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MƏDƏNİYYƏT
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin nəşri

Mehriban Əliyeva xoşməramlı səfir
kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi üçün
UNESCO-ya müraciət edib
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyeva BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (UNESCO)
xoşməramlı səfiri kimi fəaliyyətinə xitam verilməsi məqsədilə
UNESCO-nun baş direktoru Odri Azuleyə məktub ünvanlayıb.

Bu barədə UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasından məlumat verilib.
Məktubda Azərbaycanla UNESCO arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, bu təşkilatın dəyər və prinsiplərinin irəlilədilməsi
sahəsində 2004-cü ildən xoşməramlı səﬁr kimi fəaliyyəti dövründə təşkilatla çoxsaylı birgə layihələrin əhəmiyyəti diqqətə çatdırılıb. Bu xüsusda 2013-cü ildə Azərbaycanla UNESCO arasında
imzalanmış Çərçivə Sazişi, müvaﬁq Azərbaycan-UNESCO Etimad Fondu, mədəni irsin qorunması, qızların təhsili, gender bərabərliyi kimi sahələrdə bir sıra ölkələrdə həyata keçirilən layihələrə
dəstək və digər tədbirlər qeyd olunub.
Məktubda, həmçinin 30 ilə yaxın işğal dövründə Ermənistan tərəﬁndən Azərbaycanın mədəni irsinə və tarixi abidələrinə qarşı
həyata keçirilmiş siyasət və vandallıq barədə məlumat verilib. İndiki mərhələdə Vətən müharibəsi nəticəsində ərazilərimizin uzunmüddətli işğaldan azad edilməsindən sonra genişmiqyaslı bərpa
və bölgənin dirçəldilməsi işlərinə Birinci vitse-prezidentin aktiv
cəlb olunduğu və xüsusi rolu nəzərə alınaraq, onun UNESCOnun xoşməramlı səﬁri vəzifəsini yerinə yetirməsinin imkan xaricində olduğu vurğulanıb.
Qeyd edilənlərlə əlaqədar Ermənistanın işğalı nəticəsində
Azərbaycanın mədəni irsinə dəyən zərərin qiymətləndirilməsi
məqsədilə işğaldan azad olunmuş ərazilərə UNESCO missiyasının tezliklə təşkilinə ümid ifadə olunub.
Müraciətdə Azərbaycanın bundan sonra da UNESCO-nun təməl prinsiplərini qoruyub saxlayacağı, təşkilatla əməkdaşlığın inkişafını təşviq edəcəyi diqqətə çatdırılıb.
Xatırladaq ki, 13 avqust 2004-cü ildə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatının və musiqi irsinin qorunub
saxlanılması, inkişaf etdirilməsi və təbliği sahəsindəki aktiv fəaliyyətinə görə UNESCO-nun xoşməramlı səﬁri adına layiq görülüb.
Mehriban Əliyeva türkdilli ölkələrdən bu ada layiq görülən ilk qadın təmsilçidir.

Bakıda caz havası..
“Bakı Caz Festivalı – 2022”
altı gün davam edəcək
Mədəniyyət Nazirliyinin
dəstəyi ilə reallaşan ənənəvi Bakı Caz Festivalı bu
il noyabr ayında keçilir.
Noyabrın 15-dən 20-dək
davam edəcək “Bakı Caz
Festivalı – 2022” zəngin
proqramı ilə tanınmış
ifaçıları, dünya caz ulduzlarını sənətsevərlərlə
görüşdürəcək.
Bu, ilk növbədə, “Grammy” mükafatı laureatı,
isveçrəli ifaçı Qreqori
Maretdir. Noyabrın 15də, festivalın konsertində
Qreqori Maret Azərbaycan musiqiçiləri ilə birgə çıxış edib. Layihədə Azərbaycanı gənc
pianoçu Elbəy Məmmədzadə təmsil edib.
Qeyd edək ki, “Paşa Holdinq”in baş sponsorluğu ilə keçirilən
“Bakı Caz Festivalı – 2022”nin açılış konserti ADA Universitetində
olub.
Noyabrın 16-da “Hypnoze Club”da braziliyalı musiqiçi Eloiza
Lourenso çıxış edəcək. Festival günləri hollandiyalı virtuoz pianoçu Mayk Del Ferronun, İsraildən Yogef Şetrit qrupunun, alman
eksperimental caz vokalçısı Mixael Şifelinin qrupunun konsertləri
ilə davam edəcək.
17-20 noyabrda konsertlər Beynəlxalq Muğam Mərkəzində gerçəkləşəcək.

davamı səh. 2-də

“Sevil”
operası
Gəncədə
nümayiş
olunub
səh. 4

Qəzet 1991-ci ilin yanvarından çıxır

“Mədəniyyət sahəsində birgə işləməliyik ki,
xalqlarımız daha yaxın olsun”
Mən gözəl ölkənizə ilk dəfə səfər edirəm
və burada olmağımdan çox məmnunam.
Əminəm ki, bu səfər Albaniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına güclü təkan
verəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu
sözləri noyabrın 15-də Tiranada Albaniya
Prezidenti Bayram Beqayla görüşdən sonra
mətbuata bəyanatında deyib.
Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, Albaniya prezidentləri əvvəlki illərdə bir neçə dəfə Azərbaycanda olublar. O cümlədən bu
ilin iyununda Prezident İlir Meta (iyul ayında
dövlət başçısı postunda onu Bayram Beqay
əvəzləyib) IX Qlobal Bakı Forumunda iştirak
edib: “Eyni zamanda, bu ilin aprel ayında
Baş nazir Edi Rama da bizim qonağımız idi.
Bu gün mənim səfərim onu göstərir ki, siyasi dialoqun çox gözəl təzahürləri var və çox
güclü dinamizm var. Yəni, bu sıx siyasi təmaslar, əlbəttə, bizim niyyətimizi, bir-birimizə
olan marağı göstərir...”.
Prezident Bayram Beqay da mətbuata
açıqlamasında Azərbaycan rəhbərinin Albaniyaya ilk dövlət səfərini ikitərəﬂi münasibətlərin inkişaf etdirilməsində, xalqlarımız
arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində qarşılıqlı iradənin təzahürü kimi qiymətləndirib. “Əslində, bu, qarşılıqlı maraq
doğuran əməkdaşlığın yeni sahələrini açır.
Albaniya ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30-cu ildönümünün qeyd edilməsinə gəldikdə, 2023-cü ildə
biz əməkdaşlığımızın daha intensiv mərhələsinə qədəm qoyacağıq. Biz burada Azərbaycan həftəsini keçirmək niyyətindəyik.
Əslində, bu tədbir ölkənizin burada mədəni
baxımdan təşviq olunması üçün önəmlidir.

Xəbər verdiyimiz kimi, dünya
şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı, SSRİ Xalq artisti Fikrət
Əmirovun 100 illik yubileyi
münasibətilə Mədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən musiqi
festivalı keçirilir. 12-23 noyabr
tarixlərini əhatə edən festivalın proqramına silsilə konsert
və tamaşalar daxildir.
Noyabrın 12-də Azərbaycan
Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında dahi bəstəkarın
“Nizami” baletinin tamaşası ilə
başlayan festival 13 noyabrda
F.Əmirov adına Gəncə Dövlət
Filarmoniyasında davam edib.
Burada Akademik Opera və Balet Teatrının truppası bəstəkarın
“Sevil” operasını nümayiş etdirib. Festival çərçivəsində Gəncə
Dövlət Filarmoniyasında konsert
proqramı da nəzərdə tutulub. 18
noyabrda bu məkanda Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət
Simfonik Orkestri çıxış edəcək.

Biz, həmçinin burada ölkənizin səﬁrliyinin
açılması ilə əlaqədar iradəsini bildirdiyinə
görə Azərbaycan tərəﬁnə minnətdarıq və
həmin addım ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın yaxşı təzahürüdür”, – deyə o vurğulayıb.
İki ölkə arasında gələcək əməkdaşlıq üçün
yeni istiqamətlərdən bəhs edən Bayram Beqay bildirib ki, hökumətlərarası birgə komitənin iclası əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirə bilər. “Albaniya enerji, infrastruktur,
turizm, kənd təsərrüfatı və sənaye sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsində
olduqca maraqlıdır. Əlbəttə ki, enerji sahəsində İon-Adriatik boru kəməri Albaniyanı,

Monteneqronu, Xorvatiyanı birləşdirərək, ölkələrimizin geosiyasi əhəmiyyətini artırır və
regional, o cümlədən Avropa səviyyəsində
qaz təchizatının şaxələndirilməsini nümayiş etdirir... Turizm ölkələrimizin iqtisadiyyatlarının digər mühüm sahəsidir. Azərbaycan uğurlu təcrübəni özündə əks etdirir. Biz
bundan yararlana bilərik. Bu sahədə Azərbaycan tərəﬁndən qoyulacaq sərmayələri
yüksək dəyərləndirərdik. Eyni zamanda, mədəniyyət sahəsində birgə işləməliyik ki, xalqlarımız daha yaxın olsun, bir-birini tanısın.
Bununla bağlı iki tərəf arasında yeni sazişlər
imzalana bilər...”.
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Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə
musiqi festivalı keçirilir

Noyabrın 15-də isə festival
çərçivəsində paytaxtda, M.Maqomayev adına Azərbaycan
Dövlət Akademik Filarmoniya-

sında festivalın ilk konsert proqramı təqdim olundu.
Konsertdən əvvəl çıxış edən
musiqişünas, sənətşünaslıq üz-

“Yeni adlar”da piano və fleyta gecəsi
Mədəniyyət Nazirliyinin bu ilin
mart ayında başlanan “Yeni adlar” musiqi layihəsi davam edir.
İstedadlı gənclər böyük səhnələrdə ölkəmizin aparıcı kollektivlərinin müşayiətində məharətlərini göstərirlər.
Noyabrın 12-də Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət
Akademik Filarmoniyasında “Yeni
adlar” layihəsinin növbəti konserti
keçirilib.
Gecədə Üzeyir Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin (dirijor – Mustafa Mehmandarov) müşayiəti ilə gənc musiqiçilər – respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatları Kamran Talıblı
(ﬂeyta) və Cəmil Sədizadə (piano) yaddaqalan proqramla çıxış ediblər.
Musiqi axşamının tamaşaçıları arasında Prezident Administrasiyası Humanitar siyasət, diaspor, multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri Fərəh
Əliyeva, Mədəniyyət Nazirliyinin İncəsənət və qeyri-maddi mədəni irs şöbəsi
Musiqi sektorunun müdiri Vüqar Hümbətov, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, musiqisevərlər olub.
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Şuşa Koreya, Peru və
Yunanıstanın tarixi şəhərləri ilə
əməkdaşlıq edəcək

səh. 3

A

rə fəlsəfə doktoru Səadət Təhmirazqızı bəstəkarın yaradıcılığından söz açdı. Bildirdi ki,
Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin görkəmli simalarından olan
Fikrət Əmirov musiqinin, demək
olar ki, bütün janrlarına müraciət
edərək dəyərli əsərlər yaradıb.
Onun əsərləri musiqi tariximizin
parlaq səhifələridir. Bu nümunələr bədii məzmunu, yüksək fəlsəﬁ və psixoloji cəhətləri ilə həmişə aktualdır. Çünki bəstəkarın
rəngarəng yaradıcılığının əsas
qayəsi milli köklərə və professionallığa əsaslanır. Bütün yaradıcılığı boyu bu ideyaya sadiq
qalan bəstəkar dünya musiqisində analoqu olmayan simfonik
muğam janrının əsasını qoyub.
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İsveçli rejissorun
“Xarıbülbül əfsanəsi”

zərbaycanın İsveç Krallığındakı Səfirliyinin
təşəbbüsü, UNESCO üzrə Azərbaycan Milli
Komissiyası və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi
ilə “Şuşa İli” və şanlı Zəfərimizin ikinci ildönümü münasibətilə isveçli fotoqraf və rejissor Mikael
Silkeberq tərəfindən “Xarıbülbül əfsanəsi” sənədli
filmi çəkilib. Noyabrın 10-da Nizami Kino Mərkəzində ekran əsərinin təqdimatı keçirildi.

Təqdimatda çıxış edən İsveçdəki Azərbaycan diasporunun üzvü, ekran işinin prodüseri Rahim Sadıqbəyli 44
günlük Vətən müharibəsində qazandığımız Qələbəyə
görə müzəﬀər Ordumuza və Ali Baş Komandana təşəkkürünü bildirdi. Dedi ki, M.Silkeberq ötən il Zəfərimizin
birinci ildönümündə Şuşa, Füzuli və Ağdamda olub, ermənilərin törətdiyi vandalizmi fotoobyektivin yaddaşına
köçürüb. Azərbaycanın İsveç, Norveç və Finlandiyadakı səﬁrliyinin təşəbbüsü ilə Stokholmda həmin fotoların
sərgisi təşkil olunub: “Sərgidən sonra isə biz ﬁlmi ərsəyə gətirdik. Ekran işi həmçinin İsveçin İctimai kanalı ilə
nümayiş etdirildi...”.
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Xalça
Muzeyində
yapon
kimonosu
gecəsi
səh. 8
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Prezident Türk zirvəsində 40 milyon
soydaşımızın problemini diqqətə çatdırıb

“Mədəniyyət sahəsində birgə işləməliyik ki,
xalqlarımız daha yaxın olsun”

“Acı taleyin hökmü ilə Azərbaycan
dövlətindən ayrı düşmüş soydaşlarımız...”

Albaniya Prezidenti: “2023-cü ildə Azərbaycan həftəsini keçirmək niyyətindəyik,
əməkdaşlığımız intensiv mərhələyə qədəm qoyacaq”
əvvəli səh. 1-də

Türk dünyası təkcə müstəqil türk dövlətlərindən ibarət deyil,
onun coğrafi sərhədləri daha genişdir. Hesab edirəm ki, Türk
Dövlətləri Təşkilatının üzvləri olan ölkələrdən kənarda yaşayan
soydaşlarımızın hüquqlarının, təhlükəsizliyinin, milli kimliyinin
qorunması, onların assimilyasiyaya uğramaması kimi məsə
lələri artıq təşkilat çərçivəsində daimi əsasda diqqətdə saxla
mağın vaxtı gəlib çatmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu sözləri
noyabrın 11-də Səmərqənddə Türk Dövlətləri Təşkilatının IX Zir
və görüşündə çıxışı zamanı bildirib.
Azərbaycan Prezidenti deyib ki, Türk dünyası 200 milyondan
çox insanın yaşadığı geniş bir coğrafiyanı əhatə edir və böyük
iqtisadi potensiala, enerji resurslarına, nəqliyyat yollarına və
müasir hərbi imkanlara malikdir: “Türk dünyası böyük bir ailə
dir. Bir-birimizin milli maraqlarını nəzərə alaraq bundan sonra
da qarşılıqlı dəstək və həmrəylik göstərməliyik. Siyasi, iqtisadi,
ticari, mədəni, nəqliyyat, energetika, rəqəmsal transformasiya,
kənd təsərrüfatı, turizm sahələri ilə yanaşı, təhlükəsizlik, müda
fiə, müdafiə sənayesi kimi sahələrdə də əməkdaşlığımızı fəal
laşdırmalıyıq”.
Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, Türk dünyasında gənc nəs
lin yaşadıqları ölkələrdə məktəblərdə öz ana dilində təhsil almaq
imkanı olmalıdır: “Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan dövlətinin hüdud
larından kənarda yaşayan 40 milyon azərbaycanlının əksəriyyəti
bu imkanlardan məhrumdur”.
Azərbaycan dövlətinin xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı
ların hüquq və azadlığının, təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xü
susi diqqət yetirdiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev deyib:
“Biz acı taleyin hökmü ilə Azərbaycan dövlətindən ayrı düşmüş
soydaşlarımızın dilimizi, ənənələrimizi, mədəniyyətimizi qoruyub
saxlamaları, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olmaları, öz tarixi
Vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsməmələri üçün səylərimizi da
vam etdirəcəyik”.
Prezident çıxışında Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş əra
zilərində aparılan genişmiqyaslı quruculuq işlərindən də söz aça
raq türk dövlətlərinin başçılarını bu torpaqlara səfər etməyə ça
ğırıb.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın azad olunmuş tor
paqlara üç dəfə səfər etdiyini, Şuşada, Füzulidə, Zəngilanda və
Cəbrayılda olduğunu diqqətə çatdıran İlham Əliyev deyib: “Mən
digər türk dövlətlərinin başçılarını da Qarabağa və Şərqi Zəngə
zura dəvət edirəm. Fürsətdən istifadə edərək, mən işğaldan azad
edilmiş Füzuli rayonunda Özbəkistan tərəfindən tikiləcək məktə
bə və Qazaxıstan tərəfindən inşa olunacaq yaradıcılıq mərkəzinə
görə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevə və Qazaxıstan
Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevə minnətdarlığımı bildirirəm.
Bunlar Azərbaycan-özbək və Azərbaycan-qazax xalqları arasın
da olan qardaşlığın təzahürüdür”.

Fikrət Əmirovun 100 illiyi münasibətilə
musiqi festivalı keçirilir
İlk konsert Dövlət Akademik Filarmoniyasında
təqdim olundu

əvvəli səh. 1-də
Qeyd olundu ki, bəstəkarın özünəməxsus musiqi dili olduğuna
görə onun simfonizmi çox möhtəşəmdir: “Bunun da əsas səbəbi
bəstəkarın milli musiqini dərindən bilməsi və onu Qərb musiqi
alətlərinin dilinə çevirmək bacarığından irəli gəlir. Bu cəhətlər
Fikrət Əmirovun bütün əsərlərində sanki qırmızı xətlə keçir. Bö
yük bəstəkar xalq musiqimizə, sadəcə, bəstəkar kimi deyil, onun
keşiyində duran və onu qoruyan, yaşadan bir sənətkar kimi ya
naşıb”.
Sonra Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin (bədii
rəhbər və baş dirijor – Xalq artisti Ağaverdi Paşayev) müşayiəti
ilə solistlər – Xalq artistləri Yeganə Axundova (piano), Teyyub As
lanov (xanəndə), respublika və beynəlxalq müsabiqələr laureatı,
Prezident təqaüdçüsü Lalə İbrahimovanın (soprano) ifaları təq
dim olundu.
Orkestr ilk olaraq bəstəkarın “Min bir gecə” baletindən “Şəh
rizadın bayramı”nı ifa etdi. Konsert proqramında bəstəkarın
“Sevil” operasından Dilbərin ariyası, H.Cavidin “Şeyx Sənan”
pyesinin tamaşasına yazdığı “Kor ərəbin mahnısı”, “Fortepiano
və xalq çalğı alətləri orkestri üçün 3 hissəli konsert”i təqdim
edildi.
Dahi bəstəkarın yaradıcılığından şedevr nümunələrin səsləndi
rildiyi konsert tamaşaçıların alqışları ilə mükafatlandırıldı.
Lalə Azəri

Albaniyanın dövlət başçısı 2019-cu ildə
baş vermiş zəlzələdən sonra Azərbaycanın
göstərdiyi yardıma görə Prezident İlham Əli
yevə minnətdarlığını bildirib.
Azərbaycan Prezidenti ölkələrimizin ikitə
rəfli münasibətlərlə yanaşı, beynəlxalq təşki
latlarda uğurlu əməkdaşlığını da qeyd edib.
Bildirib ki, Albaniya həmişə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyib. Həm işğal
dövründə, həm İkinci Qarabağ müharibəsi
dövründə Albaniya rəsmilərinin bəyanatları
nı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə göstəri
lən dəstəyi biz çox yüksək qiymətləndiririk.
Prezident İlham Əliyev diqqətə çatdırıb ki,
Azərbaycan 2020-ci ildə İkinci Qarabağ mü
haribəsinin nəticəsi olaraq öz əzəli torpaqla
rını işğalçılardan azad etdi, beynəlxalq hü
ququ, ədaləti bərpa etdi: “Biz bu torpaqlara
qayıtmışıq və bu torpaqlara həyat qayıdır.
Xalqımız, dövlətimiz üçün əsas olan məsə
lədə ölkənizin bizə dəstək verməsi, əlbəttə
ki, bizim üçün çox önəmlidir və bir daha buna
görə Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Mən Sizin fikrinizə qoşuluram ki, iqtisadiy
yat və sənaye üzrə yaradılmış müştərək iş
çi qrupu tezliklə birinci iclasını keçirməlidir.
Çünki müzakirə ediləsi məsələlər çoxdur.
Biz bu gün Sizinlə qaz sahəsində əməkdaş
lıq barədə danışdıq, həm əldə edilmiş nailiy
yətlər, həm də görüləcək işlər haqqında fikir
mübadiləsi apardıq. Ancaq əməkdaşlıq üçün
enerji sektorundan başqa da çox yaxşı im
kanlar var – qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu,
Albaniya və Azərbaycan şirkətlərinin birgə
fəaliyyəti, birgə müəssisələrin yaradılması,
turizm, kənd təsərrüfatı, müasir texnologiya
lar sahələri. Bilirəm ki, bütün bu sahələr Si
zin ölkəniz üçün də və bizim üçün də prioritet
təşkil edir. Ona görə, əminəm ki, biz bu isti
qamətlər üzrə inamla addımlayacağıq”.
Prezident Azərbaycan və Albaniyanın TAP
layihəsində (Azərbaycan qazının Avropaya
nəqli ilə bağlı Trans-Adriatik Boru Kəməri)
də əməkdaşlığın önəmini vurğulayıb. Xatır
ladaq ki, Albaniya TAP vasitəsilə Cənub Qaz
Dəhlizinin iştirakçısıdır və kəmər 2020-ci ilin
sonunda işə salınıb. “Azərbaycan qazı Avro
panın enerji təhlükəsizliyinə də öz töhfəsini
verir. Bu ilin iyul ayında Azərbaycanla Avro
pa Komissiyası arasında enerji sahəsində
strateji əməkdaşlıq üzrə Anlaşma Memo
randumu imzalanmışdır. Memorandum əsa
sında biz 2027-ci ilə qədər Avropaya gedən
qaz təchizatını iki dəfə artırmaq fikrindəyik.
Təbii ki, o qaz Albaniya ərazisindən keçə
cək, beləliklə, Avropanın enerji təhlükəsiz
liyinə əlavə dəstək və töhfə veriləcəkdir...
Özbəkistanın Səmərqənd
şəhərində Beynəlxalq Türk
Mədəniyyəti və İrsi Fondunun
və Beynəlxalq Mərkəzi Asiya
Araşdırmaları İnstitutunun
(IICAS) təşkilatçılığı, eləcə də
İpək Yolu Mədəni İrsinin Elmi
Araşdırma Mərkəzinin dəstəyi
ilə “Mərkəzi Asiya ölkələri,
Azərbaycan və Türkiyə ara
sında əməkdaşlıq üfüqlərinin
genişləndirilməsi: İpək Yolu
– silsilə transmilli UNESCO
nominasiyaları” mövzusunda
beynəlxalq elmi simpozium
keçirilib. Tədbir Türk Dövlətləri
Təşkilatının IX Zirvə toplantısı
çərçivəsində təşkil edilib.

Beynəlxalq Türk Mədəniyyə
ti və İrsi Fondundan bildirilib ki,
simpozium Böyük İpək Yolunun
Avrasiyanın tarixi-mədəni inkişa
fına təsiri, Mərkəzi Asiya ölkələri,
Azərbaycan və Türkiyə arasında
bu mövzularda birgə layihələrin
həyata keçirilməsi və əməkdaş
lığın möhkəmləndirilməsi mə
sələlərinin müzakirə edilməsi,
eləcə də UNESCO-nun İpək Yo
lu transmilli silsilə layihələrinin
perspektivləri barədə fikir müba
diləsinin aparılması məqsədilə
təşkil edilib.
Fondun prezidenti Günay
Əfəndiyeva giriş sözündə sim
poziumun Türk Dövlətləri Təş

Eyni zamanda biz Sizinlə bu gün Albaniyada
qaz təsərrüfatının inkişafına verə biləcəyi
miz töhfə haqqında da danışdıq. Bu məsələ
ilə bağlı bizim fikirlərimiz var. Albaniyada bu
günə qədər qaz şəbəkəsi yaradılmamışdır.
Azərbaycan bu sahədə də investor kimi iş
tirak edə bilər və biz buna hazırıq”, – deyə
İlham Əliyev bildirib.
Prezident çıxışının sonunda Albaniyanın
dövlət başçısını Azərbaycana rəsmi səfərə
dəvət edib.

***

Noyabrın 15-də Azərbaycan Prezidenti İl
ham Əliyevin Albaniya Respublikasının Baş
naziri Edi Rama ilə təkbətək görüşü olub.
Həmin gün Prezident İlham Əliyev Tirana
da “Mother Albania” (“Ana Albaniya”) abidəsi
ni ziyarət edib. Dövlət başçısı abidənin önünə
əklil qoyub.
Məlumat verilib ki, Milli Qəhrəmanlar xiya
banında yerləşən 12 metrlik “Mother Albania”
abidəsi 1971-ci ildə ucaldılıb. Abidə Albaniya
uğrunda həlak olmuş əsgərləri qoruyan bir
ananı təcəssüm etdirir. Ana heykəli əlində
dəfnə çələngi və ulduz tutub. Abidə 3 metr
lik postament üzərində ucaldılıb. Postamentin
üzərində “Vətən şəhidlərinə əbədi eşq olsun!”
sözləri yazılıb.

***

Qeyd edək ki, Azərbaycan-Albaniya mü
nasibətlərinin otuz ilə yaxın tarixi (diploma
tik münasibətlər 1993-cü il sentyabrın 23də qurulub) olsa da, Balkan yarımadasının
cənub-qərbində yerləşən bu ölkə (ərazisi
28,7 min kv km, əhalisi 2,8 milyon nəfər) ilə

real əməkdaşlıq, o cümlədən iqtisadi əlaqə
lər son illərə təsadüf edir. Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən
Qlobal Bakı forumlarına bir qayda olaraq Al
baniya Prezidenti, həmçinin Mərkəzin fəaliy
yətində fəal iştirak edən keçmiş prezidentləri
qatılırlar.
Ötən dövrdə Azərbaycan və Albaniya ara
sında 8 sənəd, o cümlədən 2013-cü il aprelin
8-də Bakıda “Azərbaycan Respublikası Hö
kuməti və Albaniya Respublikası Hökuməti
arasında iqtisadi, sənaye və texnoloji sahə
lərdə əməkdaşlıq haqqında Saziş” imzala
nıb.
Gələn il diplomatik münasibətlərin 30-cu il
dönümü ilə əlaqədar Albaniyada keçiriləcək
Azərbaycan həftəsi mədəniyyət və incəsə
nət sahəsində əlaqələrə də təkan verəcək.
Geniş perspektivləri olan TAP layihəsini
nəzərə almasaq, hələlik iqtisadi işbirliyi elə
də nəzərəçarpacaq deyil.
2022-ci ilin doqquz ayı üzrə statistikaya
görə, Albaniya Azərbaycanın xarici ticarət
tərəfdaşları sırasında 86-cı yerdə olub. Ölkə
lərimiz arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi
1,45 milyon dollar təşkil edib. 2019-cu il no
yabrın 26-da Albaniyada baş vermiş zəlzə
lənin fəsadlarının aradan qaldırılması məq
sədilə Azərbaycan bu ölkəyə 500 min avro
humanitar yardım göstərib.
Onu da qeyd edək ki, Albaniya 2022-2023
illər üzrə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qey
ri-daimi üzvüdür. 2014-cü ildən Avropa İttifa
qına üzvlüyə rəsmi namizəddir. Azərbaycan
və Albaniya Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının üzvüdür.

Mərkəzi Asiya, Azərbaycan və Türkiyə
arasında əməkdaşlıq üfüqləri
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu
Səmərqənd Zirvəsi çərçivəsində beynəlxalq simpozium keçirib

kilatının IX Zirvə toplantısı çər
çivəsində təşkilinin önəmindən
bəhs edib. O, Şərqlə Qərb ara
sında tarixi İpək Yolunun xalqlar
arasında mədəni mübadiləyə
töhfə verdiyini qeyd edərək, yeni
reallıqlar çərçivəsində bu sahə
də dövlətlərarası əməkdaşlığın
möhkəmləndirilməsinin önəmini
vurğulayıb.
Tədbirdə Azərbaycanın Özbə
kistandakı səfiri Hüseyn Quliyev,

Türkiyənin Səmərqənddəki baş
konsulu Salih Caner, Qırğızıs
tanın Özbəkistandakı Səfirliyi
nin müşaviri Nurlan Cumaliyev,
Türk Dövlətləri Təşkilatı baş ka
tibinin müavini Qismət Gözəlov,
TÜRKPA-nın baş katibi Mehmet
Süreyya Er, TÜRKSOY-un baş
katibi Sultan Raev, Beynəlxalq
Türk Akademiyasının prezidenti
vəzifəsini icra edən Füzuli Mə
cidli çıxış ediblər.

Paytaxtda “Gürcü əfsanəsi”
Noyabrın 18-də Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi tamam olur.
Bu münasibətlə Gürcüstanın “Erisioni” ansamblı Bakıda konsert
proqramı ilə çıxış edəcək. Kollektiv noyabrın 19-da saat 19:00-da
Heydər Əliyev Sarayında Gürcüstan Mədəniyyət, İdman və Gənclər
Nazirliyi və Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı
ilə “Gürcü əfsanəsi” adlı konsert təqdim edəcək.
Ansambl Bakı konsertində qədim gürcü rəqsləri ilə tamaşaçıların
qarşısına çıxacaq.
1885-ci ildə yaradılmış “Erisioni” ansamblı təkcə Gürcüstanda de
yil, onun hüdudlarından kənarda da geniş şöhrət qazanıb. Ansambl
konsertlərində gürcü xalq mahnı və rəqsləri vasitəsilə ölkəsinin et
nik-mədəni dəyərlərini nümayiş etdirir.
Qeyd edək ki, gürcü kollektivi müxtəlif illərdə ölkəmizdə keçirilmiş
“İpək Yolu” Beynəlxalq Musiqi Festivalının iştirakçısı olub.

Simpoziumun ikinci hissəsində
Azərbaycandan akademik Şahin
Mustafayev, tarixçi alim Fərda
Əsədov, Qazaxıstandan akade
mik Baurjan Baytanayev, qırğı
zıstanlı alim Bakıt Amambayeva,
Beynəlxalq Mərkəzi Asiya Araş
dırmaları İnstitutunun direktoru
Dmitri Voyakin, Yaxyo Quliamov
adına Özbəkistan Arxeologiya
İnstitutunun direktoru vəzifəsini
icra edən Mominxon Saidov və
digərlərinin məruzələri dinlənilib.
İpək Yolu silsilə nominasiyalarının
praktik önəmi və müasir mərhələ
də onların coğrafi əhatəsinin ge
nişləndirilməsi, Türk dünyasında
həyata keçirilməsi imkanları haq
qında fikir mübadiləsi aparılıb.
Tədbir çərçivəsində Beynəl
xalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondu tərəfindən rus və ingilis
dillərində nəşr edilən “Azərbay
can İpək Yolu üzərində” kitabının
təqdimatı keçirilib. Kitab fondun
həyata keçirdiyi “Türk dövlətləri
Böyük İpək Yolu üzərində” layi
həsinin ilk nəşridir.

Bakıda caz havası..
əvvəli səh. 1-də
“Bakı Caz Festivalı – 2022”nin proqramına əfsanəvi Kenni Uile
rin yeni “Sweet Time Suite” tamaşasının solisti seçilmiş gitaraçı
Federiko Kasaqrande və truba ifaçısı Fulvio Siqurtanın italyan
dueti (“Madrid Restobar”) yekun vuracaq.
Festival çərçivəsində noyabrın 17-də gənc caz ifaçıları üçün il
lik “I am Jazzman” müsabiqəsinin ikinci turu, noyabrın 19-da Bey
nəlxalq Muğam Mərkəzində müsabiqənin qaliblərinin mükafatlan
dırılması və “Ekalogic”in yekun konserti keçiriləcək.
Bakı Caz Festivalı ənənəvi olaraq öz pərəstişkarlarına geniş
proqram təqdim edir, konsertlərdən əlavə, incəsənət sərgiləri və
caz mövzulu kino günləri təşkil olunur. Noyabrın 17-də “QGal
lery”də “Dancing Jazz” sərgisinin açılışı nəzərdə tutulub.
Həmin gün “YARAT” Müasir İncəsənət Mərkəzində caz əfsanə
si Maylz Devis haqqında filmin təqdimatı da olacaq.
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Türk Tarixi və Mədəniyyəti Fondu da ortaq səylərə qoşulur
ürkiyənin Ankara şəhərində fəaliyyət göstərən Türk Tarixi
və Mədəniyyəti Fondunun (TTMF) rəhbəri Nizamettin Aykurt
Özbəkistana səfəri çərçivəsində Daşkənddəki Heydər Əliyev
adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzini (AMM) ziyarət edib.

Mərkəzin direktoru Samir Ab
basov bu ilin 10-11 noyabr tarix
lərində Özbəkistanın Səmərqənd
şəhərində Türk Dövlətləri Təşki
latının IX Zirvə görüşü çərçivə
sində bir sıra mədəniyyət təd
birlərinin keçirildiyini qeyd edib.
Direktor 2022-ci ilin ölkəmizdə
“Şuşa İli” elan olunması və bu is
tiqamətdə keçirilən tədbirlər, layi
hələr barədə də danışıb.
N.Aykurt ilk dəfə olaraq AMMin layihəsi əsasında Nizami
Gəncəvinin “Xəmsə”sinin   Öz
bəkistanın Xalq şairi, mərhum
Camal Kamal tərəfindən özbək
dilinə tərcümə edilərək nəşr
olunmasını yüksək qiymətləndi
rib. O, həmçinin AMM-in layihəsi
əsasında Nizami Gəncəvi və Əli
şir Nəvainin Azərbaycan və Tür
kiyənin arxivlərində saxlanılan
nadir əlyazmalarının surətlərinin
elektron versiyasının əldə oluna
raq Özbəkistanın Əlyazmalar və
Şərqşünaslıq institutlarının fond
larına hədiyyə edilməsini təqdir
lə qarşılayıb.
əvvəli səh. 1-də

Konsertdə Kamran Talıblı
nın ifasında J.İbertin “Fleyta və
orkestr üçün konsert”i, Cəmil
Sədizadənin təqdimatında isə
K.Sen-Sansın “Piano və orkestr
üçün 2 nömrəli konsert”i alqış
larla qarşılanıb. İstedadlı gənc
lər orkestrin müşayiəti ilə hər iki
əsəri yüksək peşəkarlıqla tama
şaçılara çatdırmağı bacarıblar.

N.Aykurt öz növbəsində TTMF
tərəfindən yaradılan Türk Rəqəm
sal Kitabxanası barədə məlumat
verərək layihənin nəinki türk döv
lətlərini, türk toplumları yaşayan
digər ölkələri də əhatə etdiyini
bildirib. S.Abbasov Azərbaycan
kitabxanalarının bu layihəyə qo
şulması ilə əlaqədar Azərbaycan
Mədəniyyət Nazirliyi ilə məsləhət
ləşmələr aparıldığını deyib.

S.Abbasov ilin sonunadək Öz
bəkistanda Türk dünyasının istiq
lal şairləri Əhməd Cavad, Abdulla
Aripov və Mehmet Akif Ersoya
həsr olunmuş beynəlxalq konf

rans, sözügedən şairlərin əsərləri
əsasında Özbəkistan Xalq Çal
ğı Alətləri Ansamblının ifasında
konsert proqramı və Ə.Cavadın
özbək dilinə tərcümə olunmuş
şeirlər kitabının təqdimatının ke
çiriləcəyini bildirib. Direktor sö
zügedən layihəyə TTMF-nin də
qoşulmasını təklif edib.
S.Abbasov həmçinin AMMin təşəbbüsü və layihəsi ilə XIX

əsrdə Şuşada fəaliyyət göstər
miş “Məclisi-fəramuşan” ədəbi
məclisinin Azərbaycan və Öz
bəkistan şairlərinin birgə iştirakı
ilə bərpa olunduğunu diqqətə
çatdırıb. O, 2023-cü ildə “Türk
Dünyasının Mədəniyyət Paytax
tı” Şuşada bütün türk dövlətləri
ni təmsil edən şairlərin, musiqi
xadimlərinin iştirakı ilə “Məcli
si-fəramuşan”ın   beynəlxalq sə
viyyədə keçirilməsinə TTMF tə
rəfindən dəstək göstərilməsini
xahiş edib.
Görüşdə TDT-nin IX Zirvə gö
rüşündə Səmərqənd şəhərinin
“Türk Sivilizasiyasının Paytaxtı”
elan edilməsi, həmçinin Azərbay
can Prezidentinin sərəncamı ilə
2023-cü ilin ölkəmizdə “Heydər
Əliyev İli” elan olunması ilə əla
qədar birgə layihələrin həyata ke
çirilməsi də müzakirə edilib.
TTMF rəhbəri N.Aykurt dahi
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvinin irisinin Türk
dünyasında, xüsusilə Özbəkis
tanda təbliği işinə verdiyi xüsusi
töhfəyə görə S.Abbasova fon
dun təsis etdiyi “Nizami Gəncə
vi” medalını təqdim edib.
S.Abbasov AMM-in layihəsi ilə
Xurşidbanu Natəvanın və Əhməd
Cavadın Azərbaycan və özbək
dillərində nəşr olunan kitablarını
N.Aykurta hədiyyə edib.

“Yeni adlar”da piano və fleyta gecəsi

***

Kamran Talıblı 2000-ci ildə Ba
kıda anadan olub. L. və M.Rost
ropoviçlar adına 21 nömrəli Musi
qi məktəbində fleyta ixtisası üzrə
(Xalq artisti, professor Müzəffər
Ağamalızadənin sinfi) təhsil alıb.
Sonra Üzeyir Hacıbəyli adına Ba
kı Musiqi Akademiyasına (BMA)
qəbul olub. 2022-ci ildə bakalavr
pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bi
tirib. Hazırda BMA-da magistr pil
ləsində təhsilini davam etdirir.
2011-ci ildə nəfəs və zərb
alətləri üzrə II Respublika mü
sabiqəsində II yerə layiq görü
lüb, 2013-cü ildə ümummilli lider
Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi
münasibətilə keçirilən II Respub
lika müsabiqəsində I yeri qaza
nıb. 2014-cü ildə İslam dünyası
gənc klassik musiqi ifaçılarının
III beynəlxalq müsabiqəsində
birinci olub. Eləcə də Rusiyanın
Samara şəhərində Yuri Başme

Türk Dövlətləri Təşkilatına sədrliyi Türkiyədən təhvil alan Özbə
kistana bu məsuliyyətli işin yerinə yetirilməsində uğurlar arzu
edirik. Əminik ki, Özbəkistan bu müddət ərzində həm qardaş
türk dövlətləri, həm də Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi
Fondu da daxil olmaqla, Türk dünyası təşkilatları ilə əməkdaş
lığa töhfə verərək, bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gələcək.
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Günay
Əfəndiyeva bu sözləri noyabrın 10-da Özbəkistanın Səmərqənd şə
hərində keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Xarici İşlər Na
zirləri Şurasının IX toplantısında çıxışı zamanı söyləyib. Xatırladaq
ki, toplantı TDT-nin IX Zirvə görüşü (11 noyabr) ərəfəsində keçirilib.
Fondun fəaliyyətindən söz açan Günay Əfəndiyeva TDT-nın
IX Zirvə görüşü çərçivəsində Səmərqənddə həyata keçirilən la
yihələrdən də bəhs edib: “Səmərqənddə türk dövlətlərinin Böyük
İpək Yolu üzərində əməkdaşlığına həsr olunmuş simpozium təşkil
etdik. Fondun nəzdində yaradılan və 7 ölkənin qadın musiqiçi
lərindən ibarət “Yeddi gözəl” qrupu Türk dünyasının əsrarəngiz
musiqisini burada ilk dəfə nümayiş etdirir”.
Türk dünyasının bö
yük mütəfəkkirlərinin,
yazıçılarının, musiqi
çilərinin
beynəlxalq
aləmdə, o cümlədən
Avropada tanıdılması
yönündə həyata ke
çirdikləri tədbirləri diq
qətə çatdıran Günay
Əfəndiyeva bu il Xur
şidbanu
Natəvanın
190 və Fikrət Əmiro
vun 100 illiyi münasi
bətilə reallaşdırılan layihələrdən danışıb, o cümlədən Bolqarısta
nın paytaxtı Sofiyada bəstəkarın məşhur “Min bir gecə” baletinin
uğurla səhnələşdirildiyini deyib.
Günay Əfəndiyeva Fondun əsas məqsədləri sırasında türk etnik
kökənli azsaylı xalqların tarixinin, mədəniyyətinin mühafizəsinin və
təbliğinin yer aldığına toxunaraq, diqqətə çatdırıb ki, bu istiqamətdə
Litva, Polşa, Rumıniya ilə əlaqələr genişləndirilir. Bu günlərdə Litva
karaimlərinin iştirakı ilə keçirilən tədbirlər də buna misaldır.
Fondun prezidenti Şuşanın 2023-cü il üçün “Türk Dünyasının
Mədəniyyət Paytaxtı” seçilməsini nəzərə çatdıraraq bildirib ki, bu
ilin “Mədəniyyət Paytaxtı” Bursada “Şuşa Günləri”nin keçirilməsi
ni təklif etmişik. Bu tədbir mədəniyyət paytaxtı statusunun bir şə
hərdən digərinə ötürülməsi üzrə yeni ənənənin başlanğıcı olacaq.
Bursada “Şuşa Günləri” bu ilin sonuna planlaşdırılıb.
“Qarşılıqlı işbirliyinə əsaslanan fəaliyyətimizlə türk dövlətləri
arasındakı əlaqələrin genişlənməsinə, türk xalqlarının yaxınlaş
masına öz töhfəmizi verəcəyik”, - deyə G.Əfəndiyeva bildirib.

Şuşa Koreya, Peru və Yunanıstanın
tarixi şəhərləri ilə əməkdaşlıq edəcək
tin rəhbərliyi ilə MDB ölkələri
arasında keçirilən ustad dərslə
rində Paris Ali Milli Konservato
riyasının professoru Jean-Noel
Bonmortdan dərs alıb və Tolyatti
şəhərinin filarmoniyasında çıxış
edib. 2016-cı ildə Estoniyanın
Narva şəhərində keçirilən “Bal
tikanın ulduzları” VII beynəlxalq
müsabiqənin, dövlət müstəqilliyi
mizin bərpasının 25-ci ildönümü
nə həsr olunmuş respublika mu
siqi müsabiqəsinin qalibi olub.
2017-ci ildə Prezident təqaüdü
nə layiq görülüb.

***

Cəmil Sədizadə 2008-ci ildə Ba
kıda doğulub. 2014-cü ildə Rauf

Hacıyev adına 15 nömrəli Musiqi
məktəbinin fortepiano ixtisası üzrə
I sinfinə qəbul olub. Hazırda mək
təbin IX sinfində təhsil alır.
2015-ci ildən başlayaraq Es
toniya, Bolqarıstan, İspaniya,
İsrail, BƏƏ, Rusiya, İtaliya, Gür
cüstan, Çexiya və digər ölkələr
də müsabiqələrdə iştirak edərək
laureat adını qazanıb.
2017-ci il mayın 28-də Kreml
Sarayının Georgiyevsk zalında
keçirilən “Nəsillərin melodiyası”
V beynəlxalq musiqi festivalın
da Rusiya Prezidenti Orkestri
ilə L.V.Bethovenin I konsertini
(I hissə) ifa edib. Həmin ilin iyu
nunda ölkə başçımızın sərənca
mı ilə Prezident təqaüdünə layiq

görülüb. 2018-ci ilin yanvarında
Azərbaycan Dövlət Akademik
Filarmoniyasında
Ü.Hacıbəyli
adına Azərbaycan Dövlət Sim
fonik Orkestri (dirijor – Xalq ar
tisti Rauf Abdullayev) ilə birlikdə
“Zirvəyə doğru” adlı ilk solo kon
sertini verib. Həmin ilin mayında
Parisdə UNESCO-nun təşkil et
diyi Qara Qarayevin 100 illik yu
bileyinə həsr edilmiş konsertdə
solo nömrə ilə uğurlu çıxış edib.
Cəmil Sədizadə bu ilin aprel
ayında Heydər Əliyev Sarayında
yenə Azərbaycan Dövlət Simfonik
Orkestrinin müşayiəti ilə “Qəlblə
rin fatehi” adlı ikinci solo konsertlə
çıxış edib.

Nurəddin

Bakıda beynəlxalq qısa filmlər festivalı keçirilib

X

əbər verdiyimiz kimi, 11-15
noyabr tarixində Mədəniyyət
Nazirliyinin dəstəyi və Gənc
Kinematoqrafçılar Mərkəzinin
layihəsi ilə XIII Bakı Beynəlxalq Qısa
Filmlər Festivalı (BBQFF) keçirilib.

Nizami Kino Mərkəzində keçirilən fes
tivalın proqramına 72 film daxil edilib.
BBQFF-nin direktoru, Gənc Kinematoq
rafçılar Mərkəzinin sədri Fehruz Şamı
yevin bildirdiyinə görə, 32 film festivalın
beynəlxalq, 40 film isə yerli müsabiqəsin
də iştirak edib.
Festivalın işinə uğurlar arzulayan Mə
dəniyyət Nazirliyi Audiovizual və interaktiv
media şöbəsinin müdiri Rüfət Həsənov ümid
var olduğunu bildirib ki, kinosevərlər bir-birin
dən maraqlı və rəngarəng filmləri seyr edə
cəklər.
Festivalın beynəlxalq münsiflər heyətində
gürcü rejissor və prodüser Georgi Ovaşvili, Ka

zan Beynəlxalq Müsəlman Kinosu Festivalının
seçim komissiyasının üzvü kimi fəaliyyət gös
tərmiş Adilə Xaybullina və Boğaziçi Film Fes
tivalının bədii rəhbəri olmuş türkiyəli prodüser
Əmrah Kılıç yer alıb.
Yerli müsabiqə üzrə filmləri isə rejissor
Mirsadıq Ağazadə, yazıçı-publisist, Bakı

Kitab Mərkəzinin direktoru Günel Rza
yeva, Azərbaycan Kinematoqrafçılar İtti
faqının katibi, rejissor Əli İsa Cabbarov
və şair-publisist Qismət Rüstəmov də
yərləndiriblər.
Builki festivalın “Asiya istedadları” adlı
xüsusi müsabiqə proqramında qalibləri ki
no tənqidçisi Aliyə Dadaşova və Əməkdar
rəssam Rəşad Ələkbərzadə seçiblər.
Festivalın müsabiqədənkənar bölmə
sində müxtəlif təqdimatlar, o cümlədən
“British Council”la əməkdaşlğın nəticəsi
olaraq Britaniya Kino və Televiziya Sənət
ləri Akademiyası – BAFTA mükafatı nami
zədlərinin xüsusi təqdimatı yer almışdı.
Festival çərçivəsində türkiyəli prodüser
Əmrah Kılıç tərəfindən ustad dərsi keçirilib
Noyabrın 15-də Nizami Kino Mərkəzində
festivalın bağlanışı və müxtəlif nominasiya
lar üzrə qaliblərə “Qızıl nar” mükafatlarının
təqdim edilməsi mərasimi olub. XIII BBQFFnin yekunları barədə növbəti sayımızda.

“Yer birinci gələnindir...”

N

“Türk xalqlarının yaxınlaşmasına
bundan sonra da töhfə verəcəyik”

Avropa filmlərinin növbəti nümayişi
oyabrın 14-də “The Landmark”
hotel və biznes mərkəzind
 ə XII
Avropa Film Festivalının açılış mə
rasimi olub.

Festival Avropa İttifaqının (Aİ) Azərbay
candakı Nümayəndəliyi, Aİ-yə üzv dövlətlə
rin Azərbaycanda akkreditə olunmuş səfirlik
ləri, “The Landmark” hotel və biznes mərkəzi
və “CinemaPlus” kinoteatrlar şəbəkəsinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilir.
Aİ-nin Azərbaycandakı səfiri Peter Mixal
ko deyib: “Çox şadam ki, ənənəvi Avropa
Film Festivalını biz bu il böyük ekranlara geri
gətirə bildik. Biz azərbaycanlı tamaşaçılara
Avropanın ən yeni filmləri, mədəniyyəti və
dəyərləri haqqında daha çox məlumat əldə
etmək, müzakirələrdə iştirak edib əlaqələr
qurmaq imkanı vermək istəyirik”.

Qeyd edilib ki, filmlər orijinal dildə, əsasən
ingilis, həmçinin Azərbaycan və türk dillə
rində subtitrlərlə təqdim olunacaq. Filmlər
“Landmark CineClub” (Nizami küçəsi, 90) və
“Deniz Mall”da “CinemaPlus” kinoteatrında
nümayiş etdiriləcək.
“Avropa Film Festivallarının ənənəsinə sa
diq qalaraq, “yer birinci gələnindir” prinsipi
ilə bütün filmlərə giriş pulsuz olacaq”, - deyə
Peter Mixalko əlavə edib.
Sonra çexiyalı rejissor Jiri Havelkanın
2019-cu ildə lentə aldığı “Owners” tragiko
mediyası göstərilib.
Proqrama Avropa İttifaqına üzv olan 11
ölkədən (Çex Respublikası, Almaniya, Es
toniya, Fransa, Xorvatiya, Latviya, Litva,
Macarıstan, Rumıniya, Slovakiya, İsveç)
və Ukraynadan ümumilikdə 12 filmin nüma
yişi daxildir. Hər gün bir film göstəriləcək.

14-16 noyabr tarixində Cənubi Koreyanın Andonq şəhərində
Tarixi Şəhərlər Liqasının 18-ci Dünya Konfransı keçirilir. Konf
ransda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Şuşa rayo
nunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimovun rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti və Azərbaycan Respublikasının Koreyada
kı Səfirliyinin məsul şəxsləri də iştirak edirlər.
Konfrans “İcmaya əsaslanan gələcəyə yönəlmiş tarixi şəhər” möv
zusuna həsr olunub.
Tədbir çərçivəsində Cənubi Koreyanın Andonq, Azərbaycanın Şu
şa, Perunun Kusko və Yunanıstanın Korinf şəhərləri arasında əmək
daşlığa dair dördtərəfli niyyət protokolu imzalanıb. Sənəd dörd ölkə
nin tarixi şəhərlərinin  müxtəlif layihələrdə əməkdaşlığını ehtiva edir.
Azərbaycan nümayəndə heyəti konfransda iştirak edən Türki
yənin Bursa şəhəri Osmanqazi Bələdiyyəsinin başçısı Mehmet
Dündar və Tarixi Şəhərlər Liqasının baş katibi, Yaponiyanın Kyoto
şəhərinin meri Daisaku Kadokava ilə də görüşlər keçirib.

Özbəkistanın Akademik Opera və
Balet Teatrı Bakıya qastrola gəlib
Əlişir Nəvai adına Özbəkistan Dövlət Akademik Opera və
Balet Teatrının kollektivi Bakıya qastrol səfərinə gəlib. 14-18
noyabr tarixini əhatə edən səfər çərçivəsində qardaş ölkənin
sənətçiləri Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teat
rının səhnəsində iki tamaşa nümayiş etdirəcək.
Teatrın vokal və balet
truppalarını, xor və sim
fonik orkestrini təmsil
edən 179 nəfərlik yara
dıcı heyət noyabrın 16da özbək bəstəkarı Ən
vər Erqaşovun “Xumo”
baletini təqdim edəcək.
Premyerası 2005-ci ildə
gerçəkləşən tamaşaya
görə bəstəkar Ə.Erqaşov
2007-ci ildə Özbəkista
nın I dərəcəli Dövlət mü
kafatına layiq görülüb.
Özbək milli baletinin ən dəyərli nümunələrindən olan tamaşada
xeyirlə şərin mübarizəsi və sonda birincinin qələbəsindən bəhs
edilir. Sehrli quş Xumo isə xeyirxahlıq və ədalət simvolu kimi bu
mübarizəyə yardımçı olur.
Noyabrın 17-də isə özbəkistanlı opera ustaları görkəmli italyan
bəstəkarı Cüzeppe Verdinin “Riqoletto” operasının tamaşası ilə
bakılı sənətsevərlərin qarşısına çıxacaq.

“Xan qızı” sənədli filminin təqdimatı
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə “Mədə
niyyətin və Milli Ənənələrin Təbliği” İctimai Birliyi tərəfindən hə
yata keçirilən layihə çərçivəsində Azərbaycanın görkəmli şairə
və xeyriyyəçisi Xurşidbanu Natəvanın 190 illiyi münasibətilə
“Xan qızı” (Azərbaycan və ingilis dillərində) sənədli filmi çəkilib.
Proqramda dram, komediya, tarixi, sənədli
və digər janrlarda olan filmlər yer alıb.
Festival noyabrın 25-dək davam edəcək.
Azərbaycanda ilk dəfə 2010-cu ildə təşkil
olunan Avropa Film Festivalı Avropa İttifaqı
ölkələri ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət
sahəsində əlaqələrin qurulmasına və inkişaf
etdirilməsinə, Avropa film sənayesi vasitəsilə
Avropa dəyərlərin
 in daha yaxşı anlaşılması
na xidmət edir. 2020-ci ildə pandemiya səbə
bindən festival keçirilməmişdi.

Mədəniyyət və Sənətkarlıq üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mər
kəzində bununla bağlı təqdimat keçirilib. “Mədəniyyətin və Milli
Ənənələrin Təbliği” İctimai Birliyinin sədri, layihənin rəhbəri Etibar
Məmmədov qeyd edib ki, sənədli film haqqında məlumat verib.
Sonra “Xan qızı” filminin Azərbaycan versiyasına baxış keçirilib.
İctimai birliyin sədr müavini Büllur Məmmədova bildirib ki, “Xan
qızı” sənədli filminin ingilis dilində olan versiyası üzərində iş ye
kunlaşmaq üzrədir.
Milli Məclisin deputatı Aqiyə Naxçıvanlı, Xan qızı Natəvan mü
kafatı laureatı Fəridə Hicran çıxış edərək layihənin əhəmiyyətin
dən söz açıblar.

Dövlətimizin Əsas Qanunu
Bölgələrdəki mədəniyyət müəssisələrində 12 Noyabr – Konsti
tusiya Günü münasibətilə müxtəlif tədbirlər keçirilib.
Xaçmaz
Re
gional Mədəniyyət
İdarəsi (RMİ) Qu
ba rayon MKS-nin
Mərkəzi Kitabxa
nasının
təşkilat
çılığı ilə “Heydər
Əliyev və müstəqil
Azərbaycanın ilk
Konstitusiyası” adlı
tədbir keçirilib. Çı
xış edənlər Konsti
tusiyanın aliliyi, onun tarixi mahiyyəti, eləcə də hüquqi əsasları haq
qında məlumat veriblər. Sonra “Azərbaycan Konstitusiyası insan
hüquqlarının təminatçısıdır” adlı sərgi nümayiş olunub.

***

Ağcabədi RMİ Ağcabədi rayon Heydər Əliyev Mərkəzində təş
kil olunan tədbirdə mərkəzin direktor səlahiyyətlərini icra edən
Rövşanə Əliyeva 1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə
müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasının qəbul edilməsindən söz
açıb. Bildirib ki, Konstitusiyanın qəbulundan sonra Azərbaycanda
demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsində böyük uğurlar
qazanılıb. Sonra ulu öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətin
dən bəhs edən “Xalqa bağışlanan ömür” adlı film nümayiş olunub.

***

***

İsmayıllı
RMİ
Şamaxı rayon Mə
dəniyyət Mərkə
zində keçirilən təd
birdə Azərbaycan
Milli Konservatori
yasının nəzdində
fəaliyyət göstərən
Sumqayıt Musiqi
Kollecinin hazırla
dığı konsert proq
ramı təqdim edilib.

Biləsuvar RMİ Cəbrayıl rayon Mərkəzi Kitabxanasında Konstitusi
ya Günü ilə əlaqədar tədbir təşkil edilib. Yeniyetmə və gənclərə Kons
titusiyanın yaranma tarixi və müddəaları barədə məlumat verilib.

***

Masallı RMİ Masallı rayon Heydər Əliyev Mərkəzində “Ümummilli
lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası
nın müəllifidir” mövzusunda tədbir keçirilib. Mərkəzin əməkdaşı Gülca
han Vəkilzadə bildirib ki, Konstitusiyanın qəbulu müstəqillik tariximizin
ən mühüm hadisələrindən biri olmaqla yanaşı, ulu öndər Heydər Əli
yevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı böyük xidmətlərindən biridir.
Yardımlı rayon Mərkəzi Kitabxanasında keçirilən tədbirdə isə
“12 Noyabr – Konstitusiya Günü” başlıqlı sərgi nümayiş etdirilib.

***

Ağstafa RMİ Ağstafa rayon Mərkəzi Kitabxanası “Sənin Konstitu
siyan sənin hüququndur!” adlı tədbir təşkil edib. Tədbirdə kitabxa
nanın əməkdaşları, mədəniyyət işçiləri, fəal oxucular iştirak ediblər.
Tovuz Dövlət Rəsm Qalereyasında dərnək üzvlərinin iştirakı ilə
Konstitusiya Günü qeyd olunub. Qalereyanın bərpaçı-rəssamı
Toğrul Qasımov əlamətdar günlə bağlı uşaqlara məlumat verib.
Qazax rayon Mədəniyyət Mərkəzində isə “Qanunları bilmək va
cibdir” adlı tədbir keçirilib.

***

Gəncə RMİ-nin tabeliyindəki Gəncə şəhər MKS-nin Uşaq şöbə
si, 1, 24 saylı kitabxana filialları, Goranboy rayon Heydər Əliyev
Mərkəzi və Samux rayon Mədəniyyət Mərkəzində də əlamətdar
günlə bağlı tədbirlər təşkil edilib.

Sumqayıtda “Qarabağın tacı – Şuşa”
Sumqayıt RMİ və Sumqayıt Dövlət Rəsm Qalereyasının təşki
latçılığı ilə şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində “Qarabağın tacı –
Şuşa” adlı peşəkar rəssam və dekorativ-tətbiqi sənət ustaları
nın əl işlərindən ibarət sərgi təşkil edilib.
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının birinci müavini Tey
mur Səmədov, Milli Məclisin deputatı Müşfiq Məmmədli, Sumqayıt
RMİ-nin rəisi Rəşad Əliyev və digərləri çıxış edərək Şuşa şəhəri
nin Azərbaycan xalqının düşüncəsində, milli məfkurəmizdə önəmli
yerə malik olmasını vurğulayıb, mədəniyyət paytaxtımıza həsr olu
nan belə sərgilərin əhəmiyyətini bildiriblər.
Bədii hissədə Milli Konservatoriyanın nəzdində fəaliyyət gös
tərən Sumqayıt Musiqi Kollecinin müəllimləri Könül Bəkirova və
Şəms Əliyevanın rəhbərliyi ilə kamera ansamblının kollektivi və
Şuşa Mədəniyyət evi nəzdindəki “Buta” rəqs qrupu (Türkanə Bay
ramovanın rəhbərliyi ilə) musiqi nömrələri ilə çıxış ediblər.
Sərgidə Sumqayıt, Şuşa və Xızıdan olan ümumilikdə 33 sənət
karın 100-dən çox rəsm, əl işi nümayiş olunub.

“Qərbi Zəngəzur:
əsirlikdə olan Azərbaycan abidələri”
Rəsm müsabiqəsinin sərgisi
Noyabrın 14-də “NUR Art House” qalereyasında “Qərbi Zən
gəzur: əsirlikd
 ə olan Azərbaycan abidələri” adlı sərgi açılıb.
Sərgi QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin yardımı ilə “Müasir
Yaradıcılığa Dəstək” İctimai Birliyi və Nərimanov Rayon Gənclər
və İdman İdar əsinin keçirdiyi eyniadlı rəsm müsabiqəsinin ye
kunu olaraq təşkil edilib.
Tədbirdə
Milli
Məclisin deputat
ları Musa Urud və
Arzu Nağıyev çıxış
ediblər. Millət və
killəri Qarabağ və
Şərqi Zəngəzurun
otuzillik işğaldan
azad
edilməsin
dən sonra xalqımı
zın tarixi-mədəni
irsinə həsr olunan

belə layihələrin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
“Müasir Yaradıcılığa Dəstək” İctimai Birliyinin sədri Nurlana Ha
cıyeva layih
 ə barədə məlumat verib.
Bildirib ki, tarixi Azərbaycan torpaqları olan hazırkı Ermənis
tan ərazisində xalqımıza məxsus minlərlə tarixi-memarlıq abidə
si olub, amma onların əksəriyyəti vəhşicəsinə dağıdılaraq məhv
edilib. Bu abidələrin bir çoxu haqda heç bir görüntü də qalmayıb.
Təqdim olunan sərgidə həmin tarixi abidələrimizlə bağlı müsabiqə
iştirakçılarının – uşaq və yeniyetmələrin çəkdikləri rəsmlər nüma
yiş olunur.

Hazırladı: N.Məmmədli
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Vətən qəhrəmanlarının xatirəsi əziz tutulur
Lerik rayonunun Hovil kəndində Vətən mü
haribəsi şəhidi İmaməli İbrahimovun xatirəsi
nə inşa edilən bulaq kompleksinin açılışı olub.
Açılış mərasimində Lerik Rayon İcra Hakimiy
yəti başçısı Əkbər Abbasov, icra aparatının
rəsmiləri, şəhidin ailə üzvləri və yerli sakinlər
iştirak ediblər.

***

Ağstafa RMİ Ağstafa rayon Hüseyn Arifin
Ev-Muzeyinin əməkdaşları Vətən müharibəsi
şəhidi Nihad Abdullayevin anım günü ilə bağ
lı məzarını ziyarət edib, ailəsinə baş çəkiblər.

***

***

L

ənkəran rayonunun Osakücə kəndində
Vətən müharibəsi şəhidi Tural Hüm
mətovun şəhadətə qovuşmasının ikinci
ildönümündə onun əziz xatirəsinə inşa
edilən bulaq kompleksinin açılışı olub.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyətinin baş
çısı Taleh Qaraşov qeyd edib ki, şəhid
ailələri və qazilərin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinin, onların problemləri
nin həlli Prezident İlham Əliyevin diqqət
mərkəzindədir.

Lənkəran RMİ-nin rəisi Şahin Şahbazov
bildirib ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə qəhrəman oğullarımız cəsarət
və qəhrəmanlığı sayəsində üçrəngli bayrağı
mız Şuşada və azad edilmiş digər əraziləri
mizdə əzəmətlə dalğalanır.
Xatırladaq ki, Tural Rövşən oğlu Hümmətov
20 may 1998-ci ildə Lənkəran Tatova kəndin
də doğulub. 2016-2018-ci illərdə həqiqi hər
bi xidmətdə olub. 2018-ci ildə Lənkəran şə
hər Mədəniyyət Mərkəzinin büdcədənkənar
Kompüter mərkəzində inzibatçı vəzifəsinə işə
qəbul edilib. Tural Vətən müharibəsi zamanı
topçu kimi əvvəlcə Ağdərə istiqamətindəki dö
yüşlərdə iştirak edib. Sonra Cəbrayıl, Füzuli,
Zəngilan, Qubadlı rayonlarının, Hadrut qəsə
bəsinin və bir çox kəndlərimizin işğaldan azad
edilməsində rəşadət göstərib. Noyabrın 7-də
Şuşa şəhərinin azad edilməsi uğrunda gedən
döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub.

Birinci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin
adlarının əbədiləşdirilməsi məqsədilə Göy
çay rayonunun İnçə kəndində “Şəhidlər unu
dulmur” adlı bulaq-abidə kompleksi tikilib.
Abidədə 12 şəhidin şəkilləri əks olunub.

***

Gəncə RMİ Goranboy rayon Mədəniyyət
Mərkəzinin Şəfəq kənd Mədəniyyət evində
şəhid Yusif Qurbanovun ailəsi ilə görüş təş
kil edilib.

***

Kürdəmirdə Vətən müharibəsi şəhidi, XTQnin giziri Nəzər Əzizovun adını daşıyan xati
rə bulağının açılışı olub. Açılış mərasimində
rayon İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri,
idarə, müəssisə və təşkilatların əməkdaşla
rı, şəhid ailələri, məktəblilər, şəhidin yaxınları
iştirak ediblər.

***

Sabirabad RMİ Şirvan şəhər Mərkəzi Ki
tabxanasının əməkdaşları tərəfindən Vətən
müharibəsinin şəhid leytenantı Süleyman
Bağırovun ailəsi ziyarət edilib.

Masallı rayonunun Şatıroba kənd şəhid Na
tiq Əhmədov adına tam orta məktəbin qarşı
sında şəhidlərin xatirəsinə ucaldılan abidənin
açılışı olub. Açılış mərasimində rayonun icra
başçısı Araz Əhmədov, hüquq-mühafizə or
qanlarının, müəssisə və təşkilatların rəhbər
ləri, şəhid ailələri, qazilər, kənd sakinləri işti
rak ediblər. Cəlilabad rayonunun Soyuqbulaq
kəndində şəhid qəhrəmanlar Elçin Ağayev və
Famil Mənsumovun xatirəsinə inşa edilmiş
abidə kompleksinin açılış mərasimi olub. Mə
rasimdə rayon İcra Hakimiyyətinin rəsmiləri,
hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhid
ailələri, qazilər, ziyalılar, ictimaiyyət nümayən
dələri və məktəblilər iştirak ediblər.
Cəlilabad rayonunun Əsədli kəndində şəhid
Səid Həsənovun xatirəsinə tikilmiş bulağın açı
lışı olub. Səid Həsənov bu il sentyabrın 13-14də Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri
tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid
olub. Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin (XTQ) gizi
ri Səid Həsənov Vətən müharibəsində böyük
şücaət göstərib, “Döyüşdə fərqlənməyə görə”,
“İgidliyə görə”, Şuşa, Füzuli və Cəbrayılın azad
olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.

“Fikrət Əmirov – 100” musiqi festivalı
Gəncədə də keçirilir

X

əbər verdiyimiz kimi,
Mədəniyyət Nazirliyi
tərəfindən 11-23 noyabr
tarixində “Fikrət Əmi
rov – 100” musiqi festivalı
keçirilir.  

Festival çərçivəsində F.Əmi
rov adına Gəncə Dövlət Filar
moniyasında Azərbaycan Dövlət
Akademik Opera və Balet Teat
rı tərəfindən bəstəkarın “Sevil”
operasının tamaşası nümayiş
etdirilib.
Tamaşanı Gəncə Şəhər İc
ra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov, Türkiyənin Gəncədə
ki baş konsulu Zeki Öztürk, Gən

cə RMİ-nin rəisi Vasif Cənnətov,
şəhər ictimaiyyətinin nümayən

dələri və başqa qonaqlar izləyib
lər.

Səhnə əsərinin bədii rəhbə
ri Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı
Musiqi Akademiyasının rektoru,
Xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli,
dirijoru Dirijorların Antal Dorati
adına beynəlxalq müsabiqəsinin
laureatı Orxan Həşimov, rejis
soru Əməkdar incəsənət xadimi
Hafiz Quliyev, rəssamı Xalq rəs
samı Tahir Tahirov, xormeysteri
Əməkdar incəsənət xadimi Sevil
Hacıyeva, baletmeysteri Əmək
dar incəsənət xadimi Yulana
Əlikişizadə, konsertmeysteri isə
Nüşabə İsadır.
Rolları Xalq artisti Azər Zey
nalov, Əməkdar artistlər İnarə
Babayeva və Tural Ağasıyev,
həmçinin Fatimə Cəfərzadə, Ni
na Makarova, Taleh Yahyayev,
Urfan Cəfərov, Fəhmin Əhmədli,
Esmira Məmmədova və Nəzər
Bəylərov ifa ediblər.

Nizami yurdunda növbəti kitab bayramı
Mədəniyyət Nazirliyi, Gən
cə Şəhər İcra Hakimiyyəti və
Gəncə Regional Mədəniy
yət İdarəsinin (RMİ) dəstəyi,
“Azərbaycan Nəşriyyatları
Assosiasiyası” İctimai Birliyinin
(ANAİB) təşəbbüsü və təşkilat
çılığı ilə 11-13 noyabr tarixində
F.Əmirov adına Gəncə Dövlət
Filarmoniyasının Urban Mər
kəzində II Gəncə Kitab Sərgisi
keçirilib.
“Nizami yurduna kitabla gəli
rik!” şüarı ilə keçirilən sərginin
açılışında Gəncə Şəhər İcra Ha
kimiyyətinin başçısı Niyazi Bay
ramov, Gəncə RMİ-nin rəisi Vasif
Cənnətov, ANAİB-in sədri Şəmil
Sadiq, ziyalılar, ictimaiyyət nü
mayəndələri, yazarlar və kitab
sevərlər iştirak ediblər.

Ölkəmizin 30-dan artıq nəşriyya
tı və 10-dan çox kitab evinin iştirak
etdiyi sərgidə nəşrlərə 50 faizədək
endirim edilib. Sərgi çərçivəsində
tanınmış şair və yazıçıların iştirakı
ilə təqdimatlar, imza mərasimləri,
şeir gecələri, uşaqlar üçün nağıl

saatları, rəssam və sənətkarların
əl işlərinin nümayişi, həmçinin bə
dii proqramlar təşkil edilib.
Tədbir boyunca iştirakçılara “Böl
gələrə kitabla gedirik!” şüarı ilə hə
yata keçirilən layihə barədə ətraflı
məlumat verilib. Qeyd olunub ki,

layihə çərçivəsində artıq 2 ildir öl
kəmizin bir çox şəhər və rayonun
da kitab sərgiləri təşkil olunur. Əsas
məqsəd dövlətçilik dəyərlərimizin
intellektual gənclərə kitab vasitəsilə
çatdırılması, yerli kitabçılığın inkişa
fının təmin edilməsidir.

Ahıska türklərinin sürgününün 78-ci ildönümü qeyd edilib Xan qızının 190 illiyi münasibətilə

N

oyabrın 14-də Qubada Ahıska
türklərinin sürgün olunmasının
78-ci ildönümünə dair tədbir
keçirilib.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Quba rayo
nunun Ağbil kəndində Vətən müharibəsi
şəhidi, Ahıska türkü Batdal Bayraqdaro
vun xatirə-bulaq kompleksini və Şəhidlər
xiyabanını ziyarət ediblər.
Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq parkın
da təşkil olunan tədbirdə Quba Rayon
İcra Hakimiyyəti başçısı Ziyəddin Əli

yev, Azərbaycanda Yaşayan
Ahıska Türkləri “Vətən” İc
timai Birliyinin sədri İsmayıl
Rəhimov çıxış ediblər.
Çıxışlarda diqqətə çatdı
rılıb ki, 1944-cü ildə Stalinin
əmri ilə Gürcüstanın Türki
yə ilə sərhədində yaşayan
Ahıska türkləri Orta Asiyaya
deportasiya olunub. 17 min
dən çox Ahıska türkü sürgün
zamanı həlak olub. Deporta
siyaya məruz qalmış xalqlar
reabilitasiya edildikdən son
ra, keçən əsrin 50-ci illərinin
ortalarında Ahıska türklərinin bir qismi
Azərbaycana gəlib. 80-ci illərin sonların
da isə 50 minə yaxın Axıska türkü Orta
Asiyadan ölkəmizə köçmüşdü.
Tədbirdə bildirilib ki, Birinci Qarabağ
savaşında 83, 44 günlük Vətən mühari
bəsində isə 9 nəfər Ahıska türkü şəhidlik
zirvəsinə ucalıb.
Çıxış edənlər Ahıska türklərinin tarixi,
etnomədəni dəyərləri, məişəti,   folklo
ru, adət-ənənələri haqqında söz açıblar.
Məktəblilər ədəbi-bədii kompozisiya təq
dim ediblər.

Lənkəran RMİ Lənkəran şəhər Cəfər Cabbar
lı adına 1 nömrəli Uşaq musiqi məktəbində
“Xan qızı – 190” adlı tədbir təşkil edilib.
İdarənin rəisi Şahin Şahbazovun da iştirak etdi
yi tədbirdə əvvəlcə məktəbin şagirdləri tərəfindən
Xurşidbanu Natəvanın şeirləri səsləndirilib, onun
yaradıcılığına həsr olunmuş ədəbi-bədii kompozi
siya təqdim edilib.
Bildirilib ki, Qarabağın incisi Şuşa şəhərində
doğulan X.Natəvan zəngin mənəviyyatı, kübarlı
ğı, əxlaqı, humanistliyi və xeyirxahlığı ilə insan
ların qəlbində böyük hörmət və ehtiram qazanıb.
Sonda Xan qızının həyat və yaradıcılığı ilə bağ
lı videoçarx nümayiş etdirilib. Tədbir iştirakçıları
şəhər Uşaq rəssamlıq məktəbinin Natəvanın 190
illiyinə həsr olunan rəsm sərgisinə baxıblar.
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“Bu sözləri yazan qəhrəmanların
hər biri Vətəndir...”
“İgidlərin sözü” antologiyasının təqdimatı keçirildi

M

ədəniyyət Nazirliyinin dəstə
yi, şairə Nigar Həsənzadənin
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən
“Söz” ədəbi layihəsinin nəşri –  
şəhid, qazi və müharibə iştirakçılarının
şeir və esselərinin toplandığı “İgidlərin
sözü” antologiyasının təqdimatı keçirildi.

Noyabrın 11-də Beynəlxalq Muğam
Mərkəzində gerçəkləşən mərasimdə Mil
li Məclisin deputatları Qənirə Paşayeva,
Ceyhun Məmmədov, “YAŞAT” Fondunun
sədri Elvin Hüseynov, Mədəniyyət Nazirliyi
Kitab sənayesi şöbəsinin müdiri Akif Ma
rifli, Vətən müharibəsi iştirakçıları, “Şəhid
analarına dəstək” İctimai Birliyinin üzvləri,
şəhid ailələri, mədəniyyət və incəsənət xa
dimləri iştirak edirdilər.
Dövlət himni səsləndirildikdən sonra, şə
hidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sü
kutla yad edildi.

İ

şıqlı səhnə, gurultulu alqışlar,
qısa sürən təzim və ... 60 yaş.
Özünün dediyi kimi Kral Lirdir.
Bölən, verən və sonda səhv
etdiyini anlayan hakim.

Həmsöhbətim Əməkdar in
cəsənət xadimi, əsl dəyərini
zamanında alan və buna layiq
olduğunu illər əvvəl təsdiq edib
yaradıcılığını ən məhsuldar dö
nənimdə sükuta çəkilən rejissor
Bəhram Osmanovdur.
– 60 sizə nəyi öyrətdi?
– Mən həmişə işləmişəm. Ya
xından tanıyanlar bilir ki, durma
dan işləmişəm. Beləcə, bir çox
şeydən xəbərsiz olmuşam. Ar
tıq 60 öyrətdi ki, elə eləmək la
zım deyil. Təbii ki, işləyən ada
mın səhvləri də olur. Bu səhvləri
kimlərsə şişirdir, kimlərsə örtbasdır edir. İndi anladım ki, gə
rək o qədər işləməz, əvəzində
həm də münasibətlər qurmaq
üzərində çalışardım. Lazımlı
insanlarla dostluq edərdim və
həlledici məqamda onlardan ya
rarlanar, istifadə edərdim. Bax,
mən bunları etmədim, əvəzində
də durmadan çalışdım. Teatr,
pedaqoji fəaliyyət, səhnə, sənət
və nəticə...
– Sənətdə dostluq var ki?
– Mən lazım olan adamları
dedim. Əsas məqamda onların
dostluğu işə yarayır.
– Mən sözün birbaşa məna
sındakı dostluğu soruşuram...
– Bəli, 40 ilə yaxın müddətdə
əgər aktyorların mənə hörməti
və istəyi olmasaydı, teatrların
repertuarında olan bir çox tama
şaları hazırlaya bilməzdim. Yəni
inam olmasaydı, çətin alınardı,
dostluq da çətin yaranardı. İn
san kimi, ola bilsin, qəbul et
mirdilər. Amma inam varsa, ta
maşa yaxşı alınır. Dövlət Dram
Teatrındakı ən uğurlu tamaşala
rımın çoxunu teatrın foyesində,
zirzəmisində məşq etmişəm.
Yəni məni tərifləyə-tərifləyə bö
yük məşq salonuna, səhnəyə
çox da yaxın qoymurdular. Ona
görə də ən yaxşı tamaşalarım
20-25 günə hazırlanıb. Dostluq
dediniz, birdən yadıma düşdü
bu münasibət.
– Teatrdakı intriqalardan xə
bərsizcəsinə soruşum: niyə?
– Bilmirəm, yəni şərait elə
gətirirdi. Hətta bədii rəhbər,
direktor sayılan aktyorlar be
lə bu problemlə bacarmırdılar.
Xatirimdədir, “Mesenat” tama
şasını “oxunuş otağı”nda qur
muşam. Baxmayaraq ki, Xalq
artisti Əliabbas Qədirov tama
şada baş rolu oynayırdı və o
həm bədii rəhbər, həm də di

Təqdimatda çıxış edən Milli Məclisin Mə
dəniyyət komitəsinin sədri Qənirə Paşa
yeva qanları ilə tarix yazan igidlərin həm
də tarixdə qalacaq sözlərinin bir kitabda
toplanmasının təqdirəlayiq olduğunu dedi.
Millət vəkili Vətən uğrunda döyüşən   qəh
rəmanlarımızın sözü və əməlinin bir oldu
ğunu qeyd etdi.
“YAŞAT” Fondunun sədri Elvin Hüsey
nov 2016-cı ilin Aprel döyüşlərindən son
ra Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın qazilərlə görüşündə səsləndir
diyi “Bizim oğullarımız tarixi ədaləti bərpa
edəcəklər” fikrini xatırlatdı. Bildirdi ki, bu
gün Azərbaycanın mərd oğulları, sözün
həqiqi mənasında, tarixi ədaləti bərpa
ediblər.
Mədəniyyət Nazirliyinin şöbə müdiri Akif
Marifli şanlı Qələbəmizin tarixi əhəmiyyəti
ni qeyd edərək nazirliyin Zəfərimizlə bağlı
həyata keçirdiyi nəşr layihələrindən, təş

kil olunan tədbirlərdən söz açdı. “İgidlərin
sözü” nəşri haqqında danışan şöbə müdi
ri bildirdi ki, layihənin məqsədi 44 günlük
Vətən müharibəsində döyüşən igid oğulla
rın yaradıcılıq nümunələrini nümayiş etdir
mək, onların rəşadət və şücaətini gələcək
nəsillərə ötürməkdir.
“İgidlərin sözü” antologiyasının tərtib
çisi və redaktoru, yazıçı-jurnalist Aida
Eyvazlı Göytürk nəşrin asan başa gəl
mədiyini dedi: “Toplunu hazırlayarkən
söz-söz, sətir-sətir yandım, qovruldum,
bənd-bənd dirçəldim, bütövləşdim. Və
tən kimi! Bu sözləri yazan igidlərin hər
biri Vətəndir...”.
Daha sonra kitabda şeirləri işıq üzü gö
rən Vətən müharibəsi iştirakçıları Vüsal  
Hətəmov, Kərəm Aydın, Emin Piri, Sər
xan Yolçuyev, Həsən Kür, Orxan Səlifov,
Cavid Əlioğlu, Tofiq Əhməd, Eyvaz Əy
yub, Səbuhi Qurbanov, Elvin İntiqamoğlu,
Oğuz Alparslan, Nicat Ağayev, Tamerlan
Əsədov öz bədii nümunələrini səsləndir
dilər.
Tədbirdə həmçinin Vətən müharibə
si qazisi Məbud Əhmədov yaralı olarkən
təcili yardım otağında oxuduğu “Anadır
arzulara hər zaman Qarabağ” mahnısını
bir daha ifa etdi. Onu Vətən müharibəsi
iştirakçıları olan musiqiçilər – udda Fərid
Ağazadə, şəhid Toğrul Hacıyevin qardaşı
Toğrul Ülvi Hacıyev, zərb alətlərində İdris
Hüseynov, Hacıbala Həşimov müşayiət
edirdilər. Muğam televiziya müsabiqəsinin
laureatı 11 yaşlı Həzrət Əzizlinin də iştirakı
ilə səslənən ifa böyük alqışlarla qarşılandı.
Tədbirin sonunda  “Söz” və “İgidlərin sö
zü” layihələrinin müəllifi və rəhbəri şairə
Nigar Həsənzadə dedi: “Bu gün adi günlə
rə bənzəmədi. İnanırıq ki, tədbirdə iştirak
edən şəhid anaları, şəhid övladları, qazi
lərimiz və onların yaxınları, doğmaları bu
günü – sevinc və kədər qarışıq anları ən
əziz xatirə kimi yaddaşlarında əbədi sax
layacaqlar. Necə ki, biz bu böyük Zəfəri
yazanları unutmuruq, onların sözlərini də
heç vaxt unutmaq olmaz. Çünki o Söz igid
lərin sözüdür...”.

İsveçli rejissorun “Xarıbülbül əfsanəsi”

əvvəli səh. 1-də
Mədəniyyət Nazirliyi Audiovizual və interaktiv media şöbəsinin mü
diri Rüfət Həsənov Vətən müharibəsi və Şuşaya həsr olunan filmlər
dən söz açdı. Bildirdi ki, nazirlik Vətən müharibəsi mövzusunda 30-a
yaxın layihə reallaşdırıb. Bu günlərdə Xalq artisti Vaqif Mustafayevin
bu mövzuda çəkdiyi “Həyat, deyəsən, gözəldir” filmi II Dədə Qorqud
Türk Dünyası Film Festivalında “Ən yaxşı rejissor işi” nominasiyasının
qalibi olub. Həmçinin nazirlik Bakı Media Mərkəzi və İctimai Televiziya
ilə birgə filmlər ərsəyə gətirib və hər biri böyük maraqla qarşılanıb: “Bu
gün təqdim olunan film də işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə “Böyük
Qayıdış” konsepsiyası baxımından böyük önəm daşıyır. Önəmlisi həm
də odur ki, film azərbaycanlı rejissorun deyil, xarici kino adamının baxışı
ilə təqdim olunur. Biz bu filmdə öz dahilərimizi bir xarici vətəndaşın gözü
ilə görəcəyik”.
UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının əməkdaşı Emil
Əhmədov “Xarıbülbül əfsanəsi” sənədli filminin təqdimat mərasimi
nin Azərbaycan xalqı üçün   əlamətdar bir dövrə – Şuşa şəhərinin
azad edilməsinin və şanlı Zəfərimizin ikinci ildönümünə təsadüf et
diyini bildirdi, yaradıcı heyətə təbriklərini çatdırdı. Bildirdi ki, yaradıcı
heyət tərəfindən Şuşada çəkilişlər aparılıb və şəhərin tarixi, musiqi
və ədəbi mühiti barədə bir sıra tanınmış mədəniyyət və incəsənət
xadimlərindən müsahibələr alınıb: “Ümid edirəm ki, “Xarıbülbül əf
sanəsi” filmi gözəl Şuşamızın, onun ədəbi və mədəni tarixinin bey
nəlxalq səviyyədə daha yaxşı tanıdılmasına öz töhfəsini verəcək”.
Rejissor Mikael Silkeberq çıxışında Azərbaycanda olmağından
məmnunluğunu ifadə etdi, ölkəmizi Şərqlə Qərbin kəsişdiyi mədəniy
yət ocağı, Bakını Şərqin Parisi adlandırdı. “Şuşa Şərq və Qərbi birləş
dirən mədəniyyət məkanıdır” deyən rejissor filmin ərsəyə gəlməsinə
dəstək olanlara və təqdimata qatılanlara minnətdarlığını bildirdi.
Çıxışlardan sonra film nümayiş olundu. Filmdə görkəmli elm və mə
dəniyyət xadimlərinin Qarabağ və onun tacı Şuşa haqqında fikirləri,
həmçinin tarixi şəxsiyyətlər barədə kadrlar yer alıb. Qərb alimlərinin
Şərq mədəniyyəti, Azərbaycan ədəbiyyatı, musiqisi, muğam sənəti və
əsrarəngiz təbiəti ilə bağlı düşüncələri də filmin əsas xəttini təşkil edir.
Lalə

L.Azəri

Ən çətini özünə yalan danışmaqmış...
Yaxud lənətə gəlmiş fədakarlıq imkan vermədi yaşamağa...
rektor idi. Mən də bütün bunları
başa düşür və incimirdim. İndi
həmin üslub, işləmək üslubu
mənə çox kömək edir. Məsə
lən, kənar teatrlara dəvət alı
ram. Deyirlər, bir aya tamaşa
hazırlamalısan. Deyirəm, baş
üstə. Ondan qorxmuram. Mən

rəm. Bu gün tamam başqa pro
seslər gedir və mən o proses
lərdə iştirak etmək istəmirəm.
– Yəqin yenə başınızı işə qat
mısız. Hazırda hansı teatr
da hansı pyesin quruluşunda
“gizlənmisiz”?

Bu paradoksda özünüzü necə
hiss edirsiz?
– Səmimi deyim ki, çox yaxşı.
Allaha and olsun, çox yaxşı. Bi
lirsiniz niyə? Çünki mən heç nə
yi nəyinsə, kiminsə naminə et
məmişəm. Birincisi, öz qəlbimə,
düşüncəmə görə etmişəm. Bir
əsəri bəzən 5, 10 il beynimdə
saxlamışam, işləmişəm və son
ra görmüşəm ki, onu oynamağa
aktyor yoxdur, həmən silmişəm,
yenisini yazmışam, onun ifaçıla
rını saf-çürük etməyə başlamı
şam. Yəni heç vaxt başqa həm
karlarım kimi, onun üçün, bunun
üçün tamaşa hazırlamamışam.
– Dövlət Gənc Tamaşaçılar
Teatrına baş rejissor təyina
tınız da çətin dövrə təsadüf
etmişdi...

bilirəm ki, aktyorla necə işləyib
onu bu qısa vaxtda necə hazır
laya bilərəm. Məsələn, “Xəca
lət” tamaşası premyeraya 22
günə hasil oldu. Amma 12 il
teatrın repertuarında oldu. Əl
bəttə, belə tamaşaların olması
üçün əsas kamertonlara – akt
yorlara minnətdaram. Sadala
yım da: Xalq artistləri Siyavuş
Aslan, Nurəddin Mehdixanlı,
Firəngiz Mütəllimova, Bəsti Cə
fərova, Kamal Xudaverdiyev və
başqaları. Bax, bu nəslin çoxu
məni insan olaraq qəbul elə
məsələr də, birlikdə xeyli yad
daqalan işə imza atmışıq.
– Sizə olan bu münasibəti indi
özünüzdən eşidirəm.
– Ola bilər. Amma mən çətin
adamam, nə edim? Hansısa
adam üçün yox, proses üçün, iş
üçün işləyirdim. Onlara elə gə
lirdi ki, hər hansı aktyora görə
rol, pyes seçirəm. Amma zaman
gəldi və hər şey öz yolunu tapdı.
Mən o aktyora hörmət edirəm
ki, onun sənəti və sənətinə mü
nasibəti olsun.
– Belə çıxır ki, düşməni də
sənətə görə qazanmısız. Yə
ni peşəkar adamın doğru bilib
dedikləri başına iş açıb, elə
mi?
– Vaxt vardı, mən elə bilirdim
ki, Azərbaycan teatrının inkişaf
mərhələsinin hər hansı bir faizi
də mənim işlərimdən asılıdır.
Amma bu gün belə demirəm.
Bu inciklik də deyil. Sadəcə,
elə düşünürəm və ürəklə deyi

– Hazırda İrəvan Dövlət Azər
baycan Dram Teatrında Azər
Turanın “Cavidnamə” kitabı
əsasında “Mən, atam, anam,
qardaşım və Stalin” adlı tama
şanın məşqləri gedir. Həyat yol
daşım Esmiralda Osmanova ilə
sənət barədə iki kitab yazmışıq,
bundan başqa, rejissor sənə
ti ilə bağlı iki tərcüməmiz olub.
Pandemiya dövründə iki dərslik
yazmışam, bir kitab üzərində iş
ləmişəm. Qismət olsun, onları
çap elətdirəcəm. Xalq yazıçısı
Anarın “Yaşamaq haqqı” trakta
tı əsasında tamaşa hazırlama
ğı düşünürəm. Dərindən oxu
yuram, çalışıram ki, səhvlərim
olmasın. Hesab edirəm ki, bu,
mənim mənəvi borcumdur. Son
ra Yunus Oğuzun “Cığır” romanı
əsasında pyes hazırlayıram. Və
digər işlərimiz var.
– İşlədikcə onların səhnə yolu
nu, harada qoyacağınızı da dü
şünübsüz yəqin.
– Yox, heç bilmirəm harada qo
yulacaq. Əsas odur ki, müəlliflər
mənimlə işləmək istəyirlər, mən
də bunu sevərək edirəm. Baxaq
görək də. Əslində, vacib deyil ki,
mən hazırlayım, kimə lazım ola
caq, götürüb quracaq. İndi də
işləyirəm. Yenə də nəticəsini dü
şünmədən. Sözsüz ki, yenə səhv
etdiyimi anlayaraq. Amma nə et
məli? Mən də belə adamam.
– Son 10 ilə nəzər salsaq,
paytaxtdan bölgəyə ən çox
axtarılan rejissorsunuz. Sıx
qrafik, fasiləsiz iş və sükut.

– Asan heç nə olmur. Mən ora
təyin olunanda kimsə məndən
böyük teatr yaratmağı tələb et
mədi. Sadəcə, proses getməli
idi. Üç teatr birləşmişdi, kimlərisə
daha çox, kimlərisə az yola ver
mək, kollektiv işə nail olmaq la
zım idi. Bütün bunlara nisbətdə,
özü də məndən tələb olunandan
da o yana keçərək orada xey
li tamaşa hazırlamışam və hələ
də oynanılır. Kassada da, festi
vallarda da teatrın üzünü ağ edə
bilmişəm. Amma yola vermək
məni çox yorub, yordu. Son illər
gördüm ki, yox, daha alınmır.
– Ümumiyyətlə, ən mükəm
mələ can atmaq, ən yaxşısı
olmaq üçün sənətlə məşğul
olmamaq peşə əxlaqı baxı
mından nə qədər doğrudur?
– Siz deyən məqamları dü
şünmədən, sadəcə, işimlə məş
ğul olmuşam. Müəlliflərin təq
dim etdikləri əsərləri oxuyub
içərilərindən seçib, səhnəyə
qoymuşam. Mənim nəzərimdə
bir tamaşa 10-15 il gedə bilməz.
Bu o zaman baş verər ki, akt
yorlar, iştirakçılar onu ləzzətlə
ifa edib yeni nələrsə tapa bilər
lər. Əksi, ifaçının özü üçün də
maraqsız olur və bu mənada ta
maşaçını yormaq olmaz. Tama
şanı qəlb və beyinlə oynayan az
aktyor var və onlar da sütundur.

“Proses kimi alınmayan
tamaşa repertuardan
çıxarılmalıdır”
– Bayaqdan hər iki teatrda
quruluş verdiyiniz uzunömür
lü tamaşaları sadaladınız.
Məsələn, indi onların heç biri
Akademik Milli Dram Teatrı

nın repertuarında yoxdur.
– Təbiidir. Çünki ifaçısı yox
dur, yaşlanıb. Gənc Tamaşa
çılar Teatrında elə tamaşalar
var idi ki, teatrın rəhbərliyindən
xahiş edib onları repertuardan
çıxarmışıq. Çünki proses kimi
alınmayan tamaşa repertuar
dan birmənalı çıxarılmalıdır.
Lap az oynansa belə. Çünki
tamaşaçının hissiyyatı ilə oy
namaq olmaz. Amma baxın, il
lər keçir, aktyor yaşlanır, fiziki
imkanları məhdudlaşır, amma
o, yenə cavan oğlan rolunda
oynayır, oynadılır. Bu, nəyə la
zımdır? Hər bir tamaşa bitməli
və əvəzi olmalıdır. Bunun üçün
də oxumaq və tapmaq lazımdır.
– İstər teatr prosesinə nəza
rət edənlər, istərsə də onun
içində olanlar bir şeyi istəyir
lər: proses getsin. İndi hansı
proses gedir və ümumən ge
dirmi?
– Çətin sualdır. Əvvəl iştirakçı
idim deyə başqa cavab verər
dim. İndi müşahidəçiyəm deyə
rahatlıqla maraqsızlığını etiraf
edə bilərəm.
– Bizim teatr arxaikdir, yoxsa
müasir?
– Kifayət qədər müasirdir.
Amma kənardan bu, belə gö
rünmürsə, onun günahkarı biz
rejissorlarıq. Öz ambisiyamızı
kənara qoyub, doğru-düzgün
düşünüb işləməliyik. Təbii ki, bu
işləməkdə aktyor əsas şərtdir.
Biz onları inandırmağı bacar
malıyıq. İndi pisi budur ki, akt
yorlar bəzən cəmiyyətdə baş
verən neqativ hallar əsasında
yazılan pyesləri “baxdığın mən
deyiləm ha, qəhrəmandır və
pis olan odur. Roldur da, rejis
sor verib və mən də oynamağa
məcburam” ilə oynayırlar və be
lə şeyləri daha “peşəkar” baca
rırlar...
– Sonra da çox işləyən aktyo
ra “rejissorun əvəzolunmazı”
ayamasını yapışdırırlar.
– Məcbur olur, verirlər, oy
nayır. O da bezir. Sən özün də
ondan bezirsən. Baxın, ən zəif
sayılan aktyora mövsümdə 6
rol ver, hamı onu qəbul edəcək.
Hətta “Ondan böyük sənətkar
yox idi, niyə kənarda qalmışdı?”
deyəcəklər. O, sadəcə olaraq,
səhnədə mövcud olmağın yolu
nu öyrənir və olur aktyor, vəssa
lam. Bizim sizinlə danışdığımız
böyük, dərin obraz yaratma o
deyil, sözsüz.

– Bizim reallıqda baş rejissor
la quruluşçu rejissorun heç bir
fərqi yoxdursa, nədir bu böl
gü?
– Heç bir fərqi yoxdur və heç
vaxt da olmayıb. Amma, əslin
də, baş rejissor bədii rəhbər
kimi teatrın proqram tamaşala
rının kamertonudur. Ancaq biz
də bunun dəxli yoxdur. Mənim
üçün direktor var. O, həmişə
hakimdir.
– Bu yaxşıdır, yoxsa pis?
– Səmimi deyim də, mənim
direktorlarla münasibətim hə
mişə yaxşı olub. Çünki onlarla
söhbətim iş otağında olub və elə
oradaca da qalıb. Narazı olmu
şamsa, fikirlərimi deyib inandır
maq istəmişəm. İnananlar möv
sümün axırında mən deyənə
gəlib çıxıblar. Bunu Akademik
Milli Dram Teatrında işləyəndə
də görmüşəm, digər teatrda baş
rejissor olanda da. Sadalanan
uğurlu tamaşalar mənim bədii
rəhbər və direktorları inandırma
ğımın məhsuludur. Onların yox
ha, mənim!
– Belə çıxır ki, artıq çətin inan
dırırsınız.
– Yox, sadəcə, onda həvəsim
var idi. İndi illərdir buna cəhd də
etmirəm.
– Bir az ovqatı dəyişək, hazır
da hansı obrazdasınız? İndi
kənardan Kefli İsgəndərə ox
şayırsınız, ona görə soruş
dum.
– Yaman çətinə saldınız məni.
Kral Lir. Böldüm, verdim və son
ra da anladım ki, səhv elədim.
– Niyə 60-dan sonra yalnız
özünüzdə səhv axtarırsınız?
– Səhvdir də. Mənə elə gəlir
di ki, məni həzm etmək olmaz.
Amma yanıldım. İndi ləzzətlə
gülürəm. Sən demə, hələ qa
xac deyiləm, “yeyilə” bilirəm.
Demək, qaxac olmaq üçün hə
lə 10 il də yaşamalıyam (Gülür,
ancaq bunun acı gülüş olduğu
aşkar sezilir).
– Söhbətinizdəki səmimiyyəti
də, ironiyanı da, sarkazmı da
duydum. Oxucu necə duya
caq, bilmirəm.
– O da sizdən asılıdır. Remar
kalarda yazarsız ki, burda gül
dü, burda hirsləndi, burda sus
du (gülür).
– Məncə, siz tamaşaçınızı ta
nıdığınız kimi o da sizi yaxşı
tanıyır.
– Onda, məni tanıyan hər kə
sə salam deyin.
– Baş üstə.
Söhbətləşdi: Həmidə
Nizamiqızı

Tanınmış arxeoloq-numizmat Əli Rəcəbli vəfat edib
Azərbaycan elminə və mədəniyyətinə itki üz verib. Tanınmış
arxeoloq, numizmat, tarix üzrə elmlər doktoru, professor, Milli
Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika və epiqrafika elmi-fond
şöbəsinin müdiri Əli Rəcəbli noyabrın 12-də, 95 yaşında vəfat edib.
Əli Məhəmməd oğlu Rəcəbli 1927-ci il
avqustun 2-də Zaqatala rayonunda ana
dan olub. 1951-ci ildə Bakı Dövlət Uni
versitetinin Şərqşünaslıq fakültəsini fərq
lənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra indiki
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direk
toru, arxeoloq Saleh Qazıyevin təklifi ilə
numizmatika ixtisası üzrə respublikada ilk
aspirant olaraq muzeyin aspiranturasına
daxil olub. O, elmi rəhbəri, respublikamız
da numizmatika elminin təşəkkülündə bö
yük xidmətləri olan numizmat-arxeoloq,
professor Yevgeni Paxomovun layiqli ye
tirməsi kimi bu sahədə mühüm uğurlar əldə edib.
1953-cü ildən muzeydə kiçik elmi işçi olaraq fəaliyyət göstərən Əli
Rəcəbli, 1963-cü ildə arxeologiya ixtisası üzrə “Səfəvilər dövlətində
məskukat işi – XVI-XVIII əsrlər” (rus dilində) mövzusunda namizədlik
dissertasiyasını müdafiə edib.
1968-ci ildən muzeyin Numizmatika və epiqrafika elmi-fond şöbə
sinin müdiri vəzifəsində çalışan Əli Rəcəbli eyni zamanda bir sıra ali
təhsil ocaqlarında pedaqoji fəaliyyət göstərib, metodik tövsiyə və dərs
proqramlarının müəllifi olub. Alimin 1997-ci ildə çap edilmiş “Azərbay
can numizmatikası” (rus dilində) dərsliyi bu sahədə dəyərli vəsaitdir.
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi ekspozisiyasının yaradıcıla
rından olan, muzeyin mövzu-ekspozisiya planlarının tərtibində, muzey
ekspozisiyasının təşkili və reekspozisiya işlərində, həmçinin respubli
kanın bir sıra diyarşünaslıq muzeylərinin (Naxçıvan, Zaqatala, Xişkə
dərə-Masallı, Şamaxı, Gəncə) mövzu-ekspozisiya planlarının tərtibi,
ekspozisiyalarının montajı, eksponatların təyin və tədqiqi işində bilava
sitə iştirak edən Əli Rəcəbli 1970-ci ildə “Fədakar əməyinə görə” me
dalı ilə təltif edilib, 1972-ci ildə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” adına layiq
görülüb. Görkəmli alim həmçinin “Tərəqqi” medalına (2010), AMEA-nın
Abbasqulu ağa Bakıxanov adına mükafatına (2017) layiq görülmüşdü.
Daim еlmi aхtarışlarda оlmuş, müasir mеtоdikaya əsaslanaraq nu
mizmatika еlminin inkişafına töhfələr vermiş yorulmaz tədqiqatçı, ba
carıqlı, işgüzar muzеy işçisi, professor Əli Rəcəbli kollektivin və həm
karlarının dərin hörmətini qazanmışdı. Alimin mütəxəssis-numizmatlar,
tələbələr və Azərbaycan numizmatikası ilə maraqlanan şəxslər üçün
nəzərdə tutulmuş əsərləri daim aktuallığını qorumaqdadır.
Əli Rəcəblinin əziz xatirəsi onu tanıyanların qəlbində yaşayacaq.
Allah rəhmət eləsin.

Ustad aşıq Əlixan Niftəliyev dünyasını dəyişib
Azərbaycan aşıq sənətinə ağır itki üz
verib. Ustad aşıq, Əməkdar mədəniyyət
işçisi Əlixan Abbasqulu oğlu Niftəliyev
2022-ci il noyabrın 13-də, 79 yaşında
vəfat edib.
Əlixan Abbasqulu oğlu Niftəliyev 1943cü ildə Tovuz rayonunun Aşağı Quşçu
kəndində anadan olub. Doğulduğu kənd
də orta məktəbi bitirib və sonra ordu sıra
larında xidmət edib. Hərbi xidmətini başa
vurduqdan sonra həyatını aşıq sənətinə
həsr etmək qərarına gəlib. Şirin səsi və
sənətə böyük marağı onu dövrünün us
tad sənətkarı Mikayıl Azaflının yanına gətirib. Böyük sənətkarın yanın
da şəyird olaraq aşıq sənətinin incəliklərini mənimsəyib. Zil, şaqraq və
məlahətli səsi ilə seçilən aşıq Əlixan 1968-1990-cı illərdə ustad sənət
kar Əkbər Cəfərovla sənət yoldaşı kimi birgə məclislər aparıb.
Ustad yanında püxtəlişdikdən sonra el şənliklərində, dövlət tədbirlərində,
respublikamızda keçirilən folklor festivallarında çıxış edib, Azərbaycan mə
dəniyyətini bir sıra xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq festivallarda layiqincə
təmsil edərək qızıl medal, fəxri fərmanlar və hədiyyələrlə təltif olunub.
Əlixan Niftəliyev 2008-ci ildə “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adına
layiq görülüb. Özünəməxsus ifa tərzi ilə seçilən aşıq Əlixan eyni za
manda güclü natiqlik qabiliyyəti və dastanlarımızın mahir bilicisi kimi də
aşıqsevərlərin rəğbətini qazanıb.  Onun ifa etdiyi bir çox aşıq havaları
və dastanlar Azərbaycan Televiziyasının “qızıl fond”unda saxlanılır. Bu
sıradan “Novruz və Qəndab” dastanını xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
Azərbaycan aşıq sənətinin inkişafında, yeniyetmə və gənclərdə bu sə
nətə meyil və marağın gücləndirilməsində böyük xidmətləri olan Əlixan
Niftəliyev Azərbaycan aşıqlarının IV, V və VI qurultaylarında iştirak edib.
Hər zaman bənzərsiz ifası ilə seçilən ustad sənətkar Əlixan Abbas
qulu oğlu Niftəliyevin əziz xatirəsi doğmalarının və bütün sənətsevərlə
rin qəlbində yaşayacaq.
Allah rəhmət eləsin.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyi
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eyirlər ki, peyğəmbərlərdən
sonra Allaha yaxın olan şair
lərdir. Çünki şairləri də Tanrı
seçir, onlara xüsusi istedad
payı əta edir. Xalqımızın belə seçi
lən simaları içərisində Davud Nəsib
imzası da var. O, şairliyi belə tərən
nüm edirdi:

Elimizi bir gün, üç gün anmırıq,
Özümüzü ondan ayrı sanmırıq,
Korun-korun kül olmuruq, yanmırıq.
Sönəndə də ulduz kimi sönürük,
Biz şairik – ya gec, ya tez dinirik,
Torpaq olub, bu torpağa dönürük.
Davud Nəsib 1942-ci il avqustun
25-də Qazax rayonunda dünyaya göz
açmışdı. Anası İnsan xanımın həzin,
kövrək laylaları, bayatıları onun ruhunu
oxşadı, müharibədən qayıtmayan ata
sının nisgili isə elə uşaq yaşlarından
onun əbədi dərdinə çevrildi. İlk şeiri
1956-cı ildə Qazaxda nəşr olunan “Qa
libiyyət bayrağı” qəzetində çap edildi.
“Mənim doğma çayım – mənim Kür ça
yım” adlı bu şeiri Davudu yaşıdlarından
fərqləndirdi, yaşlıların diqqətini cəlb
etdi. 1959-1963-cü illərdə BDU-da ali
təhsil aldı. Həmin illərdən öz istedadı
nı gərgin zəhmətlə qovuşduraraq fəal
şəkildə ədəbi mühitə qoşulan Davud
Nəsibin yaradıcılığı zənginləşdi, rən
garəng çalarlar aldı. 1966-cı ildə şairin
“Gözüm səni axtarır” adlı ilk kitabı işıq
üzü görür.
O, ədəbiyyatımıza şair, yazıçı, pub
lisist və tərcüməçi kimi dəyərli töhfələr
verib. Onun macar şairi Miklos Radne
tinin “Yaralı ağılar” şeirlər kitabını tərcü
mə etməsi Azərbaycan və macar ədəbi
mühiti üçün mənəvi körpü oldu. Ədəbi
materiala diqqət, sevgi 1978-80-ci il
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Azərbaycan kinosunun inkişafının
böyük bir dövrü ulu öndərin adı ilə bağlıdır
2023-cü ildə Azərbaycan
kinematoqrafiyasının 125
illiyi qeyd olunacaq. Bu illər
ərzində Azərbaycan kine
matoqrafiyası şərəfli inkişaf
yolu keçib. Azərbaycan kino
sunun inkişafının böyük bir
dövrü ümummilli lider Hey
dər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
1969-cu ildə Heydər Əliyev
Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsi
nin Birinci katibi seçildikdən
sonra Azərbaycan kinema
toqrafiyası da mədəniyyəti
mizin tərkib hissəsi kimi yeni
inkişaf yoluna qədəm qoyur.
Azərbaycan Dövlət Film
Fondunun direktoru, Əməkdar
incəsənət xadimi Cəmil Qu
liyev bu sözləri AZƏRTAC-ın
müxbiri ilə söhbətində söylə
yib.
Ulu öndər Heydər Əliye
vin ölkəmizdə kino sənətinin
inkişafı naminə çoxşaxəli tə
şəbbüslərindən, sənət adam
larına diqqət və qayğısından
danışan ADFF-nin direktoru
bildirib ki, ötən əsrin 70-ci illə
rində ümummilli liderin səyi və
zəhməti nəticəsində Azərbay
can kinosunun maddi-texniki
bazasının yaxşılaşdırılması,
kino şəbəkəsinin inkişafı, yeni
kinoteatrların tikilməsi, eyni za
manda mühüm tarixi filmlərin

M

ərsəyə gəlməsi istiqamətində
bir çox işlər görülüb. “Azərbay
canfilm” Kinostudiyası üçün
yeni texnika və nəqliyyat vasi
tələri alınıb, eyni zamanda ki
nostudiyanın inkişafına böyük
diqqət yetirilib. Məhz həmin
illərdə Heydər Əliyevin səylə
ri nəticəsində Azərbaycanda
mühüm tarixi filmlər çəkilib.
Bunların sırasında rejissorlar
dan Həsən Seyidbəylinin “Nə
simi”, Tofiq Tağızadənin “Dədə
Qorqud”, Eldar Quliyevin “Ba
bək” və “Nizami” filmlərini qeyd
edə bilərik. Bu ekran əsərləri
geniş tamaşaçı rəğbəti qazan
dı və ümumittifaq festivalların
da mükafatlara layiq görüldü.
1979-cu ildə rejissor Rasim

ədəniyyət Nazirliyinin təşkilat
çılığı ilə noyabrın 10-da Musiqi
Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində
görkəmli müğənni, Xalq artisti
Məmmədbağır Bağırzadənin (19502005) xatirə gecəsi keçirildi.

Muzeyin direktoru, Əməkdar mədəniy
yət işçisi Alla Bayramova tədbiri açaraq
sənətkarın həyat və sənət yolundan da
nışdı. Qeyd etdi ki, Məmmədbağır Bağır
zadə Bakının Nardaran kəndində anadan
olub. Sənətə el şənliklərindən gəlib. Xalq
və bəstəkar mahnılarının gözəl ifaçısı
olan sənətkar, həm də ürəyəyatan mah
nıların bəstəkarı kimi tanınıb. “Kimlərə
qaldı dünya?”, “Yadıma düşdü”, “Qaldı
dağlarda” və s. mahnıları özünün ifasın
da könülləri oxşayıb. M.Bağırzadə daha
çox şairə Zivər Ağayeva və tanınmış bəs
təkar Ələkbər Tağıyevlə yaradıcılıq əla
qələri qurub.
Musiqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəl
səfə doktoru, Əməkdar mədəniyyət işçi
si Səadət Təhmirazqızı mərhum müğən
ninin sənət yolundan danışdı. Diqqətə
çatdırdı ki, sənətkar ifaçılıq fəaliyyəti
dövründə klassik, həm də müasir bəstə
karların əsərlərinə müraciət edib. Onun
ifasında 200-dən çox mahnı, təsnif və
muğam dinləyicilər tərəfindən maraqla
qarşılanıb.
Tarzən, Xalq artisti Ramiz Quliyev çıxı
şında görkəmli sənətkarla bağlı xatirələrini
dilə gətirdi. Bildirdi ki, Ələkbər Tağıyev hə
mişə yaradıcı gənclərə qayğı ilə yanaşardı.

Ocaqovun kinodramaturq Rüs
təm İbrahimbəyovun ssenarisi
əsasında çəkdiyi “İstintaq” filmi
Heydər Əliyevin köməyi və sə
yi nəticəsində ekranlara bura
xıldı, sonra bu film SSRİ Döv
lət mükafatına layiq görüldü.
Cəmil Quliyevin sözlərinə
görə, ulu öndər Heydər Əli
yev Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsi Si
yasi Bürosunun üzvü və SSRİ
Nazirlər Soveti Sədrinin birinci
müavini vəzifəsində çalışarkən
mədəniyyət, o cümlədən ki
no sahəsini də kurasiya edib.
ADFF direktoru xatırlad ıb ki,
1984-cü ildə Moskvada SSRİ
kinemat oqrafçılarının böyük
bir toplant ısı keçirilmişdi.

“Yadıma düşdü...”
Xalq artisti Məmmədbağır Bağırzadənin xatirə gecəsi
Onların sənətdə irəliləməsi və tanınması
üçün səy göstərərdi. M.Bağırzadəni də
sənətə gətirən, yaradıcılığında xüsusi ro
lu olan məhz bəstəkar Ələkbər Tağıyev
dir.
Tədbirdə daha sonra Xalq artistləri Ağa
səlim Abdullayev, Zaur Rzayev, Əməkdar

Qeyd olundu ki, M.Bağırzadə ifa etdiyi
mahnılarda əbədi ömür qazanıb. Onun
nəğmələri bu gün də müğənnilərin reper
tuarında yerini alır.
Sonra sənətkarın oğlu Rahim Bağırzadə
çıxış edərək tədbirin təşkilatçılarına və iş
tirakçılara təşəkkürünü bildirdi.

incəsənət xadimləri Nazim Kazımov, Çin
giz Abbasov, tanınmış müğənni Manaf
Ağayev, Nardaran kənd ağsaqqalı Hacı
Ağası və başqaları çıxışlarında görkəmli
müğənni haqqında xatirələrini bölüşdülər.

Sonda qonaqlar R.Bağırzadənin muze
yə hədiyyə etdiyi atasına məxsus bəzi əş
yalar, qaval və fotoşəkillərdən ibarət sərgi
ilə tanış oldular.

Vətən məhəbbətli bir ürək döyünürdü...
Şair Davud Nəsib anadan olmasının 80 illiyində yad edildi
lərdə onu Macarıstana da çəkib
aparmışdı. Beləcə, dünya ədə
biyyatından da bir neçə bədii tər
cümənin müəllifi olan Davud Nə
sibin əsərləri müxtəlif illərdə və
müxtəlif məkanlarda nəşr olunur.
1974-cü ildə Moskvada “Sovetski
pisatel” nəşriyyatında nəşr edil
miş “Anama məktublar”, 1981-ci
ildə “Ocaq daşları” kitablarının
adını çəkə bilərik.
Davud Nəsib yaradıcılığının
ümumi mənzərəsi onun “Məhəb
bət yolları”, “Ürək sözsüz danı
şır”, “Ümid qatarı”, “Bizdən sonra
yaşayanlar”, “Dünya bir körpü
dür”, “Karvan gedir”, “Ata laylası” şeirlər
kitablarında, “Cavanşir”, “Cavanşirsiz
məmləkət” və daha neçə-neçə əsərlər
də əksini tapıb.
O, bədii yaradıcılıqla yanaşı, Azər
baycan Televiziya və Radio Verilişləri
Komitəsində, “Ədəbiyyat və İncəsənət”
qəzetində işləyərkən də elm və incəsə
nət xadimlərinin hörmət və rəğbətini qa
zanıb.
Bütün bunlar Davud Nəsibin vətənə
və sənətə olan sədaqətinin, sevgisinin
ifadəsidir. Bu fikri şair özü belə nəzmə
çəkib:
Vətən məhəbbətli, vətən ünvanlı,
Bir ürək döyünür köksümün altda.
2003-cü il martın 26-da qəfil bir qə
zada Davud Nəsibin məhəbbətlə vuran
ürəyi susdu. O, cismən sevdiklərindən
və onu sevənlərdən ayrıldı. Ruhən isə

Ulu öndər bu toplantıda geniş
məruzə ilə çıxış etmişdi. O,
məruzəsində kinematoqrafiya
nın vəzifələrindən danışmış,
gənclər və yeniyetmələr üçün
yeni filmlərin çəkilməsi, kino
şünaslığın inkişafı, beynəlxalq
festivalların təşkil olunması, ki
nematoqrafiyanın maddi-texni
ki bazasının yaxşılaşdırılması,
eyni zamanda yeni kinodrama
turqların kino prosesinə cəlb
olunması, yeni mövzuların,
həmçinin formaların axtarışı və
s. bu kimi mühüm məsələləri
qaldırmışdı. Bu çıxış bütün itti
faq miqyasında kino aləmində
geniş rezonans doğurmuşdu.
Cəmil Quliyev qeyd edib ki,
Heydər Əliyev müstəqil Azər
baycana rəhbərliyi dövründə
də   kinematoqrafiya sahəsi
nə diqqət və qayğı göstərib:
“Azərbaycanda yenidən kine
matoqrafiyaya vəsait ayrıldı,
yeni filmlər çəkilməyə başlanıl
dı. Həmçinin Dövlət Film Fon
du yaradıldı. Heydər Əliyevin
2000-ci il dekabrın 18-də im
zaladığı müvafiq sərəncama
əsasən, Azərbaycanda “Kino
Günü” təsis olundu. Azərbay
can kinematoqrafçılarının, kino
işçilərinin peşə bayramı qeyd
olunmağa başlandı. Bütün
bunlar Heydər Əliyevin kine
matoqrafiya sahəsinə, eləcə
də kinematoqrafçılara diqqət
və qayğısının göstəricisi idi...”.

həmişəyaşardı. Çünki şairlər ölmür, ta
lelərə, qəlblərə köçərək əbədi yaşayır
lar. Davud Nəsib də belə əbədi ömrün
sahibidir.
Təbii ki, xalqımızın belə seçilən si
maları, söz, sənət sahibləri daim xa
tırlanır, yad edilir. Davud Nəsibin xa
tirəsinə həsr olunan tədbirlərdən biri
bu günlərdə Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqında keçirildi. Bu da təsadüfi de
yil. Davud Nəsib poeziyasında musiqi
dən bəhs edən məqamlar olduğu kimi,
musiqi dünyamızda da şairin poeziyası
öz əksini tapıb. Bəstəkarlarımız onun
şeirlərinə musiqinin bir neçə janrında
müraciət ediblər. Xalq artisti, professor
Firəngiz Əlizadə 1980-ci illərdə Davud
Nəsibin şeirləri əsasında xor və simfo
nik orkestr üçün “Oda” əsərini yazıb və
bu əsər ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
də diqqətini cəlb edərək yüksək müka
fata layiq görülüb.

Azər Rzayev, Ramiz Mirişli,
Telman Hacıyev, Əfsər Cavan
şirov, Mobil Babayev, Firəngiz
Babayeva və başqa bəstəkarla
rımız da Davud Nəsibin şeirləri
nə gözəl melodiyalar əsasında
yaddaqalan, unudulmaz mahnı
lar bəstələyiblər. “Qızlar yaman
göyçəkdir”, “Sevənlərə gül ve
rin”, “Gəl, əzizim!”, “Məhəbbətin
olaram”, “Məhəbbətin adları”,
“İşimiz avand olsun”, “Analara
etibar edin” və daha neçə-ne
çə mahnıların adını çəkə bilərik.
“Musiqi” adlı mahnının mətnində
isə Davud Nəsibin musiqi sevgi
si və musiqi duyumunu Mobil Babayev
öz melodiyası ilə çox gözəl tərənnüm
edib. Bu və ya digər mahnılar unudul
maz sənətkarlarımız İslam Rzayev,
Baba Mahmudoğlu, Gülağa Məmmə
dov, Xalq artistləri Flora Kərimova,
Mübariz Tağıyev və başqalarının ifa
sında səslənərək lentə alınıb. Həmin
mahnılardan biri də bəstəkar qəlbli
Xalq rəssamı Ağəli İbrahimova aiddir.
“Gözüm səni axtarır” adlı bu nəğmə
də yaddaqalan xoş melodiyaya ma
likdir. Bu mahnılar müasir ifaçıların da
repertuarında səslənir. Azərbaycan
Bəstəkarlar İttifaqında keçirilən xatirə
gecəsində də həmin mahnılardan bir
neçəsini Əməkdar artist Nuriyə Hü
seynova və Sərxan Bünyadzadə tar
zən Mehman Mikayılov və kamança
ifaçısı Cahandar Mikayılovun müşa
yiəti ilə ifa etdilər.

S.Fərəcov

Tədbiri açan Azərbaycan Bəstəkarlar
İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadə xatirə
gecəsinin məhz bu məkanda keçirilmə
sinin bir vacib əhəmiyyətini də vurğula
yaraq şair-bəstəkar tandeminin musiqi
sənəti üçün zəruri olduğunu qeyd etdi.
Çünki dahi Üzeyir bəy yazırdı ki, yaxşı
mahnı yaxşı mətndən başlayır.
Tədbirdə çıxış edən Xalq şairi Nəri
man Həsənzadə, tanınmış ictimai xa
dim, diplomat  Həsən Həsənov Davud
Nəsibin xatirə gecəsinin məhz Bəstə
karlar İttifaqında keçirilməsinə də çox
böyük dəyər verdilər.
Xatirə gecəsində Davud Nəsibin
həyat və yaradıcılığı ilə bağlı videof
raqmentlər də təqdim olundu. Vaxtilə
sənətkar haqqında hazırlanan televi
ziya verilişlərindən İsa Muğanna, Vaqif
Səmədoğlu, Teymur Bünyadov, Vidadi
Babanlı, Nizami Cəfərov, Budaq Buda
qov, Qəzənfər Paşayev, Qabil, Anar və
başqalarının Davud Nəsib haqqında
dedikləri fikirlər bir daha maraqla din
lənildi. Cənubi Azərbaycandan məx
susən bu tədbirə dəvət alan Arif Meh
mandost şairin sözlərinə bəstələdiyi
“Bahar və sevgilim” mahnısını gənc
pianoçu Xəyal Əsədlinin müşayiəti ilə
ifa etdi.
Qazax elindən olan şairin şeirlərini
aşıqlar Şahin Süleymanov və Samir Cə
laloğlu aşıq havaları üstündə də ifa etdilər.
Qiraətçi Hüseynağa Aslanov şairin bir ne
çə şeirini səsləndirdi. Xatirə gecəsi Davud
Nəsibin öz səsində şeiri ilə başa çatdı.
Tədbirin sonunda çıxış edən şairin
oğlu Xəyyam Davudoğlu xatirə işığına
yığışan elm və incəsənət xadimlərinə
ailələri adından minnətdarlığını bildirdi.
Səadət Təhmirazqızı
Əməkdar mədəniyyət işçisi
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Yüksək bədii təxəyyüllü sənətkar

“Gördüyün, müşahidə etdiyin
hər şeyi kətana, kağıza köçürmək hələ rəssam olmaq
deyil. Təsviri sənətin bu sahəsi ilə məşğul olanların yüksək
bədii təxəyyülü olmalıdır”.
Bu ﬁkirlər Azərbaycan təsviri
sənətində dərin iz qoyan sənətkarlardan Xalq rəssamı Davud
Kazımova məxsusdur.
Görkəmli fırça ustası yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə daha
çox müharibə qəhrəmanlarının
obrazlarını yaradıb. Rəssamın
əsərlərində səmimiyyət, uşaq
məsumluğu və onları əhatə edən
qayğıkeşlik bacarıqla əks olunub.

Davud Mehdi oğlu Kazımov
9 noyabr 1926-cı ildə Bakıda,
İçərişəhərdə dünyaya göz açıb.
Uşaqlıq və gənclik illəri qanlı-qadalı müharibə illərinə təsadüf edir. Altı yaşında ikən ailəyə
bədbəxtlik üz verir, atası vəfat
edir. Onlar əmisi Kərbəlayı Kazımın himayəsində qalırlar. Davud
erkən çağlardan təsviri sənətə
maraq göstərir. Məktəbli qələmi
ilə imkan düşdükcə kağız üzərində şəkillər çəkir. Onun bu həvəsini görən əmisi Davudu Pioner-

Ç

lər evi nəzdindəki rəssamlıq
dərnəyinə aparır. Beləliklə, o,
taleyini rəssamlıq peşəsinə
bağlayır.
Davud 8-ci sinﬁ bitirdikdən
sonra Ə.Əzimzadə adına Rəssamlıq Məktəbinə qəbul olunur.
İlk gündən istedadı və zəhmətsevərliyi ilə müəllimlərinin rəğbətini qazanır. Ona görə də
1945-ci ildə bu təhsil ocağını
müvəﬀəqiyyətlə başa vurduqdan sonra məktəbdə müəllim kimi saxlanılır. O, pedaqoji
fəaliyyətlə yanaşı, yaradıcılığını da davam etdirir. Yaradıcılığında müharibə mövzusu əsas
yer tutur. Diqqətçəkən ilk əl işi
isə “Əsgərin qarşılanması” adlı
əsəri olur.
Respublikanın ucqar yaşayış
məntəqələrinə səfər edir, bu yerlərin gözəlliyi ilə yaxından tanış
olur. Xüsusilə Masallı, Lənkəran
və Astara bölgələrində yaşayan
insanların həyat tərzi, adət-ənənələri, rəngarəng milli geyimləri
rəssamın əsl ilham mənbəyinə
çevrilir. Ərsəyə gətirdiyi etüdlər
əsasında yaratdığı “Xəzərin təkində”, “Sağıcılar”, “Yollar” və
başqa əsərlər dəfələrlə respub-

lika və ümumittifaq sərgilərində
nümayiş olunur və sənətsevərlər tərəﬁndən maraqla qarşılanır.
Görkəmli sənətkar daha sonra
dinc quruculuq dövründən bəhs
edən mövzulara müraciət edir.
“Konsert-tapmaca”, “Çimərlikdə”, “Uşaq konsultasiyası” kimi
əsərlərində rəngarəng uşaq dünyasına baş vurur. Gərgin yaradıcılıq fəaliyyəti ilə dövrünün insanlarını, onların mənəvi aləmini
və psixoloji durumunu sənətkarlıqla açıqlayan portretlər yaradır.

Bu əsərlər onu qısa müddətdə
sənət aləmində portret ustası
kimi tanıdır. Çünki o, bu əsərlərində dərin müşahidə qabiliyyəti
ilə obrazın fərqli xüsusiyyətlərini
dəqiqliklə göstərə bilib. Görkəmli
sənətkar natürmort janrında da
biri-birindən gözəl əsərlər yaradıb. Onun özünəməxsus yaradıcılığının əsas cəhətlərini forma
və məzmunun vəhdəti, realistik
üslub, fərqli rəng çalarları, plastik həllərin düzgünlüyü və ölçülü kompozisiya tərtibatları təşkil
edir.
Qraﬁka ustası kimi də tanınan
Davud Kazımovun illüstrasiyaları arasında Cəlil Məmmədquluzadə və Cəfər Cabbarlının
hekayələrinə, Mirzəli Möcüzün
şeirlərinə çəkdiyi rəsmlər xüsusilə diqqəti çəkir. Abdulla Şaiqin
“Tülkü həccə gedir”, “Yaxşı arxa” kitablarına, Mikayıl Rzaquluzadənin “Ovçu Elişlə qoçaq
Aytəkinin nağılı”na, Nəriman
Nərimanovun “Pir” hekayəsinə,
Xanımana Əlibəylinin “Sənubərin gözləri” adlı şeirinə pero
və sulu boya ilə illüstrasiyalar
çəkib. Xəzər neftçilərinin fədakarlığı da rəssamın sevimli
mövzularından olub. Müəlliﬁn
“Neftçilər” tablosu, “Qurban Abbasovun portreti” tamaşaçılarda
maraqlı hisslər oyadıb.
Davud Kazımov 1979-cu ildə
Bolqarıstanda, 1980-ci ildə isə
İspaniyada yaradıcılıq səfərlərində olur. Bu ölkələrin şəhər və
kəndlərində insanların həyat və
məişətini yaxından izləyir. Qədim
memarlıq abidələrini seyr edir,
muzeyləri gəzir. Səfərin sonunda
Bolqarıstanın Simolin şəhərində
sərgisi təşkil edilir. Azərbaycana
döndükdə isə Bakıda “İspaniya
silsiləsi” adlı sərgisi keçirilir.

Rəssam Azərbaycan təbiətinin füsunkarlığını da böyük ustalıqla kətana köçürüb.
Onun 1990-cı illərdə yaratdığı “Göygöl”, “Qax”, “Çiçəklənən düzənlik”, “Batabat gölü”,
“Şahdağ” kimi əsərləri könüllərdə xoş duyğular çələngi
yaradır. “Göygöl” əsərində səmanın suda əksi, xırda çiçəklər, günəşli hava, suyun üzündə yaranan dalğalar hər kəsi
öz aləmindən alır. Dağlardakı
meşələrin, səmanın suda əksi isə ona əsrarəngiz görkəm
verir.
Araşdırmalarda qeyd edilir ki,
sənətkarın əsərləri Azərbaycan
Milli İncəsənət Muzeyi, Dövlət
Rəsm Qalereyası, Rəssamlar
İttifaqının bədii fondu, bundan
əlavə, Rusiya, Türkiyə, İran,
Macarıstan, Almaniya və digər
ölkələrdəki şəxsi kolleksiyaları
bəzəyir.
Ölkəmizdə müasir rəssamlıq
məktəbinin təşəkkülü və inkişafında Davud Kazımovun böyük
xidmətləri olub. Pedaqoji sahədə səmərəli fəaliyyət göstərən
rəssam bilik və təcrübəsini gənc
rəssamlar nəslinin yetişdirilməsinə həsr edib.

Güntay 1995-ci ildə Şabran
şəhərində tanınmış rəssam Vaqif
Ucatayın (1955-2020) ailəsində
anadan olub. Rəssam ailəsində
doğulmasına baxmayaraq, kiçik yaşlarında incəsənətə elə də
maraq göstərməyib. Bakı Atatürk liseyində oxuyub, səkkizinci
sinifdə hərbçi peşəsinə yiyələnmək qərarına gəlir. Amma sonra
başa düşür ki, daxilində yaranan
sənət sevgisi hər şeyə üstün gəlir. Beləliklə, ona maraqlı gələn
və diqqətini cəlb edən sahəni –
memarlığı seçir.
2011-ci ildə orta məktəbi
uğurla bitirdikdən sonra atasının məsləhəti ilə Azərbaycan
Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
nəzdində Əzim Əzimzadə adına İncəsənət Kollecinə daxil
olur. Burada oxuduğu müddətdə
heykəltəraşlıqla davamlı məşğul olması onu o qədər özünə
bağlayır ki, artıq sənətdə yolunu
tapır. Həyatını heykəltəraşlığa
həsr etməyə, bir-birindən maraqlı mövzularda sənət nümunələri yaratmağa başlayır. 2015-ci
ildə İncəsənət Kollecini yüksək
göstəricilərlə başa vurur. Həmin
il hərbi xidmətə yollanır.
2018-ci ildən təhsilini Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında heykəltəraşlıq ixtisası
üzrə davam etdirir. Akademiyada təhsil aldığı dövrdə də bir çox
uğurlara imza ataraq müxtəlif incəsənət layihələrində iştirak edir,
diplom və mükafatlara layiq görülür. Xalq rəssamları Natiq Əliyev

və Fuad Salayevdən, eləcə də
Rəcəb Müslümov, Nurlan Məmmədov kimi müəllimlərdən heykəltəraşlıq sənətinin sirlərini öyrənir. Diplom işi kimi “Yaşam iradəsi”
adlı əsərini yaradır. Əsərdə ﬁziki
və ruhən çökmüş, uçurumun lap
kənarında duran, amma hələ də
həyata sevgi ilə baxan düşüncəli
insanın yaşam iradəsindən bəhs

edilir. Bu adam şüurlu olaraq anlayır ki, həyatda baş verən bütün
çətinliklərə baxmayaraq, hər şeyə
yenidən başlamaq lazımdır. Güntay Hüseynli bəhs edilən əsəri
hazırladıqdan sonra, günlərin bir
günü alman ﬁlosofu Artur Şopenhauerin bu mövzuda ﬁkirlərini
oxuyur. O yazırdı: “Bu, həyatda

qalmaq instinkti deyil, sırf yaşam
iradəsidir”. Beləliklə, gənc heykəltəraş əsərin adını da qoyur.
Bu il uğurla keçən diplom müdaﬁəsi gənc heykəltəraşı daha
da ruhlandırır. Hazırladığı heykəl
bütün müəllimləri tərəﬁndən bəyənilir və Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının həyətində qoyulması barədə qərar qəbul edilir.

Müxtəlif mövzulu kompozisiyalar hazırlamağa üstünlük verən heykəltəraş, demək olar ki,
bütün əsərlərində simvolik mənalardan istifadə edir. “Çərxi-fələk”, “Çərçivədən kənar”, “Statik”, “Elastik çərçivə”, “Potensial”,
“Cəhd”, “Həyat”, “Zaman körpüsü”, “Yorğun”, “Eqo”, “Beyin gü-

Azərbaycan
17 noyabr 1906 – Dünya şöhrətli xalçaçı alim, dekorativ sənət
ustası, Xalq rəssamı Lətif Hüseyn oğlu Kərimov (1906 – 9.9.1991)
Şuşada anadan olub. “Azərbaycan xalçalarında ornament”, “Azərbaycan xalçası” çoxcildliyi və s. kitabların müəlliﬁdir. L.Kərimovun
təşəbbüsü ilə Bakıda Xalça Muzeyi təşkil olunub.
17 noyabr 1927 – Yazıçı, Əməkdar jurnalist Əli İldırımoğlu (Məmişov: 1927 – 18.11.2020) Qubadlı rayonunun Əliquluuşağı kəndində
anadan olub. Kitabları: “Közərən sətirlər”, “Qarlı gecələr” və s.
17 noyabr 1933 – Əməkdar incəsənət xadimi, pianoçu Gülarə Əziz
qızı Əliyeva (1933 – 27.7.1991) Bakıda doğulub. “Dan ulduzu” instrumental ansamblının bədii rəhbəri olub. “Şüştər” rapsodiyası, “Humayun”
süitası, “Bayatı-kürd”, “Şur” fantaziyalarının müəlliﬁdir. Mədəniyyət və
İncəsənət Universitetində Musiqi nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri olub.
17 noyabr 1954 – Əməkdar mədəniyyət işçisi Zemﬁra Baba qızı
Babayeva (1954 – 20.7.2021) anadan olub. “Azərbaycanﬁlm” Kinostudiyasında işləyib. Bakı Bələdiyyə Teatrında truppa müdiri olub.
17 noyabr 1978 – Əməkdar artist Səməd Əmiraslan oğlu Tağızadə (1907–1978) vəfat edib. Gəncə Dövlət Dram Teatrında aktyor,
truppa müdiri işləyib.
17 noyabr 1994 – Moskvada, İttifaqlar Evinin Sütunlu zalında
dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi qeyd
edilib. Prezident Heydər Əliyev mərasimdə çıxış edib.
17 noyabr 2006 – Xalq artisti Gülşən Ağadadaş qızı Qurbanova
(19.12.1950 – 2006) vəfat edib. Gənc Tamaşaçılar Teatrında çıxış
edib. Kinoda, televiziya tamaşalarında yaddaqalan obrazlar yaradıb.
18 noyabr 1990 – Tanınmış aktyor Əfrasiyab Məmmədov
(19.3.1928 – 1990) vəfat edib. “Qızmar günəş altında”, “Koroğlu”,
“Dədə Qorqud” və s. ﬁlmlərdə çəkilib.
18 noyabr 1994 – Görkəmli teatrşünas, publisist, Əməkdar mədəniyyət işçisi Qulam Məmməd oğlu Məmmədli (25.3.1897 – 1994)
vəfat edib.
18 noyabr 2000 – Görkəmli bəstəkar, Xalq artisti Emin Sabitoğlu (Mahmudov; 2.11.1937 – 2000) vəfat edib. Musiqili komediyaların, populyar mahnıların müəlliﬁdir, çoxsaylı ﬁlmlərə (“Bizim Cəbiş
müəllim”, “Gün keçdi”, “Dədə Qorqud”, “Onun bəlalı sevgisi”, “İstintaq” və s.) musiqi yazıb.
19 noyabr 1907 – Xalq artisti Kseniya Lvovna Babiçeva (19071984) anadan olub. 1938-ci ildən Azərbaycan Dövlət Rus Dram
Teatrında aktrisa kimi fəaliyyət göstərib.
19 noyabr 1915 – Bəstəkar, tarzən Hökümə Yusif qızı Nəcəfova (1915-2002) Bakıda anadan olub. “Kaş ki, gözəl olmayaydım”,
“Ceyran balası” və s. populyar mahnıların müəlliﬁdir.
19 noyabr 1935 – Tanınmış dilçi alim, professor, AMEA-nın müxbir üzvü Zemﬁra Nadir qızı Verdiyeva (1935 – 8.11.2010) anadan
olub. German dilləri üzrə elmlər doktoru olmuş ilk azərbaycanlı
alimdir. Xarici Dillər İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dillər Universiteti) rektoru olub.

Dünya

17 noyabr Beynəlxalq Tələbə Günüdür. Çexiyalı tələbələrin faşizm işğalı əleyhinə çıxışının (28 oktyabr 1938) ildönümü münasibətilə 1946-cı il noyabrın 17-də Praqada keçirilən beynəlxalq konqresdə təsis edilib.
17 noyabr 1895 – Məşhur rus ﬁlosofu, incəsənət nəzəriyyəçisi
Mixail Baxtin (1895–1975) anadan olub.

Davud Kazımovun yaradıcılığı hər zaman sənətsevərlər
tərəﬁndən maraqla qarşılanıb.
Əməyi yüksək qiymətləndirilən
sənətkar 1978-ci ildə “Əməkdar
rəssam”, 1992-ci ildə isə “Xalq
rəssamı” fəxri adlarına layiq görülüb. Sənətkar Prezidentin fərdi
təqaüdçüsü idi.
Azərbaycan təsviri sənətində
öz imzası ilə seçilən Davud Kazımov 14 fevral 2015-ci ildə vəfat edib.
Savalan Fərəcov

Gənc heykəltəraşın uğura doğru addımları

ağdaş Azərbaycan təsviri sənəti köklü ənənələrə söykənir. Bu sahədə
dünya şöhrəti qazanmış
neçə-neçə sənətkarımız dəyərini əbədi qoruyub saxlayacaq mədəni miras yadigar
qoyublar. Sələflərin ənənələri
üzərində sənətdə yeni nəsillər yetişir. Heykəltəraş Güntay
Hüseynli də yeni nəslin istedadlılarından biridir.

17-19 noyabr

Xatirə təqvimi

lü”, “Başbilən”, “Pəncərə dünya”,
“Zəriﬂik abidəsi” kimi bir-birindən
fərqli heykəlləri buna misaldır.
Dünyaca məşhur italyan rəssam Mikelancelonun belə bir ﬁkri var: “Bir heykəli düzəldin, sonra onu hündür bir yerdən aşağı
atın, qoyun qırılsın. Qırıntılardan
nə qalacaqsa, sizin yaratdığınız
əsər bax odur”. Güntay da öz yaradıcılığında bu yanaşmanı əsas
tutaraq daha çox minimalizmə
üstünlük verir. O, hazırladığı bir
çox əsəri mümkün qədər ixtisara salır, əlavə detallardan azad
edərək izah etmək istədiyi ﬁkri
tək ﬁqurla tamaşaçıya çatdırmağı əsas məqsəd olaraq görür.
Azdan çox yaratmaq kimi...
Gənc heykəltəraş Vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş hərbçilərimizin xatirə lövhələri, barelyefləri və portretlərini hazırlayaraq
xatirələrini əbədiləşdirir. O, Qubanın İspik kənd orta məktəbinin
qarşısında ucaldılan, həmin məktəbə adı verilən şəhid Neman
Dadaşovun büstü, Kürdəmirdə
şəhid Ziyadxan Əliyevin portreti,
Şabran rayonunda şəhid Ürfan
Orucovun xatirə lövhəsinin müəlliﬁdir. O, eyni zamanda Stalinqrad
qəhrəmanı Fətulla Həmidovun
büstünü, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Fərman Salmanovun, dahi
müğənni Müslüm Maqomayevin
barelyeﬂərini ərsəyə gətirib.
Heykəltəraşın müharibə dövründə işlədiyi, yanaşma tərzi ilə
seçilən ən təsirli əsərlərindən biri “Atalar və oğullar”dır. İki ﬁqurlu
kompozisiyadan ibarət olan bu
əsərdə hər ikisi eyni silaha sarılmış qəmgin ata və başını dik tutan oğul obrazları təsvir olunub.
Güntay Hüseynli “AXIN” – gənc
rəssamların qrup sərgisində, bir
sıra digər sərgilərdə uğurla iştirak
edib. Hazırda emalatxanasında
yeni maraqlı əsərlər üzərində işləyir.
Ziyarət Cabarova

Azərbaycan Dövlət Rəsm
Qalereyasının böyük elmi işçisi

18 noyabr 1786 – Alman bəstəkar və musiqişünası Karl Maria
fon Veber (Carl Maria von Weber; 1786–1826) anadan olub.
18 noyabr 1787 – Fransız rəssamı, fotoqraﬁyanın yaradıcılarından biri Lui Jak Mande Dager (Louis Daguerre; 1787–1851) anadan olub.
18 noyabr 1860 – Polyak bəstəkarı və pianoçusu İqnasi Yan Paderevski (Ignacy Padereweski; 1860–1941) anadan olub.
18 noyabr 1927 – Rusiya kinorejissoru, ssenarist Eldar Aleksandroviç Ryazanov (1927 – 30.11.2015) anadan olub. Filmləri: “Karnaval
gecəsi”, “Avtomobildən qorun!”, “Qəribə təsadüf və ya həmişə təmizlikdə”, “İşdə məhəbbət macərası”, “İki nəfər üçün vağzal” və s.
19 noyabr 1528 – İntibah dövrünün italyan rəssamı Paolo Veroneze (Paolo Veronese-Cagliari; 1528–1588) anadan olub.
19 noyabr 1711 – Rus alimi, şair, müasir rus ədəbi dilinin banisi
Mixail Vasilyeviç Lomonosov (1711–1765) anadan olub.
19 noyabr 1843 – İsveçrə ﬁlosofu, empiriokritisizmin banilərindən biri Rixard Avenarius (Richard Heinrich Ludwig Avenarius;
1843–1896) anadan olub.
19 noyabr 1900 – Alman yazıçısı, incəsənət və ədəbiyyat nəzəriyyəçisi Anna Zegers (Anna Seghers – əsl adı Netty Reiling;
1900–1983) anadan olub. Əsərləri: “Fevralda yol”, “Ölmüş qızların
gəzintisi”, “Dar ağacında işıq” və s.
19 noyabr 1903 – Məşhur baletmeyster və pedaqoq, SSRİ-nin
Xalq artisti Asaf Mixayloviç Messerer (1903–1992) anadan olub.
Hazırladı: V.Orxan

“Şuşa – müxtəsər tarix” kitabı çapdan çıxıb
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti (ATMU) İctimai
fənlər kafedrasının professoru
Məhərrəm Zülfüqarlının “Şuşa –
müxtəsər tarix (1752-2022)” kitabı
çapdan çıxıb. Bu barədə ATMUdan məlumat verilib.
“Şuşa İli” münasibətilə nəşr olunan kitabda şəhərin 1752-ci ildə
Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəﬁndən əsasının qoyulduğu vaxtdan bu
günədək tarixi əhatə olunub.
Kitabda Şuşanın tarixi abidələrinə, Kürəkçay müqaviləsi (1805),
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920), sovet dövrü (19201991), Azərbaycanda istiqlal uğrunda mübarizə və erməni işğalı (1988-1992) illərində şəhərin tarixinə nəzər salınıb, müzəﬀər
Ordumuzun Şuşanı işğaldan azad etməsi (8 noyabr 2020-ci il),
o cümlədən Azərbaycan-Türkiyə arasında imzalanmış Şuşa Bəyannaməsi (15 iyun 2021-ci il) və sair önəmli hadisələrə dair fakt
və hadisələr xronoloji ardıcıllıqla əksini tapıb.
Professor Məhərrəm Zülfüqarlının “Şuşa – müxtəsər tarix
(1752-2022)” kitabı bakalavr, magistr, doktorantlar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatından seçmələr
Türkiyə türkcəsində
Türkiyədə Azərbaycan uşaq ədəbiyyatına dair kitab işıq üzü
görüb. AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutundan
bildirilib ki, “Nokta Yayınevi”ndə çap olunan “Azərbaycan uşaq
ədəbiyyatından seçmə əsərlər” adlı kitabda XX əsrin əvvəllərindən çağdaş dövrümüzədək yazıb-yaradan ədiblərin vətənə, bayrağa, istiqlala və azadlıq duyğularına həsr olunmuş
şeir, hekayə və pyesləri yer alıb.
Kitabdakı mətnlərin tərtibçisi və “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatında məfkurə” adlı ön sözün müəlliﬁ ﬁlologiya elmləri doktoru,
ədəbiyyatşünas-tənqidçi Elnarə Akimova, mətnlərin Türkiyə türkcəsinə uyğunlaşdıranı və redaktoru Yaşar Sözendir.
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Xalça Muzeyində yapon kimonosu gecəsi

zərbaycan və Yaponiya
arasında diplomatik
əlaqələrin qurulması
nın 30 illiyi (7 sentyabr
1992-ci il) münasibətilə
noyabrın 11-də Milli Xalça
Muzeyində “Eleqant kimono:
yapon kimono şousu” adlı
moda nümayişi keçirildi.  

Mədəniyyət Nazirliyi, “İSR
Holding”in dəstəyi, Azərbaycan
Milli Xalça Muzeyi, Yaponiyanın
Azərbaycandakı Səfirliyi, “SOAC
Art Consultancy & Curation”,
“Odasho Co.Ltd”, Yaponiya
Beynəlxalq Tekstil Şəbəkəsinin
təşkilatçılığı ilə reallaşan tədbi
ri muzeyin direktoru, Əməkdar
mədəniyyət işçisi Şirin Məlikova
açaraq yapon mədəniyyətinin
əsas simvollarından olan kimo
no haqqında məlumat verdi.
Bildirdi ki, kimono gözəlliyi və
cazibəsi ilə istər Yaponiyada, is
tərsə də bu ölkədən kənarda
rəssamların, geyim dizaynerləri
nin ilham mənbəyi olub. Kimono
yalnız bir geyim tərzi yox, həm
də yapon xalqının ruhunu, həyat
tərzini nümayiş etdirən ənənə
vi geyimdir: “Bugünkü nümayi
şin xüsusi bir özəlliyi də vardır.

Burada Azərbaycanın məşhur
xalçalarından Qarabağın “Şa
balıd buta” xalça kompozisiyanı
və cecim kompozisiyanı özündə
əks etdirən əllə toxunmuş parça
da ilk dəfə nümayiş etdirilir. Xalça
naxışları gözəl fakturalı ənənəvi
türk “kutnu” parçasından hazırla
nan yapon “obi” kəməri üzərində
və yeni tərzdə olan kimononun
detalı kimi istifadə edilib. Bu par
çalar “Odasho Co.Ltd” şirkəti tə
rəfindən xüsusi olaraq bugünkü
nümayiş üçün toxunub. Ümumi
likdə 24 kimono təqdim edilir və
bu nümunələr yapon xalqının

bayram, toy kimi xüsusi günlərdə,
müxtəlif mərasimlərdə geyindik
ləri, həm uşaqlar, həm də böyük
lərin həyatında öz yeri olan müx
təlif növ kimonolardan ibarətdir”.
Yaponiyanın Azərbaycandakı
səfir i Cuniçi Vada tədbirin keçi
rilməsinə dəstək olan təşkilatlara
təşəkkür edərək bildirdi ki, kimo
no yapon mədəniyyətinin ayrıl
maz hissəsidir. Kimononun müx
təlif növləri vardır. Bu gün model
qismində səfirliklərin əməkdaş
ları, Azərbaycanda yaşayan ya
ponlar və yapon mədəniyyətini
sevən azərbaycanlılar iştirak edir.

Layihənin kuratoru, sənətşü
nas, tekstil üzrə mütəxəssis Su
miyo Okamuroya birgə əmək
daşlığa görə Xalça Muzeyinə
təşəkkür etdi. Layihənin yaran
ması barədə danışan kurator
dedi: “2020-ci ildə Azərbaycan
Milli Xalça Muzeyinin direktoru
ilə İstanbulda tanışlıqdan son
ra belə bir layihənin reallaşma
sı ideyası yarandı. Pandemiya
səbəbindən layihə yubansa da,
nəhayət, ideyamızı Bakıda ger
çəkləşdirmək mümkün oldu. Ya
xın günlərdə eyni kolleksiyanın
İstanbulda da nümayişi nəzərdə
tutulur”.
Çıxışlardan sonra kimonolar
nümayiş olundu və tamaşaçılar
tərəfindən böyük maraqla qarşı
landı. Geyimləri model qismində
səfir və ailəsi, Milli Xalça Muze
yinin əməkdaşları, Yapon mə
dəniyyəti ilə maraqlanan sənət
nümayəndələri təqdim etdilər ki,
bu da gecəyə xüsusi bir maraq
qatdı. Nümayişin sonunda isə
qonaqlara yapon milli mətbəxin
dən nümunələr və Bakıda fəaliy
yət göstərən yapon dondurma
müəssisəsinin məhsulları təq
dim olundu.
Lalə Azəri

V

Konsertdən öncə çıxış edən
AMM-in rəhbəri Leyla Qasımova
mərkəzin gənc istedadlara dəstək
məqsədli fəaliyyətindən söz açıb.
Qeyd edib ki, Bakı şəhəri Hüseyn
qulu Sarabski adına 7 nömrəli
Uşaq musiqi məktəbinin şagirdləri
avstriyalı musiqisevərlər üçün ma
raqlı proqram hazırlayıblar.

Diqqətə çatdırılıb ki, bu gün
lərdə Azərbaycanda bir neçə
bayram – Vətən müharibəsində
tarixi Zəfərin (8 noyabr) ikinci
ildönümü, Azərbaycanın Döv
lət Bayrağı Günü (9 noyabr) və
Konstitusiya Günü (12 noyabr)
qürurla qeyd edilir.
Sonra H.Sarabski adına mək
təbin şagirdləri Camal Əliyev,
Fərəh Əliyeva, Cəmilə Rəhimo
va və Nuray Quliyeva Azərbay
can və Avropa bəstəkarlarının
əsərlərindən ibarət konsert proq
ramı ilə çıxış ediblər.

Beynəlxalq Lüksemburq Bazarında
Azərbaycan dadı və musiqisi

Azərbaycanın Lüksemburqdakı Səfirliyinin, “Azer
sun”, “Meyseri”, “Silkway Cargo” şirkətlərinin dəstəyi və
bu ölkədə yaşayan soydaşlarımız Seymur Əhmədov
və Samir Məmmədovun təşkilatçılığı ilə qurulan stend
böyük maraqla qarşılayıb. Baş nazirə Azərbaycanın ta
rixi, mədəniyyəti, məhsulları haqqında məlumat verilib.
Ksavye Bettel milli mətbəximizin təamlarından dadıb.
Əməkdar artist, pianoçu, bəstəkar və aranjimançı
İsfar Sarabski və tarzən Bəhruz Zeynal Azərbaycan
stendində musiqi proqramı ilə çıxış ediblər. Azərbay
can musiqisi xeyriyyə bazarına xüsusi rəng qatıb.

Stiven Spilberqin məşhur “Terminal” fil
minin baş qəhrəmanının prototipi – iranlı
qaçqın Mehran Kərimi Naseri 18 il yaşadı
ğı Paris Beynəlxalq Hava Limanında ölüb.
O, 1988-ci ilin avqustundan 2006-cı ilin iyu
lunadək Şarl de Qoll aeroportunun termi
nalında yaşamaqla dünyada tanınmışdı.
Fransa mediasının məlumatına əsasən,
Mehran Naseri illər sonra yenidən aeroportdakı
yerinə qayıdıb və bir neçə həftə burada yaşa
dıqdan sonra, noyabrın 12-də 2F terminalında
vəfat edib. Xəbərlərə görə, o, terminal həyatının
Spilberqin filmində ekranlaşdırılmasına görə
aldığı pulları xərcləyib qurtardıqdan sonra ye
nidən onu məşhurlaşdıran məkana qayıdıbmış.
Qeyd olunur ki, Mehran Naseri, “Termi
nal” filmindəki qəhrəmandan fərqli olaraq,
əslində, hava limanında illərlə yaşamağa
məhkum deyildi, çünki ona Fransada qaçqın
statusu verilmişdi. Amma o, tam 18 il orada
yaşamağı seçib. Bu illərdə aeroport işçiləri
onun qayğısına qalıblar. O da bildirilir ki, Na
seri psixi cəhətdən sağlam olmayıb və itmiş
sənədləri ilə bağlı məsələ həllini tapandan
sonra da hesab edirmiş ki, onun bu problem
ləri qalmaqdadır. Odur ki, aeroportu – artıq
öyrəşdiyi mühiti tərk etməkdən çəkinirmiş.
Fransa KİV-nin məlumatına görə, Mehran
Naseri 1945-ci ildə İranda doğulub. 1977-ci
ildə şah (Məhəmməd Rza) rejiminə qarşı ak
siyalarda iştirak etdiyinə görə təqiblərə məruz
qalıb və ölkəni tərk edib. Bir neçə il Avropa öl
kələrində siyasi sığınacaq axtardıqdan sonra
1981-ci ildə Belçikada BMT-nin Qaçqınlar üzrə

Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
153 il əvvəl...
17 noyabr 1869-cu ildə dünya gəmiçilik nəqliyyatında strateji
önəm kəsb edən Süveyş kanalı istifadəyə verilib. Aralıq və Qırmızı
dənizləri birləşdirən kanalın çəkilməsi ilə Atlantik okeanından Hind
okeanına hərəkət edən gəmilərin yolu 15 min kilometr qısaldı. Kana
lın uzunluğu 161 kilometr, eni 120-150 metrdir. 1956-cı ilədək kanala
de-fakto Britaniya nəzarət edib. Həmin il Misir kanalı milliləşdirə bildi.

145 il əvvəl...
16 noyabr 1877-ci ildə Rusiya-Türkiyə müharibəsi gedişində
rus qoşunları Qars qalasını ələ keçiriblər. O vaxtdan Rusiyanın
nəzarətində qalan Qars 1920-ci ildə Mustafa Kamal paşanın baş
çılıq etdiyi İstiqlal savaşında işğaldan qurtuldu.

103 il əvvəl...
15 noyabr 1919-cu ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
ilk ali təhsil ocağı – Bakı Dövlət Universiteti fəaliyyətə başlayıb.
1919-cu il sentyabrın 1-də Cümhuriyyət Parlamenti bu barədə qə
rar qəbul etmişdi.

89 il əvvəl...

12 noyabr 1933-cü ildə Almaniyada keçirilən növbədənkənar
parlament seçkilərində Adolf Hitlerin rəhbərlik etdiyi Nasional-So
sialist Partiyası Bundestaqda yerlərin 96 faizini qazanıb. Almaniya
da faşistlərin hakimiyyəti rəsmən bərqərar olub.

78 il əvvəl...

14 noyabr 1944-cü ildə Stalinin əmri ilə Gürcüstanın Türkiyə ilə
sərhədində Ahıska türklərinin deportasiyası başlanıb. Qərar Tür
kiyənin SSRİ-dəki türk xalqları ilə əlaqələrinin kəsilməsi yönündə
aparılan siyasətin davamı idi. Ahıskalılar Özbəkistan, Qazaxıstan və
Qırğızıstana köçürüldü. 1989-cu ilin Fərqanə hadisələrindən sonra
onların böyük hissəsi (50 minə yaxın) Azərbaycana pənah gətirdi.

40 il əvvəl...

39 il əvvəl...
15 noyabr 1983-cü ildə Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətinin yaran
dığı elan edilib. 1974-cü ilin “Barış hərəkatı”ndan (yunanların türk
əhaliyə qarşı qırğınlarını dayandırmaq üçün adaya Türkiyə hərbi
kontingentinin yeridilməsi) sonra Şimali Kipr de-fakto müstəqil ol
muşdu. ŞKTC indiyədək yalnız Türkiyə tərəfindən tanınıb.

34 il əvvəl...
Proqramda əsas diqqət isə bu il
yubileyləri qeyd edilən Fikrət Əmi
rov, Tofiq Quliyev və Emin Sabitoğ
lunun əsərlərinə ayrılıb. Həmçinin
Qara Qarayev, Vaqif Mustafazadə

və Polad Bülbüloğlunun əsərləri
səslənib. Azərbaycanlı şagirdlərin
ifasında avstriyalı bəstəkar Yohann
Ştraussun bəstələri də tamaşaçılar
tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.

Mədəniyyət və əyləncənin
qovuşduğu yer
Azərbaycan haqqında turistik film festivalda
1-ci yerə layiq görülüb

Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun təşkilatçılığı ilə
11-13 noyabr tarixində keçirilən 62-ci Beynəlxalq
Lüksemburq Bazarında ölkəmiz də təmsil olunub.
Lüksemburqun Baş naziri Ksavye Bettel ölkəmizin
stendini ziyarət edib.

Tarixdə bu gün

12 noyabr 1982-ci ildə Yuri Andropov Sov.İKP MK-nın Baş ka
tibi seçilib. Uzun müddət SSRİ DTK-sına rəhbərlik etmiş şəxsin
sovet dövlətinin başçısı seçilməsi daxili və xarici siyasətin sərtləş
məsi ilə müşayiət olundu. Andropovu Stalinlə müqayisə etməyə
başlamışdılar. Lakin o, 14 ay sonra vəfat etdi.

Gənc istedadlar
Vyanada çıxış ediblər

yanadakı Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzin
də (AMM) azərbaycanlı
gənc istedadların kon
serti keçirilib.

Xronoqraf

“Azərbaycan: mə
dəniyyət və əylən
cənin qovuşduğu
yer” adlı qısa film
Yunanıstanda,
13-cü Amorqos
Beynəlxalq Turizm
Filmləri Festivalında
“Turizm destinasiya
sı olan ölkələr” no
minasiyası üzrə 1-ci
yerə layiq görülüb.

32 il əvvəl...
17 noyabr 1990-cı ildə Naxçıvan MSSR Ali Məclisinin yeni se
çilmiş tərkibdə ilk iclası keçirilib. Deputat Heydər Əliyevin sədrliyi
ilə keçən iclasda tarixi qərarlar qəbul edilib. Ali Məclisdə Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı qaldırılıb, muxtar
respublikanın adından “Sovet Sosialist” sözləri çıxarılıb.

27 il əvvəl...

Dövlət Turizm Agentliyindən verilən
məlumata görə, eyni nominasiya üzrə
ikinci pillədə Avstraliya, üçüncü pillədə
isə Avstriya qərarlaşıb.
“Turizm destinasiyası olan ölkələr”,
“Turizm destinasiyası olan şəhərlər”,
“Turizm məhsulları”, “Turizm xidmətlə
ri”, “Səyahət üzrə marketinq videosu”
və “Müstəqil səyahət videosu” nomina
siyalarını əhatə edən müsabiqədə 50
ölkədən 145 videoçarx-film iştirak edib.

Münsiflərin qiymətləndirməsindən son
ra 25 qısa film nominasiyalara namizəd
seçilib.
“Azərbaycan: mədəniyyət və əy
ləncənin qovuşduğu yer” filmi “DARS
FILMS” tərəfindən “BBC World News”
üçün hazırlanıb.
Amorqos Beynəlxalq Turizm Filmləri
Festivalı 2017-ci ildən Beynəlxalq Tu
rizm Filmləri Festivalları Komitəsinin
(CIFFT) üzvüdür.

“Terminal”la məşhurlaşmışdı, terminalda da ömrünü başa vurdu..

Ali Komissarlığının xətti ilə müvafiq status alır.
Naserinin anası Britaniya vətəndaşı olub.
1988-ci ildə o, anasına baş çəkmək üçün
Belçikadan Fransaya, oradan da Britaniyaya
(Qlazqo şəhərinə) getmək istəyir. Lakin Pa
risdə dəmiryolu stansiyasında onun sənəd
ləri olan əl çamadanı oğurlanır.
Əlində sadəcə, bileti qalan Naseri təyyarə
ilə Londona gəlir, amma Hitrou aeroportunda
pasport yoxlamasında saxlanılır və sənədləri
olmadığı üçün təyyarə ilə geriyə, Paris aero
portuna qaytarılır. Sənədləri olmadığı üçün
Şarl de Qoll aeroportunu da tərk edə bilmir.
Beləcə, onun terminal həyatı başlayır.
Belçikadan yeni sənəd əldə etmək də müm
kün olmur. Çünki bu ölkənin qanunlarına görə,
sığınacaq almış şəxs ölkəni tərk edərsə, geri
dönmək hüququndan məhrum olurdu. Yalnız
yeddi il sonra, 1995-ci ildə ona Belçikaya qa

17 noyabr 1988-ci
ildə Bakıdakı Lenin
(indiki Azadlıq) mey
danında ermənilərin
Qarabağ iddialarına
və azərbaycanlı əha
linin Ermənistandan
deportasiyasına eti
raz olaraq kütləvi mi
tinqlər başlayıb. De
kabrın 4-dək davam
edən mitinqlər Azər
baycanın tarixinə milli dirçəliş hərəkatı kimi düşdü. 1992-ci ildə 17
noyabr Milli Dirçəliş Günü elan edildi.
17 noyabr 1988-ci ildə Benəzir Bhutto Pakistanın Baş nazi
ri seçilib. Müsəlman dövlətləri tarixində ilk dəfə qadın hökumə
tə başçılıq edib. B.Bhutto hakimiyyətdən gedəndən on il sonra,
2007-ci ildə terror nəticəsində öldürüldü.

yıtmağa icazə verilir, amma bir şərtlə ki, o, so
sial xidmət işçilərinin nəzarəti altında yaşamalı
idi. Naseri bundan imtina edir. Artıq Paris aero
portunun terminalı onun “ev”inə çevrilmişdi.
Bu illərdə o, çoxsaylı teleradio verilişlərinin
də qəhrəmanı olur. 1999-cu ildə ona Fran
sada yaşamaq izni və qaçqın statusu verilir.
Lakin o, öyrəşdiyi və xidməti işçilər arasında
çoxlu dostları olan aeroportu tərk etmək istə
mir və daha 7 il burada yaşayır.
Bu arada onun terminal həyatı amerika
lı kinorejissor Stiven Spilberqin də marağı
nı çəkmişdi. 2004-cü ildə Tom Henksin baş
rolda çəkildiyi “Terminal” filmi ekranlara çıxır.
Aktyorun oynadığı qəhrəmanın (Viktor Na
varski) prototipi Mehran Naseri idi.
Məlumatlara görə, ABŞ-ın “DreamWorks”
studiyası Naserinin terminal həyatının ek
ranlaşdırılmasına görə ona 250 min dollar
ödəmişdi.
Naseri 2006-cı ildə səhhətindəki problemlə
bağlı Paris aeroportunu tərk etməli olur və bir
neçə ay xəstəxanada qalır. 2007-ci ilin yanva
rında xəstəxanadan çıxır və yenə aeroport ya
xınlığında hoteldə yaşayır. Sonra Parisdə özü
nə ev tutur. Onun sonrakı həyatı barədə elə bir
məlumat yoxdur, yalnız bildirilir ki, “Terminal”
filminə görə aldığı “qonorar” ona yetərli olub.
2022-ci ilin oktyabrında Naseri yenidən Paris
aeroportuna qayıdır və onu məşhur edən ter
minalda ömrünü başa vurur...
V.Kamal

12 noyabr 1995-ci ildə Azərbaycanda çoxpartiyalılıq əsasında
ilk parlament seçkiləri və Konstitusiyanın qəbul olunması ilə bağlı
referendum keçirilib. 125 yerlik Milli Məclisə seçkilər birmandatlı
(majoritar, 100 yer) və çoxmandatlı (proporsional, 25 yer) sistem
üzrə keçirilmişdi.

25 il əvvəl...

12 noyabr 1997-ci ildə Azərbaycanın xarici neft şirkətləri ilə
imzaladığı “Əsrin müqaviləsi” (20 sentyabr 1994) çərçivəsində
“Çıraq” yatağından ilk neft hasil olunub.
Hazırladı: V.Orxan
Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru
Sevinc Mikayılova və muzeyin kollektivi iş yoldaşları Tahirə Əliyevaya
həyat yoldaşı
Nadir müəllimin
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.
Allah rəhmət eləsin.
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