
Azər bay can da Əl cə zair ki mi iş ğal-
dan əziy yət çə kib. Bi zim tor paq-
la rı mız otuz il Er mə nis ta nın iş ğa lı 
al tın da qal mış dı. Bü tün bu iş ğal 

il lə ri ər zin də biz hə mi şə ərəb qar daş-
la rı mı zın dəs tə yi ni, İs lam Əmək daş lıq 
Təş ki la tı na üzv olan döv lət lə rin dəs tə yi ni 
hiss edir dik.

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri no yab-
rın 1-də Əl cə zair şə hə rin də Ərəb Döv lət lə ri 
Li qa sı nın 31-ci Zir və top lan tı sın da çı xı şı za-
ma nı de yib.

Xə bər ver di yi miz ki mi, zir və top lan tı sı na 
ev sa hib li yi edən Əl cə zair Xalq De mok ra-
tik Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ab del ma cid 
Teb bu nun də və ti ilə Azər bay can Pre zi den ti 
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın səd ri ki mi təd bi rin 
açı lış mə ra si min də fəx ri qo naq sta tu sun da 
iş ti rak edib.

Də və tə gö rə Əl cə zair Pre zi den ti nə, elə cə 
də Ərəb Döv lət lə ri Li qa sı nın Baş ka ti bi Əh-
məd Əbul Qey tə tə şək kü rü nü bil di rən döv-
lət baş çı sı de yib: “Bu nu dost luq və qar daş lıq 
əla mə ti he sab edi rəm. Bu mö tə bər sam-
mit də iş ti rak et mək və öl kə lə ri miz ara sın da 
bir li yi nü ma yiş et dir mək mə nim üçün bö yük 
şə rəf dir. Əl cə zairi be lə bir xü su si gün də, Mil li 
Azad lıq Gü nün də zi ya rət et mək mən də xü-
su si məm nun luq do ğu rur...”.

Sam mit dən ön cə Əl cə zairin Şə hid lər me-
mo rialı nı, elə cə də öl kə nin Fran sa iş ğa lı na 
qar şı mü ba ri zə sin dən bəhs edən Mü ca hid lər 
Mu ze yi ni zi ya rət et di yi ni de yən Azər bay can 
Pre zi den ti gör dük lə ri nin onu mü təəs sir et di-
yi ni bil di rib: “Fran sa nın Əl cə zair xal qı na qar-
şı tö rət di yi zo ra kı lı ğı, küt lə vi qəd dar lı ğı dün-
ya heç za man unut ma ma lı dır. Fran sa yüz 
il dən çox bir müd dət ər zin də Əl cə zair xal qı-
na qar şı çox dəh şət li mü ha ri bə apar mış dır. 

Bu mü ha ri bə 1,5 mil yon əl cə zair li nin ölü mü 
ilə nə ti cə lən miş dir. Bu gün biz bu fa ciəni 
ana raq gə lə cək də be lə fa ciələ rin qar şı sı nın 
alın ma sı üçün əli miz dən gə lə ni et mə li yik”.

Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd edib ki, bu 
sam mit də Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın səd ri 
ki mi iş ti rak edir, am ma ey ni za man da Ərəb 
Döv lət lə ri Li qa sı ilə Azər bay can ara sın da 
mü na si bət lə rin xü su si xa rak te ri var. Öl kə miz 
2006-cı il dən təş ki lat da mü şa hi də çi üzv sta-
tu su na ma lik dir. Azər bay can Ərəb Döv lət lə ri 
Li qa sı na üzv olan öl kə lər lə iki tə rəfl  i əmək-
daş lı ğa da xü su si önəm ve rir, qar şı lıq lı dəs-
tə yi və həm rəy li yi yük sək qiy mət lən di rir: “Biz 
İs lam həm rəy li yi nə ki fa yət qə dər töh fə ver mi-
şik. 2017-ci il Azər bay can da “İs lam Həm rəy-
li yi İli” elan edil miş və Azər bay can IV İs lam 
Həm rəy li yi Oyun la rı na ev sa hib li yi et miş dir. 

Bu id man təd bi ri həm rəy lik və dost luq bay-
ra mı na çev ril miş dir”.

Döv lət baş çı sı diq qə tə çat dı rıb ki, Azər bay-
can BMT-dən son ra dün ya nın ikin ci ən bö yük 
bey nəl xalq tə si sa tı olan Qo şul ma ma Hə rə-
ka tı na 2019-cu il dən sədr lik edir: “Sədr li yi miz 
bir da ha yek dil qə rar la 2023-cü ilin so nu na 
qə dər uza dıl mış dır. Biz bu nu bir da ha si ya sə-
ti mi zə ve ri lən qiy mə tin əla mə ti ki mi gö rü rük. 
Bi zim sədr li yi miz CO VID-19 döv rü nə tə sa-
düf et miş dir və biz bu mə sə lə də çox fəal idik. 
Azər bay can ko ro na vi rus la bağ lı 80-dən çox 
öl kə yə ma liy yə və hu ma ni tar yar dı mı gös tər-
miş dir. 2020-ci ilin de kab rın da ke çi ril miş və sırf 
COVID-19 ilə mü ba ri zə yə həsr edil miş BMT-
nin Baş As samb le ya sı nın xü su si ses si ya sı nın 
tə şəb büs ka rı ol duq...”.

davamı səh. 2-də
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Ölkəmiz 
Daşkənddə 
kitab 
yarmarkasında 
təmsil olunur

səh. 3

Dövlət Xidməti tarix-memarlıq abidələrinin 
mühafizəsi ilə bağlı

yeni layihəyə başlayıb

səh. 3

Reza 
Deqatinin 
“Xəzər 
röyası” 
gerçəkləşdi

səh. 8

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

Akademik Zərifə Əliyevanın
100 illik yubileyi qeyd ediləcək 

2023-cü ilin ap rel ayın da 
Azər bay ca nın gör kəm li 
ali mi, Əmək dar elm xa di mi, 
tibb elm lə ri dok to ru, pro-
fes sor, Azər bay can Elm lər 
Aka de mi ya sı nın hə qi qi üz-
vü Zə ri fə Əziz qı zı Əli ye va-
nın ana dan ol ma sı nın 100 
ili ta mam olur.

Pre zi dent İl ham Əli yev no-
yab rın 3-də aka de mik Zə ri fə 
Əli ye va nın 100 il lik yu bi le yi-
nin qeyd edil mə si haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

səh. 2

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə
həyat canlanır

Pre zi dent İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı na uy ğun ola raq, Baş na zir 
Əli Əsə do vun və Pre zi dent Ad mi nist ra si ya sı nın rəh bə ri Sa mir 
Nu ri ye vin baş çı lı ğı ilə aidiy yə ti döv lət qu rum la rı nın rəh bər 
şəxs lə rin dən iba rət he yət Şər qi Zən gə zur iq ti sa di ra yo nu üz rə 
əra zi lə rə sə fər edib.

Sə fər za ma nı iş ğal dan azad olun muş əra zi lər də hə ya ta ke çi-
ri lən qu ru cu luq pro se si ilə tanışlıq olub, iş lə rin döv lət baş çı sı nın 
tap şı rıq la rı na uy ğun şə kil də ic ra sı ilə bağ lı aidiy yə ti qu rum la rın 
rəh bər lə ri nə la zı mi gös tə riş və tap şı rıq lar ve ri lib.

səh. 3

Şuşa “Türk Dünyasının Mədəniyyət 
Paytaxtı” layihəsinə əzəmət verəcək

Zə fər lə tə rən nüm olu nan Şu şa mə də niy yət in ci si dir. Şə hə rin 
tə bii gör kə mi “Türk Dün ya sı nın Mə də niy yət Pay tax tı” la yi hə si nə 
əzə mət ve rə cək. Şu şa nı ta nı yan lar bir da ha ona va leh ola caq, 
in di yə dək ta nı ma yan lar isə ta nış lıq la rın dan məm nun qa la caq lar.

Bey nəl xalq Türk 
Mə də niy yə ti Təş ki-
la tı nın (TÜRK SOY) 
Baş ka ti bi Sul tan 
Raev bu fi  kir lə ri Bur-
sa da – II Də də Qor-
qud Türk Dün ya sı 
Film Fes ti va lın da 
azər bay can lı me dia 
mən sub la rı na açıq-
la ma sın da de yib.

T Ü R K  S O Y- u n 
2023-cü il də Şu şa-

da sil si lə mə də niy yət təd bir lə ri təş kil et mə yi plan laş dır dı ğı nı de-
yən Sul tan Raev əmin lik lə bil di rib ki, Şu şa gə lən il ke çi ri lə cək III 
Də də Qor qud Türk Dün ya sı Film Fes ti va lı na yük sək sə viy yə də ev 
sa hib li yi et mək lə Türk dün ya sı nın mə də ni in teq ra si ya sı na, həm-
rəy li yi nə bö yük bir töh fə ve rə cək.

Qeyd edək ki, II Də də Qor qud Türk Dün ya sı Film Fes ti va lı na 
no yab rın 5-də ye kun vu ru la caq. Hə min gün Bur sa da TÜRK SOY 
Mə də niy yət Na zir lə ri Daimi Şu ra sı nın  növ bə ti top lan tı sı nın ke çi-
ril mə si də nə zər də tu tu lub.

Yeni həyat qazanan sənət inciləri

Azər bay ca nın mad di mə də niy yət nü mu nə lə ri, o cüm lə dən 
zər gər lik əş ya la rı hər za man öz ori ji nal lı ğı və zə rif li yi ilə diq qə ti 
cəlb edir. Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi dün ya ca məş hur 
“Car tier” zər gər lik evi nin dəs tə yi ilə kol lek si ya sın da kı da ha üç 
sə nət əsə ri ni bər pa edib.

Res tav ra si ya iş lə ri XIX və XX əsr lə rə aid nü mu nə lər – rəng li 
daş lar la bə zə dil miş, gü müş və me tal dan ha zır lan mış qa dın kə-
mə ri, bu ta ele ment lə ri ilə bə zə dil miş tac şə kil li baş bə zə yi, gə li nin 
toy ərə fə sin də bə zək əş ya la rı nı sax la dı ğı müc rü üzə rin də apa rı-
lıb. “Azər su ve nir” MMC-dən mu ze yə də vət olu nan pe şə kar mü tə-
xəs sis – şə bə kə çi zər gər tə rə fi n dən üç ay müd də tin də ta ri xi əş ya-
la rın bər pa sı hə ya ta ke çi ri lib.

davamı səh. 5-də

Bir payız günü dünyaya gəlmişdi, payızda da köçüb getdi...
No yabr gör kəm li bəs tə kar, unu dul maz 
me lo di ya lar müəl li fi, Xalq ar tis ti Emin 
Sa bi toğ lu nun (1937-2000) 63 illik öm rün-
dən təq vi mə olum lu və ölüm lü iki gü nün 
ya zıl dı ğı ay dır. O, bir pa yız gü nü dün ya-
ya gəl miş di, pa yız da da bu dün ya dan 
kö çüb get di. Rən ga rəng mu si qi lə rin də 
də ilin xə zan fəs li nə məx su si mü na si bə-
ti, vur ğun lu ğu hiss olu nur du...

Emin Sa bi toğ lu no yab rın 2-də, ana-
dan ol ma sı nın 85-ci il dö nü mün də, II 

Fəx ri xi ya ban da kı mə za rı ba şın da yad 
edil di.

Mə ra sim də Mə də niy yət Na zir li yi nin İn-
cə sə nət və qey ri-mad di mə də ni irs şö bə-
si nin mü dir müavi ni Sa ra Tey mu ro va, Ba kı 
Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si nin rəisi İb-
ra him Əli yev, Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin (ADMİU) 
pe da qo ji kol lek ti vi, mə də niy yət və in cə sə-
nət nü ma yən də lə ri, bəs tə ka rın ailə üzv lə ri 
və di gər qo naq lar iş ti rak edir di lər.

davamı səh. 5-də

Yekaterinburqda “Azərbaycan muğamı gecəsi”
Ru si ya Fe de ra si ya sı Sverd lovsk vi la yə ti nin in zi ba ti mər kə zi – Ye ka te-
rin burq şə hə rin də “Azər bay can mu ğa mı ge cə si” ke çi ri lib. Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Ye ka te rin burq şə hə rin də ki Baş kon sul lu ğu və 
UNES CO üz rə Mil li Ko mis si ya sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Sverd lovsk 
Döv lət Fi lar mo ni ya sın da ger çək lə şən kon sert iki öl kə ara sın da dip lo-
ma tik mü na si bət lə rin 30 il li yi nə və “Şu şa İli”nə həsr olu nub.

Mu si qi ge cə sin də Xalq ar tis ti, 
xa nən də Mən sum İb ra hi mo vun 
rəh bər li yi ilə “Qa ra bağ” mu ğam 
qru pu çı xış edib. 8 No yabr – Zə-
fər Gü nü ərə fə sin də təş kil olun-
muş kon sert də Xalq ar tist lə ri 
Mən sum İb ra hi mov, El çin Hə şi-
mov (tar), Əmək dar ar tist lər El-
nur Əh mə dov (ka man ça), Kam-
ran Kə ri mov (na ğa ra), elə cə də 
xa nən də Gü nay İmam ver di ye-
va nın ifa sın da xalq mah nı la rı, 

Azər bay ca na, Qa ra ba ğa həsr 
olu nan kom po zi si ya lar səs lən-
di ri lib.

Ge cə də Ru si ya XİN-in Ye ka te-
rin burq şə hə rin də ki nü ma yən də-
si Alek sandr Xar lov, Sverd lovsk 
vi la yə ti qa nun ve ri ci lik or qa nı nın 
de pu ta tı Vya çes lav Veq ner, Ural 
Döv lət İq ti sa diy yat Uni ver si te ti-
nin rek to ru Ya kov Si lin, Sverd-
lovsk vi la yə ti mə də niy yət na zi-
ri nin müavi ni Ro man Do ro xin, 

di gər rəs mi lər, xa ri ci öl kə lə rin 
Ye ka te rin burq da akk re di tə olun-
muş dip lo mat la rı, Azər bay can 
dias po ru nun nü ma yən də lə ri, 

Ru si ya Azər bay can lı Gənc lər 
Bir li yi nin (RAGB) fəal la rı iş ti rak 
edib lər.

davamı səh. 3-də

İn cə sə nə tin müx tə lif sa hə lə rin-
də fəaliy yət gös tə rən in san-
lar “Şu şa İli”nə töh fə ver mək 
üçün im kan la rı nı sə fər bər edir, 
mə də niy yət pay tax tı mı zın təb-
li ği nə dəs tək ol ma ğa ça lı şır lar. 
No yab rın 3-də Ba kı da kı “Qız 
qa la sı” Rəsm Qa le re ya sın da 
(“QGal lery”) açı lı şı ke çi ri lən 
rəs sam Mir Azər Ab dul la ye vin 
“Rən ga rəng” ad lı fər di sər gi si 
də “Şu şa İli”nə həsr olu nub. 

Sər gi nin açı lı şın da Pre zi dent 
Ad mi nist ra si ya sı Hu ma ni tar si ya-
sət, dias por, mul ti kul tu ra lizm və 
di ni mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri 
Fə rəh Əli ye va, mə də niy yət və in-
cə sə nət xa dim lə ri iş ti rak edir di lər.

Azər bay can Döv lət Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
(AD MİU) rek to ru, pro fes sor Cey-
ran Mah mu do va təh sil oca ğın da 
Mir Azər Ab dul la yev ki mi is te-
dad lı, kreativ, müasir dü şü nən 
müəl lim lə rin ol ma sın dan məm-
nun lu ğu nu bil dir di: “Mən uzun 
müd dət dir ki, Mir Azər müəl li-
min ya ra dı cı lı ğı ilə ta nı şam. O 
öz üzə rin də yo rul ma dan ça lı şan 
sə nət kar lar dan bi ri dir. Fər di sər-
gi si mü na si bə ti lə rəs sa mı təb rik 
edir, ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar-
zu la yı ram”.

davamı səh. 2-də

“Şuşa İli”nə “Rəngarəng” töhfə

Azərbaycan Prezidenti Ərəb Liqasının sammitində dünyaya səsləndi
“Münaqişələrə eyni yanaşma olmalı, işğala işğal deyilməlidir”
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2023-cü ilin mar tın da Ba kı da Qo şul ma-
ma Hə rə ka tı nın növ bə ti zir və top lan tı sı nın 
nə zər də tu tul du ğu nu de yən İl ham Əli yev 
Ərəb Döv lət lə ri Li qa sı üzv lə ri nin döv lət və 
hö ku mət baş çı la rı nı da bu sam mi tə də vət 
edib.

Döv lət baş çı sı çı xı şın da Er mə nis ta-
nın Azər bay ca na qar şı otuz ilə ya xın da-
vam et miş tə ca vü zü nə də to xu nub. Qeyd 
edib ki, iki il əv vəl Azər bay can bu iş ğa la 
son qoy du: “Apa rı cı bey nəl xalq qu rum la-
rın qət na mə lə ri nə və qə rar la rı na bax ma-
ya raq, Er mə nis tan bü tün qə rar və qət na-
mə lə rə mə həl qoy ma mış və Azər bay ca nın 
əra zi si nin de mək olar ki, 20 faizi ni qa nun-
suz ola raq iş ğal al tın da sax la ma ğa da vam 
et miş di. İş ğal za ma nı bir mil yon dan çox 
azər bay can lı qaç qın və məc bu ri köç kü nə 
çev ril miş di. Bi zim in san la rı mız et nik tə-
miz lə mə yə mə ruz qal mış dı. Er mə nis tan 
1992-ci il də ha zır da on dan çox öl kə tə rə-
fin dən ta nı nan Xo ca lı soy qı rı mı nı tö rə dib. 
BMT-nin Təh lü kə siz lik Şu ra sı Er mə nis tan 
qo şun la rı nın əra zi lə ri miz dən dər hal və 
qeyd-şərt siz çı xa rıl ma sı nı tə ləb edən dörd 
qət na mə qə bul et miş dir, la kin bu qət na mə-
lər heç vaxt ic ra olun ma mış dır.

Bu isə bi zi baş qa bir va cib ami lə gə ti rib 
çı xa rır. Bu da BMT-nin Təh lü kə siz lik Şu ra sı-
nın qət na mə lə ri nin ic ra me xa niz mi ilə bağ-
lı dır. Bə zi hal lar da BMT Təh lü kə siz lik Şu ra-
sı nın qət na mə lə ri bir ne çə gün ər zin də ic ra 
olu nur. Am ma bi zə gəl dik də bu qət na mə lər 
otuz il ər zin də ka ğız üzə rin də qal dı. Bu, iki li 
stan dart dır, bu, yol ve ril məz dir. Bu, bey nəl-
xalq hü qu qun nor ma və prin sip lə ri nə, öl kə lə-
rin öh də lik lə ri nə se lek tiv ya naş ma dır. Bu na 
gö rə də əda lət siz lik dən və iş ğal dan əziy yət 
çək miş bir öl kə ki mi Azər bay can mü na qi şə-
lə rə dair ya naş ma la rın bir ləş di ril mə si işi nə 
töh fə ver mək üçün ak tiv şə kil də fəaliy yət 
gös tə rir. Bü tün mü na qi şə lə rə ey ni möv qe-
dən ya naş maq la zım dır. Mü na qi şə lə rə ya-
naş ma lar da iki li stan dart ol ma ma lı dır. İş ğal 
iş ğal ad lan dı rıl ma lı dır”.

Pre zi dent vur ğu la yıb ki, Azər bay can əra zi 
bü töv lü yü nü öz gü cü ilə bər pa et di: “Biz BMT 
Ni zam na mə si nin 51-ci mad də sin də nə zər də 
tu tul muş özü nü mü da fiə hü qu qun dan is ti fa də 
et dik və əra zi lə ri mi zi güc yo lu ilə azad et dik. 
Biz Er mə nis ta nı məğ lub et dik. Er mə nis tan 
ka pi tul ya si ya et mə yə məc bur ol du. İn di isə 
bi zim tor paq la rı mız azad dır və biz tor paq la-
rı mı za qa yıt mı şıq.

Bəs qa yıt dıq dan son ra biz nə gör dük? On 
min kvad rat  ki lo metr dən çox əra zi nin ta ma-
mi lə məhv edil di yi ni gör dük. Bu əra zi bə zi 
öl kə lə rin əra zi si nə bə ra bər dir. Hər bir şey 
yer lə yek san edil miş, da ğı dıl mış dır – şə hər-
lər, kənd lər, bi na lar, ta ri xi abi də lər, hət ta bi-
zim əc dad la rı mı zın qə bir lə ri. İş ğal za ma nı 
67 məs cid dən 65-i Er mə nis tan tə rə fin dən 
ta ma mi lə da ğı dıl mış dır. Bu isə ter ror çu Er-
mə nis tan döv lə ti nin is la mo fob ma hiy yə ti nin 
tə za hü rü dür”.

İl ham Əli yev da ha son ra de yib: “İn di isə 
biz şə hər və kənd lə ri mi zi bər pa edi rik. Biz 
“Bö yük Qa yı dış” ad la nan proq ra mın ic ra sı-
na baş la mı şıq. Biz bu nu öz re surs la rı mız 
he sa bı na edi rik. Əf sus lar ol sun ki, bey-

nəl xalq do nor təş ki lat la rı bi zə bu iş də yar-
dım et mir lər. Biz özü müz bu nu edi rik. Bu 
gün Mü ca hid lər Mu ze yi ni zi ya rət edər kən 
mə nə mə lu mat ve ril di ki, Fran sa nın iş ğa-
lı za ma nı fran sız lar 5 mil yon dan çox mi na 
bas dır mış dı. Bu isə mə nə bi zim ey ni ilə üz-
ləş di yi miz, ha zır da əziy yət çək di yi miz iş ğal 
za ma nı Er mə nis tan tə rə fin dən bir mil yon-
dan çox mi na nın bas dı rıl ma sı nı xa tır lat dı. 
2020-ci ilin no yabr ayın da mü ha ri bə bit-
dik dən son ra mi na lar sə bə bin dən 260-dan 
çox azər bay can lı hə lak ol muş, ya xud cid di 
ya ra lan mış dır. Biz bu iş lə ri özü müz gö rü-
rük. Biz tor paq la rı mı zı özü müz bər pa edə-
cə yik və ar tıq pro ses ge dir. Biz Ərəb Döv-
lət lə ri Li qa sı nın üzv döv lət lə rin dən olan 
qar daş la rı mız dan ye nə həm rəy lik gö rü rük, 
bey nəl xalq tə si sat lar da dəs tək gö rü rük və 
bu na gö rə çox min nət da rıq. Ərəb Döv lət-
lə ri Li qa sı na qar daş öl kə Azər bay ca nın 
Pre zi den ti, Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın Səd ri 
ola raq mən si zi bir da ha əmin et mək is tə yi-
rəm ki, biz həm rəy li yi mi zi, bir li yi mi zi da ha 
da möh kəm lən dir mək üçün əli miz dən gə-
lə ni edə cə yik”.

Akademik Zərifə Əliyevanın 100 illik yubileyinin 
qeyd edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
2023-cü ilin ap rel ayın da Azər bay ca nın gör kəm li ali mi, Əmək-
dar elm xa di mi, tibb elm lə ri dok to ru, pro fes sor, Azər bay can 
Elm lər Aka de mi ya sı nın hə qi qi üz vü Zə ri fə Əziz qı zı Əli ye va nın 
ana dan ol ma sı nın 100 ili ta mam olur.

Aka de mik Zə ri fə Əli ye va zən gin mə nə viy ya ta sa hib əsl zi ya lı 
ki mi mə na lı ömür yo lu keç miş, əha tə li el mi fəaliy yə ti ilə öl kə miz də 
tibb sa hə si nin in ki şa fı na əhə miy yət li töh fə lər ver miş dir. Ali min of-
tal mo lo gi ya nın ak tual mə sə lə lə ri nə dair uzun müd dət li araş dır ma-
la rı nın uğur lu nə ti cə si olan san bal lı əsər lə ri hə mi şə təq dir lə qar-
şı lan mış və yük sək qiy mə tə la yiq gö rül müş dür. Bu təd qi qat lar da 
irə li sü rü lən ye ni və ef ekt li müali cə me tod la rı, komp leks pro fi lak tik 
təd bir lər qı sa müd dət də mü vəf ə qiy yət lə ge niş tət bi qi ni tap mış dır. 
Azər bay can da of tal mo lo gi ya mək tə bi nin ilk təd qi qat mər kə zi ola-
raq ix ti sas laş dı rıl mış el mi təd qi qat la bo ra to ri ya sı məhz aka de mik 
Zə ri fə Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə ya ra dıl mış dır. Hə kim lik eti ka sı nı 
bü tün el mi və pe da qo ji fəaliy yə ti bo yu daim diq qət mər kə zin də 
sax la yan Zə ri fə Əli ye va res pub li ka da yük sə kix ti sas lı kadr la rın ha-
zır lan ma sı işi nə gər gin əmək sərf et miş, gənc alim lə rin və hə kim-
of tal mo loq la rın bö yük bir nəs li ni for ma laş dır mış dır.

Azər bay can Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı nın 109-cu mad də si nin 
32-ci bən di ni rəh bər tu ta raq, öl kə miz də tibb el mi nin in ki şa fın da 
xü su si xid mət lər gös tər miş gör kəm li of tal mo loq alim Zə ri fə Əli ye-
va nın ana dan ol ma sı nın 100-cü il dö nü mü nün qeyd olun ma sı nı 
tə min et mək məq sə di lə qə ra ra alı ram:

1. Azər bay can Res pub li ka sı nın Sə hiy yə Na zir li yi Azər bay can 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı ilə bir lik də aka de mik Zə ri fə Əli ye va nın 
100 il lik yu bi le yi nə dair təd bir lər pla nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir sin.

2. Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti bu Sə rən cam-
dan irə li gə lən mə sə lə lə ri həll et sin.

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 3 noyabr 2022-ci il

E.Ə.Əliyevin Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin 
birinci müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Kons  ti  tu  si  ya  sı  nın 109-cu mad  də  si  nin 
32-ci bən  di  ni rəh  bər tu  ta  raq qə  ra  ra alı  ram:

1. El  nur Əli oğ  lu Əli  yev Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı mə  də  niy  yət 
na  zi  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni və  zi  fə  sin  dən azad edil  sin.

2. Bu Sə  rən  cam im  za  lan  dı  ğı gün  dən qüv  və  yə mi  nir.

İl ham Əli yev 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 

Ba kı şə hə ri, 3 no yabr 2022-ci il

Azərbaycan Prezidenti Ərəb Liqasının 
sammitində dünyaya səsləndi

Fransanın Əlcəzairdə işğal zamanı etdiyi əməlləri illər sonra Ermənistan Azərbaycan torpaqlarında törətdi

“Azər xal ça” ASC 2021-ci ilin iyu lun da 
“Zə fər” kol lek si ya sı üçün ən yax şı xal ça 
mü sa bi qə si elan et miş di. Mü sa bi qə yə 
qa tı lan 60-dan çox gənc sı ra sın dan 15 
nə fər seç mə mər hə lə ni ke çə rək tə lim lə-
rə qa tı lıb. Nə zə ri və prak tik tə lim lər bir ay 
da vam edib. Hər iş ti rak çı ki çik öl çü lü xal ça 
çeş ni lə ri ər sə yə gə ti rib. On la rın içə ri-
sin dən se çi lən dörd  nü mu nə əsa sın da 
xal ça lar to xu nub.

No yab rın 3-də “Azər xal ça”nın Zə fər Gü nü-
nə həsr et di yi “Zə fər” xal ça kol lek si ya sı nın 
təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə ra sim də “Azər xal ça” ASC-nin İda rə 
He yə ti nin səd ri Emin Məm mə dov la yi hə 
haq qın da mə lu mat ve rib. Bil di rib ki, mün-
sif ər tə rə fin dən se çi lən 15 nə fər “Azər xal-
ça”nın böl gə lər də ki müəs si sə lə ri nə baş 
çə kib, ema lat xa na lar da kı ya ra dı cı he yət lə 
ta nış olub, Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi-
nə eks kur si ya edib lər və ta nın mış xal çaç-

rəs sa mı El dar Mi ka yıl za də dən us tad dərs-
lə ri alıb lar. 

Qeyd olu nub ki, to xu nan xal ça lar mü sa bi-
qə dən xa ti rə ki mi “Azər xal ça”nın nü ma yiş və 
sər gi sa lo nun da sax la nı la caq. 

Son ra kol lek si ya ya da xil olan xal ça lar 
haq qın da müəl lif ə rin öz lə ri mə lu mat ve rib-
lər.

Bi rin ci ye rin qa li bi Fi dan İl ham “Zə fə ri bi zə 
gə ti rən lər” xal ça sı nın ide ya sı haq qın da da nı-
şıb: “Təq dim et di yim xal ça nın əsas ele ment-
lə ri bir-bi ri nə bənd olan Qa ra bağ at la rı dır. 
To xu du ğum xal ça da Qa ra bağ at la rı nın tim-
sa lın da mü ba riz lik və dö yüş kən lik şt rix lə ri ni 
əla qə lən dir mə yə ça lış mı şam”.

İkin ci ye rin qa li bi Ay tac Ələk bər li nin ya rat-
dı ğı “Də mir yum ruq” xal ça sı da ma raq la qar-
şı la nıb. O, de yib: “Mən ha zır la dı ğım xal ça da 
zəh mət keş arı la rı PUA ki mi təs vir et mi şəm. 

Xal ça da kı bu lud lar hər za man sə ma dan dö-
yü şə ha zır və ziy yə ti əks et di rir. Oca ğı qo ru-
yan əl lər isə Şə hid lər xi ya ba nın da kı “Əbə di 
mə şəl”dir”.

Üçün cü ye rin qa li bi Təh mi nə Məm mə-
do va to xu du ğu “Dö nüş” xal ça sı haq qın da 
da nı şıb: “Zə fər” mə nim üçün ye ni lən mək 
de mək dir. Mən to xu du ğum xal ça nın di zay-

nı nı bu ide ya ya əsa sən ver dim. Ana ha şi-
yə də alo vu bu ta şək lin də sti li zə et mi şəm. 
Alo vun için də olan or na ment dö yüş çü lər dir. 
Ey ni za man da alov tə miz lən mə mər hə lə si-
nin işa rə si dir...”.

Xal ça çı Ma ya İbad lı isə so sial şə bə kə lə-
rin nə ti cə lə ri üz rə qa lib se çi lib. Müəl lif bil di rib 
ki, Azər bay ca nın cən nət gu şə si Qa ra ba ğa, 
alın maz qa la olan Şu şa ya ne çə il lik həs rət-
dən son ra at dı ğı mız ad dı mı “Cən nə tə gi riş” 
ad lı xal ça-kom po zi si ya sın da əks et di rib.

əvvəli səh. 1-də
Azər bay can Döv lət Rəs sam-

lıq Aka de mi ya sı nın pro rek to ru, 
Xalq rəs sa mı Səl hab Məm mə-
dov qeyd et di ki, Mir Azər Ab dul-
la yev ste reotip lə ri qır ma ğı ba-
ca ran rəs sam dır. Onun əsər lə ri 
in sa nı xə yal lar alə mi nə apa rır. 

Rəs sa mın son il lər də ya rat dı ğı 
əsər lər müəl li fin Və tə nə, onun ta-
ri xi nə, gö zəl li yi nə, azad lı ğı na eh-
ti ra mı nı ifa də edir. Ey ni za man da 
bu əsər lər onun özü nü kəş fi və 
fəl sə fi qə naət lə ri ilə bağ lı dır. 

AD MİU-nun Di zayn və de-
ko ra tiv-tət bi qi sə nət ka fed ra-
sı nın mü di ri, Xalq rəs sa mı Arif 
Əziz, Təs vi ri sə nət ka fed ra sı nın 
mü di ri, Əmək dar rəs sam Rə-

şad Cab ba rov və sə nət şü nas, 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Zi-
yad xan Əli yev çı xış edə rək rəs-
sa mın ya ra dı cı lı ğı haq qın da da-
nış dı lar. 

Vur ğu lan dı ki, Mir Azər Ab dul-
la ye vin ya ra dı cı lı ğın da mil li xü-
su siy yət lər lə müasir li yin sin te zi 
uğur lu şə kil də tə cəs süm olu nur. 
O, daim irə li yə can atır, ye ni-
lik ax ta rır, özü nü tək mil ləş di rir, 
nailiy yət lə ri ilə ki fa yət lən mir.

Son da rəs sam çı xış edə rək 
ya ra dı cı lı ğı na gös tə ri lən diq qə tə 
gö rə təd bir iş ti rak çı la rı na tə şək-
kü rü nü bil dir di.

30-dan çox əsə rin yer al dı ğı 
“Rən ga rəng” sər gi si no yab rın 
9-dək açıq ola caq.

Qeyd edək ki, Mir Azər Ab-
dul la yev 1971-ci il də Ba kı da 

ana dan olub. 1991-ci il də Əzim 
Əzim za də adı na Azər bay can 
Döv lət Rəs sam lıq Mək tə bi ni, 
1997-ci il də AD MİU-nu bi ti rib. Bir 
çox mü sa bi qə və bien na le lə rin 
iş ti rak çı sı olub, yer li və bey nəl-
xalq sər gi lər də mü tə ma di iş ti rak 
edir. 

2005-ci il dən Rəs sam lar İt ti fa-
qı nın üz vü olan fır ça us ta sı nın 
əsər lə ri bir sı ra kol lek si ya la rı, 

həm çi nin ital yan mil yar der Lu-
ciano Be net to nun “Ima go Mun-
di” la yi hə si ni bə zə yir. Afi şa di-
zay ne ri ki mi də ta nı nan Mir Azər 
Ab dul la yev BMT üçün əsər lər 

ha zır la yıb. Onun rəsm və afi-
şa la rı Nyu-York, Ko pen ha gen, 
Düs sel dorf, Pa ris, Mel burn, An-
ka ra və di gər şə hər lər də şəx si 
kol lek si ya lar da sax la nı lır. 

Rəs sam ha zır da AD MİU-nun 
Di zayn və de ko ra tiv-tət bi qi sə nət 
ka fed ra sı nın baş müəl li mi və zi-
fə sin də ça lı şır, gənc lə rə sə nə tin 
sir lə ri ni öy rə dir.

Nurəddin Məmmədli

“Şuşa İli”nə “Rəngarəng” töhfə
Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində 

Zəfər Günü münasibətilə konsert

No yab rın 3-də Azər bay can Mu si qi Mə də niy yə ti Döv lət Mu ze-
yin də Zə fər Gü nü mü na si bə ti lə təd bir ke çi ri lib.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə mu ze yin di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Al la Bay ra mo va açıb.

Son ra bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Məm mə da ğa Umu-
do vun 44 gün lük mü ha ri bə də Qə lə bə yə həsr et di yi “Qa ra ba ğa yü-
rüş” sim fo nik əsə ri nin lent ya zı sı təq dim olu nub.

Mu ze yin el mi iş çi si Azər Hə sə nov, Ü.Ha cı bəy li adı na Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı nın do sen ti, sə nət şü nas lıq üz rə fəl sə fə dok to ru Xa ti rə 
Hə sən za də Və tən mü ha ri bə sin də şan lı Zə fər haq qın da çı xış edib lər. 

Da ha son ra Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı nın İx ti sas for te piano ka-
fed ra sı nın müəl lim lə ri – Xalq ar tist lə ri Ül viy yə Ha cı bə yo va, Ye-
ga nə Axun do va, elə cə də do sent Nər giz Sal man lı, Sev da Məm-
məd li, Zə rif Kə ri mo va, Nə za kət Ri ma zi, Kö nül Hü sey no va və Afaq 
Rüs tə mo va nın tə lə bə lə ri nin ifa la rın da Azər bay can bəs tə kar la rı-
nın əsər lə rin dən iba rət kon sert proq ra mı təq dim olu nub.

Qələbəmiz rənglərin işığında

Cə fər Cab bar lı adı na Res pub li ka Gənc lər Ki tab xa na sı nın hə-
ya ta ke çir di yi “Zə fər ta ri xi nin şan lı 44 gü nü” la yi hə si çər çi və-
sin də no yab rın 3-də “Zə fə ri miz rəng lə rin işı ğın da” ad lı gənc 
rəs sam la rın sər gi si açı lıb. 

Azər bay can Rəs sam lar İt ti fa qı nın fəx ri üzv lə ri El nu rə və Ay gün 
İs gən də ro va la rın iş ti ra kı ilə ha zır la nan sər gi də 40-dan çox gənc 
hə vəs kar rəs sa mın əsər lə ri sər gi lə nib. Sər gi də “Ada”, “Gü vən”, 
“Ni lay” təd ris mər kəz lə ri nin, “RM Art Stu dio” və “FR Stu dio”nun 
şa gird lə ri nin əl iş lə ri yer alıb.

Rəsm lər də Və tən mü ha ri bə sin də qa za nı lan şan lı Qə lə bə nin 
se vin ci, fü sun kar Qa ra ba ğın, Şu şa nın gö rün tü lə ri təs vir olu nub.

Təd bir də ki tab xa na nın di rek to ru As lan Cə fə rov, sər gi nin təş ki-
lat çı la rı  El nu rə və Ay gün İs gən də ro va lar, Və tən mü ha ri bə si iş ti-
rak çı sı, qa zi El çin Nə si rov çı xış edib lər.

Son da iş ti rak çı la ra ser ti fi kat lar təq dim edi lib.

“Zəfər” xalça kolleksiyasının təqdimatı 
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PrezidentİlhamƏliyevintapşı
rığınauyğunolaraq,noyabrın
1dəBaşnazirƏliƏsədovunvə
PrezidentAdministrasiyasının,
AzərbaycanRespublikasının
işğaldanazadedilmişərazilə
rindəməsələlərinmərkəzləşdi
rilmişqaydadahəlliməqsədilə
yaradılmışƏlaqələndirmə
QərargahınınrəhbəriSamir
Nuriyevinbaşçılığıiləaidiyyə
tidövlətqurumlarınınrəhbər
şəxslərindənibarətheyətŞərqi
Zəngəzuriqtisadirayonuüzrə
ərazilərəsəfəredib.

Nümayəndə heyəti əvvəlcə
yeniistifadəyəverilmişZəngilan
BeynəlxalqHavaLimanıilətanış
olub. “AzərbaycanHavaYolları”
QSC-nin nümayəndəsi hava li-
manında görülmüş işlər barədə
məlumatverib.
SonraheyətQubadlışəhərinə

yola düşüb, burada Dövlət Şə-
hərsalmavəArxitekturaKomitə-
sininsədriAnarQuliyevşəhərin
Başplanıbarədəməruzəedib.
Heyət 110 kV-luq “Qubadlı”

yarımstansiyasına da baxış ke-
çirib.“Azərenerji”ASC-ninprezi-
dentiBalababaRzayev yarıms-
tansiyada görülən işlər barədə
məlumatverib.

Xudafərin-Qubadlı-Laçın av-
tomobil yoluna baxış keçirilən
zaman Azərbaycan Avtomo-
bil Yolları DövlətAgentliyi İdarə
Heyətinin (AAYDA) sədri Saleh
Məmmədov layihəüzrəgörülən
və nəzərdə tutulan işlərdən da-
nışıb.
Laçın rayonununZabux kən-

dində isə Qaçqınların və Məc-
buriKöçkünlərinİşləriüzrəDöv-
lət Komitəsinin sədri Rövşən

RzayevvəANAMAİdarəHeyə-
tinin sədri Vüqar Süleymanov
tezliklə soydaşlarımızın Laçın
şəhərinə, Zabux və Sus kənd-
lərinəqayıdışı,habeləminavə
partlamamışsursatlardanərazi-
nin təmizlənməsi istiqamətində
aparılan işlər barədə məlumat
veriblər.
Nümayəndəheyəti110kV-luq

“Laçın şəhəri” qovşaq yarıms-
tansiyası ilə tanışlıqdan sonra

Laçınşəhərinəgəlib.DövlətŞə-
hərsalmavəArxitekturaKomitə-
sininsədriAnarQuliyevvə“Ba-
kı Abadlıq Xidməti” MMC-nin
başdirektoruBünyadQasımov
şəhərdə görülən işlər barədə
məlumat veriblər. Şəhər xəs-
təxanasının binasına da baxış
keçirilib.
HeyətdahasonraLaçınrayo-

nununQorçukəndiyaxınlığında
havalimanınıninşaedildiyiəra-
zidə olub. Burada görülən işlər
barədəməruzəedilib.
Dövlət Şəhərsalma və Arxi-

tektura Komitəsinin sədri Anar
QuliyevKəlbəcərşəhərininBaş
planı, AAYDA İdarə Heyətinin
sədriSalehMəmmədovisəKəl-
bəcər-Laçın avtomobil yolunda
görülənişlərhaqqındadanışıb-
lar.
Baxışkeçirilənbütünərazilər-

dəgörülənişlərindövlətbaşçısı-
nın tapşırıqlarınauyğun şəkildə
icrası ilə bağlı aidiyyəti qurum-
larınrəhbərlərinəlazımigöstəriş
vətapşırıqlarverilib.

Xalq artisti Sara Qədimovanın 
100 illiyi münasibətilə

MədəniyyətNazirliyinindəstəyiilənoyabrın2dəAzərbaycan
DövlətAkademikFilarmoniyasındagörkəmlixanəndə,Xalq
artistiSaraQədimovanın(19222005)100illikyubileyimünasi
bətiləmusiqiaxşamıkeçirilib.

Konsertdə vaxtilə Sara
Qədimovanın məlahətli və
ecazkar səsində sevilərək
ürəklərə yol açan xalq və
bəstəkar mahnıları, təsnifər
XalqartistiSimarəİmanova,
Gülyaz Məmmədova, Zabit
Nəbizadə, Əməkdar artistlər
Almaz Orucova, Gülüstan
Əliyeva,NuriyyəHüseynova,
Zakir Əliyev, Firuz Səxavət,
tanınmış müğənnilər Vəfa
Vəzirova, Rəvanə Qurbano-
va, Şəhla Həmidovanın ifa-
sındasəslənib.
SənətçiləriXalqartistiAğa-

verdiPaşayevinrəhbərliyiiləF.ƏmirovadınaAzərbaycanDövlət
MahnıvəRəqsAnsamblınıninstrumentalheyətimüşayiətedib.

Fikrət Əmirov adına məktəbdə yubiley konserti
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininF.Əmirovadına6nöm
rəlionbirillikİncəsənətməktəbindədahibəstəkar,SSRİXalq
artisti,DövlətmükafatlarılaureatıFikrətƏmirovunanadan
olmasının100illiyimünasibətiləməktəbinmüəllimlərikonsert
proqramıiləçıxışediblər.

Baş idarədən bildiri-
libki,konsertinaparıcı-
sı,məktəbinfortepiano
ixtisası üzrə müəllimi
S.Cəfərzadə bəstəka-
rınyaradıcılığıhaqqın-
daməlumatverib.
Sonra məktəbin

müxtəlif şöbələrinin
müəllimləriFikrətƏmi-
rovun əziz xatirəsinə
töhfə olaraq müxtəlif
əsərləriniifaediblər.
Konsertdə “Şur” simfonik muğamından, “Sevil” operasından,

“Minbirgecə”baletindənfraqmentlər,“Elegiya”,“Ballada”,“Pre-
lüd” kimi instrumental əsərləri, eləcə də “Kor ərəbin mahnısı”,
“Reyhan”, “Evləri var xana-xana” və digər əsərləri səsləndirilib.
İfalartamaşaçılartərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.
SondaməktəbindirektoruAdiləYusifovaçıxışedərəkkonser-

təgörəmüəllimlərə təşəkkürünübildiribvəonlarınyenikonsert
proqramlarıiləbaşqasəhnələrdədəçıxışetmələriniarzulayıb.

Tarix-memarlıq abidələrinin mühafizəsi üzrə 
əməkdaşlıq müzakirə edilib

MədəniyyətNazirliyiiləBakışəhəriüzrəyerliicrahakimiyyəti
orqanlarınıntarixmemarlıqabidələrininmühafizəsisahəsin
dəəməkdaşlığınahəsrolunmuşgörüşkeçirilib.

Görüşdəpaytaxtınayrı-ayrırayonlarındatarix-memarlıqabidə-
lərininümumivəziyyətinəvəmövcudproblemlərədiqqətçəkilib.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il tarixli
132nömrəliqərarıilətəsdiqedilmişmühafizəolunantarixvəmə-
dəniyyət abidələrinin siyahısına əsasən, dövlət reyestrinə daxil
edilənvəMədəniyyətNazirliyitərəfindənyeniaşkarolunanabi-
dələrinmüştərəkmühafizətədbirləriiləbağlımüzakirələraparılıb.
Nazirlikvəyerliicrahakimiyyətiorqanlarıarasındaəməkdaşlı-

ğındahadagenişləndirilməsiiləbağlıtəklifərsəsləndirilib.Eyni
zamandaxüsusimülkiyyətdəolanvəyaşayışsahəsikimiistifadə
edilən tarix-memarlıqabidələri iləbağlı vətəndaşlarınmüraciət-
lərinəbaxılmamüddətininmaksimumsürətləndirilməsivəbuis-
tiqamətdəqarşılıqlıəməkdaşlığadairvahidstratejixəttin işlənib
hazırlanmasınınzəruriliyivurğulanıb.

Tarixi tikililərə mühafizə lövhəsi vurulur
MədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQorunması,İnkişafı
vəBərpasıüzrəDövlətXidmətitarixmədəniyyətabidələrinin
üzərinəmühafizəlövhələrininvurulmasıiləbağlıyenilayihəyə
başlayıb.

DövlətXidmətindənbildirilibki,layihəçərçivəsindəilkinolaraq
Səbailrayonundayerləşən252tarix-memarlıqabidəsinəmühafi-
zəlövhələrivurulacaq.Azadlıqprospekti,ÜzeyirHacıbəyli,Zərifə
ƏliyevavəSəmədVurğunküçələrindəyerləşən tarixiabidələrə
mühafizəlövhələrininvurulmasınabaşlanılıb.
Mühafizə lövhələrinin vurulması Dövlət Xidmətinin Bakı Re-

gionalİdarəsivəSəbailRayonİcraHakimiyyətininmüvafiqstruk-
turlarıtərəfindəntəminedilir.
LayihəçərçivəsindəhəmBakıda,həmdəregionlardayerləşən

tarix-mədəniyyətabidələrinəyenimühafizəlövhəsininvurulması
nəzərdətutulur.

“Yarımçıq qalmış” tamaşası 
Zəfərin ikinci ildönümündə göstəriləcək 

Noyabrın6daAzərbaycanDövlətGəncTamaşaçılarTeat
rındaZəfərGünümünasibətilə“Yarımçıqqalmış”tamaşası
nümayişetdiriləcək.

2016-cı ilin Aprel
döyüşlərində şəhid
olanAzərbaycanDöv-
lətRəssamlıqAkade-
miyası Heykəltəraşlıq
fakültəsinin məzunu
Samir Kaçayevin xa-
tirəsinəhəsrolunmuş
tamaşa Yefim Abra-
movvəLeylaBəyimin
“Xəyalpərvər oğlan-
lar” əsəri əsasında
hazırlanıb. Tamaşaya
Xalqartisti,mərhumrejissorVaqifƏsədovquruluşverib.
RollarıƏməkdarartistlərLeyliVəliyeva,ElnurBəhramxan,akt-

yorlarBəhramƏliheydər,AsyaAtakişiyeva,VahidOrucoğlu,Nu-
riyyə Əliyeva, Aygün Fətullayeva, Xəyalə Qasımova, Gülbəniz
Lətifova,RamilMəmmədov,ElgünYəhyayev,MirzəAğaMirzə-
yev,RamiqNəsirov,Tahirİsmayılov,XaliqBəkirovifaedirlər.

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə 
həyat canlanır

Yekaterinburqda “Azərbaycan muğamı gecəsi”
əvvəli səh. 1-də
Ölkəmizin Yekaterinburqdakı

başkonsuluvəzifəsiniyerinəye-
tirən Şöhrət Mustafayev gecəni
açaraq, Azərbaycanla Rusiya,
eləcədəUralfederaldairəsiara-
sında siyasi, iqtisadi, humanitar
sahələrdə əlaqələrdən danışıb.
O,AzərbaycanPrezidentininsə-
rəncamı ilə2022-ci ilinölkəmiz-
də “Şuşa İli” elan olunduğunu
xatırladaraq bildirib ki, Qaraba-
ğın tacı Şuşa hər bir azərbay-
canlıüçünmüqəddəsməkandır.
Diplomat əsası Pənahəli xan
tərəfindən qoyulmuş Şuşa şə-
hərinin tarixi barədə məlumat
verib, 28 ilə yaxın erməni işğa-
lındaqalmışŞuşanın2020-ciilin
44günlükVətənmüharibəsində
işğaldanazadedildiyini,şəhərin
Azərbaycanın mədəniyyət pay-
taxtı elan olunduğunu diqqətə
çatdırıb.
Gecədə Sverdlovsk vilayəti-

nin qubernatoru Yevgeni Kuy-
vaşev,RusiyaXİN-inYekaterin-
burqşəhərindəkinümayəndəliyi,
Sverdlovsk vilayəti qanunverici-

likorqanınınsədriLyudmilaBa-
buşkinavədigərrəsmişəxslərin
təbrikməktublarıoxunub.
RusiyaXİN-inYekaterinburq-

dakı nümayəndəsi Aleksandr
Xarlov AZƏRTAC-ın müxbiri
iləsöhbətindəRusiya iləAzər-
baycan arasında dostluq əla-
qələrindən danışaraq deyib:
“Müslüm Maqomayev, Fərman
Salmanov və digər tanınmış
azərbaycanlılar hər iki xalqın

sərvətidir. Ural regionunda da
azərbaycanlılar tanınır, onlara
xüsusiehtiramvar,onlarRusi-
ya cəmiyyətinin dəyərli üzvləri
sayılırlar”.
Sverdlovskun qanunvericilik

orqanının deputatı Vyaçeslav
Veqnervilayətdəyaşayanazər-
baycanlıların regionun iqtisa-
di-siyasi,mədənihəyatında fəal
iştirakınıvurğulayıb.“Sverdlovsk
vilayəti iləAzərbaycanarasında

iqtisadi əlaqələr yüksələn xət-
lə inkişaf edir, ticarət dövriyyəsi
artır. Bu, əlbəttə ki, bizi sevin-
dirməyə bilməz. Belə bir çətin
dövrdəAzərbaycanınsimasında
güvənə biləcəyimiz etibarlı tə-
rəfdaşımızın olduğuna əminik”,
-deyəobildirib.
UralDövlətİqtisadUniversite-

tinin rektoruYakovSilinRusiya
ilə Azərbaycan arasında diplo-
matik əlaqələrin qurulmasından
keçən30ilibizimənyenitarixi-
miz,gəncnəslinsülhvədostluq
şəraitindəyaşamasıüçünbirnü-
munə adlandırıb. O vurğulayıb
ki, rəhbərlik etdiyi universitetdə
xeyli saydaazərbaycanlı tələbə
təhsilalır.
Azərbaycandiasporununfəal-

ları – Novosibirsk vilayətinin
Qanunvericilik Məclisinin vitse-
spikeriMaisMəmmədov,RAGB-
nin Yekaterinburq şəhəri üzrə
bölməsinin rəhbəri Toğrul Hə-
sənov və başqaları ZəfərGünü
ərəfəsində belə bir möhtəşəm
tədbirinkeçirilməsiniyüksəkqiy-
mətləndiriblər.

Ölkəmiz Özbəkistanda beynəlxalq 
kitab yarmarkasında təmsil olunur

Ö
zbəkistanpaytaxtında
24noyabrtarixində
keçirilənIII“Tashkent
BookFest”Beynəl

xalqKitabYarmarkasında
Azərbaycandaiştirakedir.
YarmarkadaölkəmiziDaş
kənddəkiHeydərƏliyevadı
naAzərbaycanMədəniyyət
Mərkəzitəmsiledir.

“UzExpo Center” Sərgi Mər-
kəzində qurulan Azərbaycan
stendi ölkəmizin milli mədəniy-
yətinə dair elementlərlə, suve-
nir, xalçalar, posterlər, bayraq-
larımızla bəzədilib. Stenddə
AMM-nin layihəsi ilə işıq üzü

görən Azərbaycan və özbək
dillərində nəşrlər təqdim edilir.
Buradaölkəmizin tarixi, dövlət-
çiliyi, mədəniyyəti, ədəbiyya-
tı, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı30 iləyaxındavametmiş
təcavüzü, işğalçılıq siyasətinə
dairnəşrlər,habeləHeydərƏli-
yevFondutərəfindənölkəmizin
təbliği məqsədilə nəşr olunan
kitablarsərgilənir.
Stenddə Azərbaycanın dahi

mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi və
özbək ədəbiyyatının tanınmış
şairi Əlişir Nəvainin portretlə-
ri,onlarınAzərbaycanvəözbək
dillərinətərcüməolunmuş“Xəm-
sə”ləridəyeralıb.

Yeni nəşrlərdən “Kitabi-Dədə
Qorqud”, Mirzə Ələkbər Sabir,
ƏhmədCavad,ŞahİsmayılXə-
taininəsərləri də sərgi iştirakçı-
larınatəqdimolunur.
Qeydedəkki,“Şuşaİli”çərçi-

vəsindəAMM-inlayihəsiiləXur-

şidbanuNatəvanın özbəkdilinə
tərcümə edilərək çap olunmuş
kitabının, habelə özbək müəl-
lifŞuxratSalamovun“Zəngəzur
– Türk dünyasının qapısı” adlı
nəşrin yarmarkada tanıtımı ke-
çiriləcək.

Xəbərverdiyimizkimi,
builinsentyabrında
MədəniyyətNazirliyi,
ElmvəTəhsilNazirliyi,

“AzərbaycanTeleviziyavə
RadioVerilişləri”QSC,Azər
baycanRəssamlarİttifaqıvə
XətaiRayonİcraHakimiy
yətinindəstəyi,Azərbaycan
DövlətRəsmQalereyasıvə
XətaiSənətMərkəzinintəş
kilatçılığıilə“Zəfər–44”adlı
uşaqrəsmyaradıcılıqturniri
elanolunmuşdu.

Noyabrın 2-də Xətai Sənət
Mərkəzindəyaradıcılıqturnirinin
yekunsərgisiaçılıb.

İki gün davam edən sərgidə
Ali Baş Komandan, Prezident
İlhamƏliyevin rəhbərliyi altında
rəşadətliOrdumuzun44günlük
Vətənmüharibəsindəqazandığı
möhtəşəmtarixiZəfərəhəsrolu-
nanəsərlərnümayişolunub.
Xatırladaq ki, rəsm yaradıcı-

lıqturnirinə10-21yaşarasıolan

uşaq,yeniyetməvəgənclərqatı-
lıb.Ümumilikdə500-dənçox iş-
tirakçı arasından 44 rəsməsəri

müəllifərinyaşıdanəzərəalına-
raqseçilib vəyekunsərgiüçün
təqdimolunub.
XətaiSənətMərkəzinindirek-

toruZahidƏvəzovçıxışedərək
bütün iştirakçıları sərgimünasi-
bətilətəbrikedib.
Xalq rəssamıArif Hüseynov,

Xətai Rayon İcra Hakimiyyəti-

nin əməkdaşı Pənah İmanov,
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qa-
lereyasının Muzey və ekspo-

zisiya şöbəsinin müdiri Elçin
Hüseynli, qalereyanın böyük
elmi işçisi, sənətşünas Ziyarət
Cabarovaözürəksözlərinibö-
lüşüblər.
Qeydedilibki,sərgidənüma-

yişolunanəsərlərmüxtəlif tex-
nikavəölçülərdəərsəyəgətiri-
lib.

Sondasərgiiştirakçılarınaser-
tifikatlar və hədiyyələr təqdim
olunub.

“Zəfər – 44” uşaq rəsm 
müsabiqəsinin yekun sərgisi açılıb
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Hacıqabulrayonunda
yerləşən“PirHüseyn
Xanəgahı”Tarix-Me-
marlıqQoruğunda

MədəniyyətNazirliyiyanında
MədəniİrsinQorunması,İn-
kişafıvəBərpasıüzrəDövlət
XidmətivəMədəniyyətüzrə
Elmi-Metodikivəİxtisasartır-
maMərkəzinintəşkilatçılığı
ilə8Noyabr–ZəfərGününə
həsrolunmuşağacəkmə
aksiyasıkeçirilib.

Aksiyada Dövlət Xidmətinin
rəisi Azad Cəfərli, Mədəniyyət
üzrə Elmi-Metodiki və İxtisas-
artırma Mərkəzinin direktoru

SəadətXələfbəylivəhər ikiqu-
rumunəməkdaşları iştirakedib-
lər. Qoruq ərazisində müxtəlif
növağaclarəkilib.
Ölkəmizin azadlığı və müstə-

qilliyiuğrundaşəhidolanVətən
övladlarının xatirəsi anılıb, Və-
tən müharibəsində qazanılan

Qələbənin əhəmiyyəti bir daha
vurğulanıb.Birinci və İkinciQa-
rabağmüharibələrinin iştirakçısı
olmuş Dövlət Xidmətinin əmək-
daşları da ürək sözlərini ifadə
ediblər.
Tədbir zamanı həmçinin iş-

ğaldanazadolunmuşərazilərdə

yerləşən tarixi abidələrin moni-
torinqi, inventarlaşdırılması və
bərpası istiqamətindəatılanad-
dımlardansözaçılıb.
Sonda tədbir iştirakçıları

“Pir Hüseyn Xanəgahı” Ta-
rix-MemarlıqQoruğu ilə tanış
olublar.

Zəfər Gününə həsr olunmuş ağacəkmə aksiyası

Vətəndaşların növbəti qəbulu 
Yevlax şəhərində keçiriləcək

Mərkəziicrahakimiyyətiorqanlarıvədigəridarəetməqurum-
larırəhbərlərininşəhərvərayonlardavətəndaşlarınqəbulu
cədvəlinəəsasən,AzərbaycanRespublikasınınmədəniyyət
naziriAnarKərimovtərəfindənnoyabrın29-dasaat10:00-da
YevlaxşəhərHeydərƏliyevMərkəzindəYevlaxvəMingəçevir
şəhərlərindən,eləcədəBərdəvəTərtərrayonlarındanolan
vətəndaşlarınqəbulukeçiriləcək.

Vətəndaşlar 25 noyabr tarixinə qədər nazirliyin info@culture.
gov.az elektron poçt ünvanı, (012) 493-74-24 telefon nömrəsi
vasitəsiləvə“Whatsapp”xidmətinə(077-714-71-47)müraciətet-
məkləqəbulayazılabilərlər.

“Şuşa – Qafqazın sənət məbədi”
MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)MasallırayonHeydər
ƏliyevMərkəzində“Şuşaİli”nəvə8Noyabr–ZəfərGününəhəsr
edilən“Şuşa–Qafqazınsənətməbədi”layihəsiçərçivəsində“Nə?
Harada?Nəzaman?”adlıbilikyarışıtəşkilolunub.HeydərƏliyev
MərkəzivəMasallıDövlətRegionalKollecininbirgətəşkilatçılığıilə
keçirilənyarışdatələbələrdənibarət6komandaiştirakedib.

İştirakçılaruluön-
dərHeydərƏliyevin
həyat və fəaliyyəti,
Şuşa şəhəri, hərb
tariximiz, məntiq,
həmçinin qəhrə-
manlarımızla bağ-
lı müxtəlif sahələri
əhatə edən sualla-
rı cavablandırıblar.
“Zirvə” komandası
yarışınqalibiolub.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıtın Tarixi Muzeyində “Şuşamədəniyyət

mərkəzimizdir”adlıtədbirkeçirilib.RMİ-ninrəisiRəşadƏliyevqeyd
edibki,ŞuşanınazadlığıOrdumuzungücünün,xalqımızınbirliyinin,
AliBaşKomandanımızınsərkərdəlikqabiliyyətinintəzahürüdür.

Regional idarənin
Şuşa rayonu üzrə
nümayəndəsi, baş
məsləhətçi Bayram
Cəfərli, Sumqayıtın
Tarixi Muzeyinin di-
rektoruAygünZülfü-
qarlı 44 günlük Və-
tən müharibəsində
müzəfər Ordumu-
zun bütün dünyaya
Azərbaycan xalqı-
nınnəyəqadiroldu-

ğunugöstərdiyinisöyləyiblər.Sondamuzeyinmateriallarıəsasında
“Şuşamədəniyyətmərkəzimizdir”adlısərginümayişetdirilib.

“Təki Vətən yaşasın!” 
GöyçayrayonHeydərƏliyevMərkəzində“Zəfər”ŞəhidAilələ-
rinəDəstəkİctimaiBirliyinintəşkilatçılığıilə“TəkiVətənyaşa-
sın!”adlıtədbirkeçirilib.

Rayon ictimaiy-
yəti nümayəndə-
ləri, tələbə gənc-
lər, şəhid ailələri
və qazilərin iştirak
etdikləri tədbirdə
“Zəfər”ŞəhidAilə-
lərinə Dəstək İcti-
mai Birliyinin sədri
Sevinc Alızadə,
rayon icra haki-
miyyəti başçısının
müaviniZivərZey-

nalovaAliBaşKomandan İlhamƏliyevin rəhbərliyi ilə44günlük
VətənmüharibəsindəqazanılantarixiQələbədənsözaçıblar.
Vətənmüharibəsiqazisi,başleytenantRövşənMaqsudov,şəhid

polkovnik-leytenantVidadiXəlilovunanasıƏminəXəlilova,şəhid
KərimliOrxanınatasıAkifKərimovsanlıZəfər tariximizi,millivə-
tənpərvərliyi təbliğ edən bu cür tədbirlərin əhəmiyyətindən bəhs
ediblər.Vurğulanıbki,Vətənuğrundacanlarındankeçənigidlərin
xatirəsinigəncnəsilhəmdəəməllərindəyaşatmalıdır.
ƏməkdarartistAğalarBayramovunsöylədiyivətənpərvərlikruh-

luşeirlər,DövlətSərhədXidmətiNümunəviHərbiOrkestrininsolis-
ti,ƏməkdarartistTuralAğasiyevinvəvokalçıAtəşQarayevinifa-
sındamusiqiləralqışlarlaqarşılanıb.

Aşıqlar Birliyinin Daşkəsən bölməsi yaradılıb

ŞəmkirRegionalMədəniyyətİdarəsi(RMİ)Daşkəsənrayon
MədəniyyətMərkəzindəAzərbaycanAşıqlarBirliyi(AAB)Daş-
kəsənbölməsininyaradılmasıiləbağlıtədbirvəAşıqHüseyn
Qoşqarlınınxatirəsinəhəsrolunankonsertkeçirilib.

Tədbirdə çıxış edənDaşkəsən rayonunun icra başçısı Əhəd
Abıyevölkə rəhbərliyi tərəfindənmədəni irsə,o cümlədənaşıq
sənətinə göstərilən diqqət və qayğıdan söz açıb. İcra başçısı
AşıqlarBirliyininDaşkəsənbölməsininyaradılmasınıtəqdirəlayiq
addımkimiqiymətləndirib.
AAB-ninsədri,Əməkdarelmxadimi,professorMəhərrəmQa-

sımlıqurumunfəaliyyətibarədəgenişməlumatverib.Bildiribki,
Daşkəsəndəaşıqsənətibundansonradainkişafedəcək.
BirliyinDaşkəsənbölməsininrəhbəriSalehTağıyevgöstərilən

köməkliyə görə rayon İcraHakimiyyəti vəAAB-nin rəhbərliyinə
təşəkküredib.
SonrarayonMədəniyyətMərkəzinintəşkilatçılığıilədaşkəsənli

aşıqlarınustadAşıqHüseynQoşqarlınınxatirəsinəhəsrolunan
konsertikeçirilib.Aşıqlarınbir-birindənrəngarəngçıxışlarıalqış-
larlaqarşılanıb.

Bölgələrdəfəaliyyətgöstərənmədəniyyətocaqlarındaşanlı
Zəfərimizinikinciildönümüiləbağlımüxtəlifsəpkilitədbirlər
keçirilir,ərazibütövlüyümüzuğrundacanındankeçənVətən
oğullarınınxatirəsiyadolunur.

ŞəkiRMİvə “KanalS”indəs-
təyi iləŞəkiHeydərƏliyevMər-
kəzində rejissor Elvin Nüsrə-
toğlunun müəllifi olduğu Vətən
müharibəsi şəhidi Fərid İzzətli
haqqında“Cənableytenant”ad-
lıfilminnümayişikeçirilib.Sonra
RMİ-nin rəisiAzərYusubov,şə-
hidatasıAydınCabbarovvədi-
gərləriçıxışedərəkfilminərsəyə
gəlməsindəəməyiolanhərkəsə
minnətdarlıqlarınıbildiriblər.
Zaqatala şəhər Mədəniyyət

evində“44gününZəfəri”adlıtəd-
bir keçirilib. Çıxış edənlər böyük
Zəfərə görə Ali Baş Komandan
İlhamƏliyevbaşdaolmaqla,rəşa-
dətliOrdumuzunəsgərvəzabitlə-
rinəminnətdarlıqlarınıbildiriblər.

***
Biləsuvar RMİ Cəbrayıl rayon

Mədəniyyət evi, Fuğanlı kənd
klubuvə6saylıHacılıkəndkitab-
xanafilialınınəməkdaşlarıVətən
müharibəsi şəhidi Əyyub Süley-
manovunailəsiniziyarətediblər.

***
Bərdə RMİ-nin rəisi Vəsilə

Möhsümova və regional idarə-
nin əməkdaşları Vətən mühari-
bəsişəhidiElməddinYusibovun
anım mərasimində iştirak edib-
lər.Şəhidinməzarıziyarətedilib,
ruhunadualaroxunub,məzarına
tərqərənfillərdüzülüb.

Yevlaxda şəhidlərin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində
işlər davam etdirilir. Şəhidlərin
xatirəsinə inşa edilmiş növbəti
abidənin açılışı 8 Noyabr – Zə-
fərGünüərəfəsindəQoyunbinəsi
kəndində olub. Tədbirdə mədə-
niyyətişçilərininvəkəndtamorta
məktəbişagirdlərininifasındaşə-
hidlərəhəsrolunmuşədəbi-bədii
kompozisiyanümayişetdirilib.

***
Ağcabədi RMİAğdam rayon

Rahib Məmmədov adına Dö-
yüş Şöhrəti Muzeyində şəhid
Rəhman Əliyevin xatirəsinə
həsr olunmuş tədbir keçirilib.

Məlumatverilibki,RəhmanZa-
kir oğlu Əliyev 1970-ci il yan-
varın 15-də Ağdam rayonunun
Mahrızlı kəndindəanadanolub.
Ermənistanın respublikamıza
qarşıhərbitəcavüzübaşlayanda
Rəhman Əliyev də silaha sarı-
laraq Vətənimizin müdafiəsinə
qalxıb. Ağdam-Əsgəran istiqa-
mətlərində döyüşlərdə iştirak
edib. Fərrux yüksəkliyi uğrunda
yaralansada,yenidəndöyüşlərə
qatılıb. 1992-ci il noyabrın 1-də
şəhidlikzirvəsinəucalıb.

***

Gəncə RMİ Gəncə şəhər
MKS-ninMərkəzi Kitabxanasın-
daşəhidailələriilə“Ölümləriilə
ölümsüzləşənqəhrəmanlar”adlı
görüştəşkiledilib.
MirCəlalPaşayevinEv-Muze-

yi Zəfər Gününə həsr olunmuş
tədbirkeçirib.GəncəşəhərUşaq
incəsənət məktəbinin müəllim
və şagirdləri vətənpərvər ruhlu
mahnılarifaediblər.

***
Ağdaş RMİ Göyçay rayon

MKS-ninMərkəziKitabxanasında
Vətən müharibəsinin şəhid pol-
kovnik-leytenantıVidadiXəlilovun
anımgünüiləəlaqədartədbirke-
çirilib.

***
Ağstafa RMİ Ağstafa Döv-

lət Rəsm Qalereyasında “Şan-
lı Zəfər Günü uşaqların gözü
ilə” başlıqlı rəsm sərgisi açılıb.
Müəssisənin nəzdində fəaliyyət
göstərən rəsm dərnəyinin üzv-
ləri və gənc rəssamların Zəfər
Gününə həsr olunmuş əl işləri
nümayişolunub.
QazaxDövlətRəsmQalereya-

sıvə“Gənclərinİntellektualİnki-
şafına Dəstək” İctimai Birliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə “Əsrə bə-
rabər44gün”mövzusundarəsm
müsabiqəsikeçirilib.Mövzu,ide-
ya, işlənmə texnikası və üslub
baxımındanorijinallığıiləseçilən
əsərlərmüvafiqyerlərüzrəqalib
elanedilib.

Qazax şəhər 1 nömrəli Uşaq
musiqiməktəbi rayonMədəniy-
yətMərkəzindəZəfərGünümü-
nasibətilə konsert keçirib. Şa-
girdlərdənibarətxorkollektivivə
uşaq ansamblı maraqlı ifalarla
iştirakçılarınkönlünüoxşayıblar.

***
KürdəmirRMİKürdəmirDöv-

lət Rəsm Qalereyasında 8
Noyabr – Zəfər Gününə həsr
olunmuş tədbir keçirilib. Mək-
təblilərinəlişlərindənibarət“30
illik həsrətə son” adlı sərgi nü-
mayişolunub.

BeyləqanrayonMKS-ninİkinci
Şahsevən kənd kitabxana filialı-
nın və kənd Mədəniyyət evinin
birgə təşkilatçılığı ilə Dayandur
Əliyev adına İkinci Şahsevən
kəndtamortaməktəbində“Zəfər
bayramınızmübarək!”adlıtədbir
keçirilib. Məktəblilərin ifasında
vətənpərvərlik ruhunda şeirlər
səsləndirilib,mahnılar ifaolunub
vərəqsnömrələritəqdimedilib.

***
Masallı RMİ Masallı Tarix-Di-

yarşünaslıq Muzeyinin təşkilat-
çılığı iləMasallışəhərməktəbli-
ləriarasındabilikyarışıkeçirilib.
8komandanıniştiraketdiyivə3
turdan ibarətyarışdaN.Nərima-
novadınaşəhər2saylıtamorta
məktəbI,N.Əsgərliadınaşəhər
3saylıtamortaməktəbII,Dəfi-
nəməktəb-liseyiisəIIIyerəlayiq
görülüb.

***
Sabirabad RMİ Saatlı Dövlət

Rəsm Qalereyasında “Zəfərin
mübarək,Azərbaycan!”adlıtəd-
bir keçirilib. ZəfərGünü ilə əla-
qədar hazırlanmış rəsm sərgisi
nümayişolunub.
Şirvan Şəhər Tarix-Diyarşü-

naslıq Muzeyində “Biz Vətən
naminəölsək,dirilərdəndiriyik!”
adlıtədbirtəşkiledilib.Uşaqmu-
siqi məktəbinin müəllim və şa-
girdlərinin ifasında vətənpərvər-
likruhlumahnılarsəsləndirilib.

***

İsmayıllı RMİ Qəbələ Rayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində
Vətən müharibəsi şəhidi, tibb
xidməti leytenantıAqşin Ənvər-
lininxatirəsianılıb.“Aqşinqəlbi-
mizdəyaşayır”adlıtədbirdəmu-
zeyin direktoruBəxtiyarVəliyev
Vətənə sədaqətli övlad yetişdir-
dikləriüçünşəhidinvalideynləri-
nə təşəkkürünübildirib.Şəhidin
valideynləri Faiq Abdullayev,
DilrubəSəmədovavəbaşqaları
Aqşinlə bağlı xatirələrini bölü-
şüblər.

***
Sumqayıt RMİ Sumqayıt şə-

hər Nizami Gəncəvi adına ki-
tabxana klubun əməkdaşları
Vətən müharibəsi qazisi Əli
İbrahimovun ailəsini ziyarət
edərək qayğıları ilə maraqla-
nıb, maddi və mənəvi dəstək
olublar.
Qubadlı Rayon Tarix-Diyar-

şünaslıq Muzeyinə Zəfər Günü
münasibətilə ekskursiya təşkil
edilib.Qubadlı rayonAlıMusta-
fayevadınaZilanlıkəndtamorta
məktəbininIIIvəIVsinifşagird-
lərinə rayonun tarixini əks etdi-
rəneksponatlarhaqqındaməlu-
matverilib.
Qubadlı şəhər Əbülfəz Meh-

diyevadınaUşaqmusiqiməktə-
bində“QarabağAzərbaycandır!”
adlı tədbir təşkilolunub.Məktə-
binmüəllim və şagirdlərinin ifa-
sında musiqi nömrələri səslən-
dirilib.

Hazırladı: N.Məmmədli

44 günün Zəfəri – əbədiyyət hünəri

Tarixi abidələrin mühafizəsi ilə bağlı Şəkidə təlim kursu
ŞəkişəhərHeydərƏliyevMərkəzindəMədə-
niİrsinQorunması,İnkişafıvəBərpasıüzrə
DövlətXidmətinindəstəyiiləMədəniyyətüzrə
Elmi-MetodikiİxtisasartırmaMərkəzitərəfin-
dən“Tarixiabidələrbugünvəsabah:mühafi-
zəproblemləri”mövzusundatəlimkursutəşkil
olunub.

Təlimdə Dövlət Xidmətinin Qəbələ Regional
İdarəsininvəregiondafəaliyyətgöstərənqoruq-
larınabidəmühafizəçiləriiştirakediblər.
Təlimin ilkgünü tarixvəmədəniyyətabidələri

anlayışı,təsnifatı,abidələrindövlətqeydiyyatına
alınması, pasportlaşdırılmasımövzularını əhatə
edib.
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abidə kompleksinin açılışında çıxış ediblər
PaytaxtınSəbailrayonununBadamdarqəsəbəsindəVətən
uğrundacanındankeçənşəhidlərimizinxatirəsiniəbədiləşdir
məkməqsədilətikilmiş“Səbailşəhidləri”abidəkompleksinin
açılışmərasimiolub.

SəbailRayonİcraHakimiyyətininbaşçısıVüqarZeynalov,Mil
liMəclisindeputatlarıNigarArpadaraivəAqilAbbas,ictimaiyyət
nümayəndələrivəşəhidailələrininiştiraketdiyimərasimdəəvvəl
cəşəhidlərinxatirəsibirdəqiqəliksükutlayadedilib.Abidəkomp
leksininönünəgüldəstələridüzülüb.
TədbirdəçıxışlardansonraAzərbaycanDövlətAkademikMu

siqiliTeatrının “Bizəbirnəfəsqədəryaxınsınız”adlıədəbibədii
kompozisiyasıtəqdimedilib.RejissorSamirQulamovunquruluş
verdiyi kompozisiyada tarzənSəxavətMəmmədovunmüşayiəti
ilə teatrın aktyorları Gülnarə Abdullayeva, Mehriban Zaliyeva,
GülnarəƏzizova,GültacƏlili,SəmədzadəXasiyev,İbrahimƏli
zadə,ƏmrahDadaşovçıxışediblər.Onlarınifalarıalqışlarlaqar
şılanıb,hərkəsdəzərifduyğularoyadıb.İştirakçılarbirdaha44
günlükmüharibədəVətənuğrundaşəhidolan igidlərimizinəziz
xatirəsinəehtiramlarınıbildiriblər.

Rus Dram Teatrının səhnəsində “Qələbə”
Noyabrın8də
AzərbaycanDöv
lətAkademikRus
DramTeatrınınsəh
nəsində44günlük
Vətənmüharibə
sindətarixiZəfərin
ikinciildönümünə
həsrolunmuş“Qə
ləbə”musiqilidram
kompozisiyasının
premyerasıolacaq.

SəhnəəsərininrejissoruXalqartistiAleksandrŞarovski,rəssa
mıƏməkdarmədəniyyətişçisiAleksandrFyodorovdur.
Vətənpərvərlikvəbayramovqatlısəhnənümunəsihəmdəteat

rın“Şuşaİli”iləbağlısənətlayihələrindənbiridir.

Xalq artisti Mələkxanım Əyyubova ilə görüş
BakıŞəhərMədə
niyyətBaşİdarəsi
nintəşkilatçılığıilə
ZirəMədəniyyət
Mərkəzi–EkoPark
da“Qonağımızvar”
layihəsiçərçivəsin
dəXalqartistiMə
ləkxanımƏyyubova
iləgörüşkeçirilib.

Tədbirin aparıcısı
LaləƏlimuxtarovasə
nətkarınyaradıcılıqyolundansözaçıb.
Rəngarəngmusiqinömrələriilədavamedəngörüşzamanımü

ğənnininifasındaxalqvəbəstəkarmahnılarıalqışlarlaqarşılanıb.
Xalq artisti tamaşaçıların suallarını cavablandırıb. Sonda sə

nətkarlaxatirəşəkilləriçəkdirilib.

əvvəli səh. 1-də
Jurnalistlərə müsahibə verən bəstəkarın

qızı,ADMİUnun rektoru, professorCeyran
Mahmudova qeyd etdi ki, Emin Sabitoğlu
xalqına, vətəninə bağlı insan idi: “Mən bili
rəmki,onunmusiqisinisevərəkdinləyənlər
çoxdur. Emin Sabitoğlu cismən bizimlə ol
masada,onunyaradıcılığıxalqımıztərəfin
dənsevilir.Hərbirbəstəkarüçünyəqinki,bu
ənböyükqiymətdir”.
BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininrəisi

İbrahim Əliyev Emin Sabitoğlunun müasir
Azərbaycan musiqisinin inkişafındakı xid
mətlərindənsözaçıb.Dediki,onunəsərləri
hərzamaninsanlartərəfindənböyükzövqlə,

sevgi ilə dinlənilib, qəbul edilib.Azərbaycan
musiqi mədəniyyətində Emin Sabitoğlunun
özünəməxsusyeri,imzasıvar.Vəfatından20
ildənartıqvaxtkeçməsinəbaxmayaraq,onun
əsərləriəbədiyaşayacaq”.
Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili

Teatrının direktoru,Əməkdar incəsənət xa
dimi Əliqismət Lalayev vurğulayıb ki, Emin
Sabitoğlu elə bəstəkarlardandır ki, musiqi
çilərimizinbir neçənəsli onunəsərlərindən
ilhamalıb,dahasonratanınıb,məşhurlaşıb:
“Məneləbirmusiqiçitanımıramki,onunre
pertuarındaEminSabitoğlununmahnısıol
masın.Bumahnılarınhərbirininilknotlarını
eşidəndəbilirsən ki, buəsərlərEminSabi

toğludünyasınınməhsuludur.MusiqiliTeatr,
deməkolarki,Eminmüəlliminikincieviolub.
Bizuzunillərdənsonraistəyirikki,EminSa
bitoğlunun“Hicran”komediyasınısəhnələş
dirək”.
XalqartistləriZamiqƏliyev,BrilliantDada

şova, Gülyanaq Məmmədova, Mələkxanım
Əyyubova,ƏməkdarartistNüşabəƏləsgərli
vəbaşqaları görkəmli bəstəkarınbənzərsiz
yaradıcılığındansözaçıblar.
Sondabəstəkarınqızı,professorCeyran

Mahmudovaçıxışedərəkatasınınxatirəsi
nəgöstərilənehtiramagörətədbiriştirakçı
larınatəşəkkürünübildirib.
Xatırladaq ki, Emin Sabit Rəhman oğ

luMahmudov2noyabr1937ci ildəBakıda
anadanolub.1954cü ildəÜ.Hacıbəyliadı
na Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına
(indiki BakıMusiqiAkademiyası)QaraQa
rayevinsinfinədaxilolub.İkiildənsonraisə
P.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konser
vatoriyasınaYuriŞoporininsinfinəkeçirilib.
Musiqininmüxtəlifjanrlarındabirçoxdəyərli

əsərlərinmüəllifiolanEminSabitoğluüçsim
fonikpoema,üçkantata,simlikvartet,skripka
vəfortepianoüçünpoemayazıb.O,600dən
çoxmahnı,9musiqili komediya,40ayaxın
filmə musiqi bəstələyib. Paytaxt teatrları ilə
yanaşı,Sumqayıt,Gəncə,Lənkəran,Mingə
çevir və Naxçıvan teatrlarının tamaşalarına
musiqiləryazıb.EminSabitoğlu2000ciilno
yabrın18dəvəfatedib.

Nurəddin

O,belədir.Şəksiz,şübhəsiz.Niyə?Çünkiruhənçoxazad
dır.Özüdəbuazadlığınıhərhansı“bəhanə”lərləpərdələ
mir.Fitrətdənbelədir.Ammaənəsası,istedadlıvəəslsənət
sevdalısıdır.

Bu dövr üçün fədai sözü
müəyyənqədərəhəmiyyətiniitir
sə də, ona baxanda anlayırsan
ki,o,sözünəslmənasında,elə
fədaidir. Özünün də dediyi ki
mi, onun üçün səmimiyyət və
cəngavərlik prinsipi üstün olub
həmişə.Hə,birdəsədaqət.Öz
ideallarına, prinsiplərinə və pe
şəsinə.
Kukla sənətinin ən parlaq si

malarındanolanNamiqAğayev
budünyanısonuşirinbitənna
ğıl bilənlərdəndir. Nəinki kuk
lalardan, adi əşyalardan, hətta
tullantı sayılacaq nəsnələrdən
də sənət məhsulu yaratmağı
bacaranvəbunuustalıqlasev
dirən kuklaçı rejissordur. Özü
dətəkcəuşaqlarayox,həmdə
böyüklərə.
Dövrümüzün Don Kixotu 60

yaşınaçatıb.O,yeldəyirmanları
ilədöyüşməsədə,həyatınıdoğ
rubildikləriuğrundamübarizədə
keçirib. Nə hikmətdirsə, hamı
sındadaqalibgəlib.
Bunu oktyabrın 28də Abdul

laŞaiq adınaAzərbaycanDöv
lətKuklaTeatrınagələnhərkəs
təsdiqlədi.Çünkihəmingünözü
yerdə, ruhu göylərdə pərvaz
edən istedadlı rejissor Namiq
Ağayevin 60 illik yubiley gecəsi
idi.
Rejissorunsəhnə,sənətdost

larının, tanınmışmədəniyyət və
incəsənətxadimlərininiştiraket
diyisəmimiovqatlıgecəəslNa
miqsayağı idi: səmimi, azad və
təbii.

Gecə ənənəvi olaraq rejisso
run həyat və yaradıcılığı
haqqında qısa məlumatla
başladı.Ardınca rejissorun
özü haqqında hazırladığı
qısametrajlı film estetika
sında süjet nümayiş olun
du. Kadrlar birbirini əvəz
etdikcə rejissor hər məqa
ma özünəməxsus yumor
la izah verirdi. Məsələn,
“Bu günlə yaşayın, amma
bu saniyədən yapışmayın.
Yapışsanız, onun əsirinə
çevriləcəksiz”, “Yüz ölçüb,
bir biçmək də yalan söz
dür. Min ölçsən, milyona
can ölçməli olacaqsan, o
qədər ölçəcəksən ki, biçməyə
vaxtınqalmayacaq.Sizölçənki
mibiçin”deyibbütünömrünüelə
belə də yaşayacağının, 60dan
sonrakı zamana sığdıracağının
anonsunuverdi.
Tədbirin ideya müəllifərinə,

tamaşaçılarına təşəkkürünü bil
dirənyubilyarözünükuklaçıkimi
ifadəsinə özünəməxsus yozum
dagətirdi:“Mənimkuklaçıolma
ğımaköməkedənəsasamilrəs
sam olmağım idi. Təxəyyülüm
çox aktiv idi. Bəxtim gətiribmiş,
bueləkuklaya lazımolanvergi
imiş. Atam Firudin Ağayev hə
mişəmənədeyirdiki,istedadöz
yerində,ammasənvargücünlə
çalışmalısan. Qolların qırılana
qədər rəsmçəkməlisən.Sonra
dan başa düşdüm ki, sənə ve
rilən istedadın realizə proqramı
olur.Mən lapelə gözəl rəsmlər

çəksəm də, böyük rəssam ver
gisinə sahib deyiləm. Rəsm də
çəkirəm, kukla da oynadıram,
amma bütün bunlar sintez şək
lindədir.MənözümüKuklaTeat
rında tapmışam. Ona görə də
burada özüməm. Bura mənim
doğma evim, azad nəfəs aldı
ğım məkandır. Bundan sonra
özümü uşaqdanböyüyə bütün
tamaşaçılarım qarşısında daha
da toparlayıb 60dan sonranı
ürəyimdəqalansənətarzularını
gerçəkləşdimək üçün yaşaya
cam. Beləcə, özüm üçün təyin
etdiyimyox,boyumabiçilənyolu
sonadəkgedəcəm.Əslində,heç
bundan başqa yolum da yox
dur...”.
Yubilyarı təbrikə gələnlər çox

idi.Özüdəürəyivəəlidolu.Azər
baycan Teatr Xadimləri İttifaqı
nınsədrmüavini,XalqartistiHa
cıİsmayılovrejissoratəbriklərini

çatdırdı, ATXİnin İdarə heyəti
adından “Sənətkar medalı”nı
onatəqdimetdi.
Sevincindən yerində dura bil

məyənyubilyar“Artıq“Sənətkar
medalı”m da var. Daha mənə
həryerdəyaşılişıqdır”deyibsa
lonuqəhqəhəyəqərqetdi.
XalqartistiRamizHəsənoğlu,

Əməkdar incəsənət xadimləri –
teatrşünaslar İlham Rəhimli və
Aydın Talıbzadə isə rejissorun
quruluş verdiyi kukla tamaşala
rınınhərbirininhadisəyəçevril
diyini yada saldılar. Bildirildi ki,
o, quruluşmüəllifi olduğu “Bakı
həyatının rekviyemi”, “Qarqızı”,
“Yeddigözəl”,“Əhmədinlarıxo
ruzu”, “Oxay və Əhməd”, “Göy
saqqal”, “Xəlifə və hacıleylək”,
“Məlikməmməd”, “Keçəlin to
yu”,“Sonəhvalat”,“Bülbül”kimi
tamaşalarlaRusiya, İran,Türki
yə,İtaliya,Yunanıstan,İngiltərə,

Polşa və s. ölkələrdə keçirilən
nüfuzlu beynəlxalq festivallarda
iştirak edib, teatramüxtəlif mü
kafatlarqazandırıb.
Azərbaycan Dövlət Kukla

Teatrının direktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Rəşad Əh
mədzadə rejissorun fərqli tex
nikalarda hazırladığı rəngarəng
kuklatamaşalarındanbəhsetdi.
Bildirdiki,o,buteatrdaçalışdığı
dövrdə,eləondansonradateatr
üçündoğmaolub.Direktorsonra
sənətşünaslıq doktoru, profes
sor, Əməkdar incəsənət xadimi
ƏdalətVəliyevinyubilyarrejisso
ratəbrikləriniçatdırdı.
Azərbaycan Professional Ki

norejissorlar Gildiyasının direk
toru Şahirə Tacəddin, tanınmış
kinorejissor,Əməkdarincəsənət
xadimiElxanCəfərovdatəbrikli
lərəqoşuldular.Gildiyaadından
yubilyara fəxri fərman təqdim

olundu. Namiq Ağayevi özünə
müəllim saydığını deyən E.Cə
fərovonunqeyriadibilikvəba
carığından, istedadvəsənətse
vərliyindənbəhsetdi.

Yubileygecəsində teatrın
nəzdindəki“Oyuq”teatrstu
diyasıvokalçılarınınifaların
da rəngarəng musiqi nöm
rələridətəqdimolundu.
Tədbir uzun illərdən son

ra yenidən Kukla Teatrı ilə
əməkdaşlığa cəlb olunan
rejissorun hazırda reper
tuarda olan “Qara balığın
nağılı” (S.Behrəngi) tama
şasınınnümayişi iləyekun
laşdı.
Xatırladaq ki, yaradıcılı

ğa başladığı ilk vaxtlardan
fərqli üslubu və quruluşları
ilə seçilən Namiq Ağayev
KuklaTeatrıtarixindəxüsu

siyeriolanrejissorlardandır.O,
teatrınbaşrejissorukimifəaliy
yət göstərdiyi 19871993cü il
lərdəbirbirindənmaraqlısəhnə
işlərinəimzaatıb,teatralekspe
rimentləriiləseçilib.
19932001ci illərdə Türkiyə

də yaşayıb, oradakı dövlət və
şəhər teatrlarında tamaşala
ra quruluş verib. 2002ci ildən
fəaliyyətini televiziya rejissoru
kimi davam etdirən N.Ağayev
kinosahəsindədəözünüuğur
larsınayıb.
O, yaradıcılıqla məşğul oldu

ğubütünsahələrdədiqqətəlayiq
sənətnümunələriyaratmağıba
carıb.Özüdəbunuheçvaxtnə
tərcümeyihalı,nəşöhrəti,nədə
adsanı üçün yox, böyük sənət
və ona bəslədiyi sərhədsiz eşq
uğrundaedib.

Həmidə Nizamiqızı

Kukla boyda bir aləm
Adam da bu yaşda özünü aldadar?...

əvvəli səh. 1-də
“Cartier”inRusiyavəMDBüzrəidarəedici

direktoruYaninaNovitskayabildiribki,şirkət
zəngintarixiboyuncamüxtəlifincəsənətfor
malarından, dünya mədəni irsindən ilham
lanaraqbudəyərliirsigələcəknəsillərüçün
saxlamağa çalışır. İslammədəniyyəti “Car
tier”in estetik dəyərlərinə böyük təsir gös
tərib.O,AzərbaycanMilliİncəsənətMuzeyi
ilə əməkdaşlıqdan qürur duyduğunu və bu
layihəninŞərqinzəriftətbiqisənətinədiqqət
cəlbedəcəyinivurğulayıb.
Muzeydə bərpa edilən eksponatlar xalq

ustalarının, mahir zərgərlərin əl işləridir.
Tədqiqatlar göstərir ki, Azərbaycanın milli
geyimmədəniyyətində qadın zinət əşyaları
xüsusi yerəmalik olub.Toy zamanı gəlinin
üzərindəki bəzəklər ailəsinin cəmiyyətdəki
statusunu vurğulayırdı. Zinət əşyaları ara
sındakəmərvəbaşbəzəyixüsusiəhəmiyyət
kəsb edirdi. Kəmər gənc qadının həyatının
bir mərhələdən digərinə keçidini simvolizə
edirdi.Adətlərəgörətoygünükəmərigəlinin
belinəyaqardaşı,yadaatasıtaxırdı.Gəlinə
cehizkimimücrüdəverilməliidi.Gəlinərinin
onaverdiyizinətəşyalarınıoradasaxlayırdı.

Mücrü nə qədər dəbdəbəli görünüşəmalik
olardısa,onun içindəkizinətəşyalarıdabir
oqədərqiymətliolardı.
“ToymərasimiAzərbaycanxalqınınölməz

vəunudulmazadətənənələrindənbiridir.Bu
ənənələrdəxalqıngözəlliksevgisiözünüaş
kar şəkildə ifadəedir.Buəşyaların hər biri
özdövrününestetikasınısimvolizəedir,xalq
adətləriningözəlliyindənxəbərverir.Buzinət
əşyalarıhəmailələrin tarixini,həmdəəbə
diyaşarxalqyaradıcılığınıözündətəcəssüm
etdirir”, deyəMilli İncəsənətMuzeyinindi
rektoru,rəssam,Əməkdarincəsənətxadimi,
professorÇingizFərzəliyevbildirib.
Bakı muzeyi üçün bu əlamətdar hadisə

fərqli mədəniyyətlərin bədii üslubunun ya
radıcıinterpretasiyasınacanatanPariszər
gərlikevinin175illiktarixininyenisətrioldu.
BuyaxınlardaDekorativİncəsənətMuzeyin
də(Paris)keçirilən“Cartiervəİslamincəsə
nəti.Müasirlik axtarışında” sərgisi bunu bir
daha sübut edir ki, Şərq mədəniyyəti evin
üslub və repertuarının inkişafına ciddi təsir
göstərib. Həmin ekspozisiyada Şərqin XX
əsrin əvvəllərindən bu günə qədər fransız
zərgərlikevininüslubunatəsiriniəksetdirən
500dənçoxeksponattəqdimolunub.
“Dekorativtətbiqi sənət əsərlərində: xal

çalarda, tikmələrdə, bədii işləməyə malik
metalda, zərgərlikdə xalqın dünyagörüşü,
fəlsəfəsi özünü ən bariz şəkildə göstərir.

İncəsənət əsərlərinin düzgün bərpası və
konservasiyası muzeylərin ən mühüm və
zifələrindənbiridir və “Cartierevi”ninbuna
köməklikgöstərməsiçoxyaxşıhaldır.Təbii
ki,bueksponatlarınhərbirininyüksəkbədii,
elmivətarixiəhəmiyyətivar”,deyəMədə
niyyətNazirliyiMuzey,qalereyavəsərgilər
şöbəsininmüdiri NərgizAbdullayeva bildi
rib.
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin

“Cartier” evi ilə yaradıcı əməkdaşlığı diq
qəti bir daha Şərq tətbiqi sənətinə cəlb
edəcək. Ekspozisiyaziyarətçilərin bərpa
olunmuş əşyalardan mənəvi zövq alması
vəmüxtəlifdövrlərinustadsənətkarlarıilə
tanışolmasıüçüngözəl fürsətdir.Layihə
nin məqsədi sənətkarlıq və mədəni irsin
gələcəknəsillərüçünqorunubsaxlanılma
sıdır.
Qeydedəkki,“Cartier”evivəAzərbaycan

Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə 2019
cu ildəAzərbaycanDövlət KuklaTeatrında
“Yeddinarçubuğu”xalqnağılınınmotivləri
nəəsaslanantamaşasəhnələşdirilib.2021
ci ildəAzərbaycanXalçaMuzeyinin iştirakı
iləRusiyaDövlətErmitajında“Görünməyən
incəsənət. İmkanların sərhədlərini geniş
ləndirərək” adlı inklüziv sərgi təşkil olunub.
Həmçinin2021ci ildəBakınıntarixivəme
marlıqabidələrihaqqındaonlaynbələdçisis
temiyaradılıb.

Yeni həyat qazanan sənət inciləri
Milli İncəsənət Muzeyi “Cartier” zərgərlik evinin dəstəyi ilə 

bərpa olunmuş əsərləri təqdim edib

Bir payız günü dünyaya gəlmişdi, 
payızda da köçüb getdi...

Emin Sabitoğlunun doğum günündə məzarı ziyarət olunub
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Kiçik ürəklərdə 
Zəfər rəngləri

Respublika Uşaq Kitabxanası sərgi təşkil edib
F.KöçərliadınaRespublika
UşaqKitabxanasınıntəşkilat
çılığıiləXətaiSənətMərkəzin
də8Noyabr–ZəfərGününə
həsrolunmuş“Kiçikürəklərdə
Zəfərrəngləri”adlıuşaqvə
yeniyetmələrinrəsmvəəliş
lərindənibarətsərgiaçılıb.

Sərgidə 2020-ci ilin Vətən
müharibəsində işğaldan azad
edilmişyurdyerlərimizi–əbədi,
əzəli Azərbaycan torpaqlarını,
Şuşaşəhəri,Xudafərinkörpüsü,
üçrəngli bayrağımızı, xarıbülbü-
lü, qəhrəman Azərbaycan əs-
gərləriniəksetdirən80-dənçox
nümunənümayişolunub.

Ekspozisiyada paytaxtdakı
201,144nömrəli tamortamək-
təblər,43,49nömrəli liseylər,3
və5nömrəliUşaq-gənclər inki-
şafmərkəzlərivəZəngiliseyişa-
girdlərinin,AzərbaycanGəncliyə
Yardım Fondunun, İncəsənət
Gimnaziyasının dərnək üzvləri-
ninçəkdiklərirəsmləryeralıb.
RespublikaUşaqKitabxanası-

nın direktoruŞəhlaQəmbərova
44günlükZəfərtarixinitərənnüm
edənistənilənlayihəninəhəmiy-
yətini vurğulayaraq, Azərbay-
canəsgərinindöyüşrəşadətinin
gəncnəsləörnəkolduğunusöy-
ləyib.Qeydedibki,torpaqlarımı-
zın azadlığı uğrunda şəhadətə

ucalan bütün qəhrəman oğul-
larımız daimAzərbaycan xalqı-
nınqəlbindəyaşayacaq,onların
göstərdikləri qəhrəmanlıq tarix-
dəəbədiqalacaq.
Xalq rəssamı Arif Hüseyno-

vun, digər qonaqların iştirak et-
dikləri tədbirdə Vətən mühari-
bəsininqaziləridəürəksözlərini
bölüşüblər.

Tədbirin bədii hissəsində 5
nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf
Mərkəzinindərnəküzvlərimusi-
qinömrələriiləçıxışediblər.
Sonda uşaqlara Akademik

Milli Dram Teatrı və Gənc Ta-
maşaçılarTeatrında “Zəfər yo-
lu” və “Sindbad” tamaşalarını
izləmək üçün biletlər hədiyyə
olunub.

Yazınınbaşlığıoxucularımızabirqədərqəribəgələbilər.
Ammahaqqındasözaçdığımızşair,dramaturq,tərcüməçi,
ƏməkdarincəsənətxadimiİslamSəfərlininpoeziyasınımu
siqisiz,nəğməsiztəsəvvüretməkçətindir.XalqşairiSəməd

Vurğununşeriyyətçeşməsindənsuiçənqələmsahibisonralar
haqlıolaraq“nəğməkarşair”ünvanınıaldı...

İslam Əhməd oğlu Səfərli 12
fevral 1923-cü ildə Naxçıvanda
dünyaya göz açıb. Erkən çağ-
lardan poeziyaya maraq göstə-
rir.İlkşeiri17yaşındamətbuat-
da dərc olunur. Gənclik çağları
qanlı-qadalı illərə təsadüf edir.
II Dünya müharibəsi başlayan-
datay-tuşlarıkimiodacəbhəyə
gedir.DöyüşyoluŞimaliQafqaz,
Krım, Ukrayna, Baltikyanı res-
publikalardankeçir.
Cəbhəhəyatıonuyaradıcılıq-

dan ayırmır. Əksinə, “Qızıl əs-
gər”, “Qırmızı bayraq” adlı cəb-
hə qəzetlərində oçerk, məqalə

vəşeirləridərcolunur.Müharibə
başaçatdıqdansonraİslamSə-
fərli sağ-salamat doğma yurda
dönürvəədəbialəməqayıdır.
Müharibə mövzusu İslam

Səfərlinin yaradıcılığında yeni
bir səhifə açır. Ədib “Öncüllər”
şeirindəyazır:

Bir dü şün dük, bir da nış dıq,
Bir sıç ra dıq düş mən üs tə.
“Ana” de dik, “Və tən” de dik
Dar ayaq da, son nə fəs də...

Şairintələbəlikillərindəyazdı-
ğışeirlərXalqşairiSəmədVur-
ğunundadiqqətiniçəkir.

YazıçıƏlfiQasımovxatirələrində
yazır: “İslamSəfərlinin tələbəlik il-
lərindəyazdığıuğurluşeirlərgənc-
lərinböyükqayğıkeşiSəmədVur-
ğunun da diqqətini cəlb etmişdi...
Üçüncükursdaoxuyurduq.Böyük
şairtələbələrəqonaqgəlmişdi.O,
xitabətkürsüsünəqartalkimisinə
gərib,müasir poeziyamızınqarşı-
sındaduran vəzifələrdəndanışdı.
SəmədVurğunnəyi isəxatırlayıb
susdu.Ətrafagözgəzdirdivədedi:
–Hanı,omənəoxşayanİslam?
İslamcəldayağaqalxdıvədedi:
–Buradayam,Səmədmüəllim!
–Bərigəlgörüm...İslamsıxı-

la-sıxılakürsüyəyaxınlaşdı.
SəmədVurğunsoruşdu:
– Yadındamı, Yazıçılar İttifa-

qında ötən “Gənclər günü”ndə
birşeiroxudun. İndihəminşeiri
oxuyabilərsənmi?
–Oxuyabilərəm.
Sonra “Beşik başında” şeirini

oxudu...”.
Məlumdur ki, insanların sağ-

lamlığıkeşiyindəduranhəkimlər
haqqındamaraqlışeirləryazılıb,
bəstəkarlargözəlmahnılarbəs-
tələyiblər. O, şeirlər sırasında
İ.Səfərlinin “Həkim qız”ı daha
ürəyəyatımlıvəmaraqlıdır:

Gü lə rüz lü hə kim qız,
Ey göz lə ri bə növ şə,
Qa pı mız dan ke çən də,
Sar sı lı ram hə mi şə...

İ.Səfərlinin poeziyası hər
şeydən əvvəl duyğu və dü-
şüncələr üzərində yaranıb.
Bu, şairin zamanında ədəbi
tənqidin də diqqətindən ya-
yınmayıb. Professor Əkbər
Ağayev yazır: “Vətən də,
onun təbiəti də İslam Səfər-
linin tərənnümündə tam bir
poeziyadır.Həmdəincə,xəfif
vəgözəldir”.
Şairin yaradıcılığı özünə-

məxsus boyaları, məna ça-
larları ilə gözəl, baxdıqca
baxmaq istədiyin bir rəsmi
xatırladır.Müəllifsadəsözlər-
ləal-əlvanpoetiklövhələryarat-
mağanailolub.

Qır çın-qır çın göy lə pə lər,
Nə xə fif dir, nə in cə dir.
Onu şe rə çək mək ol maz,
O ən zə rif dü şün cə dir!

Şair şeirləri ilə sanki Azər-
baycanın poetik xəritəsini cızıb.
Onun poeziya qalereyasında
Bakı vəXəzərə həsr etdiyi şeir-
lərxüsusiləmaraqdoğurur.Buna
görədəşairin“Bakı,sabahınxe-
yir!”şeirioynaqritmvəahəngiilə
musiqisizdəsankibirnəğmədir:

Hö rük lə ri qa ra dır,
Qaş la rı ay pa ra dır,
O bir aləm ya ra dır,
Ha mı ürək dən de yir:
Ba kı, sa ba hın xe yir!

İ.Səfərli, sözün həqiqi məna-
sında, nəğməkar şair olub. O,
Azərbaycan poeziyasında söz-
lərinəənçoxmahnıbəstələnmiş
şairlərdənbiri,bəlkədəbirincisi-
dir. Şeirlərinin böyük əksəriyyə-
ti musiqiyə çox yatımlıdır. Gör-
kəmli bəstəkarlardan Cahangir
Cahangirov, Tofiq Quliyev, Arif
Məlikov,SəidRüstəmov,Şəfiqə
Axundova, Ramiz Mirişli, Emin
Sabitoğlu,NərimanMəmmədov,
Tamilla Məmmədzadə və baş-
qaları şairin sözlərinə mahnılar
bəstələyiblər. “Ana”, “Bakı, sa-
bahın xeyir!”, “Pıçıldaşın, ləpə-
lər”, “Dan ulduzu, bir də mən”,
“Nəvaxtaqaldı”,“Ağşanı,qara
şanı”, “Şəhla gözlüm”, “Qonaq
gəlbizə”vəs.mahnılardinləyi-
cilərtərəfindənmaraqlaqarşıla-

nıb,bugündəmüğənnilərinre-
pertuarındadır.
Şairinsözlərinəbəstələnənon-

larla nəğmə, o cümlədən C.Ca-
hangirovun bəstələdiyi “Ana”

mahnısı AzTV-nin “Qızıl
fond”undasaxlanılır.Bumah-
nıunudulmazmüğənniRəşid
Behbudovunifasındakönüllə-
rifəthedib:

Gö zü mün nu ru, ca nım ana,
Bö yüt dün sən bi zi ya na-ya na.
Od lu san gün ki mi, 
 bir qay nar hə yat ki mi,
Borc lu yam mən sə nə, 
 sə nə bir öv lad ki mi. 

İ.Səfərli ədəbiyyat tarixi-
mizdə həm də istedadlı bir
dramaturq kimi anılır. Ədibin
“Gözhəkimi”pyesiuzun illər
teatrlarımızın repertuarın-

da yer alıb, televiziya tamaşa-
sı kimi lentə alınıb. Şair tərcü-
məçilik fəaliyyəti ilə də məşğul
olub, A.S.Puşkin, M.M.Svetlov,
S.Marşak, M.Kərim, M.Tursun-
zadə,K.Koladze,Y.Dolmatovski
vəbaşqalarınınəsərlərinidilimi-
zəçevirib.
Çağlayan nəğmələri ilə tut-

qun çöhrələrə, qəmli könüllərə
nur saçan şairin əməyi yüksək
qiymətləndirilir.1973-cüildəres-
publikanın “Əməkdar incəsənət
xadimi”fəxriadınalayiqgörülür.
Nəğməkarşair6noyabr1974-

cü ildə vəfat edib. Prezident
İlham Əliyevin sərəncamı ilə
2013-cüildəşairin90illiyidövlət
səviyyəsindəqeydolunub.

Savalan Fərəcov 

Nəğmə dolu poeziya
İslam Səfərli sözlərinə ən çox mahnı bəstələnmiş şairlərdəndir

Finlandiya ölkəmizlə arxiv işi sahəsində 
əməkdaşlığa maraq göstərir

Noyabrın2dəFinlandiyanınAzərbaycandakısəfirixanım
KirstiNarineMilliArxivİdarəsindəolub.

MilliArxivİdarəsindənbildirilibki,səfirliyintəşəbbüsüiləkeçi-
riləngörüşzamanı ikiölkəarasındaarxiv işiüzrəəməkdaşlığın
perspektivlərimüzakirəolunub.
İdarənin rəisiƏsgərRəsulovFinlandiya iləAzərbaycanarxiv-

ləriarasındaqarşılıqlıtəcrübəmübadiləsiproqramlarınınicrasını
məmnunluqlaqeydedib.
Azərbaycanarxivləri iləəlaqələrindavamlıxarakteralmasının

müvafiqstrukturlarıngələcəkfəaliyyətindəönəmliroloynayaca-
ğını bildirən xanım diplomat əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
vacibliyinivurğulayıb.
Görüşdə ikiölkəninarxiv işiüzrəqurumlarınınkonkretəmək-

daşlıqistiqamətləri,birgəlayihələrinreallaşdırılması,busahədə
beynəlxalqtendensiyalarvəqarşılıqlımaraqdoğurandigərmə-
sələlərbarədəfikirmübadiləsiaparılıb.

BDU-da Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş
BakıDövlətUniversitetində(BDU)AzərbaycanRespublikası
GənclərFondunundəstəyi,AzərbaycanTələbəGənclərTəş
kilatlarıİttifaqıvə“BöyükQayıdış”GənclərTəşkilatınınbirgə
təşkilatçılığıilə“44günlükdastan”layihəsiçərçivəsindətələ
bələrləgörüşkeçirilib.

Tədbirdəölkəmizinərazibütövlüyüuğrundacanlarınıfədaet-
mişigidəsgərvəzabitlərimizinxatirəsiehtiramlaanılıb.
BDU-nun Humanitar məsələlər və gənclər siyasəti şöbəsinin

müdiriRaminSəmədov,“BöyükQayıdış”GənclərTəşkilatınınic-
raçıdirektoruNailŞükürovvəuniversitetinTələbəGənclərTəş-
kilatınınsədriƏləkbərHəsənov44günlükVətənmüharibəsində
qazandığımızparlaqZəfərdəgənclərinrolundanbəhsediblər.
Vətənmüharibəsi iştirakçıları TuralAbdullayev, Coşqun Şəfi-

yev,VətənSüleymanovvəXəyyamFərzəliyevkeçdikləridöyüş
yollarıiləbağlıxatirələrinidanışıblar.
Sonra44gününqəhrəmanları tələbələrinsuallarınıcavablan-

dırıblar.

BakıŞəhərMədəniyyətBaş
İdarəsininYasamalrayon
HeydərƏliyevMərkəzində
AzərbaycanınMilliQəhrə
manıSahilƏləmdaroğlu
Məmmədovahəsrolunan
“BizimKomandir”filminüma
yişolunub.

Baş İdarədənbildirilib ki, təd-
birə qatılanYasamal rayon176
nömrəli tam orta məktəbin şa-
girdləriöncəHeydərƏliyevMər-
kəzininmuzeybölməsi ilə tanış
olublar. Mərkəzin bələdçiləri tə-
rəfindən şagirdlərə Azərbaycan
xalqınınümummillilideriHeydər
Əliyevinşərəfiömüryoluvəsi-
yasi fəaliyyətini özündə əks et-
dirən eksponatlar, fotoşəkillər
haqqındaətrafıməlumatverilib.
Ölkəmizinərazibütövlüyüuğ-

runda canından keçən şəhidlə-
rimizin əziz xatirəsi bir dəqiqə-

liksükutlayadedildikdənsonra
məktəblilərfilmiizləyiblər.

MədəniyyətNazirliyininsifarişi
ilə “Salnaməfilm” Studiyasında

“Azərbaycanın Milli Qəhrəman-
ları” haqqında 40-dan çox film
çəkilib. “Bizim Komandir” filmi
Milli Qəhrəman Sahil Ələmdar
oğluMəmmədovahəsrolunub.
Filmdə Milli Qəhrəmanın həyat

yolundansöhbətaçılır.SahilMəm-
mədovun döyüş yoldaşları onun
komandirkimidöyüşşücaətindən,
ailəsi–anası,həyatyoldaşı,oğlu
MilliQəhrəmankimionunlaqürur
duyduqlarındandanışıblar.
Ekran işində Birinci Qarabağ

müharibəsinin iştirakçılarından
örnək alan qalib əsgərlərin dö-
yüşəhazırlıqlarıdan,Zəfərpara-
dından videofraqmentlərdən də
istifadəolunub.

“İşıqdan zülmətə”
“Dünya repressiya qurbanları günü” ilə bağlı tədbir
BakıŞəhərMədəniyyətBaş
İdarəsininMirzəƏləkbərSabir
adınaŞəhərkütləvikitabxa
nasında“İşıqdanzülmətə”
adlıtədbirtəşkilolunub.

Başidarədənbildirilibki,“Dün-
ya repressiya qurbanları gü-
nü”nə (30 oktyabr) həsr olunan
tədbirdə əvvəlcə 1930-cu illər
repressiyalarınahəsrolunanvi-
deoçarxnümayişetdirilib.

Çıxışedənlərmilli-mənəvisər-
vətlərimizin və mədəni irsimizin
qorunduğumuzeylərdərepressi-
yadövrünəaidekspozisiyalardan
danışıblar. Repressiya qurban-
larının keşməkeşli həyatlarının
tədqiqatçıları həmin məşəqqətli
dövrvəStalinizminamansızlıqla-
rıhaqqındasözaçıblar.
Sondakitabxananındirektoru

A.Kərimova tədbirin iştirakçıla-
rınatəşəkkürünübildirib.

“Bizim Komandir”
Milli Qəhrəman Sahil Məmmədov haqqında film nümayiş olunub

Tanınmış kinorejissor Leyla Səfərova 
dünyasını dəyişib

Azərbaycanınmədəniyyəticti
maiyyətinəitkiüzverib.Tanınmış
kinorejissor,ssenarist,Əməkdar
incəsənətxadimiLeylaSəfərova
1noyabr2022ciiltarixindəvəfat
edib.

Leyla Həzrət qızı Səfərova 15
oktyabr 1945-ci ildə Gəncə şə-
hərində anadan olub. 1974-cü
ildə Ümumittifaq Dövlət Kinema-
toqrafiya İnstitutunu bitirib. Uzun
müddət Moskvada kino sahəsin-

dəmüxtəlifvəzifələrdəçalışıb.Fəaliyyətidövründəözünəməxsus
dəst-xəttiiləseçilənrejissorlardanbirikimitanınıb.
L.Səfərova1980-ciillərdəAzərbaycanDövlətTeleviziyavəRa-

dioVerilişləriKomitəsindərejissorkimifəaliyyətgöstərib.Burada
işlədiyizamanbirneçəfilmlentəalıb,həmçininHüseynCavidvə
A.S.Puşkininəsərləriəsasındatamaşalarhazırlayıb.
Birmüddət“Lider”televiziyasındadarejissorkimifəaliyyətgös-

tərənL.SəfərovaXalqrəssamıHüseynƏliyevhaqqındasənədli
filmçəkib.DahasonraGəncəşəhərinəköçənrejissorburadaya-
radıcılığınıdavametdirib.
L.Səfərova“Mosfilm”Kinostudiyasında“Əbəditəkanvericiqüv-

və”(1979),“Oğul”(1982)bədiifilmlərinilentəalıb.AzərbaycanTe-
leviziyasında“FirəngizQurbanova–rəssamvərejissor”(1986),
“Aslanvəpişik”(1986),“Azərbaycanfilm”Kinostudiyasında“Köl-
gədə40dərəcəisti”(1988)bədii,“Birlik”studiyasında“Naməlum
torpaq” (1992), “İstiqlal şairi” (1996), “Ana” (1996), “Mərhəmət”
(1998)vəbaşqasənədlifilmləriçəkib.
Sənətkaranimasiyasahəsindədəözünüsınayıb.Onunssena-

riləriəsasında “Seans” (1995), “Zəkayatarsa” (1996), “Təhlükə
sovuşdu”(1998)animasiyafilmlərilentəalınıb.
Yaradıcılığıyüksəkqiymətləndirilənrejissor2016-cıildə“Əmək-

darincəsənətxadimi”fəxriadınalayiqgörülüb.
İstedadlı sənətkar, səmimi insan Leyla Səfərovanın xatirəsi

həmkarlarınınvəonutanıyanlarınqəlbindəəbədiyaşayacaq.
Allahrəhməteləsin.
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5 no yabr 1925 – Tür ko loq, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru El məd din 
Mə həm məd oğ lu Əli bəy za də (1925 – 26.3.2015) Oğuz ra yo nu nun 
Mu xas kən din də ana dan olub. “Azər bay can xal qı nın mə nə vi mə də-
niy yət ta ri xi” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

5 no yabr 1938 – Ərəb şü nas, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Ma lik Rüs təm oğ lu Mah mu dov (1938 – 3.6.1991) Or du bad şə hə rin-
də ana dan olub.

5 no yabr 1948 – Sa ti rik şair, qə zəl xan Ba ba Pün han (Ata ba ba 
Se yi də li oğ lu Mə dət za də; 1948 – 17.4.2004) Ba kı nın Kür də xa nı 
kən din də do ğu lub. 

5 no yabr 2001 – Gör kəm li akt yor, Xalq ar tis ti El də niz Məm məd 
oğ lu Zey na lov (1.1.1937 – 2001) və fat edib. Film lər də, teatr və te le-
vi zi ya ta ma şa la rın da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

6 no yabr 1931 – Şair, na sir To fi q Mah mud (To fi q Mah mud oğ lu 
Meh di yev; 1931-1997) Nax çı van MR Şah buz ra yo nun da do ğu lub. 
Uşaq və gənc lər üçün əsər lə rin müəl li fi  dir.

6 no yabr 1974 – Şair-dra ma turq, tər cü mə çi İs lam Əh məd oğ lu Sə-
fər li (12.2.1923 – 1974) və fat edib. Söz lə ri nə po pul yar mah nı lar bəs-
tə lə nib. “Göz hə ki mi”, “Ana ürə yi”, “Yo lay rı cı” və s. pyes lə rin müəl li fi  dir.

6 no yabr 2009 – Xalq ya zı çı sı Qıl man İl kin (Qıl man İsa ba la oğ lu 
Mu sa yev; 28.4.1914 – 2009) və fat edib. “Köl gə lər sü rü nür”, “Ye nil-
məz ba tal yon” fi lm lə ri nin sse na ri si ni ya zıb.

7 no yabr 1877 – Akt yor, vo kal çı Hə ni fə Hə sən oğ lu Te re qu lov (Mə-
həm məd hə ni fə Tan rı qu lov; 1877-1942) Tifl  is də do ğu lub. Ha cı bəy li 
qar daş la rı nın teatr trup pa sı nın, di gər teatr cə miy yət lə ri nin üz vü olub.

7 no yabr 1905 – Teatr və ki no re jis so ru Şüa Nəs rul la oğ lu Şey-
xov (1905 – 27.1.1970) ana dan olub. Gənc Ta ma şa çı lar, Fü zu li 
Dram teatr la rın da ça lı şıb. “Qə ri bə əh va lat”,  “Köl gə lər sü rü nür” (İs-
ma yıl Əfən di yev lə bir gə) və s. fi lm lə ri çə kib.

7 no yabr 1908 – Şair, alim, pe da qoq Maq sud Mə sim oğ lu Şeyx-
za də (1908 – 19.2.1967) ana dan olub. Ba kı da təh sil alıb, son ra 
Daş kən də kö çüb. Öz bə kis ta nın ta nın mış ədi bi olub, öz bək di lin də 
əsər lər, sse na ri lər ya zıb, tər cü mə lər edib.

7 no yabr 1917 – Gör kəm li bəs tə kar, piano çu, Xalq ar tis ti To fi q Ələk-
bər oğ lu Qu li yev (1917 – 4.10.2000) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
est ra da mu si qi si nin ya ra dı cı la rın dan bi ri dir. “Bəx ti yar”, “Gö rüş”, “Ögey 
ana”, “Onu ba ğış la maq olar mı?”, “Nə si mi”, “Qa yı na na” və s. fi lm lə rə, 
ta ma şa la ra mu si qi bəs tə lə yib. Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın səd ri olub.

7 no yabr 1917 – Xalq rəs sa mı Ta ğı Əzi za ğa oğ lu Ta ğı yev (1917-
1993) Ba kı da ana dan olub. “Qa ra Qa ra yev”, “Sət tar Bəh lul za də”, 
“Sə məd Vur ğun”, “Ko roğ lu”, “Ba bək” port ret lə ri nin müəl li fi  dir.

7 no yabr 1917 – Tür ko loq alim, pro fes sor İren İs gən dər bəy qı zı 
Mə li ko va (Me li koff ; 1917 – 9.1.2009) Pe ter burq da do ğu lub. 1919-
cu il də ailə si Fran sa ya kö çüb. Fran sa da azər bay can lı dias po ru nun 
ta nın mış si ma la rın dan olub.

7 no yabr 1920 – Azər bay ca nın ilk ra dio dik tor la rın dan bi ri, Xalq ar tis ti 
Fat ma Ağa cab bar qı zı Cab ba ro va (1920 – 29.11.2010) Ba kı da ana dan 
olub. 1991-ci ilə dək Döv lət Te le ra dio Ve ri liş lə ri Şir kə tin də iş lə yib.

7 no yabr 1925 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, teatr rəs sa mı Əy-
yub Sə fər oğ lu Fə tə li yev (1925 - 21.4.2000) İrə van da ana dan olub. 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rın da qu ru luş çu rəs sam iş lə yib.

7 no yabr 1934 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Oq tay Ağa yev 
(1934 – 14.11.2006) Ba kı da ana dan olub. Azər bay can Döv lət Est-
ra da Or kest ri nin, Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu Est ra da or-
kest ri nin so lis ti olub.

7 no yabr 1940 – Xalq ar tis ti, xa nən də Ba ba Mah mu doğ lu (Mir-
zə yev; 1940 – 6.12.2006) Qa zax ra yo nun da do ğu lub. Ope ra ta ma-
şa la rın da (“Ley li və Məc nun”, “Aşıq Qə rib”, “Əs li və Kə rəm” və s.) 
əsas par ti ya la rı ifa edib.

7 no yabr 1945 – Xalq ar tis ti Zər ni gar Fə ti qı zı Ağa ki şi ye va (1945 – 
8.2.2018) Qu ba ra yo nu nun Rus tov kən din də ana dan olub. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da (1973-2011) ça lı şıb, te le vi zi ya ta ma şa la rın da, 
fi lm lər də (“Dan te nin yu bi le yi”, “Təh mi nə”) ma raq lı ob raz lar ya ra dıb.

7 no yabr 1979 – Ta nın mış re jis sor, akt yor Yu sif Yul duz (Yu sif 
Sey ful la oğ lu Əli yev; 1905–1979) və fat edib. Aka de mik Mil li Dram, 
Ope ra və Ba let və b. teatr lar da ça lı şıb. Film lər də çə ki lib.

7 no yabr 1990 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, gör kəm li ki no re jis-
sor, ope ra tor Əli sət tar Ələs gər oğ lu Ata ki şi yev (25.12.1906 – 1990) 
və fat edib.

8 no yabr 1923 – Xalq ar tis ti, inst ru men tal ifa çı, di ri jor To fi q Qə-
zən fər oğ lu Əh mə dov (1923 – 23.3.1981) ana dan olub. Azər bay can 
Ra diosu və Te le vi zi ya sı nın est ra da or kest ri ni ya ra dıb, mil li caz mu-
si qi si nin in ki şa fı na töh fə lər ve rib.

8 no yabr 1930 – Bəs tə kar, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Əf sər Bay ram 
oğ lu Ca van şi rov (1930 – 20.5.2006) Fü zu li ra yo nu nun Ho ra diz kən din-
də do ğu lub. Azər bay can Te le vi zi ya sı və Ra diosu “Bə növ şə” uşaq xo-
ru nun ya ra dı cı sı və bə dii rəh bə ri olub. Uşaq xo ru üçün əsər lər ya zıb.

8 no yabr 1939 – Ki no xa di mi, səs re jis so ru və ope ra to ru Ələk-
bər Əli hey dər oğ lu Hə sən za də (1939 – 1.7.2019) Ba kı da do ğu lub. 
“Azər bay can fi lm”, “Len fi lm” ki nos tu di ya la rın da ça lı şıb, Ru si ya nın 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi olub.

8 no yabr 1944 – Teatr şü nas, ya zı çı-pub li sist Cə lil Hə bib oğ lu 
Və zi rov (1944-2008) ana dan olub. Nax çı van Mux tar Res pub li ka sı 
Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın səd ri iş lə yib.

8 no yabr 2018 – Xalq ar tis ti, gör kəm li akt ri sa Ama li ya Əliş qı zı 
Pə na ho va (15.6.1945 – 2018) və fat edib. 1964-cü il dən Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. 1992-ci il də Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nı 
ya ra dıb. Film lər də yad da qa lan rol lar oy na yıb.

9 no yabr 1926 – Xalq rəs sa mı Da vud Meh di oğ lu Ka zı mov (1926 
– 14.2.2015) Ba kı da do ğu lub. Rəng kar lıq la ya na şı, qra fi  ka us ta sı 
ki mi də ta nı nıb, bə dii əsər lə rə il lüst ra si ya lar çə kib. Əsər lə ri Mil li İn-
cə sə nət, Ədə biy yat mu zey lə rin də nü ma yiş et di ri lir. Döv lət Rəs sam-
lıq Aka de mi ya sı nın pro fes so ru olub.

9 no yabr 1973 – Xalq ar tis ti, ta nın mış akt yor Rza Əf qan lı (Rza 
Rüs təm oğ lu Cə fər za də; 15.5.1899 – 1973) və fat edib. Aka de mik 
Dram Teat rın da ça lı şıb, fi lm lər də çə ki lib.

Dün ya
5 no yabr 1913 – İn gi lis akt ri sa sı, “Os kar” mü ka fat çı sı Viv yen Li 

(Vi vien Leigh - Vi vian Mary Hart ley; 1913-1967) ana dan olub.
5 no yabr 1938 – Fran sız (yə hu di əsil li) mü ğən ni və bəs tə kar Co 

Das sen (Joe Das sin – Jo seph İra Das sin; 1938–1980) ana dan olub.

6 no yabr 1814 – Bel çi ka lı mu si qi alə ti us ta sı, sak so fo nun ya ra dı cı sı 
Adolf Saks (An toine-Jo seph (Adolp he) Sax; 1814-1894) ana dan olub.

7 no yabr 1810 – Ma car bəs tə ka rı, piano çu və di ri jor Er kel Fe rens 
(Er kel Fe renc; 1810-1893) ana dan olub.

7 no yabr 1913 – Fran sız ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
(1957) laureatı Al ber Kam yu (Al bert Ca mus; 1913 – 4.1.1960) ana dan 
olub. Ek zis ten sializm fəl sə fə si nin ta nın mış nü ma yən də si dir. Əsər lə ri: 
“Və ba”, “Öz gə”, “Si zif haq qın da mif”, “Qi yam çı adam”, “Şey tan lar” və s.

8 no yabr 1837 – Gür cü ya zı çı sı, pub li sist, şair İl ya Qri qor ye viç 
Çav ça vad ze (1837 – 12.9.1907) аnаdаn оlub. “Er mə ni alim lə ri və 
fər yad edən daş lar” ad lı əsə rin də er mə ni lə rin qon şu xalq la rın ta ri xi-
nə qar şı sax ta kar lı ğı nı if şa edib.

8 no yabr 1900 – Ame ri ka ya zı çı sı Mar qa ret Mit çell (Mar ga ret 
Mun nerlyn Mitc hell; 1900-1949) ana dan olub. “Kü lək lə sov ru lan lar” 
ro ma nı ilə məş hur la şıb.

9 no yabr 1818 – Rus ya zı çı sı İvan Ser ge ye viç Tur ge nev (1818 
– 3.9.1883) ana dan olub. Əsər lə ri: “Ata lar və oğul lar”, “Ərə fə”, “Ru-
din” ro man la rı, “Ov çu nun qeyd lə ri” he ka yə lər top lu su, “As ya”, “Ba-
har su la rı” po vest lə ri və s.

9 no yabr 1929 – Yə hu di əsil li ma car ya zı çı sı, No bel mü ka fa-
tı laureatı (2002) İm re Ker tes (1929 – 31.3.2016) ana dan olub. II 
Dün ya mü ha ri bə sin də Os ven sim və Bu hen vald həbs dü şər gə lə rin-
də məh bus olub.

Hazırladı: V.Orxan

5-9 noyabrXatirə təqvimi

“Zəfər uşaqların gözü ilə” 
İstiqlal Muzeyində  ədəbi-bədii tədbir 

Azər bay can İs tiq lal Mu ze yin də 44 
gün lük Və tən mü ha ri bə sin də ta-
ri xi Qə lə bə nin ikin ci il dö nü mü ilə 
əla qə dar ke çi ri lən Zə fər həf tə si 

çər çi və sin də no yab rın 1-də “Zə fər uşaq-
la rın gö zü ilə” ad lı ədə bi-bə dii təd bir 
təş kil edi lib.

Təd bir də vur ğu la nıb ki, xal qı mı zın bir li yi, 
Or du mu zun rə şa də ti, öl kə baş çı sı nın qə-
tiy yə ti nə ti cə sin də əl də olu nan bu Qə lə bə 
Azər bay can ta ri xi nin şan lı sal na mə si dir. Bu 
ta ri xi qa nı ilə ya zan şə hid lə rin xa ti rə si daima 
qəlb lər də ya şa ya caq.

4 nöm rə li Uşaq-Gənc lər İn ki şaf Mər kə zi nin 
“Mək təb teat rı” və “Mu si qi se vər lər” dər nək lə-

ri nin üzv lə ri, həm çi nin 3 nöm rə li Uşaq-Gənc-
lər İn ki şaf Mər kə zi nin rəqs və vo kal üz rə is-
te dad lı şa gird lə ri mu si qi nöm rə lə ri, şeir və 
rəqs kom po zi si ya la rın dan iba rət bə dii his sə 
ilə çı xış edib lər.

Son da təd bir iş ti rak çı la rı “EDUG ra ta” Təh-
sil Mər kə zi nin rəsm kur su şa gird lə ri nin rəsm 
əsər lə rin dən iba rət sər gi ilə ta nış olub lar. 
Sər gi də nü ma yiş olu nan rəsm lər də gə lə cə-
yin ba ca rıq lı rəs sam la rı nın Zə fər se vin ci öz 
tə za hü rü nü ta pıb.

Rəsm əsər lə ri nin müəl lifl  ə ri tə şək kür na mə 
ilə təl tif olu nub lar.

Mədəni irsin qorunmasının aktual problemləri 
“Şuşa İli” çərçivəsində ADMİU-da beynəlxalq konfrans 

Azər bay can Döv lət Mə də-
niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te tin də (AD MİU) “Şu şa İli” 
çər çi və sin də “Mə də ni ir sin 
qo run ma sı nın ak tual prob-
lem lə ri” möv zu sun da bey-
nəl xalq el mi-prak tik konf rans 
ke çi ri lib.

Konf rans da açı lış nit qi söy lə yən 
AD MİU-nun rek to ru, pro fes sor 
Cey ran Mah mu do va Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin və Bi rin ci vit se-pre-
zi dent Meh ri ban xa nım Əli ye va-
nın mə də ni ir sə xü su si diq qət və 
qay ğı sı nı qeyd edib. Rek tor konf-
ran sa xa ri ci öl kə lər dən alim lə rin 
də on layn qa tı la raq müx tə lif möv-
zu lar da mə ru zə lər lə çı xış edə cək-
lə ri ni diq qə tə çat dı rıb.

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Qə ni rə Pa şa ye va 

konf ran sın əhə miy yə ti ni vur ğu-
la yıb. De yib ki, biz mə də ni ir sin 
da ğı dıl ma sı, mə də ni ir sə bö yük 
zə rər ve ril mə si və ona qar şı van-
da liz min hə ya ta ke çi ril mə si ni ya-
şa mış xal qın nü ma yən də lə ri yik: 
“Er mə ni lər Azər bay ca nın mə də ni 
ir si ni həm da ğıt maq la, həm də 
oğur la maq və özü nün kü ləş dir-
mək lə ona bö yük zə rər vu rub lar. 
Uzun il lər dir er mə ni lə rin bu əməl-
lə ri nə qar şı mü ba ri zə apa rı rıq...”.

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 bil di rib ki, ta ri xi və 
mə də ni irs hər bir xalq üçün özü-
nü dərk mək tə bi dir: “Mə də ni irs ön-
cə ki nə sil lər dən biz lə rə gə lib çı xan 
qiy mət li xə zi nə dir, keç miş lə bu 
gün ara sın da əla qə dir. Xal qa aid 
olan də yər lə rin məc mu su dur. Mə-
də ni irs tək cə göz lə gör dü yü müz, 

to xu na bil di yi miz abi də lər dən iba-
rət de yil. O həm də keç mi şi mi zin, 
kim li yi mi zin və mə nə viy ya tı mı zın 
güz gü sü dür”, – de yə qeyd edib.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə-
ti və İr si Fon du nun la yi hə lə rin dən 
də bəhs edən G.Əfən di ye va Türk 
dün ya sı nın müx tə lif ali təh sil müəs-
si sə lə ri ilə əmək daş lıq me mo ran-
dum la rı im za la dıq la rı nı de yib, bu 
kon tekst də AD MİU ilə də əmək-
daş lıq dan məm nun lu ğu nu bil di rib.

Elm və təh sil na zi ri nin mü şa vi-
ri Ni cat Məm məd li, Türk Dün ya sı 
Aka de mi ya sı nın pre zi den ti Meh-
met Yü ce və di gər çı xış edən lər 
konf ran sın ak tual möv zu ya həsr 
olun du ğu nu söy lə yib lər.

Konf ran sa on layn qa tı lan 
A.İ.Gert sen adı na Ru si ya Döv lət 
Pe da qo ji Uni ver si te ti nin (Sankt-
Pe ter burq) pro fes so ru Ol qa Sa-

pan ca, B.B.Bo ro di kov adı na 
Kal mı ki ya Döv lət Uni ver si te ti nin 
do sen ti El la ra Oma ka ye va, tür-
ki yə li do sent Sü ley man Kaan 
Yal çın, Öz bə kis ta nın Yod ju Tex-
ni ki Uni ver si te ti nin müəl li mi Ma-
hi nur Mak su mo va, Kə ma ləd din 
Beh zad adı na Mil li İn cə sə nət və 
Di zayn İns ti tu tun dan Gül ra no 
Orif ja no va və di gər lə ri möv zu ət-
ra fın da mə ru zə lər lə çı xış edib lər.

Bey nəl xalq konf rans işi ni “Qa-
ra ba ğın iti ril miş mə də ni ir si nin 
ge ri qay ta rıl ma sı prob lem lə ri”, 
“Mə də ni ir sin iden ti fi  ka si ya sı, 
in ven tar laş dı rıl ma sı və rə qəm-
sal laş dı rıl ma sı”, “Qey ri-mad di 
mə də ni ir sin ak tual laş dı rıl ma sı”, 
“Mə də ni irs – tu riz min in ki şa fı nın 
po ten sial ob yek ti ki mi”, “Mə də ni 
ir sin qo run ma sı nın nor ma tiv-hü-
qu qi me xa nizm lə ri” böl mə lə ri üz rə 
da vam et di rib. Böl mə ic las la rın da 
yer li və xa ri ci alim lə rin möv zu ilə 
bağ lı mə ru zə lə ri din lə ni lib.

Rəs sam lıq pe şə si, bu pe şə nin in cə lik-
lə ri, gö zəl lik lə ri və in san psi xo lo gi ya sı-
na tə sir lə ri ba rə də da hi lər çox söz lər 
de yib, fi kir lər səs lən di rib lər. Rəsm 

əsər lə ri ni səs siz poezi ya ya bən zə dən lər 
də olub. Rəsm əsə ri ni “söz süz bir şeir” 
ad lan dı ran in gi lis ya zı çı sı Xo ras Uol pol 
bil di rib ki, rəsm lər rəs sa mın fır ça sı nın 
di li ilə “da nış maq” im kan la rı na ma lik-
dir. Dün ya ca məş hur Leonar do da Vin çi 
də təx mi nən ey ni ifa də lə ri iş lə dib. Onun 
fik rin cə, rəsm gö rü nən şeir dir, şeir isə 
eşi di lən rəsm dir. 

Doğ ru dan da, gö zəl rəsm əsə ri nin, şeirin in-
sa nın əh val-ru hiy yə si nə xoş tə si ri da nıl maz dır. 
Müəl lifl  ə rin öz lə ri də cə miy yət də se çi lən in san-
lar dır və çün ki on lar əsər lə ri ilə baş qa la rın da 
ov qat ya ra da bi lir lər. Rəsm əsər lə ri in san lar da 
və tən pər vər lik hiss lə ri nin for ma laş dı rıl ma sı na, 
əsl və tən daş ki mi ye tiş mə si nə də sə bəb olur. 

Rəs sam lar əsər lə ri nin di li ilə Və tə ni, ana-
nı, öv lad la rı, bü tün bun la rın fo nun da bə-
şə riy yə ti də sev di rə bi lir lər. Mən nə dən sə 
rəs sam la ra gö zəl lik xi ri dar la rı, sül hün car çı-
la rı ki mi ba xı ram. On la rı ölü mün gö zü nə dik 
ba xan qəh rə man lar ki mi tə səv vür edi rəm. 
Ona gö rə də bu möv zu ya mü ra ciət et mə yim 
tə sa dü fi  de yil. Hə mi şə “Uzaq sa hil lər də” fi l-
mi ni iz lə yən də Meh di Hü seyn za də nin ob ra-
zı mə ni çox dü şün dü rüb. Fi kir ləş mi şəm ki, 
“Mi xay lo” lə qəb li M.Hü seyn za də tə sa dü fən 
qəh rə man ol ma yıb. Ona Ad riatik də ni zi nin 
sa hil lə rin də al man fa şiz mi nə qar şı mü ba ri-
zə apar ma ğa əzm ve rən, söz süz ki, çək di yi 
əsər lə rin də tə si ri olub. Axı tibb el mi də sü but 
edib ki, ya ra dı cı lıq la, o cüm lə dən rəs sam lıq-
la məş ğul olan la rın fi  kir və dü şün cə lə ri adi 
in sa nın kın dan xey li fərq lə nir. Elə “Mi xay-
lo”nun da fi  kir və dü şün cə lə ri kimi. 

Ba xın, “Mi xay lo” hə lak olan da 25 ya şı var-
dı. An caq onun ya rat dı ğı əsər lər iz lə yən lə rin 
fi  kir və dü şün cə lə ri nə tə sir siz ötüş mə yib. Şa-
hi di olan lar onun yax şı rəs sam ol du ğu nu de-
yir di lər. Film də al man ma yo ru Şult sun çək-

di yi port re ti də bu na  əya ni sü but dur. Ma hir 
rəs sam ol ma sı onu hə min an ölü mün cən-
gin dən qur ta ra bi lib. M.Hü seyn za də ha mı-
mı zın yax şı ta nı dı ğı par ti zan-rəs sam Cab bar 
Qu li ye vin müəl li mi olub. Heç bir rəs sam lıq 
təh si li al ma yan C.Qu li yev bu sə nə tin sir lə ri ni 
M.Hü seyn za də dən öy rə nib, gö zəl sə nət nü-
mu nə lə ri ya ra dıb. Am ma təəs süf ki, onun ya-
rat dı ğı əsər lə rin bö yük his sə si er mə ni fa şist-
lə ri tə rə fi n dən məhv edil di. C.Qu li yev il lər lə 
zəh mət çək di yi əsər lə ri dün ya ya göz aç dı ğı 
Zən gi ba sar dan çı xa ra bil mə di. Sö züm on da-
dır ki, Əmək dar rəs sam C.Qu li ye vin də əsər-
lə ri dü şün dü rü cü idi və onun rəsm lə ri ni seyr 
edən də in sa nın və tən pər vər lik his si ar tır, tor-
pa ğa, tə biətə sev gi-mə həb bət ya ra nır. 

Elə gö tü rək, İkin ci Qa ra bağ mü ha ri bə sin-
də hə lak olan rəs sam la rı mı zın hə ya tı nı. 

Apar dı ğım araş dır ma lar qəh rə man şə hid 
rəs sam la rı mız ba rə də ma raq lı və təq dir olu-
na sı mə qam lar üzə çı xart dı. Tibb xid mə ti 
baş ley te nan tı Aq şin Ən vər li nin uşaq lıq dan 
rəs sam lı ğa də rin ma ra ğı olub, müx tə lif möv-
zu lar da rəsm əsər lə ri çə kib. Ən çox Və tən 
möv zu su na mü ra ciət edib. O, Qə bə lə də İn cə-
sə nət Gim na zi ya sı nın Rəs sam lıq şö bə sin də 
oxu yub. Ra yon və res pub li ka üz rə ke çi ri lən 
rəs sam lıq mü sa bi qə lə rin də iş ti rak edib, uğur-
lar qa za nıb, fəx ri fər man və dip lom la ra la yiq 
gö rü lüb. Yax şı nə ti cə lər gös tər di yi nə gö rə 
A.Ən vər li nin rəsm lə ri Mə də niy yət Na zir li yi tə-
rə fi n dən nəşr olu nan mü va fi q ka ta loq la ra da 
da xil edi lib. Ailə sin də hər kəs və onu ta nı yan-
lar he sab edir miş ki, Aq şin gə lə cək də hə ya-
tı nı rəs sam lıq sə nə ti ilə bağ la ya caq. Am ma 
göz lən ti lər ək si nə olub. Və tə nə olan sev gi-
si nə onun bö yü dü yü mü hit lə ya na şı, çək di yi 
əsər lər də az tə sir gös tər mə yib. 9-cu si nif də 
Aq şin hər bi hə kim ol maq is tə yi ni açıq la yıb. 
Elə bu is tək lə də Azər bay can Tibb Uni ver si-
te ti nin Hər bi tibb fa kül tə si nə da xil olub və Və-
tə nin ağır gü nün də onun ha ra yı na ça tıb. Mü-
ha ri bə nin od-alo vu onu qor xut ma yıb. Və tə nin 

mü da fi əsi nə qal xan igid lə rin elə dö yüş mey-
da nın da ya ra la rı nı sa rı yıb, çox la rı nı hə ya ta 
qay ta rıb. Özü də ölü mün gö zü nə dik ba xıb. 
Xo ca vənd ra yo nu əra zi sin də qay nar dö yüş 
nöq tə lə rin dən bi rin də ya ra lı la rı təx li yə edən 
za man 6 no yabr 2020-ci il ta ri xin də şə hid lik 
zir və si nə uca lıb.

Və tən mü ha ri bə si nin şə hid baş ça vu şu 
Nur lan Ab da lov da rəs sam olub. Ki çik yaş-
la rın dan rəs sam lı ğa hə vəs gös tə rən Nur lan 
Sum qa yıt şə hə rin də ki “Dost luq” Mə də niy yət 
mər kə zi nin rəs sam lıq kur su nu bi ti rib. Təh sil 
al dı ğı mək tə bin sər gi löv hə lə ri onun əl iş lə-
ri ilə bə zə di lib. N.Ab da lov ki çik yaş la rın dan 
Və tə nə bağ lı lı ğı ilə se çi lib. Öz tay-tuş la rı na 
hə mi şə Və tən lə bağ lı çək di yi rəsm əsər lə ri-
ni gös tə rib. Xo ca lı fa ciəsi, 20 Yan var, er mə ni 
fa şist lə ri nin iş ğal et dik lə ri əra zi lə ri miz də tö-
rət dik lə ri ta lan çı lıq və vəh şi lik lər N.Ab da lo-
vun əsas möv zu la rın dan olub. Elə bu hiss-
lər onu Və tə ni qo ru ma ğa səs lə yib. Tə sa dü fə 
bax ki, Nur lan da Xo ca vənd uğ run da ge dən 
dö yüş lər za ma nı (3 no yabr) şə ha dət şər bə-
ti ni içib. 

Pi lot ma yor Mu rad Məm mə dov və di gər 
hə yat la rı nı araş dı ra bil mə di yim rəs sam-şə-
hid lə ri miz lə də bağ lı ey ni söz lə ri yaz maq 
olar. M.Məm mə do vun da gö zəl rəs sam lıq 
zöv qü olub, in san la rın ru hu nu ox şa yan əsər-
lər ya ra dıb. O, II Qa ra bağ mü ha ri bə sin də 
so na can dö yü şən qəh rə man la rı mız dan dır. 
Das tan la ra sığ ma yan dö yüş yo lu ke çən pi lo-
tu muz 30 no yabr 2021-ci il də “Qa ra hey bət” 
po li qo nun da ver tol yot qə za sı za ma nı hə lak 
olub. 

Bə li, təs vi ri sə nət nü mu nə lə ri keç miş dən gü-
nü mü zə es te tik zövq va si tə si ol maq la ya na şı, 
mil li ta ri xi yad da şa işıq tu tub, Və tə nin təb li ğa tı-
na, ta nın ma sı na xid mət edib. Ona gö rə də bu 
sə nə tin köl gə də qa lan nü ma yən də lə ri ni üzə 
çı xa rıb ta nıt maq la zım dır. Bu həm də gənc lə ri-
miz də və tən pər vər lik hiss lə ri nin for ma laş ma sı-
na töh fə ve rə bi lər.

Rəna Şahirzayeva
Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyasının 

elmi işçisi

Qəhrəmanlıq və sənət şövqünü birgə yaşayanların 
gənc nəslə örnək ömür yolu
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№82 (1955)
4 noyabr 2022son səhifə Tarixdə bu gün

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
441 il əv vəl...

4 no yabr 1581-ci il də Ru si ya çar lı ğı Si bi ri fəth edib. Çar IV 
İvan Qroz nı nın əm ri ilə Si bi rə yü rü şə çı xan Yer ma kın qo şun la rı 
Si bir xan lı ğı nın pay tax tı İs ker şə hə ri nə da xil olub, xan lıq Ru si ya
nın əra zi si elan edi lib.

363 il əv vəl...
7 no yabr 1659-cu il də Fran sa ilə İs pa ni ya ara sın da 1635ci il də 

baş la nan mü ha ri bə Pi re ney sül hü nün im za lan ma sı ilə nə ti cə lə nib. 
Sül hün şərt lə ri nə əsa sən, İs pa ni ya sər həd böl gə lə rin də ki bə zi əra
zi lə ri, o cüm lə dən nə za rə tin də olan Ni der lan dın bir his sə si ni Fran
sa ya ver di. Əvə zin də Fran sa zəbt et di yi Ka ta lo ni ya əra zi lə ri ni İs pa
ni ya ya qay tar dı. Sül hün əsas şərt lə rin dən bi ri isə Fran sa kra lı XIV 
Lü do vi qin  İs pa ni ya taxtta cı nın üz vü Ma ri ya Te re za (Mar ía Te re sa 
de Es pa ña) ilə ev lən mə si idi.

105 il əv vəl...
7 no yabr 1917-ci il də Ru si ya da ta ri xə “Bö yük Okt yabr So

sialist İn qi la bı”  ki mi düş müş bol şe vik üs ya nı qə lə bə ça lıb. Üs yan 
no yab rın 6da (köh nə stil lə okt yab rın 24də) Pet roq rad da (Sankt
Pe ter burq) fəh lə, əs gər və mat ros la rın döv lət ida rə lə ri nə hü cu mu 
ilə baş lan mış dı. “Mü vəq qə ti hö ku mə t”in yer ləş di yi “Qış sa ra yı”nın 
alın ma sı no yab rın 7nə ke çən ge cə baş ver di. “Tav ri ya” za lın da çı
xış edən Vla di mir Le nin ha ki miy yə tin so vet lə rin (bol şe vik lə rin) əli nə 
keç di yi ni bə yan et di.

96 il əv vəl...
6 no yabr 1926-cı 

il də Azər bay can Ra
diosu fəaliy yə tə baş la
yıb.  Ba kı da ilk ra dios
tan si ya nın ve ri liş lə ri nin 
gün də lik efir vax tı 2 
saat təş kil edir di. Son
ra dan bu vaxt  4 saata, 
da ha son ra 6 saata 
çat dı. 1956cı il fev ra lın 
14də Azər bay can da 
ilk te le vi zi ya – Ba kı Te le vi zi ya stu di ya sı fəaliy yə tə baş la dı. 6 no yabr 
Azər bay can da ra dio və te le vi zi ya iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı gü nü dür.

76 il əv vəl...
4 no yabr 1946-cı il də BMTnin təh sil, elm və mə də niy yət üz rə 

təş ki la tı olan UNES COnun (Uni ted Na tions Edu ca tional, Scien ti fic 
and Cul tu ral Or ga ni za tion)  Ni zam na mə si qüv və yə mi nib. UNES
CO BMTnin ən bö yük xü su si ləş miş qu ru mu dur. Təş ki la tın mən zil
qə rar ga hı Pa ris də yer lə şir.

73 il əv vəl...
7 no yabr 1949-cu il də Ab şe ron ya rı ma da sı nın 40 km cə nub

şər qin də, Xə zə rin Azər bay can sek to run da kı “Qa ra daş lar” ad la
nan yer də ilk neft qu yu su fon tan vu rub. Bu ruq us ta sı Mi xail Ka ve
roç ki nin qaz dı ğı qu yu da ilk neft ha sil edi lib. “Qa ra daş lar”ın fət hi 
1947ci il də məş hur neft çi, geoloq, “Az neft kəş fiy yat”ın rəisi Sa bit 
Oru co vun rəh bər li yi ilə baş lan mış, 1948ci ilin no yab rın da ilk neft 
de san tı əra zi də məs kən sal mış dı. Son ra lar bu yer də də niz şə hə
ri – po lad di rək lər üzə rin də Neft Daş la rı sa lın dı.

60 il əv vəl...
6 no yabr 1962-ci il də BMT Baş As samb le ya sı nın 17ci ses si

ya sın da at mos fer də nü və sı naq la rı nın qa da ğan olun ma sı ba rə də 
qət na mə qə bul edi lib. Da ha son ra bu qət na mə bey nəl xalq kon ven
si ya ya çev ril di. Sə nə də əsa sən, nü və sı naq la rı an caq ye ral tı po li
qon lar da ke çi ri lə bi lər di.

55 il əv vəl...
6 no yabr 1967-ci 

il də Ba kı met ro su 
fəaliy yə tə baş la yıb. 
Pay taxt da 5 ye ral tı 
stan si ya – “Ba kı So
ve ti” (“İçə ri şə hər”) – 
“26 Ba kı ko mis sa rı” 
(“Sa hil”) – “28 Ap rel” 
(“28 May”) – “Gənc lik” 
–  “Nə ri ma nov Nə ri ma
nov” xət ti is ti fa də yə ve
ri lib. 6 no yabr Ba kı met ro po li te ni iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı gü nü dür.

43 il əv vəl...
4 no yabr 1979-cu il də İran da “İs lam in qi la bı qvar di ya sı”nın 

üzv lə ri (tə lə bə lər) ABŞın Teh ran da kı sə fir li yi nə hü cum edə rək 53 
ame ri ka lı nı gi rov gö tü rüb lər. On la rın tə lə bi ABŞda sı ğı na caq tap
mış İran şa hı Mə həm məd Rza Pəh lə vi nin təh vil ve ril mə si idi. Va
şinq ton bun dan im ti na et di. Gi rov la rın azad edil mə si ilə bağ lı da
nı şıq lar bir il dən çox sür dü. 1980ci ilin ap re lin də on la rın bir qis mi 
azad edil di. So nun cu gi rov lar isə 1981ci il yan va rın 20də, ABŞın 
ye ni pre zi den ti Ro nald Rey qa nın inauqu ra si ya gü nü azad edil di lər.

27 il əv vəl...
4 no yabr 1995-ci il də İs railin Baş na zi ri İs hak Ra bin iş ti rak et di

yi mi tinq də is rail li gənc İqal Amir tə rə fin dən qət lə ye ti ri lib. Ter ror çu 
bu ad dı mı İ.Ra bi nin Fə ləs tin li de ri Ya sir Ərə fat la sülh ra zı laş ma sı 
(1994cü il də) im za lan ma sı na eti raz ola raq at dı ğı nı bə yan et di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

“Artım”da “Təhlükəsiz zona” 
“YARAT”MüasirİncəsənətMərkəzinin“Artım”
layihəməkanında“Təhlükəsizzona”adlıqrup
sərgisikeçiriləcək.Noyabrın10-daaçılacaq
sərgi2023-cüilfevralın5-dəkdavamedəcək.

Sər gi “Di gər mə kan lar haq qın da: Uto pi ya və he
te ro to pi ya” ad lı kon sep si ya əsa sın da ya ra dı lıb. Eks
po zi si ya da gənc rəs sam lar La li Bin ya to va, Na dir 
Emi nov, İs lam Hə sə nə li za də, Kat ya İqo şi na, Pər viz 
Ka zım lı, Ley la xa nım Qən bər li, İl kin Qu li yev və Mak
sim Ta ta rint se vin əsər lə ri nü ma yiş olu na caq.

Sər gi yə gi riş sər bəst dir.

“Just Stop Oil” bu dəfə Londonda ictimai binaları hədəf alıb
İncəsənətəsərlərinəhücum-
larıiləgündəməgələnvə
Britaniyadamənzillənən“Just
StopOil”(“Sadəcə,yanaca-
ğıdayandırın”)ekoaktivistlər
hərəkatıbudəfəLondonda
ictimaibinalarıhədəfəalıb.

Eko loq lar qru pu qa lıq ya na
caq dan is ti fa də yə eti raz ola raq 
Bö yük Bri ta ni ya nın Da xi li İş lər 
Na zir li yi nin, Da xi li Kəş fiy yat Xid
mə ti nin (MI5), İn gil tə rə Ban kı nın və Xə
bər lər Kor po ra si ya sı nın qə rar ga hı nı na
rın cı rən gə bo ya yıb.

Xa tır la daq ki, üç həf tə ön cə “Just Stop 
Oil” eko lo ji hə rə ka tı nın üzv lə ri Lon don 
Mil li Qa le re ya sın da hol land rəs sa mı Vin
sent Van Qo qun “Gü nə ba xan lar” tab lo
su na qar şı van da lizm et miş di lər. Şü şə ilə 
mü ha fi zə edi lən məş hur tab lo nun üzə ri nə 
to mat şor ba sı atıl mış dı. 

“Tə biət, yox sa in cə sə nət da ha də yər
li dir? Ni yə onu qo ru mur su nuz?”, – de yə 
qış qı ran ekoak ti vist lər bu hə rə kət lə ri ilə 
mil yon lar la in sa nın ac lı ğı na, qı şın çə tin 
ola ca ğı na, in san la rın isin mək və ye mək 
ara sın da se çim qar şı sın da qa la ca ğı na 
diq qət çək mək is tə dik lə ri ni bil di rib lər.

Tab lo zə rər gör mə sə də, üzə rin də ki şü
şə nin tə miz lən mə si üçün bir müd dət nü
ma yiş üçün qa pa dıl mış dı.

“Əhməd Baytursınoğlu və türk sivilizasiyası” 
TÜRKSOY-un təşkilatçılığı ilə elmi konfrans keçirilib

İstanbulUniversitetindəTÜRKSOY-un
təşkilatçılığıiləgörkəmliqazaxziyalısı
ƏhmədBaytursınoğlunun(1872-1937)
anadanolmasının150illiyinəhəsr
olunmuş“ƏhmədBaytursınoğluvə
türksivilizasiyası”adlıelmikonfrans
keçirilib.

Türk dün ya sı nın ay dın la rın dan Əh məd 
Bay tur sı noğ lu (Bay tur sı nov) çağ daş qa zax 
dil çi li yi nin ba ni si, fi lo loq, pe da qoq ki mi ta nı
nıb. Mil lət se vər zi ya lı Sta lin rep res si ya sı nın 
qur ba nı olub.

Konf rans da TÜRK SOYun Baş ka ti bi Sul
tan Ra ev, Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sı nın 

(BTA) vit sepre zi den ti Fü zu li Mə cid li, Qa
za xıs ta nın və türk dil li öl kə lə rin dip lo ma tik 
kor pu su nun nü ma yən də lə ri, İs tan bul Uni
ver si te ti nin rek to ru Mah mud Ağ, elə cə də 
Azər bay can, Öz bə kis tan, Qa za xıs tan, Qır
ğı zıs tan və Tür ki yə dən gə lən tür ko loq lar və 
alim lər də iş ti rak edib lər.

BTA pre zi den ti sə la hiy yət lə ri ni ic ra edən 
Fü zu li Mə cid li Əh məd Bay tur sı noğ lu nun türk 
dün ya sı nın in ki şa fı na mi nə səy lə rin dən, türk 
xalq la rı nın mə nə vi alə mi nin zən gin ləş mə
sin də onun əsər lə ri nin ro lun dan, qa zax di li
nin qo run ma sı üçün apar dı ğı mü ba ri zə dən, 
elə cə də li der lik xü su siy yət lə rin dən da nı şıb. 
Qeyd edi lib ki, Əh məd Bay tur sı noğ lu  Alaş 
Or da hö ku mə tin də (19171920) iş lə mək lə 
bə ra bər, həm də Türk dün ya sı nın bir ləş mə si 
ide ya sı nı və Tür küs tan ide ya sı nın ya yıl ma sı 
üçün bö yük töh fə lər ve rib. Onun ümum türk 
bir li yi nin ya ran ma sı üçün mü ba ri zə sin də ki 
ba xış la rı və ide ya la rı Baş qır dıs tan dan Zə
ki Va li di To ğa nın, Azər bay ca nın si ya sət və 
döv lət xa di mi Mə həm məd Əmin Rə sul za də
nin ide ya la rı və fi kir li lə ri ilə üstüs tə dü şüb. O 
həm çi nin qır ğız zi ya lı la rı və xal qı ilə çi yinçi
yi nə iş lə yib. Türk mil lə ti nin par laq nü ma yən
də lə ri İşa na lı Ar ba ye vin, Qa sım Tı nıs ta no
vun, Qa lım can İb ra hi mo vun ya xın si lah da şı 
olub.

TÜRK SOYun Baş ka ti bi Sul tan Ra ev də 
çı xı şın da Əh məd Bay tur sı noğ lu nun Türk 
dün ya sı nın bir li yi üçün yaz dı ğı, la kin hə ya ta 
ke çi rə bil mə di yi ide ya la rı nın bu gün də əhə
miy yət li ol du ğu nu bil di rib.

Konf rans çər çi və sin də BTAnın dəs tə yi ilə 
çap olu nan araş dır ma çı alim Rey han İma
xan be ta nın “Əs rin ada mı” və “Əh məd Bay
tur sı noğ lu. Se çil miş əsər lə ri” (qa zax, türk, in
gi lis, rus di lin də) ki tab la rı nın təq di ma tı olub. 
Gör kəm li zi ya lı nın hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan 
bəhs edən ki tab sər gi si və “Qa zax si vi li za
si ya sı və Əh məd Bay tur sı noğ lu” vi deor çar xı 
da qo naq lar tə rə fin dən ma raq la qar şı la nıb.
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Reza Deqatinin “Xəzər röyası” Bakıda gerçəkləşdi
25 il öncə çəkilən fotolardan ibarət vizual instalyasiya

Bakıdakı“TheLandmark”
hotelvəbiznesmərkəzin-
dədünyaşöhrətlifotore-
portyorRezaDeqatinin

“CaspianDream”(“Xəzər
röyası”)adlısərgisiaçılıb.

No yab rın 1də açı lı şı ke çi ri lən 
sər gi də Re za De qa ti nin 1997ci 
il də çək di yi 7 fo to şə kil dən iba rət 
vi zual in cə sə nət ins tal ya si ya sı 
nü ma yiş olu nub.

Təd bir də R.De qa ti 
fo to la rı na ta ri xi kon
tekst də şərh lər ve rib: 
“Ötən əs rin 90cı il lə
rin də, Bi rin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə si ge dən za
man teztez Ba kı ya 
gə lər dim, məc bu ri köç
kün lər lə gö rü şüb on la
ra yar dım gös tə rər dim. 
Hə min dö nəm də 6 ay 
ər zin də bü tün Xə zər
ya nı öl kə lə rə sə fər lər 
edib, şə kil lər çə kir dim. 
Xə zə rin möh tə şəm li
yi ni len tə alar kən bu 
höv zə də ça lı şan neft
çi lə rin, sa hil bo yu ya şa
yan in san la rın hə ya tı nı 
qa bart ma ğa ça lı şır dım. 

Ba yıl qə sə bə sin də yur dun dan 
di dər gin dü şən və ye mə yə ər zaq 
tap ma yan ca maatın sübh tez
dən ba lıq tut duq la rı anı dün ya 
ic ti maiy yə ti ilə bö lüş mək is tə yir
dim. Ya xın la şıb on lar la söh bət 
edər kən bir gün Azər bay ca nın 
qüd rət li bir öl kə yə çev ri lə cə yi
ni de yir dim. On la rı inan dır ma ğa 
ça lı şır dım ki, Azər bay can düş
mə nə qa lib gə lə cək və öz tor
paq la rı nı iş ğal dan azad edə cək”.

Sər gi nin tə sa dü fən “The 
Land mark” bi na sın da ke çi ril
mə di yi ni de yən Re za De qa
ti bil di rib ki, 20ci mər tə bə dən 
açı lan Xə zə rin möh tə şəm mən
zə rə si həm in sa nın diq qə ti ni 
çə kir, həm də fo to la ra bir növ 
ye ni ça lar qa tır: “Dün ya nın bir 
çox öl kə lə rin də bi na la rın di var
la rı nı iri öl çü lü fo to lar la bə zə mi

şəm. Bu də fə də hə min niy yə
ti mi neft şə hə ri Ba kı da, an caq 
bi na nın xa ri cin də de yil, in ter ye
rin də ger çək ləş dir mək is tə dim. 
Ümid edi rəm, ar zum ye ri nə yet
di”.

Qeyd edək ki, Re za De qa ti nin 
kar ye ra sı haq qın da da nı şan da 
ağı la üç söz gə lir: xey riy yə çi, ide
alist və hu ma nist. R.De qa ti fo to
re port yor lu ğa baş la maz dan əv vəl 
me mar ki mi təh sil alıb. Bə şə riy yət 
ta ri xi nin əsas an la rı nı tu ta bil mə si 
üçün uzun yo la çıx ma sı nın nə ti cə
si ola raq onun əsər lə ri yüz dən çox 
bey nəl xalq me diada dərc olu nub. 

O, bu nun la bü tün dün ya da fo to la
rın dan iba rət bö yük ins tal ya si ya la
rı nı nü ma yiş et di rir, ey ni za man da 
uni ver si tet lər də və bey nəl xalq təş
ki lat lar da ke çi ri lən konf rans lar da 
mü ha zi rə çi ki mi çı xış edir.

“Macar-Turan” Fondu türk irsinin təbliğinə töhfə verir
“Macar-Turan”BeynəlxalqFondunun
sədriAndraşBiroQazaxıstanasəfəri
çərçivəsindəBeynəlxalqTürkAkade-
miyasının(BTA)prezidentivəzifəsiniicra
edənFüzuliMəcidliiləgörüşüb.

And raş Bi ro BTAda Türk Mu ze yi və Ki
tab xa na sı, elə cə də İşt van Kon qur Man do
ka nın şəx si ki tab fon du ilə ta nış olub.

F.Mə cid li Ma ca rıs tan da ənə nə vi ola raq 
A.Bi ro nun rəh bər li yi ilə ke çi ri lən qu rul ta yın 
ma car və türk xalq la rı ara sın da əmək daş
lı ğın möh kəm lən di ril mə sin də əhə miy yə ti ni 
qeyd edib.

An daş Bi ro əmək daş lı ğı in ki şaf et dir

mə yə və bir gə la yi hə lər hə ya ta ke çir mə yə 
ha zır ol du ğu nu bil di rib. O, BTA ilə bir lik də 
de kabr ayın da Bu da peşt də Kut luqKa qa na 
həsr olun muş sər gi təş kil et mə yi tək lif edib.

F.Mə cid li “Ma carTu ran” Bey nəl xalq Fon
du nun səd ri nə tə şək kü rü nü bil di rib, ona 
aka de mi ya nın ant ro po lo gi ya sa hə sin də 
çap olun muş ki tab la rı nı təq dim edib. 

Qeyd edək ki, Ma ca rıs tan 2018ci il də 
Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sın da mü şa
hi də çi sta tu su alıb. Bu il Ma ca rıs ta nın Bu
qats böl gə sin də HunTürk xalq la rı nın 7ci 
Bey nəl xalq Qu rul ta yın da BTA ilə “Ma car
Tu ran” Bey nəl xalq Fon du ara sın da me mo
ran dum im za la nıb.

“Atatürk” Türkiyə Cümhuriyyətinin 100-cü ilində ekranlara çıxacaq
ABŞ-ın“Disney”kinoşirkətinin(Walt
DisneyPictures)TürkiyəCümhuriyyəti-
ninqurucusuMustafaKamalAtatürk
haqqındaçəkdiyiserialınilktreyleri
yayımlanıb.

Tür ki yə Cüm hu riy yə ti nin ya ran ma sı nın 
100cü il dö nü mü mü na si bə ti lə is teh sal 
olu nan “Ata türk” se rialı nın ilk təq di ma tı 
bö yük ma raq do ğu rub.

Emo sional səh nə lər lə yad daş lar da qa
lan trey ler də Ata tür kün əzə mət li səs lə 

söy lə di yi “Və tə nin bağ rı na düş mən da
ya sın xən cə ri ni, ta pı lar qur ta ra caq bəx ti 
qa ra ma də ri ni” söz lə ri diq qət çə kir.

6 se ri ya dan iba rət ek ran əsə rin də türk 
xal qı nın xi las ka rı, qa zi Mus ta fa Ka mal 
ob ra zı nı ta nın mış akt yor Aras Bu lut İy
nem li can lan dı rır. Fil min re jis so ru Meh
met Ada Öz te kin dir. Mu si qi lə ri ni “Os kar” 
mü ka fat çı sı Hans Zim mer bəs tə lə yib. 
“Ata türk” se rialı gə lən il – Tür ki yə Cüm
hu riy yə ti nin 100cü ilin də ek ran la ra çı
xa caq.
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