasimininSilahlıQüvvələr
GünündəBakışəhərində,ikincisininisəbuiliniyulundaGəncə
şəhərindəkeçirildiyinibildirib.
Digərçıxışedənlərnəşrinəhəmiyyətindəndanışıb,şəhidlərimi-

zərəhmətdiləyiblər.
Qeydedəkki,kitabın Icildindəminnəfərəyaxındöyüşçü–

Aprel döyüşlərində, Tovuz hadisələrində, həmçinin Vətənmü-
haribəsindəhəlakolmuşşəxslərbarədəensiklopedikməlumat
verilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

Dünyanı sülh xilas edəcək
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O, is te da dı, pe şə kar lı ğı və ən əsa sı da zəh mə ti və sev gi si ilə bu 
gün səh nə mi zin ən se vi lən akt yor la rın dan dır. Nəin ki ça lış dı ğı 
səh nə də, ümu mən fərq li teatr və re jis sor la rın iş lə mək is tə di yi ifa-
çı lar dan dır. Çün ki dur ma dan öz üzə rin də ça lı şır. Ne cə de yər lər, 
öz alə min də dir...

Səh nə ya şı 30-u, ömür ya-
şı 50-ni haq la yan bu sə nət ka rın 
oyu nu ki mi söz-söh bə ti də ma-
raq lı və sə mi mi idi. Elə isə Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın 50 yaş lı 
“ca va nı”, Əmək dar ar tist Şöv qi 
Hü sey nov la söh bə ti mi zə “ta ma-
şa” edək.

– Növ bə ti fes ti val dan qa yıt mı-
sı nız. Ma şal lah, ar tıq hər yay 
fes ti val lar la din cə lir si niz...
– Mən cə, akt yo run ən bö yük 

is ti ra hə ti səh nə də dir və mən bun-
dan bö yük zövq alı ram. Fes ti val-
la ra get mək həm də akt yo run for-
mat ol ma sı dır. Biz öz şi rə miz də 
bi şə bil mə rik. Mən çox se vi ni rəm 
ki, bu na dəs tək var. Akt yor ola-
raq nə qə dər is tə səm də, mad di 
ba xım dan bu nu sis tem li tə min 
edə bil mə rəm. Tə şək kür edi rəm 
ki, Mə də niy yət Na zir li yi bü tün bu 
tək lif və də vət lə rə dəs tək ve rir. 
Bu də fə ki fes ti val da – Ru si ya da 
təş kil olu nan “Ost rovs ki – FEST” 
Bey nəl xalq Teatr Fes ti va lın da 
F.Dos to yevs ki nin “Utan caq qız” 
fan tas tik po ves ti əsa sın da ha zır-
la nan ey niad lı mo no ta ma şa ilə 
öl kə mi zi la yi qin cə təm sil et mə yə 
ça lış dım və dip lom la təl tif olun-
dum. Bu və ümu mən bü tün mo-
no ta ma şa la rım mə nə uğur gə ti rib 
və ina nı ram ki, bun dan son ra da 
be lə ola caq. 

– Mü tə ma di fes ti val la ra ge dir-
si niz de yə so ru şu ram: teatr və 
ta ma şa üzə rin də “ve lo si ped 
ica dı” bü tün baş qa öl kə lər də ki 
teatr la ra da xa rak te rik dir, yox-
sa biz qal mı şıq yol ay rı cın da?
– Xeyr, bu, bü tün dün ya da baş 

alıb ge dən pro ses dir. Mən ye ni 
me yil lə rin hər for ma sı nı qə bul 
edi rəm. Tə ki bü tün de dik lə ri miz 
in sa na xid mət elə sin. Səh nə də 
can lı in san ol ma lı dır. Bu ol maz-
sa, bi zi kreativ ide ya la rı mız xi las 
et mə yə cək. Ta ma şa çı teat ra yal-
nız in sa na gö rə gə lir. Söh bət əsl 
ta ma şa çı dan ge dir. O ta ma şa çı 
“nə baş ve rir”ə yox, “ne cə baş 
ve rir”ə bax ma ğa gə lir. Nə sualı-
na ca vab ax ta ran sir kə ge dir. Biz 
nə qə dər ça lış saq da, is tə ni lən 
tr yuk və per for mans la rı sirk dən 
yax şı edə bil mə rik. Am ma teat rın 
üs tün lü yü on da dır ki, on da in san 
var və o, duy ğu la rı nın di lin də da-
nı şa bi lir. Ta mam, ye ni lik gə ti rin. 
Am ma özü lü da ğıt maq ol maz. 
İn san la məş ğul ol maq üçün yu-
xu suz ge cə lər, sa vad, ener ji və 
is te dad la zım dır. Bu, əzab lı bir 
pro ses dir və çox adam dö zə bil-
mir. Am ma müm kün dür. 

– İn di ki teatr, in di ki re jis su ra nə 
is tə yib, nə yi gös tə rir?

– Re jis sor akt yo ru is tə ni lən for-
ma da təq dim edə bi lər. Am ma içi 
yox dur sa, yal nız siz de yən o əla-
və eff  ekt lər dən iba rət dir sə, ona 
bir də fə bax maq olar. Am ma in sa-
na, səh nə də özü nü hiss edən və 
et di rən in sa na yo rul ma dan ta ma-
şa edər sən. Ba xın, re per tuar da 
elə ta ma şa lar var ki, uzun il lər dir 
oy na nı lır. İn di bir fi  kir də atıb lar or-
ta ya: ta ma şa köh nə lib. Qə tiy yən 
ra zı de yi ləm. Ta ma şa ta ma şa çı 
gə ti rir sə və iz lə yi ci ona hər də fə 
ma raq la ba xır sa, de mə li, bu ra da 
köh nə lik dən söh bət ge də bil məz. 
Əvə zin də bu gün oy na nı lıb, sa-
bah “köh nə lən”lər dən da nış sın lar. 

– Yax şı, o me ya rı kim müəy yən 
edir? Ta ma şa çı, yox sa teatr?
– Ta ma şa nın ya şa ma sı nı, əl-

bət tə ki, ta ma şa çı tə yin edir. Hə, 
bir də teat rın, ta ma şa nın ta le yi ni 
pe şə kar teatr şü nas lar, sə nə ti nə 
hör mət edən teatr tən qid çi lə ri 
həll et mə li dir. Müt ləq ya zıl ma lı, 
de yil mə li, ana liz olun ma lı dır. Mü-
za ki rə lər apa rıl ma lı, prem ye ra lar 
ət ra fın da fi  kir axı nı ol ma lı dır. Hər 
şey yax şı dır de yib keç mək ol-
maz. Ümu mən, ən va cib fak tor 
ta ma şa çı dır, me yar da elə odur.

– On da, gə lin, bir az da bi zim 
ta ma şa çı dan da nı şaq. O ne cə-
dir və səh nə dən ne cə gö rü nür?
– Bi zim ta ma şa çı da ha sərt dir 

və mən ona borc lu yam. O, bi zi, 
şəx sən mə ni ra hat ol ma ğa qoy-
mur. Am ma rus ta ma şa çı sı elə 
de yil. Göz lə yir, sə nə im kan ve rir 
ki, səh nə də nə qə dər is tə yir sən 
ya şa, pauza ver. Am ma bi zim 
ta ma şa çı yox. O, to nu aşa ğı sal-
ma ğa qoy mur. Bir az temp dü şən 
ki mi du rub ge dir. Be lə cə, mə ni  
for ma da sax la yır, tem pə kök lə yir.  

– Yə ni gər gin lik də sax la yır?
– Mən ona for ma da sax la yır 

de yi rəm. Be lə cə, mən onu itir-
mək dən qor xu ram. Hər oyun da 
bi zim ta ma şa çı ilə “mü ha ri bə”yə 
çı xı ram. Ya o mə nə qa lib gə lə cək, 
ya da mən ona. Bə zən qa lib gə li-
rik, bə zən də məğ lu biy yət lə ra zı-
la şı rıq. Can lı sə nət lə məş ğu luq. 
Bə zi ta ma şa lar dan son ra adam 
is tə yir ki, əri zə si ni ya zıb çı xıb get-
sin. Mən də be lə hal lar də fə lər lə 
olub. Hət ta bir də fə Ka me ra Teat-
rın da ta ma şa nı ya rım çıq qo yub 
çıx mı şam. Bi rin ci his sə ni oy na-
dım. Ant rakt dan son ra ta ma şa çı 
qar şı sı na çıx ma ğa utan dım. Ta-
ma şa çı mə nə qa lib gəl miş di. 

– Bə zi re jis sor la rı mız, akt yor 
həm kar la rı nız da “hər ta ma şa 
hər ta ma şa çı üçün de yil” de yir-
lər. Ra zı sı nız?

– Xeyr, əs la. Biz bi let sa tan da 
ta ma şa çı nın dip lo mu na ba xıb, 
in tel lek tual sə viy yə si ni yox la yıb, 
zöv qü nü ölç mü rük ki. İs tə ni lən 
ta ma şa çı is tə ni lən ta ma şa ya 
bax maq hü qu qu na ma lik dir və 
mə nim də və zi fəm onun qar şı-
sı na çı xıb öz sə nə ti mi gös tə rib 
özü mü ifa də et mək dir. Ta ma şa çı 
mə nə bax mır sa, zal dan ge dir sə, 
ümu mən teat ra gəl mir sə, bu nun 
gü nah ka rı akt yor dur.

“Re jis sor barmağı 
tamaşa da 

gö rün mə mə li dir”

– Bəs uğur lu-uğur suz ta ma şa 
böl gü sün də əsas pay ki mə dü-
şür? 
– Akt yor əv vəl gə lir, son ra, tə bii 

ki, re jis sor və teatr. Çün ki səh nə də 
ta ma şa çı qar şı sı na çı xan akt yor-
dur. Düz dür, re jis sor onu yö nəl dir. 
Am ma ilk ün siy yət akt yor la baş-
la yır. Ümu miy yət lə, re jis sor bar-
ma ğı ta ma şa da gö rün mə mə li dir. 
Gö rü nür sə, de mə li ta ma şa yax şı 
alın ma yıb. Re jis sor ta ma şa çı dan 
əv vəl gö rür pro se si. Ay dın dır, 
re jis sor apa rı cı qüv və dir və 
akt yor onun fi k ri ni da şı ma lı dır. 
Am ma vic dan la. Ta ma şa uğur lu 
olan da akt yor lar de yir lər bi zim  
işi miz dir, pis olan da re jis so run 
üzə ri nə atır lar. Əs lin də, iki si də 
real dır. İki baş lı dır. Hər iki tə rəf 
mə su liy yət da şı yır. Yax şı dır sa 
da, pis dir sə də, bi zim işi miz, bi-
zim məh su lu muz dur – ha mı mı-
zın. Ni yə ayır ma lı yıq? Bi lir siz, 
son nə ti cə də uğur suz luq la rın bir 
sə bə bi çı xır – re jis sor akt yo ru na 
eti bar elə mir, ya xud ək si nə. 

– Bəl kə akt yor o de yil?
– O de yil sə, ni yə rol ve rir? 

Fik rim cə, re jis sor akt yo ru na tam 
eti bar elə mə li dir. Əgər akt yor mə-
nə eti bar elə mir sə, gü cü mə inan-
mır sa, onun la nə işim ola bi lər? 
Ya xud o işin key fi y yə ti nə kim zə-
ma nət ve rə bi lər? İl lər əv vəl bir te-
le vi zi ya fi l mi nə çə ki lir dim. Re jis sor 
ka me ra ar xa sın da otu rub heç mə-
nim fər qi mə be lə var ma dan “Yox, 
o de yil” de yib du rur du. İna nın, heç 
mə ni gö rüb ener ge ti ka mı hiss be-
lə et mir di. Mən də ca va nam da. 
Da ha çox tər tö kür, da ha yax şı-
sı nı elə mə yə ça lı şı ram. Gö rü rəm 
yox e, heç bu nun ve ci nə də de yil. 
Nə ti cə də çə ki li şi ya rım çıq qo yub 
get dim. Re jis sor akt yo ra ba xan-
da, onu gö rən də nə isə alı na bi lər. 
Bir də qar şı lıq lı inam və mü ba di lə 
va cib dir. On da nə isə əmə lə gə lir. 
Xəs tə hə ki mi nə, tə lə bə müəl li mi-
nə ina nan ki mi. Re jis sor im kan 
ver mə li dir ki, akt yor özü tap sın, 
özü ma nevr et sin. Ye nə mə ni 
keç mi şə apar dı nız... Mər hum re-
jis sor la rı mız dan bi ri nin məş qi idi. 
Mən qa rı şıq ha mı mı zı ro bot ki mi 
qə li bə sa lıb, az qa la han sı söz-
dən son ra göz qır pa ca ğı mı za da 
qə rar ver mə yə ça lı şır dı. Axır ne cə 
bo ğa za yı ğıl dım sa, fər yad elə dim, 
“Evim yox, maaşım yox, şan-şöh-
rə tim yox, bir cə sə nə tim var. Heç 
ol ma sa, ica zə ver, on dan zövq 
alım, özü mü ta pım, se vin ci mi ya-
şa yım” de yib səh nə dən düş düm. 
Çə tin də ol sa, ra zı laş dı və nə ti cə-
də yax şı iş alın dı.

– Am ma ək sər re jis sor lar de yir 
ki, akt yor bir mə na lı ic ra çı dır.
– Xeyr, düz ya naş ma de yil. 

Akt yor ma rionet yox, ya ra dı cı in-
san dır.

– Hər akt yor?
– Hər bir akt yo ra elə ya naş maq 

la zım dır. Sən kim olur san ol, bu 
an han sı akt yor la iş lə yir sən sə, 
“O, dün ya nın ən gö zəl akt yo ru dur 
ki, mən onun la iş lə yi rəm” dü şün-
cə si ni özün üçün təl qin et mə li sən. 
Yox sa “o pis dir”, “əli miz də ki va-
riant bu dur”, “bun lar dan alın ma-
ya caq” de yir sə, söz süz ki, alın-
ma ya caq. Düz dür, bə zi akt yor da 
bu nə ti cə ni özü ha sil edir. Tə səv-
vür edin, Xalq ar tis ti dir, re jis so ra 
“Bu sö zü gü lə rək de yim, bu ra da 
əli mi be li mə qo yub da nı şım” ki mi 
gül mə li sual lar ve rir. Be lə ta ma-
şa ha zır la maq olar? Ya xud de yir 
fi  lan re jis sor pis dir. So ru şan da 
ni yə, de yir mə nə mi zan ver mir. 
Am ma unu dur ki, yax şı re jis sor 
heç vaxt mi zan ver mir. Me ta fo rik 
mi zan ve rə bi lər, am ma “Fa tı dur, 
Fa tı otur” yox.

– Bu lap “Yax şı akt yo ra heç re-
jis sor la zım de yil” ol du ki...
– Elə ni yə? Məhz yax şı akt-

yo ra re jis sor la zım dır. Tə bii ki, 
yax şı re jis sor. Nə qə dər güc lü, 
bö yük akt yor ol san da, müt ləq 
sə nə re jis sor la zım dır. Kə nar 
göz. Am ma müt ləq akt yo ru hə rə-
kə tə gə tir mə li dir, im kan la rı nı üzə 
çı xar ma ğa va dar elə mə li dir. Alın-
mır sa, ba yaq de di yim düz va-
rian tı nı, seç di yi for ma sı nı or ta ya 
qoy ma lı dır. Ye nə de yi rəm, yax şı 
re jis sor mi zan ver mir; iç ve rir, hal 
ve rir, sə ni düz is ti qa mət də dü-
şün mə yə yö nəl dir. 

– Re jis sor la rı seç mək im ka nı-
nız ol say dı...
– Təəs süf ki, yox dur. Bi zim 

va li deyn seç mək hü qu qu muz ol-
ma dı ğı ki mi, re jis sor se çi mi lük-
sü müz də yox dur. Am ma mə nim 
im ka nım var ki, “O mə nim ro lum 
de yil, onu oy na ma ğa ya şım im-
kan ver mir” de yə bi lim. Bə li, ar-
tıq bu nu de yə bi lən yaş da yam, 
əməl də yəm.

“İs tə di yim rol ları 
oynayıb, gü cü mün 

çatdığı iş lə ri gör mü şəm”

– Lap re jis sor dan zülm gö rən, 
əziy yət çə kən akt yor ki mi da nı-
şır sı nız...
– (gü lür). He sab edi rəm ki, ək-

si nə, mən bəx ti gə ti rən akt yo ram. 

İs tə di yim rol la rı oy na yıb, ar zu la-
dı ğım, gü cü mün çat dı ğı iş lə ri gör-
mü şəm. Bəx tim həm də ona gö rə 
gə ti rib ki, Xalq ar tis ti Cən nət Sə-
li mo va ki mi yax şı us ta dım olub. 
Bi lir si niz, əs lin də, akt yor yox, yax-
şı re jis sor akt yo ru nun rol pil lə si ni 
dü şün mə li dir. 

– Bəl kə bu, həm də ona gö rə-
dir ki, siz daim öz üzə ri niz də 
ça lı şır sı nız?
– Baş qa cür ola da bil məz. Akt-

yor re jis sor dan na ra zı dır sa, onun 
oyu nu nu qə bul et mir sə, nə məc-
bur dur, iş lə mə sin onun la. Re jis-
sor akt yo ra rol ver mir sə, bir mə-
na lı gü nah kar akt yor dur. Mən 
ya ra dı cı lıq dan da nı şı ram. Şəx si 
mü na si bət, dost luq, qrup baz lıq-
dan yox. Elə şey lə ri mən də çox 
gör mü şəm. Am ma ye nə də təs-
lim ol ma mı şam. On da da, in di də 
oy na maq, sa də cə, səh nə də işi mi 
gör mək is tə yi rəm. Rol ver mir lər, 
da yan mı ram. Mo no ta ma şa lar 
ha zır la yı ram, fərq li janr lar da nü-
ma yiş lər təq dim edi rəm. Am ma 
söh bət ya ra dı cı in san dan, nor mal 

re jis sor dan, ya ra dı cı lıq dan ge-
dir sə və re jis sor bu və ziy yət də 
mə nə rol ver mir sə, təq sir ye nə 
mən də dir. İs tər re jis sor, is tər 
akt yor özü nün, ta ma şa çı sı nın 
düş mə ni de yil axı. Yax şı re jis sor 
is tə yər ki, ta ma şa sın da yax şı 
akt yor oy na sın, elə akt yor da... 

– Lap re jis sor ki mi da nı şır sı-
nız. Nə əcəb qu ru lu şa cəhd 
gös tər mir siz. Axı bu ten den si-
ya da ge niş ya yı lıb.

– Yox, is tə mi rəm. Bir də fə 
əsə bi lə şib qur muş dum, da ha 
tək rar la ma dım (gü lür). Çün ki 
mən akt yo ram, akt yor ki mi də 
qal maq is tə yi rəm. 

– Səhv et mi rəm sə, A.Çe xo vun 
sö zü dür. De yir “Rol pen cək dir, 
akt yor onu is tə ni lən vaxt ge yi-
nib-so yu na bil mə li dir”. Biz də 
isə hə lə də amp luada ili şib qa-
lan lar var...
– Hə, bax bu nun gü na hı məhz 

re jis sor da dır. Mən is tə mi rəm re-
jis sor mə nim bo yu ma bi çi lən, 
baş qa ta ma şa da kı na ox şar ro lu-
mu ver sin. Ək si nə, bu də fə mə ni 
da ha çə tin sı na ğa sa lıb, da ha çox 
iş lət sin, baş qa bir ha la sal sın.

– Bə zi rol lar da olur ki, “bu mən 
de yi ləm, bu mə nim işim de yil” 
de dir dir?
– Olur. Am ma de yim ki, mən 

de yi ləm de yə-de yə gör dü yüm iş-
dən al dı ğım zöv qün öl çü sü yox-
dur. İn di de yə cək si niz ki, özü nü-
zə əziy yət ver mə yi xoş la yır sız. 
Bə li, çün ki sə nət, akt yor luq bu-
dur. Biz xərc lə dik cə bö yü yə cək, 
se vi lə cə yik. 

– Si zin Mə şə di İbad ro lu na 
gi riş mə yi niz də əziy yət se vər-
li yi niz dən xə bər ve rir di. Be yin-
lər də də rin iz sal mış ob raz və 
Şöv qi Hü sey nov... 
– Bə li, bö yük mə su liy yət idi və 

çox çə tin qə rar ver dim. Çün ki o 
per so na ja tam baş qa cür bax dım 
və ste reoti pi qır maq elə də asan 
ol ma dı. Bi rin ci “pro qon”da so yuq 
tər tök düm. Əs lin də, ha mı mız 
bər bad hal da idik. Sə hə rə dək evə 

get mə dim. Öz-özü mə saat lar la 
məşq et dim və son da per so na jı 
gör düm. On dan son ra öz-özü mə 
“Şöv qi, da ha sə nə za val yox du” 
de dim. Sə hər çı xıb şə hə ri do laş-
dım, saç la rı mı di bin dən kəs dir dim 
və teat ra qa yıt dım. Ha mı məət təl 
qal dı. Be lə cə, pa rik dən də, qaş-
lar dan da, xal dan da, bu ta for qa-
rın dan da im ti na et dim. Ar dın ca 
özü mün an la dı ğım və sev di yim 
Mə şə di İba dı gös tər dim. Dü şü nü-
rəm ki, sev dir mə yə də nail ol dum. 
Tə bii ki, bu iş də Cən nət Sə li mo va 
və Mu si qi li Teat rın trup pa sı nın bö-
yük əmə yi var dı.

– Bir də fi   lan re  jis  so  run akt  yo  ru 
fak  to  ru var. Mə  sə  lən, Cən  nət 
Sə  li  mo  va  nın akt  yo  ru.
– Nor  mal  dır, us  ta  dım  dır və 

se  vim  li re  jis  so  rum  dur. O, tə  lə  bə 
vax  tım  dan mə  nim vi  zit kar  tım  dır.

– Ötən möv  süm  də si  zi üç ay  rı 
teat  rın ta  ma  şa  la  rın  da gör  dük. 
Fərq  li üs  lub və ya  naş  ma  sı 
olan re  jis  sor  lar  la iş  lə  yir  siz. Yə -
qin bu da si  zə gü  vən ve  rir.
– Tə  bii ki, ha  mı  sın  dan da zövq 

al  mı  şam, özü  mü hər də  fə baş  qa 
akt  yor key  fi y  yət  lə  ri  mə gö  rə gös -
tər  mə  yə nail ol  mu  şam. Am  ma 
bu  na qə  dər axı əziy  yət çək  mi -
şəm. Sö  zün bü  tün mə  na  la  rın  da, 
sı  fır  dan baş  la  mı  şam və yal  nız 
ba  şı  mı aşa  ğı sa  lıb sə  nə  tim  lə, 
işim  lə məş  ğul ol  mu  şam. 

– 50 yaş  lı Şöv  qi Hü  sey  nov sə -
nət  də da  ha çox nə  yi gör  dü: 
sev  gi  ni, şöh  rə  ti, yox  sa əzab-
əziy  yə  ti?
– Sa  da  la  dıq  la  rı  nı  zın ha  mı  sı -

nı. Özü də hər bi  ri əziy  yət  dən, 
məh  ru  miy  yət  dən keç  di və ha  zır -
da ol  du  ğum möv  qe  dən çox ra  zı -
yam. Akt  yo  ra nə la  zım  dır? Tə  bii 
ki, ya  ra  dı  cı  lıq şə  raiti – səh  nə, rol, 
özü  nü ifa  də im  ka  nı. Bu mə  na  da 
şəx  sən mə  ni xoş  bəxt elə  mək çox 
asan  dır. Ro  lu  ma dəy  mə  yin, səh -
nə  mi əlim  dən al  ma  yın, vəs  sa  lam.  
Hə, bir də akt  yor, ya  ra  dı  cı in  san 
diq  qə  ti, dəs  tə  yi se  vir. Söz  süz ki, 
onun əsas me  ya  rı ta  ma  şa  çı mü -
na  si  bə  ti və sev  gi  si  dir. Şü  kür Al -
la  ha, bu ba  rə  də də məm  nu  nam. 
Ya  ra  dı  cı  lıq üçün şə  rait və im  kan -
lar var. Qa  lır iş  lə  mək. Mən də öz 
işi  mi se  və-se  və ic  ra edi  rəm. Tə  bii 
ki, nə  ti  cə  si  ni dü  şün  mə  dən. Çün  ki 
biz sə  nə  tə gə  lər  kən heç bir qar  şı -
lıq dü  şün  mə  mi  şik. Nə  zə  rə alın ki, 
hə  min dövr də ağır idi. Am  ma heç 
vaxt peş  man ol  ma  dım, bez  mə -
dim, ruh  dan düş  mə  dim. O de  mək 
de  yil ki, mə  nə asan ol  du. İki ilə 
ya  xın teatr  da ya  şa  dım. Ev, şə  rait 
yox idi. Am  ma bu  na rəğ  mən xoş -
bəxt idim. Am  ma təəs  süf ki, in  di  ki 
gənc  lik  də o yox  dur.

– Gə lin, söh bə ti mi zə baş la yan 
ye ni möv süm və ye ni plan lar la 
nöq tə qo yaq.
– Se vi ni rəm ki, fa si lə dən son-

ra tə zə cə əsas lı tə mir dən çı xan 
doğ ma səh nə mi zə qa yıt dıq. So-
nun cu prem ye ra mız “Qa ğa yı”nı, 
nə ha yət, öz səh nə miz də oy na-
ya ca ğıq. Bun dan baş qa, teatr da 
Meh ri ban Ələk bər za də və Ni cat 
Ka zı mo vun qu ru luş la rın da iki 
fərq li ta ma şa nın məşq lə ri ge dir 
və ora da da rol la rım var. Aka de-
mik Mu si qi li Teatr da isə “Kim ya-
gər” ye ni qu ru luş da ha zır la nır, 
ora da da ro lum var. M.Ələk bər-
za də ilə mo no ta ma şa üzə rin də 
də ça lı şı rıq. Pe da qo ji fəaliy yə ti mi 
də da vam et di ri rəm. 

Söhbətləşdi:
Həmidə Nizamiqızı

Ömür yaşı 50, səhnə yaşı 30
Şövqi Hüseynov: “Bir dəfə tamaşanı yarımçıq qoyub çıxmışam. 

Antraktdan sonra tamaşaçı qarşısına çıxmağa utandım...”

“Mən, sən, o və telefon”

Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Rus Dram 
Teat rı nın səh nə sin də 
okt yab rın 7-də və 8-də 

Xalq ya zı çı sı Ana rın əsə ri 
əsa sın da ha zır lan mış “Mən, 
sən, o və te le fon” ta ma şa sı-
nın prem ye ra sı ola caq.

Ta ma şa nın qu ru luş müəl li-
fi  Sankt-Pe ter burq da (Ru si ya) 
ya şa yan həm yer li miz, is te dad-
lı re jis sor Ər şad Ələk bə rov dur. 

Qu ru luş çu rəs sam da Ru si ya dan 
də vət olun muş  Kris ti na Da ni li na-
dır.

Xa tır la daq ki, Ər şad Ələk bə rov 
Ru si ya da, Qa za xıs tan da ta ma-
şa lar qo yub. Bu, onun Aka de mik 
Rus Dram Teat rı ilə ilk əmək daş-
lıq təc rü bə si de yil. Bun dan əv-
vəl teatr da Yev ge ni İones ko nun 
“Kral ölür” pye si əsa sın da “Mə-
ra sim” ta ma şa sı nı səh nə ləş di rib.

Re jis so run söz lə ri nə gö rə, 
“Mən, sən, o və te le fon” ta ma-

şa sı uni ver sal, ba şa dü şü lən və 
ta ma mi lə hər yaş da olan ta ma-
şa çı la rın hiss edə bi lə cə yi bir he-
ka yə dir.

“De yə bi lə rəm ki, da rıx dı rı-
cı ol ma ya caq! Gənc akt yor la rın 
ço xu nu ta ma şa çı lar ilk də fə gö-
rə cək, bir çox la rı ye ni dən kəşf 
olu na caq. Bir söz lə, bu, kəşfl  ər 
ta ma şa sı ola caq”  de yən re jis sor 
da ha çox in san hiss lə ri nin səh nə 
ifa də si ni sa də şə kil də ver mə yə 
ça lış dı ğı nı ya da sa lıb.

“Azad Şuşa” ilə başlayan mövsüm
Ağ dam Döv lət Dram Teat rı 
sent yab rın 21-də ye ni 
möv sü mü “Azad Şu şa” 
əsə ri ilə açıb. 

Şə hid ailə lə ri və qa zi lə rin 
də də vət olun du ğu ta ma şa-
nın nü ma yi şi Azər bay can əs-
gə ri nin mərd lik və ye nil məz-
li yi nin dol ğun və mü kəm məl 
ifa də si ilə yad da qa lıb.

Ta ma şa nın mətn müəl li fi  Sa hib İb ra him li, qu ru luş çu re jis so ru Kə rim 
Hə sə nov Qa ra bağ uğ run da ge dən ölüm-di rim sa va şın da qəh rə man 
oğul və qız la rı mı zın gös tər di yi rə şa də ti səh nə di li ilə yük sək pe şə kar-
lıq la ifa də et mə yə nail olub lar. Qu ru luş çu rəs sa mı Müş fi q Qa ra yev, 
mu si qi tər ti bat çı sı El şən Cə fə rov dur.

Və tən pər vər lik ruh lu ta ma şa da rol la rı  El mir Hüm bə tov, Kə rim 
Hə sə nov, Xə ya lə Xu da da to va, Fər had Fər had za də və Zöh rab 
İma ma lı yev ifa edir lər.

Pantomima Teatrı yeni mövsümü açır
Döv lət Pan to mi ma Teat rı nın 
kol lek ti vi sent yab rın 24-də 
“De ja vü” ta ma şa sı ilə 30-cu 
möv sü mə start ve rə cək.

Ar tıq ne çə il lər dir teat rın re-
per tuarın da olan və ma raq la 
iz lə ni lən ta ma şa nın müəl lifl  ə-
ri Sə bi nə Ha cı ye va və Bəh-
ruz Əh məd li dir. On lar həm 
də səh nə əsə ri nin qu ru luş çu 
re jis so ru və rol la rın ifa çı la rı dır. Mu si qi tər ti bat çı sı Əmək dar ar tist El-
man Rə fi  yev dir.

Qeyd edək ki, iki akt yo run iş ti rak et di yi səh nə əsə ri ki şi və qa dın 
mü na si bət lə rin dən bəhs edir.

alın ma yıb. Re jis sor ta ma şa çı dan 
re jis sor dan, ya ra dı cı lıq dan ge-
dir sə və re jis sor bu və ziy yət də 
mə nə rol ver mir sə, təq sir ye nə 
mən də dir. İs tər re jis sor, is tər 
akt yor özü nün, ta ma şa çı sı nın 
düş mə ni de yil axı. Yax şı re jis sor 
is tə yər ki, ta ma şa sın da yax şı 
akt yor oy na sın, elə akt yor da... 

– Lap re jis sor ki mi da nı şır sı-
nız. Nə əcəb qu ru lu şa cəhd 
gös tər mir siz. Axı bu ten den si-
ya da ge niş ya yı lıb.

əsə bi lə şib qur muş dum, da ha 
tək rar la ma dım (gü lür). Çün ki 
mən akt yo ram, akt yor ki mi də 
qal maq is tə yi rəm. 

“Tamaşaçı “nə baş verir”ə 
yox, “necə baş verir”ə 

baxmağa gəlir. Nə sualına 
cavab axtaran sirkə gedir. Biz 
nə qədər çalışsaq da, istənilən 
performansları sirkdən yaxşı 
edə bilmərik. Amma teatrın 

üstünlüyü ondadır ki, səhnədə 
insan var və o, duyğularının 

dilində danışa bilir”

Gəncəli kuklaçılar Bakıda
Sent yab rın 20-də Gən cə Döv lət Kuk la Teat rı nın kol lek ti vi Ba kı ya bir-
gün lük qast rol sə fər lə ri çər çi və sin də Ab dul la Şaiq adı na Azər bay-
can Döv lət Kuk la Teat rın da da hi Üze yir Ha cı bəy li nin “O ol ma sın, bu 
ol sun” ope ret ta sı nı şə hid və qa zi öv lad la rı üçün nü ma yiş et di rib lər. 

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi-
tə si nin tə şəb bü sü ilə baş tu tan 
nü ma yiş dən ön cə  Azər bay ca nın 
əra zi bü töv lü yü uğ run da şə hid 
olan Və tən oğul la rı nın ru hu bir 
də qi qə lik sü kut la yad olu nub.

Bir his sə li uşaq ta ma şa sı nın 
qu ru luş çu re jis so ru  Es to ni ya da 
ya şa yan “Av şar” kuk la teat rı nın 
rəh bə ri, Əmək dar ar tist Rauf Av-

şa rov, qu ru luş çu rəs sa mı Xa ti rə 
Av şa ro va, kuk la çı rəs sa mı Rə va-
nə Ya qu bo va dır.  Rol la rı Sə məd 
Xa nəh mə dov, Nər min Şə ri fo va, 
El mar Və li yev, Zül fi y yə Əli ye va, 
Ye ga nə Məm mə do va ifa edir di-
lər. 

Xa tır la daq ki, Gən cə Döv lət 
Kuk la Teat rı bu ta ma şa ilə özü-
nün 37-ci möv sü mü nü açıb.
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İslam mədəniyyətində birgəyaşayış təcrübəsi
Bakıda beynəlxalq simpozium keçirilib

20-21 sent yabr ta rix lə rin də Ba kı da Azər-
bay can İla hiy yat İns ti tu tu (Aİİ), Mə nə vi 
Də yər lə rin Təb li ği Fon du (MDTF), Kı rık ka le 
Uni ver si te ti nin İs lam elm lə ri fa kül tə si və 
İs lam Öl kə lə ri Təd qi qat Mər kə zi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə “İs lam mə də niy yə tin də 
bir gə ya şa yış təc rü bə si” möv zu sun da 
bey nəl xalq sim po zium ke çi ri lib.

Tədbirinaçılışındatorpaqlarımızınqorun
ması uğrunda şəhid olanların ruhuna hör
mətəlamətiolaraqQurantilavətedilib.
TədbirdəçıxışedənAİİnin rektoru,do

sent Aqil Şirinov müasir dünyada birgə
yaşayış çərçivəsində ortaya çıxan böyük
problemlərinəsasamillərindənbirininmil
li,irqivədinimüstəvidəartanayrıseçkilik
olduğunubildirib.Qeydedibki,etiqadvə
məzhəbzəminindəbaşverənayrıseçkilik
vəmünaqişələrelmvəirfandanuzaqolan
bəzidiniqruplarımüsəlmandünyasınayö
nəldilmiş planların könüllü iştirakçılarına
çevirir: “Bütün bunlar bizi İslamŞərqində
vəmədəniyyətindəbirgəyaşayış ənənəsi
ni, tarixi təcrübələri,HəzrətMəhəmmədin
həyat fəlsəfəsinəbağlıprinsipləriyenidən
gözdənkeçiribtəhliletməyə,İslammədə
niyyətinin şifrələrini və bu mədəniyyətin
müqəddəsmətnlərinidoğruoxumağasövq
edir”.
Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun ic

raçıdirektoru,ilahiyyatüzrəfəlsəfədoktoru
Mehman İsmayılov İslamın əsas qaynaq
larından nümunələr gətirərək birgəyaşa
yışməsələsinətoxunub.Bildiribki,sonrakı
dövrlərdə, xüsusəndəsonbirneçəəsrdə
Qərb mədəniyyətinin hakim mədəniyyətə
çevrilməsi, İslammədəniyyətininbuböyük
ənənə və təcrübəsinə kölgə salıb, dinimiz
ekstremizm, radikalizm və s. qavramlarla
birgə anılmağa başlanıb. “İslammədəniy
yətininbirparçasıolanAzərbaycandakeç
mişdən bu günə çox zəngin birgəyaşayış
ənənələrinə sahibdir. Etnik, mədəni, dini,
məzhəb və s. cəhətdənmüxtəlifiyin oldu
ğu ölkəmizdəki birgəyaşayış mühiti bəşə
riyyətin birgəyaşayışına öz töhfəsini verir.
Bumühit,sadəcə,qanunlaradeyil,həmdə
kökləri dərində olan böyük mirasa söykə
nir”,deyəoqeydedib.
KırıkkaleUniversiteti İslamelmləri fakül

təsinindekanı,professorMevlütErtenqeyd
edibki, İslammədənimühitininbirgəyaşa
yışla bağlı bir çox dəyərə və zəngin tarixi
təcrübələrə sahib olduğunun şahidləriyik.
O, qloballaşma dövründə ksenofobiyanın
mədəniyyətlər və dinlər arasında dialoqun
inkişafına ciddi təhdid olduğunu vurğula
yaraqbildirib ki, bumeyil dünyada sülhün
və sabitliyin pozulmasında maraqlı olan
radikal, terrorçu qüvvələr tərəfindən dəs
təklənir. Bu təhdidin qarşısını almaq üçün
tolerantlığın, dialoqun, əməkdaşlığın və
həmrəyliyingücləndirilməsiböyükəhəmiy
yətdaşıyır.Bubaxımdan,Azərbaycanınro
luxüsusivurğulanmalıdır.

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitə
sininsədri, fəlsəfəelmləridoktoruMübariz
QurbanlıAzərbaycanda birgəyaşayış ənə
nəsi,millimənəvimiras və dövlət siyasəti
barədədanışıb.Obildiribki,dininsanların
mənən zənginləşməsində geniş təsir im
kanlarınamalikdir: “Dinin insanların həya

tındakı rolunu danmaq, funksiyalarından
düzgün faydalanmamaq, habelə ondan
suiistifadə hallarına yol vermək dövlət və
cəmiyyətqarşısındayeniproblemlərvətəh
lükələryaradabilər.
İslam Azərbaycan xalqının millimənəvi

dəyərlərindən biri, onun tarixinin ayrılmaz
hissəsidir. Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən böyük peşəkarlıq və həssaslıq
la hazırlanan, millimənəvi dəyərlərə qayı
dışınəsasınıqoyan,xalqınkeçmişinə,milli
adətənənələrinə, dininə dövlət səviyyəsin
dəqayğıgöstərən,ölkədədinietiqad,inanc
azadlığını tam təmin edən dövlətdin mü
nasibətləri modeli Prezident İlham Əliyev
tərəfindənuğurladavametdirilir.Birinci vit
seprezidentMehribanƏliyevanın rəhbərlik
etdiyiHeydərƏliyevFondununhəmölkəda
xili,həmdəölkəxaricindəkidiniabidələrin,
ibadətevlərinintəmirvəbərpaolunmasında,
dinimədəni irsimizin qorunub saxlanması,
millimənəvidəyərlərimizindünyada tanıdıl
ması,habelədiniabidələrinbərpasınaqayğı
göstərilməsindəəvəzsizxidmətlərivar.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin

müavini, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Fuad
Nurullayev qeyd edib ki, dinimiz təkcəmü
səlmanlaraqayğıgöstərməyibuyurmur:“Di
nimizdinindənasılıolmayaraqehtiyacıolan
bütünşəxslərəyardımetməyiəmredir.Birgə
yaşayış,dinlərarasıqardaşlıq,dostluqməhz
buəməllərüzərindəqurulur,formalaşır.“Əl
Bəqərə”surəsindəqeydedilirki,dindəməc
buriyyət yoxdur.Yəni, ayinləri kiməsəməc
burisurətdəqəbuletdirməkolmaz.İslamda,
həmçinindigərdinlərəmənsubşəxsləriniba
dətyerlərinəhörmətləyanaşmaqbuyurulur.
Belədəyərlər,təkcəinsanlararasındadeyil,
eyni zamandadövlətlərarasımünasibətlərin
tənzimlənməsindəböyükroloynayır”.

MilliMəclisindeputatı, ilahiyyatüzrə fəl
səfədoktoruCeyhunMəmmədovqeydedib
ki,birgəyaşayışsağlamictimaimünasibət
lərmühitinin formalaşması, fərdi və sosial
plandatəhlükəsizliyintəminolunmasıüçün
əvəzedilməzdəyərdir.Təsadüfideyilki,bir
gəyaşayış demokratik və multikultural cə
miyyətimizin əsas dəyərlərindən biri kimi,
ölkəmizüçündəəhəmiyyətigedərəkartan
məsələlərdəndir.

Simpoziumda daha sonra İzmir Katip
Çelebi Universitetinin rektoru Safet Kö
se,“NurMübarək”MisirİslamMədəniyyəti
Universitetinin rektoruMəhəmmədəlŞəh
hat əlCindi, Müsəlman İnstitutunun sədri
SahibzadaSultanAhmedAli,Bolqarİslam
AkademiyasırektorununköməkçisiRustem
Gilmutdinov, Bakı Dağ Yəhudiləri Dini İc
masınınsədriMilixYevdayevvəBakıBey
nəlxalqMultikulturalizmMərkəzininaparıcı
məsləhətçisiArazQurbanovçıxışediblər.

***
Simpoziumunikincigünüpaneliclaslarla

davamedib.BağlanışmərasimindəAİİnin
rektoru Aqil Şirinov tədbirdə iştirak edən
elmadamlarınatəşəkkürünübildirib.Qeyd
edibki,simpoziumdadinlənilənvəbirgəya
şayışənənəsininmüxtəlifaspektləriniözün
dəehtivaedənmövzulardaməruzələrkitab
şəklindəçapolunacaq.
Vurğulayıb ki, məruzələrdən də məlum

olduğukimi, İslamdünyasında tarixənbir
gəyaşayış mövcud olub. Bu ənənənin ən
gözəlnümunəsiölkəmizdədir.Azərbaycan
da müxtəlif dinlərin, konfessiyaların, fərqli
məzhəblərin nümayəndələri birlikdə yaşa
yır.
KırıkkaleUniversiteti İslamÖlkələriTəd

qiqat Mərkəzinin müdiri, professor Zeke
riyaAkman simpoziumda müxtəlif dinlərin
vəməzhəblərinnümayəndələrininiştirakını
diqqətəçatdıraraqqeydedibki,bunümu
nədəAzərbaycandaolanbirgəyaşayışənə
nəsininşahidiolduq.
Simpoziumunsonundaqonaqlarahədiy

yələrtəqdimolunub.
Xatırladaqki,ikigündavametmişbeynəl

xalq simpoziumda 100dən çoxməruzəçi
ninçıxışları10paneldədinlənilib.

İstedadlı teatr rejissoru və təşkilatçısı
Bu il ta nın mış teatr təş ki lat çı sı və re jis sor, sə nə tə ül vi tel lər lə 
bağ la nan Əmək dar in cə sə nət xa di mi Mə bud İs ma yıl za də nin 
ana dan ol ma sı nın 95 il li yi dir. 

Məbud İbrahim oğlu İsmayılzadə 24 mart 1927ci ildə Zər
dabrayonundadünyayagözaçıb.Erkənçağlardanteatrama
raq göstərir. Əmək fəaliyyətinə 1942ci ildə, on beş yaşında
ikənZərdabteatrındabaşlayır.Məbudİsmayılzadə1946cıildə
AzərbaycanDövlətTeatrİnstitutununRejissorluqfakültəsinəqə
bulolunur.1951ciildəinstitutubaşavururvəeləhəminilRes
publikaXalqYaradıcılığıEvinindirektorutəyinolunur.24yaşlı
gəncmədəniyyətinaparıcısahələrindənbiriolanbutəşkilata20
ilrəhbərlikedir.O,bumüddətərzində“Çinar”,“Şur”kimiməşhur
kollektivlərin, 30dan çox xalq teatrının yaranması, respublika
miqyaslıbayram,şənlik,festivalvəmüsabiqələrinkeçirilməsinin
əsastəşkilatçılarındanolur.

Araşdırmalarda Məbud
İsmayılzadənin təşkilatçı
lıq sahəsində xüsusi iste
dad sahibi olduğu bildirilir.
1954cü ildə minlərlə hə
vəskar ifaçının iştirak etdi
yi ilk teatrlaşdırılmış xalq
yaradıcılığı bayramının,
1955ci ildə Respublika
bədii özfəaliyyət baxışı
nın,1961ci ildə IIIAşıqlar
Qurultayının təşkilatçısı,
1959cuildəMoskvadake
çirilən “Azərbaycan mədə
niyyəti ongünlüyü” çərçi
vəsində xalq yaradıcılığı

bölməsinin quruluşçu rejissoru olub. Bu tədbirlər o zaman
özününrəngarəngliyinəvərejissoryozumunagörətamaşaçı
lartərəfindənmaraqlaqarşılanıb.Ammabədxahlaronaişini
davametdirməyəimkanvermirlər.Oözərizəsiiləişdənçıxır.
1972ciildəMədəniyyətNazirliyininAbidələrinvəmuzeylərin
qorunmasıidarəsininrəismüavinitəyinedilir.BirilsonraLən
kəranDövlətDramTeatrıaçılır.M.İsmayılzadəteatrarəhbər
göndərilir.
Bununladaonunhəyatınınikincivədahamaraqlıdövrübaş

layır. Yeni yaradılan teatrın qayğıları həddindən artıq olur. İlk
olaraq teatr üçün ayrılan mədəniyyət evinin binasını peşəkar
teatrməkanınauyğunlaşdırmaq lazımgəlir.Aliməktəbibitirən
birqrupgəncmütəxəssisinLənkəranteatrınaişləməyəgəlməsi
sevindirici,həmdəböyükməsuliyyətyaradırdı.Onlarınmənzillə
təminolunması,sosialproblemlərininhəllionundiqqətmərkə
zindəolur.BütünbuçətinliklərozamanM.İsmayılzadəninvəo
dövrdəmədəniyyətnaziriolanZakirBağırovunköməkliyisayə
sindəözhəllinitapır.
M.İsmayılzadənin Lənkəran Dövlət DramTeatrına rəhbərliyi

dövründəkollektivbirçoxuğurlaraimzaatır,respublikanınqa
baqcılteatrlarındanbirinəçevrilir.
Əməyi yüksək qiymətləndirilən M.İsmayılzadə 1979cu ildə

“Əməkdarincəsənətxadimi”fəxriadınalayiqgörülür.Dahason
ra sənətkarbir neçəçağırışLənkəranŞəhərXalqDeputatları
Sovetinindeputatıseçilir.Mədəniyyətsahəsindəgöstərdiyixid
mətlərəgörəAzərbaycanSSRAliSovetininfəxrifərmanlarıilə
təltifedilir.
UğurlufəaliyyətyolukeçənsənətkarbirmüddətsonraBakıya

dönür.AzərbaycanKonsertBirliyininbədiirəhbəritəyinolunur.
Birbirindənmaraqlı teatrlaşdırılmış konserttamaşalar hazırla
yır.Bukonsertlərhaqqındadövrimətbuatsəhifələrindəmaraqlı
informasiyalar dərc edilir. Azərbaycan Televiziyasında rənga
rəngverilişlərhazırlanaraq ictimaiyyətə təqdimolunur.O,eyni
zamandagənc istedadlarınüzəçıxarılmasınavə tanınmasına
böyükəməksərfedir.
M.İsmayılzadə ömrünün ahıl çağında da rejissor fəaliyyətini

davametdirib.BöyüktürkədibiNazimHikmətin100illikyubileyi
(2002)ərəfəsindəŞuşaDövlətMusiqiliDramTeatrındadrama
turqun“Bayramınbirincigünü”tamaşasınaquruluşverib.
SənətlənəfəsalanMəbudİsmayılzadə17sentyabr2004cü

ildəvəfatedib.
SavalanFərəcov

“Şu şa nın abi də lə ri” rub ri ka-
sın da mə də niy yət pay tax tı-
mı zın ta ri xi-mə də ni ti ki li lə ri 
haq qın da söz aç ma ğa da-
vam edi rik.

Qara Böyükxanım qəsri
Şuşa şəhərinin mərkəzində

yerləşən tarixi tikililərdən biri
Qara Böyükxanım qəsri və ya
Qara Böyükxanım bürcüdür.
Qarabağ xanlığı tarixinin ilk
araşdırıcılarından olan Mirzə
Adıgözəlbəyinməlumatınagö
rə, Pənahəli xanın hakimiyyəti
dövründəŞuşadaxanailəsinin
üzvləri üçün geniş binalar və
hündürsaraylarinşaedilmişdi.
Şuşa qalasında tikilmiş qəsr
lərdən yalnız ikisi dövrümüzə
çatıb ki, onlardan biri qalanın
cənubşərq tərəfində yerləşən
Qara Böyükxanım qəsri, digə
ri isə dərin yarğan yanındakı
qaya kənarında ucalan Pəna
həli xanın qəsridir. Qara Bö
yükxanım qəsrinin giriş qapısı
üzərindəki kitabədə onun hicri
1182ciildə(1768)inşaedilmə
sigöstərilib.
Şuşa qalasındakı qəsrlərin

özünəməxsus memarlıq xü
susiyyətləri qədim dövrlərdən
səyyahlar və şəhərin qonaqla
rınındiqqətinicəlbedib.Məsə
lən,XIXəsrinortalarında“Qaf
qaz”qəzetiyazırdı:“Şəhərdəki
müxtəlifevlərvəyaşayışbina

larıarasındaxanailəsiüzvləri
nin yaşadığı qəsrlər o dəqiqə
diqqət çəkir.Onlar özünəməx
sus xarakterə malikdirlər. On
ları künclərində dairəvi qüllə
lər olan hündür divarlar əhatə
edir”.
Şuşa qəsrlərinin həcmmə

kan və plan formalaşmasının
həllinə Ağdamdakı Şahbulaq
qalasının memarlıq xüsusiy
yətləri təsirgöstərib.Şahbulaq
qəsrindəolduğukimi,buqəsr
lərindəgirişlərişimalistiqamə
tindəyerləşir.Birbaşagirişdən
müdafiəolunmaqüçünqapının
qarşısında keçidə malik priz
mavarı örtüklə tamamlanan
qülləucaldılıb.
Saraykompleksinədaxilolan

birmərtəbəliyaşayışvəxidməti
tikililər binanın daxili perimetri
boyunca yerləşdirilib. Onların
damında1.5metrhündürlükdə
qəsrin divarlarında mazğallar
yerləşdirilib. Bununla da yaşa
yış binalarının damı müdafiə
meydançalarınaçevrilib.
Şimal istiqamətində yerləşdi

rilmişəsasgirişqapısıİbrahim
xəlilxansarayındaolduğukimi
həll edilsə də, burada qabağa
çıxanprizmaşəkillihəcmikimər
təbəlidir.Onun ikincimərtəbəsi
həyətinyanlarındayerləşəndaş
pilləkənə aparır. Otaqların di
varlarıvətağvarıtavanlarıdivar
rəsmləriiləbəzədilib.

QaraBöyükxanımqəsrkomp
leksiniəhatəedənqaladivarla
rının yuxarı qalxdıqca daralan
qüllələri ikiyarusludur. Qüllələr
günbəzvarıörtüyəmalikdir.Sa
ray binasının həm tavan, həm
dədivarhörgüsüyaxşıyonulub.
Qara Böyükxanım qəsri ölkə

əhəmiyyətli memarlıq abidəsi
kimi Mədəniyyət Nazirliyi tərə
findənqeydiyyataalınıb.

Firidun bəy 
Köçərlinin evi

Azərbaycanın görkəmli
maarif xadimi, pedaqoq, ədə
biyyatşünas, publisist Firidun
bəy Köçərlinin (18631920)
eviXIXəsrdəKöçərliməhəllə
sindəyaşıllıq içərisində tikilib.
Şəhərinnisbətənyuxarıhissə
sindəyerləşənbubinadayerli
memarlıqüslubunauyğunola
raqinşaedilib.Birmərtəbəliti
kilibirneçəotaqdan ibarətdir.
BinanınfasadındaŞuşayaxas
olan “tikişdoldurma üslubu”
saxlanılıb.
Ölkə əhəmiyyətli memarlıq

abidəsi kimi Mədəniyyət Na
zirliyi tərəfindən qeydiyyata
alınan F.Köçərlinin evi Şuşa
şəhərinin işğalından sonra er
məni vandalları tərəfindən da
ğıdılıb. Şəhər azad edildikdən
sonrabinanınxarabalıqlarıaş
karedilib.

Yuxarı Gövhər ağa 
məscidinin mədrəsəsi
Yuxarı Gövhər ağa məscidi

1883–1884cü illərdə İbrahim
xəlil xanınqızıGövhərağanın
tapşırığı ilə memar Kərbəlayı
SəfixanSultanhüseynoğluQa
rabaği tərəfindən inşa edilib.
İndiki məscidin yerində hələ
Şuşaşəhərininəsasınıqoymuş
Pənahəlixanındövründəqarğı
vəqamışdaninşaedilmişməs
cidolub.Pənahəliхanın tikdir
diyibuməscid1768ci ildə İb

rahimxəlilxantərəfindəndaşla
yenidəninşaedilib.Dahason
rabuməscidinyerindəmüasir
dövrümüzəqədərgəlib çatmış
YuxarıGövhərağaməscidiki
mitanınanhəminbinainşaolu
nub.
XIX əsrin sonlarında Yuxarı

Gövhər ağa məscidində aparı
lanyenidənqurmaişlərizamanı
məscidinön tərəfində ikimərtə
bəli mədrəsə inşa edilib. Yerli
daşdantikilənmədrəsəninikinci
mərtəbəsində taxtadan eyvan
larquraşdırılıbvədərsotaqları
kimi istifadəedilib.XXəsrinbi
rinci yarısında dini məbədlərin
fəaliyyətinəqadağalarqoyuldu

ğuzamanmədrəsəninşimalvə
şərqhissəsi tamamilə sökülüb.
Mühafizəolunanqərbtərəfiisə
XXəsrin ikinci yarısındabərpa
edilib.
Yuxarı Gövhər ağa məscidi

ninmədrəsəsi ölkəəhəmiyyətli
abidə kimi dövlət qeydiyyatına
alınıb.

Xanlıq Muxtar 
karvansarası

Şuşa şəhəri yarandığı gün
dənyerlivəxaricitacirlərintez
tez üz tutduqları məkan olub.

Şuşaya gələn tacirlərə bəzən
birgünbəsetmirdi.Onagörədə
onlar Şuşada gecələməli olur
dular.Bununüçünşəhərdəkar
vansaralar fəaliyyət göstərirdi.
Azərbaycanın digər şəhərlərin
dəolduğukimi,Şuşadadakar
vansaralar ikimərtəbəliolmaqla
vahid üslubda inşa edilirdi. Bi
rinci mərtəbənin həyətə baxan
bir hissəsindən tacirlərin yük
heyvanlarını saxlaması üçün
tövləkimi istifadəedilir,küçəyə
baxanhissəsində isədükanvə
emalatxanalar yerləşirdi. Kar
vansaraların ikinci mərtəbəsin
dəki otaqlar, adətən, tacirlərin
istirahəti və onların mallarının

saxlanılmasıüçünnəzərdətutu
lurdu.BubaxımdanXVIIIəsrdə
Xanlıq Muxtar tərəfindən Şuşa
şəhərinin indikiM.F.Axundzadə
küçəsində tikilmiş eyniadlı kar
vansaraxüsusiləseçilirdi.
Xanlıq Muxtarın kimliyi ba

rədə mənbələrdə ətrafı məlu
mat olmasa da, karvansaranın
“Rasta” bazarının başında, şə
hərin mərkəzində inşa edilmə
sindənbəlliolurki,o,şəhərinta
nınmışşəxslərindənimiş.Onun
xan sarayında xidmət etməsi
barədədəməlumatlarvar.

Xanlıq Muxtar karvansarası
birmərtəbəli inşa edilib, əsas
küçələrəaçılanpəncərəvəqa
pıları iri ölçüdə həll olunub.Ti
carət yeri kimi istifadə edilən
binanındaxiliotaqlarıanbarvə
yaşayışüçünnəzərdətutulub.
Karvansara ölkə əhəmiyyət

li tarixmədəniyyət abidəsi kimi
qeydiyyata alınıb. Şuşa şəhəri
1992ci ildə ermənilər tərəfin
dən işğaledildikdənsonrakar
vansaradakı İslam elementləri
vəərəbdilindəkiyazılarerməni
xaçıvəyazısıiləəvəzlənib.

Hazırladı: 
NurəddinMəmmədli

“Şuşanın abidələri” 
VI yazı



asudə
www.medeniyyet.az

№70 (1943)
23 sentyabr 2022 7 Azərbaycan

24 sent yabr 1977 – Ta nın mış şair, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Əh məd Cə mil (Əh məd Sət tar oğ lu Cə mil za də;  20.10.1913 – 
1977) və fat edib. Ədə bi nəşr lər də müx tə lif və zi fə lər də ça lı şıb. 
Rus di lin dən ədə bi tər cü mə lər edib.

25 sent yabr 1890 – Folk lor şü nas alim, Əmək dar mə də niy-
yət iş çi si Əbül qa sım Nur məm məd oğ lu Hü seyn za də (1890 – 
2.9.1988) ana dan olub.

25 sent yabr 1896 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Ser gey Mit ro fa no viç Ye fi  men ko (1896-1971) ana dan olub. 
1927-ci il dən Döv lət Rus Dram Teat rın da rəs sam və baş rəs-
sam iş lə yib, Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. 

25 sent yabr 1906 – Azər bay ca nın və Türk mə nis ta nın Əmək-
dar ar tis ti, ope ra mü ğən ni si Xan lar Məm məd oğ lu Haq ver di yev 
(1906 – 5.12.1980) Ağ dam ra yo nu nun Se yid li kən din də do ğu-
lub. Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da ça lı şıb. 1930-cu il lər də 
Türk mə nis tan da Ope ra və Dram Teat rı nın ya ra dıl ma sın da bö-
yük xid mət lə ri olub.

25 sent yabr 1906 – Xalq ar tis ti Sol maz (Ni na) Or lins ka ya 
(1906-1973) ana dan olub. Tifl  is Azər bay can teat rın da ça lı şıb, 
1933-cü il dən Gən cə Dram Teat rı nın akt ri sa sı olub. 

25 sent yabr 1910 – Xalq ar tis ti Ser gey İliç Ya ku şev (1910-
1995) Həş tər xan da do ğu lub. 1948-ci il dən Döv lət Rus Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub.

25 sent yabr 1913 – Xalq rəs sa mı, Döv lət mü ka fat la rı laureatı 
Nüs rət Möh sün oğ lu Fə tul la yev (1913 – 1.10.1987) Lən kə ran 
ra yo nun da do ğu lub. 1935-ci il dən Aka de mik Mil li Dram Teat rın-
da ça lı şıb, teat rın baş rəs sa mı olub. 

25 sent yabr 1913 – Ya zı çı Şə mis tan Yu sif oğ lu Əs gə rov 
(1913-1985) ana dan olub. Ki tab la rı: “Müs tən tiq Cəb ra yı lov”, “İt-
miş gül lə”, “Üç düş mən” və s. 

25 sent yabr 1928 – Ki no re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di-
mi, Döv lət mü ka fa tı laureatı Arif Ha ca ğa oğ lu Ba ba yev (1928 
– 26.8.1983) Ba kı da do ğu lub. Film lə ri: “Uşaq lı ğın son ge cə si”, 
“Gün keç di”, “Ar xa dan vu ru lan zər bə”, “Al ma al ma ya bən zər”, 
“Bi ri si gün, ge cə ya rı sı...” və s.

25 sent yabr 1929 – Ki tab xa na şü nas alim Ta cəd din Fər had 
oğ lu Qu li yev (1929-2005) Go ran boy ra yo nu nun Zey və kən din-
də ana dan olub. Res pub li ka Ki tab xa na Kol lek to ru nun di rek to ru, 
BDU-nun ka fed ra mü di ri iş lə yib. 

25 sent yabr 1935 – Ta nın mış ədə biy yat şü nas, fi  lo sof Asif 
Qa sım oğ lu Əfən di yev (Asif Ata; 1935 – 6.6.1997) ana dan olub. 
“Dairə lər”, “İn san yo lu”, “Ta ri xə çat maq” və d. fəl sə fi -bə dii əsər-
lə rin müəl li fi  dir.

25 sent yabr 1984 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki no re jis sor 
Zey nəb Ta lıb qı zı Ka zı mo va (27.12.1912 – 1984) və fat edib. 

26 sent yabr 1936 – Əmək dar ar tist, ta nın mış rəq qas Ka mil 
Hə ni fə oğ lu Da da şov (1936 – 15.10.2016) Ba kı nın Nov xa nı 
kən din də ana dan olub.

26 sent yabr 1951 – Xalq ar tis ti Ra miz Sol tan oğ lu Məm mə-
dov (1951 – 21.3.2021) ana dan olub. Aka de mik Mu si qi li Teatr da 
ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, fi lm lər də (“Al ma al ma ya bən-
zər”, “Ya lan”) çə ki lib.

26 sent yabr 1961 – Gör kəm li mü ğən ni, Azər bay can pro fes-
sional vo kal mək tə bi nin ba ni si, SS Rİ Xalq ar tis ti Bül bül (Mur tu-
za Mə şə di Rza oğ lu Məm mə dov; 22.6.1897 – 1961) və fat edib. 
Azər bay can Döv lət Kon ser va to ri ya sı nın pro fes so ru olub, xalq 
mu si qi si ni öy rə nən el mi-təd qi qat ka bi ne ti ni ya ra dıb.

26 sent yabr 1967 – Əmək dar ar tist Na ğəd din Ağar za oğ lu 
Məm mə dov (1967 – 22.5.2019) Göy göl ra yo nun da do ğu lub. 
Gən cə Döv lət Kuk la Teat rı nın akt yo ru olub.

26 sent yabr 2002 – Əmək dar ar tist, vo kal çı (sop ra no) Ma ri ya 
Ser ge yev na Ti ta ren ko (27.3.1917 – 2002) və fat edib. Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın so lis ti olub.

26 sent yabr 2008 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, ki noope ra tor 
Şə rif  İs ma yıl oğ lu Şə ri fov (13.10.1938 – 2008) və fat edib. Film-
lə ri: “Yol əh va la tı”, “Əzab lı yol lar”, “Qə rib cin lər di ya rın da” və s. 

26 sent yabr 2011 – II Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi-Yar mar-
ka sı nın açı lı şı ke çi ri lib. Sər gi-yar mar ka 30 sent yab ra dək da vam 
edib.

26 sent yabr 2019 – Ta nın mış mü ğən ni Cə fər Ağaəli oğ lu 
Beh bu dov (17.8.1951 – 2019) və fat edib.

26 sent yabr 2021 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, bəs tə kar Adil 
Mu sa oğ lu Bə bi rov (15.2.1934 – 2021) və fat edib. Öm rü nün son 
il lə ri ni Ka na da da ya şa yıb.

27 sent yabr 1930 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ni na Qri qor-
yev na Fi şe va (1930 – 29.8.2010) Ba kı da ana dan olub. Öm rü nü 
ar xiv işi nə həsr edib, 1959-2009-cu il lər də Azər bay can Res pub-
li ka sı Döv lət Fo to-Ki no Sə nəd lər Ar xi vi nin di rek to ru iş lə yib.

27 sent yabr 1931 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, mu si qi şü-
nas, pro fes sor Bil qe yis Mir Əb dül Qə ni qı zı Qa ra ye va-Məm-
mə do va (1931 – 3.7.2010) ana dan olub. Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sın da (in di ki Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı) pro rek-
tor iş lə yib.

27 sent yabr 2012 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, re jis sor Ra-
fi q Ata ki şi yev (20.5.1940 – 2012) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya, 
Ağ dam, Gən cə teatr la rın da ça lı şıb.

27 sent yabr 2021 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Tey mur İb-
ra him oğ lu Mir zə yev (1936–2021) və fat edib. “Qa ya” vo kal kvar-
te ti nin bə dii rəh bə ri olub.

Dün ya
24 sent yabr 1896 – Ame ri ka ya zı çı sı Fren sis Skott Fits ce-

rald (Fran cis Scott Key Fitz ge rald; 1896 – 21.12.1940) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Cən nə tin bu tə rə fi n də”, “Gö zəl və lə nət lən miş-
lər”, “Bö yük Qets bi” və s.

24 sent yabr 1934 – İn gi lis fan tast-ya zı çı sı Con Bran ner (John 
Ki lian Hous ton Brun ner; 1934-1995) ana dan olub.

25 sent yabr 1765 – Pol şa bəs tə ka rı Mi xail Ogins ki (Mic hal 
Kleofas Ogins ki; 1765–1833) ana dan olub.

25 sent yabr 1897 – Ame ri ka ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No-
bel mü ka fa tı laureatı (1949) Vil yam Folk ner (Wil liam Cuth bert 
Faulk ner; 1897–1962) ana dan olub. “Av qust da işıq”, “Şə hər”, 
“İma rət” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

25 sent yabr 1906 – Rus bəs tə ka rı, di ri jor, pe da qoq Dmit ri 
Dmit ri ye viç Şos ta ko viç (1906 – 9.8.1975) ana dan olub. “Bu run”, 
“Mt sen qə za sı nın le di Mak be ti” ope ra la rı, “Qı zıl əsr”, “İşıq lı bu-
laq” ba let lə ri, 15 sim fo ni ya və s. əsər lə rin müəl li fi  dir. Mosk va 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da Qa ra Qa ra ye vin müəl li mi olub.

26 sent yabr 1888 – Ame ri ka-in gi lis şairi və ya zı çı sı, ədə biy-
yat üz rə No bel mü ka fa tı (1948) laureatı To mas Eliot (Tho mas 
Stearns Eliot; 1888–1965) ana dan olub. XX əsr mo dern poezi-
ya sı nın par laq nü ma yən də lə rin dən bi ri dir.

26 sent yabr 1889 – Al man fi  lo so fu, ek zis ten sializ min ta nın-
mış nü ma yən də si Mar tin Hay de ger (Mar tin Heideg ger; 1889 – 
26.5.1976) ana dan olub.

27 sent yabr 1871 – İtal yan ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel 
mü ka fa tı (1926) laureatı Qra si ya De led da (1871–1936) ana dan 
olub.

Hazırladı: Vüqar Orxan

24-27 sentyabrXatirə təqvimi

Milli Kitabxananın musiqi irsimizə töhfəsi
Azərbaycan bəstəkarlarının not məcmuələri təqdim olunub

Sent yab rın 21-də Mil li Ki tab-
xa na da Üze yir Ha cı bəy li XIV 
Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı 
çər çi və sin də Mə də niy yət Na-
zir li yi və Mil li Ki tab xa na nın bir-
gə la yi hə si üz rə nəşr olun muş  
Azər bay can bəs tə kar la rı nın 
not məc muələ ri nin təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lib.

Ki tab xa na nın di rek to ru Kə rim 
Ta hi rov ümu mi lik də 21 not məc-
muəsi nin təq dim olun du ğu nu və 
bu nəşr lə rin uşaq mu si qi mək təb-
lə ri nin şa gird lə ri, ali mu si qi mək-
təb lə ri nin tə lə bə lə ri, mu si qi şü nas 
alim lər üçün nə zər də tu tul du ğu nu 
qeyd edib. O, ki tab xa na nın hə ya-
ta ke çir di yi mu si qi la yi hə lə rin dən 
da nı şıb, Bey nəl xalq Pet ruç çi Mu-
si qi Ki tab xa na sı ilə olan əmək-
daş lıq haq qın da mə lu mat ve rib, 
Azər bay ca nın gör kəm li bəs tə kar-
la rı nın əsər lə ri nin not la rı nın və 
səs ya zı la rı nın Pet ruç çi Mu si qi 
Ki tab xa na sı nın say tın da yer ləş di-
ril di yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Azər bay can Mil li Kon ser va to-
ri ya sı nın rek to ru, pro fes sor, Xalq 
ar tis ti Si ya vuş Kə ri mi təq di ma tı 
ke çi ri lən nəşr lə rin əhə miy yə tin-
dən bəhs edib, Mil li Ki tab xa na-
nın bu yön də fəaliy yə ti ni yük sək 
qiy mət lən di rib, gə lə cək də xalq 
mah nı la rı, rəqs lər üçün çox lu 
say da ma te rial la rın çap olun ma-
sı nın va cib li yi ni vur ğu la yıb.

Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
rek to ru, pro fes sor Cey ran Mah-
mu do va da təq di ma tın önə min-
dən bəhs edə rək Mil li Ki tab xa-
na nın mu si qi ir si mi zə töh fə si ni 
yük sək qiy mət lən di rib. O, Azər-
bay can bəs tə kar la rı nın əsər-
lə ri nin nəş ri nə, həm çi nin ata sı 
Emin Sa bi toğ lu nun da əsər lə ri-
nin nə fi s tər ti bat lı ça pı na gö rə 
ki tab xa na nın rəh bər li yi nə tə şək-
kür edib.

Ba kı Şə hər Mə də niy yət Baş 
İda rə si nin rəisi İb ra him Əli yev 
ida rə nin ta be li yin də fəaliy yət 
gös tə rən mu si qi mək təb lə rin-
də təd ris də bu və sait lə rə bö-
yük eh ti ya cın ol du ğu nu söy lə-
yib.

Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa-
qı nın ka ti bi, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi, pro fes sor Zem fi  ra Qa fa-
ro va, Üze yir Ha cı bəy li adı na Ba-
kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın el mi 
iş lər üz rə pro rek to ru, pro fes sor 
Gül naz Ab dul la za də, Azər bay-
can Mil li Kon ser va to ri ya sı nəz-
din də Mu si qi Kol le ci nin di rek-
to ru, pro fes sor Na zim Ka zı mov 
mu si qi ilə bağ lı nəşr lə rin ər sə yə 
gəl mə si nə gö rə Mil li Ki tab xa na-
ya tə şək kür edib, be lə nəşr lə rin 
elekt ron va rian tı nın ki tab xa na nın 
say tı va si tə si lə dün ya ya ya yıl ma-
sı nın önə mi ni vur ğu la yıb lar.

Azər bay can Mil li Kon ser va to-
ri ya sı nın el mi iş lər üz rə pro rek-
to ru, pro fes sor La lə Hü sey no-
va bü tün təb rik lə rə qo şu la raq, 

uzun il lər pis və ziy yət də olan 
not nəşr lə ri nin ça pı mə sə lə si nin 
ar tıq sis tem li xa rak ter al dı ğı nı, 
kon ser va to ri ya nın bü tün nəşr-
lə ri nin Mil li Ki tab xa na ya təq dim 
edil di yi ni və vo kal ka fed ra sı 
üçün də və sait lə rin ça pı na eh ti-
yac ol du ğu nu qeyd edib. 

Üze yir Ha cı bəy li nin Ev-Mu ze-
yi nin di rek to ru, not məc muələ-
ri nin re dak to ru, Xalq ar tis ti 
Sər dar Fə rə cov çı xış edə rək la-
yi hə də əmə yi ke çən lə rə tə şək-
kür edib, gə lə cək də Xalq Çal ğı 
Alət lə ri Or kest ri üçün də və sait-
lə rin ha zır la na ca ğı nı söy lə yib.

Təd bi rin so nun da Azər bay can 
Mil li Ki tab xa na sı ilə Ü.Ha cı bəy li 
adı na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı 
ara sın da əmək daş lıq haq qın da 
me mo ran dum im za la nıb. Sə-
nəd də qar şı lıq lı ma raq do ğu ran 
bey nəl xalq la yi hə lər də və proq-
ram lar da bir gə iş ti rak, öl kə üz rə 
bir gə la yi hə lə rin, bir gə el mi təd-
bir lə rin ha zır lan ma sı və hə ya ta 
ke çi ril mə si, gör kəm li bəs tə kar-
la rın, mu si qi xa dim lə ri nin yu bi-
ley lə ri nin qeyd olun ma sı, aka-
de mi ya nın nəşr lə ri nin mü tə ma di 
ola raq Mil li Ki tab xa na ya təq dim 
olun ma sı, bəs tə kar la rın və mu-
si qi xa dim lə ri nin ye ni əsər lə ri nin 
təq di ma tı, ki tab sər gi lə ri nin təş-
ki li və s. nə zər də tu tu lub.

Son da qo naq lar “Mil li mu si qi 
xə zi nə miz dən” la yi hə si çər çi-
və sin də nəşr olu nan not məc-
muələ ri ilə ta nış olub lar.

Sent yab rın 21-də Azər bay can Mət buat Şu ra sın da us tad jur-
na list, ya zı çı-pub li sist Ta hir Ab bas lı nın (1948-2021) “Pub li sis tik 
takt lar” ki ta bı nın təq di ma tı ke çi ril di. Nəşr Ta hir Ab bas lı nın 
və fa tın dan son ra işıq üzü gö rüb.

Təd bir də çı xış edən Mət buat 
Şu ra sı nın səd ri Əfl  a tun Ama şov 
Ta hir Ab bas lı nı pe şə kar, kə sər-
li qə lə mi, özü nə məx sus üs lu bu 
olan və ən əsa sı, pe şə si nə hər 
za man vic dan la ya na şan, mət bu 
sö zün də yə ri ni uca  tu tan jur na-
list lər dən bi ri ki mi ta nı dı ğı nı de-
di. Qeyd et di ki, mər hum jur na list 
bu yük sək pe şə key fi y yət lə ri ni 
uzun il lər ça lış dı ğı mət buat or-
qan la rın da, elə cə də Azər bay-
can Ra diosu və Te le vi zi ya sın da 
fəaliy yə ti döv rün də sü but edib. 
Ta hir Ab bas lı nın jur na list öm rü-
nün son il lə ri “Mə də niy yət” qə ze-
ti ilə bağ lı olub. Təq dim olu nan 
ki tab da onun  “Mə də niy yət” qə-
ze tin də çap edil miş pub li sis tik 
ya zı la rın dan seç mə lər top la nıb. 
Əfl  a tun Ama şov nəş ri ər sə yə 
gə ti rən “Mə də niy yət” qə ze ti nin 
kol lek ti vi nə tə şək kür et di. 

“Mə də niy yət” qə ze ti nin baş 
re dak to ru Vü qar Əli yev təq di-
mat mə ra si mi nin təş ki li nə gö rə 
Mət buat Şu ra sı na min nət dar lı-
ğı nı bil dir di. Qeyd et di ki, Ta hir 
Ab bas lı ya zı la rı na qar şı həd siz 
həs sas bir müəl lif idi. Onun in cə-
sə nət, ədə biy yat, ta ri xi-mə də ni 
irs lə bağ lı ya zı la rı bə dii pub li-
sis ti ka nın də yər li nü mu nə lə ri dir. 
Nəşr də müəl li fi n “Mə də niy yət” 
qə ze tin də 2011-2021-ci il lər də 
dərc olun muş Azər bay can söz-
sə nət ir si ün van lı, bö yük sev gi 
və yük sək pub li sis tik dil lə qə lə-

mə alın mış ya zı la rın dan 55 nü-
mu nə yer alıb. Ki tab da ya zı lar 
“Mu si qi də ob raz la şan lar”, “Söz 
öm rü qa za nan lar”, “Səh nə və 
ek ran fə da kar la rı”, “Rəng lə rin 
dün ya sın dan” və “Ta ri xi yad daş” 
adı ilə beş böl mə də təq dim edi lir.

Mət buat Şu ra sı Ahıl Jur na list-
lər Məc li si nin rəh bə ri, Əmək dar 
jur na list Ta hir Ay dı noğ lu uzun il-
lər dost və həm kar ol du ğu Ta hir 
Ab bas lı haq qın da fi  kir lə ri ni bö lüş-
dü. Bil dir di ki, onu hə yat özü jur-
na lis ti ka ya ha zır la mış dı: “Ta hi ri 
ilk vaxt lar da ta nı dan Azər bay can 
Ra diosun da kı fəaliy yə ti olub. Onu 
son ra te le vi zi ya ya də vət et di lər. 
O, öm rü bo yu sa də hə yat ya şa dı. 
Ta hi rin əziz xa ti rə si həm kar la rı-
nın, onun qə lə mi nin də yə ri ni  bi lən 
oxu cu la rın qəl bin də ya şa ya caq”.

Təd bir də da ha son ra mər hum 
jur na lis ti ya xın dan ta nı yan in san-
lar – AMEA Folk lor İns ti tu tu nun 

şö bə mü di ri Əli Şa mil, “Şu şa” qə-
ze ti nin re dak to ru, təd qi qat çı Va sif 
Qu li yev, dias por fəalı Qə ni mət 
Sə fə rov, “Azər bay can Jur na list lə-
ri nin Həm rəy li yi Ko mi tə si” İc ti mai 
Bir li yi nin səd ri Mə dət Məm mə-
dov, şair-tər cü mə çi Akif Əh məd-
gil, “Xalq qə ze ti”nin əmək da şı 
Na miq Əh mə dov, “Mə də niy yət” 
qə ze ti nin baş re dak tor müavi ni 
Fa riz Yu nis li, qə ze tin əmək daş la-
rı Hə mi də Rüs tə mo va, La lə Azə-
ri və baş qa la rı çı xış edə rək Ta hir 
Ab bas lı nın yük sək pe şə kar lıq və 

in sa ni key fi y yət lə rin dən söz aç dı-
lar, xa ti rə lə ri ni bö lüş dü lər.

Bil di ril di ki, Ta hir Ab bas lı bü-
tün hə ya tı bo yu söz lə nə fəs 
alıb. O, fəaliy yə ti döv rün də hə-
mi şə haqq-əda lə tin car çı sı olub, 
mil li dü şün cə nin yo rul maz təb li-
ğat çı sı ki mi ta nı nıb. Qeyd edil di 
ki, Ta hir Ab bas lı nın hər bir ya zı-
sı pub li sis ti ka dər si dir.

Son da Ta hir Ab bas lı nın qo hu-
mu İl ham Axun dov, oğ lu Üze yir 
Ab ba sov çı xış edə rək ailə lə-
ri adın dan Mət buat Şu ra sı na, 
“Mə də niy yət” qə ze ti nə və təd bir 
iş ti rak çı la rı na tə şək kür lə ri ni bil-
dir di lər.

Qeyd edək ki, “Mə də niy yət” 
qə ze ti nin la yi hə si ola raq “Mü-
tər cim” nəş riy ya tın da işıq üzü 
gö rən ki ta bın tər tib çi si Fa riz Yu-
nis li, re dak to ru Vü qar Əli yev, di-
zay ne ri Ca vid Sər xan bəy li, kor-
rek to ru Sə bi nə Əli ba la qı zı dır.

Xa tır la daq ki, Ta hir Hey dər oğ-
lu Ab bas lı 1948-ci il sent yab rın 
25-də Ağ dam ra yo nu nun Nov-
ruz lu kən din də ana dan olub. 
1958-ci il də ailə si Fü zu li ra yo nu-
nun Əh mə da lı lar kən di nə kö çüb 
və o, 1965-ci il də hə min kənd də 
or ta mək tə bi bi ti rib. Azər bay-
can Döv lət Uni ver si te ti nin (in di-
ki BDU) Jur na lis ti ka fa kül tə si nə 
da xil olub. Tə lə bə ikən, 1971–
1972-ci il lər də “Ba kı” və “Ba ku” 
ax şam qə zet lə rin də kor rek tor iş-
lə yib. 1974-cü il də təh si li ni ba şa 

vur duq dan son ra or du sı ra la rın-
da xid mət edib.

Ta hir Ab bas lı 1977–1994-cü 
il lər də Azər bay can Te le ra dio 
Ve ri liş lə ri Ko mi tə sin də re dak tor, 
bö yük re dak tor, şö bə mü di ri və 
stu di ya di rek to ru və zi fə lə rin də 
ça lı şıb, “Sə hər” proq ra mı nın ya-
ra dı cı la rın dan olub. 1994–2004-
cü il lər də müx tə lif qə zet lər də 
müx bir, şö bə mü di ri və baş re-
dak tor ki mi fəaliy yət gös tə rib.

İs te dad lı pub li sist 2004-cü il-
dən ta le yi ni “Mə də niy yət” qə ze ti 
re dak si ya sı ilə bağ la yıb. Müx bir, 
şö bə mü di ri, re dak tor və zi fə lə-
rin də ça lı şıb. 2016-cı il də yaş la 
əla qə dar tə qaüdə çıx sa da, re-
dak si ya ilə əla qə si ni kəs mə yib, 
diq qət çə kən ya zı la rı qə zet də 
mü tə ma di dərc olu nub. Ma raq lı 
he ka yə və es se lə rin də müəl li fi  
olan Ta hir Ab bas lı 2021-ci il iyu-
lun 18-də və fat edib.

“Qarabağın tarixi” mövzusunda qısa videoçarxlar müsabiqəsi 

Mə də niy yət Na zir li yi “Qa ra ba-
ğın ta ri xi” möv zu sun da qı sa 
vi deoçarx lar mü sa bi qə si da-
vam edir.

Mü sa bi qə nin məq sə di Qa ra ba ğın qə-
dim ta ri xi və zən gin mə də niy yə ti ni təb liğ 
et mək, ya ra dı cı gənc lə rə dəs tək ola raq 
on la rın fəaliy yə ti ni sti mul laş dır maq, ye ni 
ya ra dı cı qüv və lə ri pro se sə cəlb et mək dir.

Mü sa bi qə də Azər bay can və tən daş la rı 
və öl kə miz də daimi ya şa yış ica zə si olan 
bü tün şəxs lər iş ti rak edə bi lər.

Hər iş ti rak çı yal nız bir vi deoçarx la mü sa-
bi qə yə qo şu la bi lər. İş ti rak çı nın yaş məh-
du diy yə ti yox dur. Vi deoçarx lar MP4 və ya 
MOV for ma tın da qə bul edi lir (1920X1080 
öl çü də). Vi deoçarx la rın müd də ti mak si-
mum 3 də qi qə həc min də ol ma lı dır. Vi-

deoçarx lar da is ti fa də edi lən ma te rial la rın 
müəl lif hü quq la rı mə sə lə lə ri ilə bağ lı vi-
deoma te rialın müəl li fi  mə su liy yət da şı yır.

Sə nəd lər okt yab rın 20-dək elekt ron şə-
kil də möv zu nun adı qeyd edil mək lə (“Qa-
ra ba ğın ta ri xi”) me dia@cul tu re.gov.az 
poçt ün va nı na gön də ril mə li dir.

Qa lib lə ri C.Cab bar lı adı na “Azər bay can-
fi lm” Ki nos tu di ya sı nın nəz din də ya ra dıl-
mış Eks pert Şu ra sı müəy yən edə cək.

Qa lib müəl lifl  ər mü va fi q ola raq 1000, 
800 və 500 ma nat məb lə ğin də pul mü ka-
fa tı və dip lom la mü ka fat lan dı rı la caq.

Mü sa bi qə nin qa lib lə ri nin ad la rı no yab rın 
7-dək Mə də niy yət Na zir li yi nin və “Azər-
bay can fi lm” Ki nos tu di ya sı nın sayt la rın da 
(www.cul tu re.gov.az www.azer ba jan fi lm.
az) və “Mə də niy yət” qə ze tin də elan olu-
na caq.

“Publisistik taktlar”
Mətbuat Şurasında mərhum jurnalist

Tahir Abbaslının kitabının təqdimatı keçirilib
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Tarixdə bu gün
Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...

651 il əv vəl...
26 sent yabr 1371-ci il də Ser bi ya əra zi sin də ki Ma rit sa ça yı sa hi

lin də serb, xor vat, bol qar və ma car la rın müt tə fiq or du su ilə Os man lı 
qo şun la rı ara sın da dö yüş olub. Sul tan İl dı rım Bə ya zi din qo şun la rı 
müt tə fiq lə rin or du su nu dar ma da ğın edib. Bu qə lə bə dən son ra Ser
bi ya və in di ki Bol qa rıs ta nın əsas his sə si, ha be lə Ma ke do ni ya və 
Qər bi Fra ki ya Os man lı nın nə za rə ti nə ke çib. Os man lı nın Bal kan ya
rı ma da sın da hökm ran lı ğı təx mi nən 5 əsr sür dü.

488 il əv vəl...
27 sent yabr 1534-cü il də Sul tan I Sü ley ma nın (Qa nu ni) baş çı lıq 

et di yi Os man lı or du su  Şah Təh ma si bin baş çı lıq et di yi Sə fə vi qo
şun la rı nı məğ lub edə rək Cə nu bi Azər bay ca nın bir his sə si ni, o cüm
lə dən Təb ri zi ələ ke çi rib. La kin yer li əha li nin mü qa vi mə ti, elə cə də 
qı şın sərt keç mə si və ər zaq ça tış maz lı ğı Os man lı qo şun la rı nı ge ri 
dön mə yə məc bur edib.

467 il əv vəl...
25 sent yabr 1555-

ci il də Al ma ni ya da 
ka to lik lər lə pro tes tant
lar ara sın da ço xil lik 
mü ha ri bə yə son qo
yan “Auqs burq sül hü” 
im za la nıb. İm pe ra tor 
V Karl və pro tes tant lı
ğı qə bul et miş al man 
kn yaz la rı ara sın da 
im za la nan sa zi şə gö
rə, ka to lik lər xris tian lıq da kı lü te ran (pro tes tant) tə ri qə ti ni rəs mən ta
nı dı lar. Al ma ni ya Av ro pa da pro tes tant lı ğın mər kə zi nə çev ril di.

117 il əv vəl...
24 sent yabr 1905-ci il də Nor veç İs veç Kral lı ğın dan ay rı la raq 

müs tə qil döv lət olub. İs veçNor veç uni ya sı (it ti fa qı) 1751ci il də bağ
lan mış dı. Hə min it ti fa qa dək Da ni mar ka Kral lı ğı nın nə za rə ti al tın da  
olan Nor veç İs veç lə uni ya bağ la dıq dan son ra nis bi özü nüida rə hü
qu qu qa zan mış dı. Ma raq lı dır ki, müs tə qil li yi ni elan edə ni Nor ve çin 
ilk kra lı da ni mar ka lı VII Haakon ol du. Da ni mar ka Nor ve çin əra zi si 
sa yı lan Qren lan di ya nı da öz nə za rə tin də sax la dı.

109 il əv vəl...
24 sent yabr 1913-cü il də İr lan di ya Bö yük Bri ta ni ya Kral lı ğı tər ki

bin də mux ta riy yət sta tu su alıb. Bu nun la bağ lı xü su si sə nəd – “Qom
rul haq qın da qa nun” qə bul edi lib. 1949cu il də Cə nu bi İr lan di ya 
müs tə qil döv lət ol du, Şi ma li İr lan di ya isə nis bi özü nüida rə hü qu qu 
ilə Bri ta ni ya nın tər ki bin də qal dı.

104 il əv vəl...
26 sent yabr 1918-

cü il də Azər bay ca
nın bü tün əra zi sin də 
Cüm hu riy yət ha ki miy
yə ti ni bər qə rar et mək 
üçün hər bi əmə liy
yat la rı da vam et di
rən Nu ra pa şa nın ko
man dan lı ğı al tın da kı 
Qaf qaz İs lam Or du su 
Qa ra bağ da er mə ni
daş nak qüv və lə ri nə güc lü zər bə vu ra raq Şu şa şə hə ri nə da xil olub. 
Əha li xi las kar or du nu tən tə nə ilə qar şı la yıb.

90 il əv vəl...
23 sent yabr 1932-ci il də Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı ya ra nıb. 

Ərə bis tan ya rı ma da sın da ge niş sa hə ni (2,15 mil yon kv km) əha
tə edən Səudiy yə tay fa la rı nın bir ləş mə pro se si XIX əs rin əv və lin də 
baş lan mış dı. 1927ci il də İbn Səud Hi caz, Hecd və s. böl gə lə ri bir
ləş dir di, beş il son ra Səudiy yə Ərə bis ta nı kral lıq elan edil di.

49 il əv vəl...
24 sent yabr 1973-cü il də Por tu qa li ya nın Qər bi Af ri ka da kı müs

təm lə kə si olan Qvi ne yaBi sau müs tə qil li yi ni elan edib. Qvi ne yaBi
sau Af ri ka da müs təm lə kə dən qur tu lan so nun cu öl kə lər dən idi.

33 il əv vəl...
23 sent yabr 1989-cu il də Azər bay can SSR Ali So ve ti “Azər bay

can SSRin döv lət su ve ren li yi haq qın da” Kons ti tu si ya qa nu nu nu qə
bul edib. Sə nəd də be lə bir müd dəa ək si ni tap mış dı ki, it ti faq (SSRİ) 
sə viy yə sin də qə bul olun muş qa nun ve ri ci lik ak tı Azər bay ca nın su
ve ren li yi nə xə ləl gə ti rər sə, onun res pub li ka əra zi sin də qüv və si da
yan dı rı la caq.

29 il əv vəl...
24 sent yabr 1993-cü il də Azər bay can Res pub li ka sı Müs tə qil 

Döv lət lər Bir li yi nə (MDB) da xil olub. Mosk va da MDB döv lət baş çı
la rı nın sam mi tin də iş ti rak edən pre zi dent sə la hiy yət lə ri nin ic ra çı sı 
Hey dər Əli yev, Mil li Məc li sin ona ver di yi sə la hiy yə tə əsa sən, öl kə
mi zin qu ru ma üzv lü yü ba rə də sə nəd lə ri im za la yıb.

28 il əv vəl...
24 sent yabr 1994-cü il də Pre zi dent Hey dər Əli yev te le vi zi ya ilə 

xal qa mü ra ciət edib. Pre zi dent 20 sent yabr da im za la nan “Əs rin mü
qa vi lə si”nə qar şı çı xan da xi li və xa ri ci qüv və lər tə rə fin dən öl kə də 
və ziy yə ti gər gin ləş dir mək cəhd lə ri edil di yi ni, la kin bu nun qar şı sı nın 
qə tiy yət lə alı na ca ğı nı vur ğu la yıb. Mü ra ciət dən bir gün ön cə (23 sent
yabr) döv lə ti ci na yət lə rə gö rə həbs olun muş bir qrup şəxs MTNin 
təc rid xa na sın dan qa çı rıl mış dı.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

Avropa kino mədəniyyətinin məşhur məkanları
AvropaKinoAkademiyasınıntəşəbbüsüiləqitəninkinoiləbağlı
məşhurməkanlarınınsiyahısıtərtibedilir.MəqsədAvropakine
matoqrafıüçünrəmzimənadaşıyan,tarixidəyərəmalik,gələ
cəkdədədəstəklənməsinəvəqorunubsaxlanmasınaehtiyac
olanyerlərivəməkanlarımüəyyənetməkdir.

“Euro pean Film 
Awards” mü ka fa tı
nın 35ci də fə təq
dim edil mə si mə
ra si mi ilə əla qə dar 
bu il si ya hı ya da ha 
22 ye rin adı əla və 
edi lib və be lə lik lə, 
rəm zi mə kan la rın 
ümu mi sa yı 35ə 
ça tıb. Si ya hı da  İs
pa ni ya və Por tu qa
li ya nın əla mət dar 
mə kan la rı da var.

Por tu qa li ya nın Por tu şə hə rin də ki Ri bey raduPor tu ya şa yış mə
həl lə si nin və sa hil kü çə si nin ta ri xi də yə ri nin dəs tək lən mə si və qo
ru nub sax la nıl ma sı zə ru ri ol du ğu na gö rə Av ro pa Ki no Aka de mi ya
sı bu mə ka nı Av ro pa ki no mə də niy yə ti in ci lə rin dən bi ri ki mi se çib. 
Ma nuel di Oli vey ra nın üç məş hur fil mi Ri bey raduPor tu da çə ki lib: 
“Do ru, əmək çi lər ça yı” (1931), “Ani ki Bo bo” (1942) və “Mə nim uşaq
lıq li ma nım” (2001). Por tu qa li ya da adı in ci lər si ya hı sı na da xil edil miş 
ye ga nə mə kan Ri bey raduPor tu dur.

İs pa ni ya nın pay tax tı Mad rid də ki “Sir ku lo de Bel las Ar tes” Mə də
niy yət Mər kə zin də öl kə nin ən qo ca man ki no teatr la rın dan bi ri yer lə
şir. An to nio Drouvun “Sa vol ta nın işi haq qın da hə qi qət” (1980), Pe re 
Por ta bel ya nın “Əsas he sa bat” (1977), Co nas Trueba nın “Ül ya həz
rət” (2019) film lə ri ki mi məş hur ek ran əsər lə ri bu bi na da çə ki lib.

Aka de mi ya nın di rek to ru Mat teys Vouter Kno lun söz lə ri nə gö rə, si
ya hı ya hər il ye ni mə kan lar əla və olu na caq.

Nyu-Yorkda həmyerlimizin təşkilatçılığı ilə 
bəstəkarlıq müsabiqəsi

“Şuşa” mükafatına Parisdə yaşayan pianoçu Etibar Əsədli layiq görülüb
NyuYorkdayaşayanhəmyerlimiz,
pianoçu,professorNərgizƏliyaro
vanınrəhbərliketdiyiMilliMusiqi
vəQlobalMədəniyyətCəmiyyəti
(NMGCS)tərəfindənbeynəlxalqbəs
təkarlıqmüsabiqəsikeçirilib.

İkin ci də fə ger çək lə şən la yi hə gör
kəm li bəs tə kar Fik rət Əmi ro vun 100 il
li yi nə həsr olu nub. Mü sa bi qə yə 20dək 
öl kə dən bəs tə kar lar qo şu lub lar.

Əc nə bi mün sif ər he yə ti nin qə ra rı ilə 
Fran sa da ya şa yan azər bay can lı bəs tə
kar, piano çu  Eti bar Əsəd li nin əsə ri mü
sa bi qə nin “Şu şa” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Lin Sen (Çin) 1ci ye rə, Ja red Dest ro (ABŞ) 
2ci ye rə, Ro man Czu ra (Al ma ni ya) və İrak

li Are şid ze (Gür cüs tan) 3cü ye rə, həm çi nin 
hər bir iş ti rak çı mü sa bi qə nin Mü kəm məl lik 
Mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Leilo Di Tul lio (İta li ya), Ma rius Diaz 
(Ko lum bi ya), Franz Augus ti ne Mal la
ri (Fi lip pin), Lu kas Ja ra mil lo Val der
ra ma (Ko lum bi ya), Meh ran Ped ram 
(İran), Ali cia Hay dee Clausi (Ar gen ti
na) “Nailiy yət ser ti fi ka tı”, Si na Ca fa ri kia 
(İran) Xü su si “Ha cı bəy li ser ti fi ka tı” ilə 
təl tif olu nub lar.

Qeyd edək ki, mu si qi təh si li ni Ba kı
da alan Eti bar Əsəd li yer li və bey nəl
xalq caz fes ti val la rın da uğur lu çı xış lar 
edib. Ha zır da Pa ris şə hə rin də ya şa yır. 
Fran sa nın CMDL (Cent re des Mu si que 
Di dier Lock vood) caz təh si li mək tə bi nin 

mə zu nu dur. Ey ni za man da Av ro pa nın məş
hur caz ul duz la rı ilə müx tə lif la yi hə lər də iş
ti rak edir.

əvvəli səh. 1-də
Fik rət Əmi ro vun əzə mət li mu

si qi əsə ri – “Azər bay can kap
riç çiosu”  ilə baş la yan bü tün 
kon sert lər din lə yi ci lə rin bö yük 
ma ra ğı na sə bəb olub.

Kon sert lər də türk dil li döv lət lə rin 
ta nın mış ope ra mü ğən ni lə ri Ural
xan Seil be ko va və Şın qıs Ra sıl xan 
(Qa za xıs tan/As ta na Ope ra Teat rı), 
El giz Bey şen ba yev və Ata xan Ay
bek Ulu (Qır ğı zıs tan/ Biş kek Ope
ra Teat rı), Bur cu Sa yın (Tür ki yə/
İz mir Ope ra Teat rı), Ma li ka Nor ma
to va (Öz bə kis tan/Daş kənd Ope ra 
Teat rı), Eleono ra Jor jos ka (Şi ma li 
Ma ke do ni ya) və Həv va Öz də mi
raq (Şi ma li Kipr) çı xış edib lər.

Öl kə mi zi fes ti val da təm sil 
edən Azər bay can Döv lət Aka
de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
so lis ti, sop ra no Fa ti mə Cə fər za
də nin ifa sın da Fik rət Əmi rov və 
Cü zep pe Ver di nin ari ya la rı ta
ma şa çı lar tə rə fin dən al qış lar la 
qar şı la nıb.

Di gər ope ra sə nət kar la rı nın 
ifa sın da Türk dün ya sı nın gör
kəm li bəs tə kar la rı A.Mal dı ba yev, 
A.Ju ba nov, L.Ha mi di, M.Aş ra fi, 
L.Pip kov, A.Ata ba yev, K.Azi zin 
əsər lə ri də ge cə nin unu dul maz 
an la rın dan olub. Kon ser tin ikin
ci bö lü mün də Qərb dün ya sı nın 
məş hur klas sik ope ra nü mu nə
lə ri – C.Ver di, C.Puç çi ni, F.Çi lea, 

C.Ros si ni, P.Mas kan yi və Ş.Qu
no nun əsər lə rin dən  par ça lar 
təq dim edi lib.

Bur sa da ke çi ri lən ilk kon sert
dən ön cə çı xış edən TÜRKSOY
un Baş ka ti bi nin müavi ni Bi lal 
Ça kı cı, Bur sa Bö yük şə hər Bə lə
diy yə si baş qa nı nın müavi ni Sü

ley man Çe lik və di gər rəs mi lər 
“Ope ra Gün lə ri”nin türk döv lət lə ri 
ara sın da mə də ni əla qə lə rin in ki
şa fın da ro lu və TÜRK SOY Daimi 
Şu ra sı nın qə ra rı ilə 2022ci il də 
ke çi ri lən “Fik rət Əmi ro vu an ma 
ili” ba rə də mə lu mat ve rib lər.

Qeyd edək ki, Bur sa və İz
mir də kon sert lər lə bə ra bər da hi 
Azər bay can bəs tə ka rı nın  hə

yat və ya ra dı cı lı ğı nın müx tə lif 
dövr lə ri ni əha tə edən fo to sər
gi də təş kil edi lib. Kon sert lə rin 
so nun da azər bay can lı di ri jo ra 
və türk dil li döv lət lə rin so list lə ri
nə TÜRK SOYun “Fik rət Əmi
rov100” xa ti rə dip lo mu və mü
ka fat la rı təq dim olu nub. 

Sent yab rın 20də “TÜRK
SOY Ope ra Gün lə ri”nin növ bə ti 
kon sert proq ra mı bir ne çə il lik 
fa si lə dən son ra Şi ma li Kipr də 
– Qa zi ma ğu sa şə hə rin də, er
tə si gün isə Gir ne şə hə rin də ki 
ta ri xi Bel la pais mo nas tı rın da 
ke çi ri lib. 

Türk dün ya sı sə nət çi lə ri
nin ifa la rı al qış lar la qar şı la nıb. 
TÜRKSOYun Baş ka ti bi Sul tan 
Raev çı xış edə rək sə nət çi lə rə 
tə şək kü rü nü bil di rib, təş ki la tın 
23 il dir ger çək lə şən la yi hə si nin 
əhə miy yə tin dən bəhs edib.

MehparəSultanova 
Ankara

“TÜRKSOY Opera Günləri”ndə 
Fikrət Əmirovun musiqiləri səslənib

Bursa, İzmir və Şimali Kiprdə konsertlər keçirilib

Azərbaycanlı rejissorun filmi 
Buxarada maraqla qarşılanıb

Xəbərverdiyimizkimi,“İpəkYolunundürdanəsi”XIVDaşkənd
BeynəlxalqFilmFestivalıçərçivəsində“Azərbaycankinosu
günləri”təşkiledilib.DaşkənddəHeydərƏliyevadınaAzər
baycanMədəniyyətMərkəzində(AMM)açılışıolantədbir
ÖzbəkistanınqədimBuxaraşəhərindədavamedib.

Bu xa ra Döv lət Uni ver si te tin də ke çi ri lən təd bir də yer li rəs mi lər 
iş ti rak edib lər. Bu xa ra Vi la yə ti rəh bə ri nin müavi ni Mi rə li Xam ra
yev Azər bay can dan gə lən qo naq la ra öz tə şək kü rü nü bil di rə rək, 
be lə təd bir lə rin ke çi ril mə si nin iki öl kə ara sın da dost luq və mə də ni 
əla qə lə rin da ha da möh kəm lən mə si nə sə bəb ol du ğu nu söy lə yib.

Re jis sor İl qar Nə cəf təd bir iş ti rak çı la rı nı sa lam la ya raq, re jis so ru 
ol du ğu “Suğ ra və oğul la rı” fil mi haq qın da mə lu mat ve rib. Bil di rib 
ki, ek ran əsə rin də İkin ci Dün ya mü ha ri bə si döv rün də Azər bay
can da, uc qar kənd də ya şa yan in san la rın ta le yin dən bəhs olu nur. 
Son ra “Suğ ra və oğul la rı” fil mi nü ma yiş et di ri lib.

Qeyd edək ki, İl qar Nə cə fin “Suğ ra və oğul la rı” bə dii fil mi, elə
cə də ki no re jis sor Ayaz Sa la ye vin “Tor paq” sə nəd li fil mi XIV Daş
kənd Bey nəl xalq Film Fes ti va lı nın proq ra mın da yer al mış dı. Fes
ti val 1318 sent yabr ta ri xin də ke çi ri lib.

Rauf Hacıyevin Əlcəzair mədəniyyətinə töhfələri haqqında
“ƏlHərir”informasiyaporta
lındagörkəmliAzərbaycan
bəstəkarıRaufHacıyevinƏl
cəzairmədəniyyətinətöhfəsi”
sərlövhəliməqaləyayımlanıb.

Bəs tə ka rın 100 il lik yu bi le yi
nə həsr olun muş ya zı da öl kə mi
zin Əl cə zair də ki mü vəq qə ti iş lər 
və ki li Rə fail Ba ğı rov bəs tə ka rın 
hə yat və fəaliy yə ti ba rə də ge niş 
mə lu mat ve rib. Qeyd olu nub ki, 
Rauf Ha cı yev 1971ci il də Azər
bay can SSR Mə də niy yət Na zir li
yi nin gön də ri şi ilə Əl cə zair də mə
də niy yət qru pu na rəh bər lik edib. 

Azər bay can mu si qi si ta ri xin də 
no va tor bəs tə kar ki mi qa lan Rauf 
Ha cı yev əl cə zair li gənc lə rin mu
si qi təh si lin də, mil li mu si qi mək
tə bi nin for ma laş ma sın da ya xın
dan iş ti rak edib. Hə min mu si qi çi 
kadr lar in di də Əl cə zair Mil li Kon
ser va to ri ya sın da və Bu duau şə
hə rin də ye ni açıl mış mu si qi mək
tə bin də müəl lim ki mi ça lı şır lar.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, Rauf Ha
cı yev Əl cə zair də ol du ğu müd
dət də pe da qo ji fəaliy yət lə ya na
şı, bu öl kə nin mə də niy yət ta ri xi ni 
də də rin dən öy rə nir, yer li mu si qi 
folk lo ru nü mu nə lə ri ni top la yıb 

no ta kö çü rür. Bəs tə ka rın ər sə
yə gə tir di yi bir sı ra inst ru men tal 
əsər lər də Əl cə zair li rik ha va la rı 
əsa sın da bəs tə lə nib.

Mə qa lə də qeyd olu nub ki, 
Rauf Ha cı yev Əl cə zair Mil li Mu
si qi Teat rı üçün ilk ba le tin müəl
li fi dir. “Üç in qi lab” ad la nan bu 
ba let Əl cə zair Mə də niy yət Na
zir li yi nin si fa ri şi ilə bəs tə lə nib. 
Əsə rin əsas möv zu su əsa rət dən 
azad ol muş Əl cə zair xal qı nın ye
ni hə yat qu ru cu lu ğu na qə dəm 
qoy ma sı dır. Bu ba le tin bö yük 
uğur qa zan ma sın dan ruh la nan 
bəs tə kar hə min möv zu da “Alov” 

və “Hür riy yət” ad lı əsər lər də 
bəs tə lə yib.
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