
No yab rın 22-də Mə ra keş Kral lı ğı nın 
Fəs şə hə rin də BMT-nin Si vi li za si-
ya lar Al yan sı nın (BMT SA) IX Qlo bal 
Fo ru mu işə baş la yıb. Azər bay can 

Res pub li ka sı nın mə də niy yət na zi ri Anar 
Kə ri mov fo rum da iş ti rak edir.

Fo rum çər çi və sin də Fə sin Dar-Ba ta Mu-
ze yin də “Mə də niy yət: sülh üçün ol maz sa ol-
maz dır. Mu zey lər mö cü zə, kəşf, açıq fi  kir li lik 
və mə də niy yət lə ra ra sı dialoq mə ka nı ki mi” 
möv zu sun da pa nel ke çi ri lib. 

ICES CO-nun baş di rek to ru Sa lim bin Mə-
həm məd əl-Ma lik, BMT-nin Si vi li za si ya lar 
Al yan sı üz rə ali nü ma yən də si Mi gel An gel 
Mo ra ti nos, mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, 
alim, kol lek si ya çı və xey riy yə çi Nas ser Xə li li 
və baş qa qo naq lar iş ti rak edib lər. 

Pa nel də çı xış edən na zir Anar Kə ri mov 
mə də niy yə tin dün ya da sül hün bər qə rar ol-
ma sın da oy na dı ğı rol dan söz açıb. Bil di rib ki, 
mu zey və abi də lər xalq la rın mə də ni kim li yi-
nin əsas gös tə ri ci si dir. Böh ran lar və mü ha ri-
bə lər za ma nı mu zey lə rin bə zi hal lar da hə dəf 
alın dı ğı nı təəs süfl  ə qeyd edən Anar Kə ri mov 
Azər bay ca nın bu sa hə də ən çox zə rər çə kən 
öl kə lər dən ol du ğu nu bil di rib. Diq qə tə çat dı-
rıb ki, 30 ilə ya xın Er mə nis ta nın iş ğa lı al tın da 
qal mış Azər bay can əra zi lə rin də ta ri xi-mə də-
ni ir sə qar şı mis li gö rün mə miş van da lizm hə-
ya ta ke çi ri lib.

Na zir Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
tə rə fi n dən 2008-ci il də irə li sü rü lən mə də-
niy yət lə ra ra sı dialo qa dair “Ba kı Pro se si” 
ba rə də mə lu mat ve rib, bu qlo bal ça ğı rı şın 

əhə miy yə ti ni vur ğu la yıb. Bil di rib ki, “Ba kı 
Pro se si” çər çi və sin də BMT də da xil ol maq-
la bir sı ra apa rı cı təş ki lat la rın tə rəf daş lı ğı ilə 
öl kə miz də Dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq 
Fo rum la rı ke çi ri lib.

Anar Kə ri mov çı xı şın da 2021-ci il də Azər-
bay can Res pub li ka sı tə rə fi n dən elan edil-
miş “Mə də niy yət na mi nə sülh” (Peace4-
Cul tu re) qlo bal kam pa ni ya sı ba rə də də 
mə lu mat ve rib. De yib ki, bu ça ğı rı şın əsas 
is ti qa mə ti post mü na qi şə döv rün də olan öl-
kə lə rin iş ğal dan azad olun muş əra zi lə rin də 
mə də ni inf rast ruk tu ru dir çəlt mək, mil li-mə-
nə vi də yər lə ri  ye ni dən hə min tor paq la ra 
qay tar maq üçün da vam lı sül hün tə min edil-
mə si dir.

ICES CO-nun baş di rek to ru Sa lim bin Mə-
həm məd əl-Ma lik çı xı şın da müx tə lif mə də-
niy yət lər və qə dim si vi li za si ya la rın zən gin 
ir si ni qo ru yub sax la yan mu zey lə rin fəaliy yə-
ti nin əhə miy yə tin dən bəhs edib.

BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı nın ali nü-
ma yən də si Mi gel An gel Mo ra ti nos rəh bər lik 
et di yi qu ru mun fəaliy yə tin dən da nı şıb. Qeyd 
edib ki, mə də ni ir sin təb li ği nin si vi li za si ya lar 
ara sın da dialoq da ro lu IX Qlo bal Fo ru mun 
əsas möv zu la rın dan bi ri dir.

Xa tır la daq ki, BMT-nin Si vi li za si ya lar Al-
yan sı nın “İnk lü ziv cə miy yət lər də bir gə ya-
şa yış: ça ğı rış və məq səd” şüarı al tın da VII 
Qlo bal Fo ru mu 2016-cı il də Ba kı da ke çi ri-
lib.
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səh. 5

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

Heydər Əliyevin siyasi xəttini davam 
etdirərək güclü Azərbaycan dövləti qurduq

Otuz il əv vəl Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın ya ran ma sı ta ri xi ha-
di sə idi. O vaxt gənc Azər bay can Res pub li ka sı çə tin gün lər ya-
şa yır dı. Müs tə qil li yi mi zin cə mi bir ya şı var idi və müs tə qil li yi mi zin 
bi rin ci ili çox ağır keç miş di. Be lə bir və ziy yət də öl kə nin gə lə cə-
yi ni dü şü nən in san lar öl kə mi zin ni cat yo lu nu Hey dər Əli ye vin 
si ma sın da gö rür dü lər və məhz bu na gö rə ulu ön də rə mü ra ciət 
ün van la mış dı lar. Bu mü ra ciəti ün van la yan məş hur “91-lər” öz 
ta ri xi mis si ya sı nı şə rəf lə ye ri nə ye tir di lər. Bu mü ra ciətə ca vab 
ola raq Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın tə sis konf ran sı Nax çı van da 
ke çi ril miş dir. Tə sis konf ran sın da öl kə mi zin bü tün böl gə lə rin dən 
500-dən çox nü ma yən də iş ti rak edir di və on la rın ta ri xi qə rar la rı 
öl kə mi zin ye ni sə hi fə si nin açıl ma sı na gə ti rib çı xar dı.

Pre zi dent, Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın (YAP) səd ri İl ham Əli-
yev bu söz lə ri no yab rın 21-də Hey dər Əli yev Mər kə zin də YAP-ın 
30 il li yi mü na si bə ti lə ke çi ri lən təd bir də çı xı şı za ma nı de yib.

davamı səh. 2-də

Dahi bəstəkarın doğum günündə
məzarı ziyarət olunub

No yab rın 22-də dün ya şöh rət li Azər bay can bəs tə ka rı, SSRİ Xalq 
ar tis ti, So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı, Döv lət mü ka fa tı laureatı Fik rət 
Əmi ro vun (1922-1984) ana dan ol ma sı nın 100 il li yi ta mam ol du.

Fik rət Əmi ro vun do ğum gü nün də Mə də niy yət Na zir li yi nin nü-
ma yən də lə ri, sə nət ka rın ailə üzv lə ri, mə də niy yət və in cə sə nət xa-
dim lə ri Fəx ri xi ya ban da da hi bəs tə ka rın mə za rı nı zi ya rət edib lər.

davamı səh. 2-də

Mədəniyyət naziri Rabatda ICESCO-nun 
rəhbəri ilə görüşüb 

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mo vun rəh bər lik et di yi nü ma yən də 
he yə ti Mə ra keş Kral lı ğın da sə fər də dir. Sə fər çər çi və sin də no yab-
rın 20-də Ra bat şə hə rin də, ICES CO-nun qə rar ga hın da Azər bay-
can nü ma yən də he yə ti ilə gö rüş ke çi ri lib.

səh. 3

Çoxəsrlik xalça irsimizin saxlanc yeri 55 yaşında

Bu il Azər bay can Mil li Xal ça Mu ze yi 
55 ya şı nı qeyd edir. No yab rın 17-də 
ço xəsr lik xal ça sə nə ti mi zə aid nü-
mu nə lə rin sax lanc ye ri və təb li ğat 

mər kə zi sa yı lan mu ze yin yu bi le yi nə 
həsr olu nan təd bir ke çi ril di.

Mu ze yin di rek to ru, Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si Şi rin Mə li ko va mə də niy yət oca ğı nın 
ya ran ma ta ri xin dən, fon da da xil olan ye ni 
eks po nat lar ba rə də mə lu mat ver di. Bil dir-
di ki, yu bi ley təd bi ri Azər bay ca nın ənə nə-
vi xal ça çı lıq sə nə ti nin UNES CO-nun Qey-
ri-mad di mə də ni irs si ya hı sı na sa lın dı ğı, 
həm çi nin gör kəm li alim, xal ça çı-rəs sam, 
Xal ça Mu ze yi nin ya ra dı cı sı Lə tif Kə ri mo vun 

do ğum gü nün də ke çi ri lir. “Bu gün həm də 
onun la əla mət dar dır ki, “Pas ha Hol ding”in 

ma liy yə dəs tə yi ilə əl də olu nan Qa ra ba ğa 
aid bə dii tik mə nü mu nə si mu ze yin fon du-
na da xil edi lir. Bu nü mu nə qu ru lu şu, rəng 
ahəng dar lı ğı və s. cə hət dən Azər bay can 
tik mə lə ri ni fərq lən di rən bü tün əsas xü su-
siy yət lə ri özün də əks et di rir. XVI əs rə aid 
bu cür kom po zi si ya lı tik mə lər Sə fə vi Döv-
lə ti nin sa ray ema lat xa na la rın da ha zır la nır 
və döv rün yük sək də yər li de ko ra tiv-tət bi qi 
sə nət əsə ri sa yı lır dı. XVII-XVIII əsr lər də bu 
tik mə lə rə olan bö yük tə lə bat nə zə rə alı na-
raq Bər də, Nax çı van, Şa ma xı ki mi bir çox 
şə hər lə rin ema lat xa na la rın da on lar dan 
bəh rə lən mək lə ye ni nü mu nə lər ya ra dı lıb”, 

– de yə di rek tor bil dir di. 
davamı səh. 5-də

Mərakeşdə BMT Sivilizasiyalar Alyansının IX Qlobal Forumu
Mədəniyyət naziri Anar Kərimov forumda iştirak edir

No yab rın 22-də Hey-
dər Əli yev Sa ra yın da 
Mə də niy yət Na zir li yi nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə dün-

ya şöh rət li bəs tə kar Fik rət 
Əmi ro vun 100 il li yi nə həsr 
olun muş tən tə nə li yu bi ley 
ge cə si ke çi ri lib.

Ge cə də çı xış edən mə də-
niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni 
Va qif Əli yev bil di rib ki, Fik rət 
Əmi ro vun 100 il li yi Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin mü va fi q sə rən-

ca mı ilə döv lət sə viy yə sin də 
qeyd olu nur. İlin əv və lin dən 
Azər bay can da və öl kə hü dud la-
rın dan kə nar da sil si lə təd bir lər 
ke çi ri lir. Bu sı ra da Fik rət Əmi-
ro va həsr olun muş bey nəl xalq 
bəs tə kar lıq mü sa bi qə si, onun 
for te piano mu si qi sin dən iba rət 
mu si qi al bo mu nun bu ra xıl ma-
sı və UNES CO-da ger çək lə şən 
yu bi ley kon ser ti ni xü su si lə qeyd 
et mək olar. 

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 12-23 no-
yabr ta ri xin də Mə də niy yət Na zir-
li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə Fik rət Əmi-
ro vun 100 il li yi nə həsr olun muş 
mu si qi fes ti va lı ke çi ri lir. Fes ti val 
çər çi və sin də bəs tə ka rın ata yur-
du olan Gən cə şə hə rin də də ta-
ma şa nü ma yi şi və sim fo nik kon-

sert təş kil olu nub. Uzun il lər dən 
son ra ilk də fə Fik rət Əmi ro vun 
“Se vil” ope ra sı onun adı nı da şı-
yan Gən cə Döv lət Fi lar mo ni ya sı-
nın səh nə sin də nü ma yiş olu nub. 

“Gü nü müz də Azər bay ca nın 
mu si qi in ci lə rin dən da nı şar kən 
Fik rət Əmi ro vun ya ra dı cı lı ğı ilk 
ola raq xa tır la nan lar sı ra sın da dır. 
Sə nət ka rın hər bir əsə ri azər-
bay can çı lı ğı, mil li də yər lə ri mi zi 
təb liğ edir. Onun Azər bay can 

və dün ya mu si qi si nə bəxş et di-
yi sim fo nik mu ğam lar bəs tə ka-
rın qəl bin də ki mu ğam sev gi si nin 
ba riz nü mu nə si dir”, – de yə Va qif 
Əli yev vur ğu la yıb. 

Ötən əs rin 50-ci il lə rin də, so-
vet lər döv rün də, ABŞ-da kı “Kar-
ne gie Hall”da “Şur” və “Kürd-

ov şa rı” sim fo nik mu ğam la rı nın 
səs lən mə si nin Azər bay can bəs-
tə kar lıq mək tə bi nin bö yük uğu-
ru ol du ğu nu vur ğu la yan Va qif 
Əli yev bu gün də hə min ta ri xin 
tək rar lan dı ğı nı, pa ra lel ola raq 
“Kar ne gie Hall”da da Fik rət Əmi-
ro vun 100 il li yi nə həsr olun muş 
təd bi rin ke çi ril di yi ni qeyd edib.

Yu bi ley ge cə sin də maest-
ro, Xalq ar tis ti Rauf Ab dul la-
ye vin, di ri jor lar – Xalq ar tis ti 

Yal çın Adı gö zə lov, Əmək dar 
ar tist Əy yub Qu li yev və Mus-
ta fa Meh man da ro vun ida rə si 
ilə Azər bay can Döv lət Sim fo nik 
Or kest ri və Azər bay can Döv-
lət Xalq Çal ğı Alət lə ri Or kest ri, 
Xalq ar tis ti Ağa ver di Pa şa ye-
vin di ri jor lu ğu ilə F.Əmi rov adı-

na Azər bay can Döv lət Mah nı 
və Rəqs An samb lı, Xalq ar tis ti 
Rü fət Xə lil za də nin rəh bər li yi ilə 
Azər bay can Döv lət Rəqs An-
samb lı, həm çi nin Xalq ar tis ti 
Ka mil la Hü sey no va nın rəh bər-
li yi ilə Azər bay can Döv lət Aka-
de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın 
ba let trup pa sı, so list lər – Xalq 
ar tist lə ri Alim Qa sı mov, Ye ga nə 
Axun do va, Sa mir Cə fə rov və 
baş qa la rı çı xış edib lər.

Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr 
olunmuş təntənəli yubiley gecəsi

Bakıda caz havası bitdi...
Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Mə də niy yət Na zir li yi nin 
dəs tə yi ilə 15-20 no-
yabr ta ri xin də XVII Ba kı 
Caz Fes ti va lı ke çi ril di. 
Fes ti val bu il də zən gin 
proq ra mı ilə müx tə lif 
öl kə lər dən məş hur ifa-
çı və qrup la rı sə nət se-
vər lər lə gö rüş dür dü. 

No yab rın 19-da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də is rail li mu si qi çi 
Yo qef Şet ri tin triosu nun kon ser ti olub. Kon sert dən ön cə mu si qi çi 
Azər bay ca nın İs rail də sə fi r lik aç ma sı ilə bağ lı qə ra rı se vinc lə qar-
şı la dı ğı nı bil di rib, iki öl kə ara sın da dost luq əla qə lə ri nin möh kəm-
lən mə si nin əhə miy yə ti ni qeyd edib. 

Son ra trio nun kon ser ti baş la nıb. Kon sert də Y.Şet rit trio üzv lə ri 
Amir So lo mon (bas) və De vid Şet rit lə (for te piano) bir gə bi ri-bi rin-
dən gö zəl mu si qi lər səs lən di rib lər. Qeyd edək ki, Y.Şet rit re per tuara 
piano çu, bəs tə kar Əzi zə Mus ta fa za də nin əsə ri ni də da xil edib.

davamı səh. 2-də
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əvvəli səh. 1-də
İlhamƏliyevçıxışındaxatırla

dıb ki, 1992ci ildəAzərbaycan
torpaqlarınınErmənistantərəfin
dənişğalınınbaşlanmasıölkənin
vəziyyətini dahadaağırlaşdırır
dı.1992ciilinmayayındaŞuşa
və Laçının işğal altına düşməsi
həmmənəvicəhətdən,eyniza
mandahərbistratejinöqteyinə
zərdənböyük faciə idi.1993cü
ilin aprelində Kəlbəcər də işğal
altına düşdü və beləliklə, ərazi
mizinböyükhissəsinəzarətimiz
dənçıxmışdı.
Dövlət başçısı qeyd edib ki,

YAPıntəsiskonfransındanyed
di ay keçəndən sonra Heydər
Əliyev xalqın tələbi ilə Bakıya
dəvət edildi, parlamentin sədri
seçildi, 11 ay keçəndən sonra
– oktyabr ayında isə Azərbay
can Respublikasının Prezidenti
seçildi: “Beləliklə, tariximizin o
qara səhifəsi bağlanmışdır. Öl
kə qarşısında çox ciddi, böyük
problemlərvaridi.MəhzHeydər
Əliyevin cəsarəti, zəkası, təcrü
bəsi,xalqınonaolaninamıvəəl
bəttə,YeniAzərbaycanPartiya
sınınüzvlərininfəaliyyəti,ictimai
fəalların fəaliyyəti birlikdə bizə
imkanverdiki,buçətinvəziyyət
dənşərəfəçıxaq...”.
“19932003cü illərdə dövlət

çiliyimizinçoxmöhkəməsasları
qoyuldu.Buillərisabitlikvəinki
şaf illərikimixarakterizəetmək
olar”–deyənİlhamƏliyevvur
ğulayıb ki, Azərbaycanın gələ
cəyiüçünəsasməsələHeydər
Əliyev siyasətinin davam et
dirilməsi idi. Azərbaycan xalqı
2003cüildəbirdahamüdriklik
göstərərəkbusiyasətindavam
etməsinəsəsverdi:“Mən2003
cüildəxalqasözvermişdimki,
buyoldandönməyəcəyəm.Son

19ilinhadisələrionugöstərirki,
belədəoldu,uluöndərinbütün
tapşırıqları, bütün tövsiyələri
yerinə yetirildi. O öz siyasi və
siyyətində demişdir ki, bir çox
işlər görüldü, ancaq görə bil
mədiyimiz işlərimənimdavam
çılarım görəcək, belə də oldu.
Biz onun siyasi xəttini davam
və inkişafetdirərəkgüclüAzər
baycandövlətiqurduqki,sözün
əslmənasında,hərbirazərbay
canlıbudövlətlə,doğmadövlə
timizləfəxredir”.
Prezident qeyd edib ki, Hey

dərƏliyevinhəyatı,fəaliyyətibir
fədakarlıqnümunəsiidi:“O,hət
taözüüçünənçətindövrlərdə,
artıqson illərdəfizikisağlamlığı
əvvəlkikimiolmadığıdövrdədə
hərzamanhərbirimizənümunə
göstərirdi.Hərbirimiz,ocümlə
dənmənonunsağlığındadavə
yoxluğundadaonun kriteriyala
rınauyğunhərəkətetməyəçalı
şırıq.Bugünbiziqabağaaparan
məhz budur – onun xatirəsinə
hədsizhörmətvəonunmirasına
olanmünasibət.Onunmirasıda
bugünmüstəqilAzərbaycandır”.

Dövlətbaşçısıdahasonrade
yib:“HeydərƏliyevözsiyasivə
siyyətində bir şey də demişdir.
Artıq bunu dəfələrlə demişəm,
Azərbaycan xalqı da bilir ki,
başa çatdıra bilmədiyimiz işləri
davamçılarımız başa çatdıra
caq.Onlarınarasındayəqinki,
mənbeləhesabedirəm,ilknöv
bədə,Qarabağproblemininhəl
lini nəzərdə tuturdu. Biz, onun
davamçıları bu problemi bütün
işlərimizin mərkəzinə qoyduq.
Yəni,hərbiraddım,hərbir tə
şəbbüs,hərbirsərmayə,hərbir
beynəlxalq təmas bu məqsədi
güdürdü ki, bu, bizi müqəddəs
hədəfimizə yaxınlaşdırır, yoxsa
uzaqlaşdırır?! Ona görə bütün
işlərimizin mahiyyəti məhz bu
idi–Qarabağıazadetmək, ta
rixiədalətibərpaetmək.Bizbu
hədəfə doğru gedirdik. Bizim
yolumuz çox çəkdi. Ancaq elə
gedib,elənöqtəvurmalıidikki,
bu,birdəfəlikolsun.Bizavantü
raya heç vaxt gedə bilməzdik.
Biz səhv addım, yaxud da ki,
vaxtsızaddımatabilməzdik.Biz
hərşeyiölçübbiçibözgücümü

zü,eynizamanda,digəramilləri
nəzərə alaraq ən düzgün vaxt
seçməli idik, ən düzgün vaxt
üçünənyaxşıvəziyyətdəolma
lıidik.XalqımızOrdumuzlatam
birləşdi.Onagörəbizhamımız
deyirik ki, bu, ümumxalqQələ
bəsidir. Çünki xalqiqtidar bir
yumruqkimibirləşdivəcəmi44
günərzindəbizistədiyimizənail
olduq,tarixiədalətibərpaetdik,
düşməni torpaqlarımızdanqov
duq. 8 noyabr 2020ci il hamı
mızın yaddaşında əbədi qala
caq,ocümlədənmənim.Ovaxt
ulu öndərin məzarını ziyarət
etdim, ondan sonra şəhidlərin
qəbrini ziyarət etdim. Şəhidlər
xiyabanındaAzərbaycan xalqı
naŞuşamüjdəsini verdim.Ulu
öndərinməzarı önündə özümə
dedimki,buvəsiyyətdə,buso
nuncuvəsiyyətdəyerinəyetiril
di”.
Prezident İlhamƏliyevvurğu

layıb ki, Azərbaycanın bundan
sonrakı inkişafının ən mühüm
istiqaməti işğaldan azad edil
miş ərazilərdə quruculuq işləri
olacaq: “İndi isə qurubyaradı
rıq,Qarabağı, Şərqi Zəngəzuru
yenidən qururuq. Həyatımızda
və ölkəmizin həyatında tama
miləyenidövrdür.Buquruculuq
işlərində hər birimiz böyük hə
vəslə,birməqsədləiştirakedirik
ki, keçmişköçkünləri tezlikləöz
dədəbaba torpaqlarına qayta
raq, dağılmış şəhər və kəndlə
ri tezliklə bərpa edək və bütün
dünyaya bir daha göstərək ki,
bizböyükxalqıq.Bugünnəinki
Azərbaycanvətəndaşları, bütün
dünya azərbaycanlıları başını
dik tutub. Bizim üzümüz ağdır,
alnımızaçıqdır.Bizmüzəfərxal
qıq, qalib dövlətik və bu, əbədi
olacaq!”.

Heydər Əliyevin siyasi xəttini davam etdirərək 
güclü Azərbaycan dövləti qurduq

“İndi isə ölkəmizin həyatında yeni dövrdür. Azad Qarabağı, Şərqi Zəngəzuru yenidən qururuq”

“Mədəni-humanitar əlaqələrə 
ənənəvi olaraq xüsusi əhəmiyyət veririk”

Prezidentlərmünasibətlərimizinbütünspektrinimüəyyənedir.
Əlbəttə,bütünmüvafiqstrukturlardabuistiqamətdəfəaliyyət
göstərir.Bizçoxşadıqki,qarşılıqlıticarətinhəcmipandemi
yadanəvvəlkisəviyyəyəçatırvəəminəmki,budinamizm
qorunubsaxlanacaq.

PrezidentİlhamƏliyevbusözlərinoyabrın18dəRusiyaFede
rasiyasıHökumətininsədriMixailMişustinləgörüşdədeyib.
Prezident ikitərəfi əlaqələrə dair son statistikməlumatlardakı

müsbəttendensiyadanbəhsedərəkbildiribki,hazırdaRusiyavə
Azərbaycanarasındahəftədə130dançoxaviareysvar,Rusiya
dan turistaxınıdaartır: “Bizhələpandemiyadanəvvəlki səviy
yəyəçatmamışıq,lakinfikrimcə,çatacağıq.Ölkələrimizarasında
sıxdostluqəlaqələrini,builMüttəfiqlikQarşılıqlıFəaliyyətibarədə
Bəyannaməimzalanmasınıvəilərzindəmünasibətlərimizinmüt
təfiqlikxarakterinidəfələrlənümayişetdirməyimizi, iqtisaditicari
əməkdaşlığın gündəliyini xeyli genişləndirmək niyyətində olma
ğımızı nəzərə alaraq, düşünürəm ki, reyslərin sayı da artacaq.
Bilirəmki,dünənregionlararasıforumuğurlakeçib.Budabizim
ikitərəfiqarşılıqlı fəaliyyətimizinmühümelementidir.BizRusiya
Federasiyasınıntəqribən80subyektiiləsıxəlaqəsaxlayırıq...Biz
7yolxəritəsiüzrəfəalişaparırıq.Əminəmki,ilinsonunabucür
yaxşıgöstəricilərləyaxınlaşaraqnövbətiilədəbelədinamizmve
rəcəyik”.
MixailMişustinBakıyaRusiyanın dörd regionunun rəhbərinin

dədaxilolduğuböyüknümayəndəheyəti iləgəldiklərinidiqqətə
çatdıraraqqeydedibki,17noyabrdakeçirilən11ciregionlararası
forumdaqarşılıqlımünasibətləringündəliyindəkiməsələlərinha
mısına toxunulub.Danışıqlarınyekunlarınaəsasən,ənmüxtəlif
sahələrdəəməkdaşlığıninkişafınadairbirsırasazişlərimzalanıb.
Azərbaycanlamədənihumanitarəlaqələrəənənəviolaraqxü

susiəhəmiyyətverdiklərinideyənRusiyaFederasiyasıHökuməti
ninsədribildiribki,builikiölkəarasındadiplomatikmünasibətlə
rin30illiyinəhəsredilmişsilsilətədbirlərkeçirilib:“Gələnilisəbiz
görkəmlisovetvəAzərbaycandövlətxadimi,SizinatanızHeydər
ƏlirzaoğluƏliyevinanadanolmasının100illiyiniqeydedəcəyik.
Bakıdabiziminstitutların–MoskvaDövlətUniversitetinin,İ.M.Se
çenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin filialları
uğurlafəaliyyətgöstərir.RusiyadadaAzərbaycandanolanonbir
mindənçoxtələbətəhsilalır.İnsanlararasındabirbaşaəlaqələrin
bucürinkişafı,zəngintarix,mədəniyyətvəənənələrlətanışlıqbi
zimqarşılıqlımünasibətlərimizimöhkəmləndirəcək”.

Əlaqələndirmə Qərargahının 
ikiillik fəaliyyətinin yekunlarına dair iclas
Noyabrın22dəAzərbaycanRespublikasıPrezidentiAdmi
nistrasiyasınınvəAzərbaycanRespublikasınınişğaldanazad
edilmişərazilərindəməsələlərinmərkəzləşdirilmişqaydada
həlliiləbağlıƏlaqələndirməQərargahınınrəhbəriSamirNu
riyevinsədrliyiiləQərargahınikiillikfəaliyyətininyekunlarına
həsrolunaniclaskeçirilib.

QərargahınrəhbəriSamirNuriyevgirişsözündəikiillikfəaliyyə
tin nəticələrindən irəli gələrək, keyfiyyət, səmərəlilik, operativlik
vədayanıqlılıqprinsiplərinindaimrəhbərtutulmasının,hərbirla
yihəiləbağlıhərtərəfiplanlaşdırma,proqnozlaşdırmavərisklə
rinqiymətləndirilməsiişininaparılmasının,habeləgörülənişlərlə
bağlısəmərəlinəzarətvəmonitorinqmexanizmlərininəhəmiyyə
tinivurğulayıb.
İclasdaƏlaqələndirməQərargahınıngündəliyindədayananca

riməsələlərləbağlıməruzələrdinlənilib.
“AzərbaycanRespublikasınınişğaldanazadedilmişərazilərinə

BöyükQayıdışadairBirinciDövlətProqramı”nın icrası iləbağlı
qarşıdaduranvəzifələr,AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
tapşırıqlarınauyğunolaraq,Laçınşəhərinə,ZabuxvəSuskənd
lərinəəhalinin2023cü ilərzindəqayıdışı istiqamətindəgörülən
işlərbarədəməlumatverilib.
Həmçinin“AzərbaycanRespublikasınınişğaldanazadedilmiş

ərazilərində 20222026cı illərdə “yaşıl enerji” zonasının yara
dılması üzrəTədbirlər Planı”nın icrası, ərazidə dayanıqlı enerji
sistemininqurulması,enerjivə istilik təminatıməsələləribarədə
məruzələrtəqdimedilib.
AzərbaycanRespublikasıPrezidentininxüsusinümayəndələri

müvafiqərazilərdəhəyatakeçirilən layihələrin icrasınıngedişatı
barədəməlumatveriblər.
SondaAzərbaycanRespublikasınınPrezidentitərəfindənqar

şıyaqoyulmuşvəzifələrinicrasıiləbağlızəruritədbirlərmüəyyən
edilibvəmüvafiqtapşırıqlarverilib.

Bakıda caz havası bitdi...
Növbəti festivalda görüşənədək

əvvəli səh. 1-də
Bəstəkar və zərb ifaçısı Y.Şetrit 1978ci ildə İsraildə anadan

olub.2016cıildəöztriosunuyaradıb.KollektivBeynəlxalqPana
maCazFestivalı,“TheKennedyCenter”,“CasaDelJazz”,həm
çininRoma,Vaşinqtondadaxilolmaqladünyanın30dançoxən
böyükkonsertsalonundaçıxışlaredib.
Xatırladaqki, “BakıCazFestivalı–2022”çərçivəsində “Iam

jazzman!”(“Məncazmenəm!”)adlıgənccaz ifaçılarımüsabiqə
sidətəşkilolunub.Noyabrın19damüsabiqəninfinalıgerçəklə
şib.Qaliblərpeşəkarmünsifərheyətininxallarıəsasındaikiturda
müəyyənedilib.NigeriyadanAladeVilson(vokal)Iyerəlayiqgö
rülüb.23cüyerləriisəmüvafiqolaraqölkəmizdənƏliRüstəmza
də(fortepiano)vəAslanİslamov(tuba)qazanıblar.

Bu il münsifər
heyətinin üzvlə
ri arasında məş
hur holland caz
pianoçusu Mayk
Del Ferro da yer
alıb.Münsifərhe
yətinin sədri isə
Əməkdar artist,
BakıCazFestiva
lınıntəsisçisiRain
Sultanovolub.

Festivalınsongünü,noyabrın20dəalmaneksperimentalmu
siqiçisiMixaelŞifel konsert proqramı ilə çıxış edib.Musiqiçinin
qeyriadiimprovizasiyalarıtamaşaçılartərəfindənmaraqlaqarşı
lanıb.
HəmingünfestivalınsonakkordunuisəitalyangitaraçıFede

rikoKasaqrandenivurub.Unudulmazanlarbəxşedənkonsertin
gitaraakkordlarıvə italyannotları festivalıgözəl,dəblivəpayız
əhvallışənnotlarlayekunlaşdırıb.

L.Azəri

UNESCO-da birgə konsert
Fikrət Əmirovun əsərləri, Azərbaycan və 

Türkiyə xalq mahnıları səslənib

Parisdə,UNESCOnun
mənzilqərargahında
UNESCOüzrəAzərbay
canMilliKomissiyasıvə

TürkiyəninMədəniyyətvə
TurizmNazirliyinindəstəyi,
AzərbaycanvəTürkiyənin
UNESCOyanındadaimi
nümayəndəliklərininbir
gətəşkilatçılığıiləkonsert
keçirilib.

KonsertdənəvvəlAzərbayca
nınUNESCOyanındadaiminü
mayəndəsi Elman Abdullayev
çıxışedib.Millimusiqimiz,bəs
təkarlarımızhaqqındaməlumat
verən diplomat Azərbaycanın
musiqi mədəniyyətinə böyük
töhfələr vermiş, simfonik mu
ğamjanrınınbanisiFikrətƏmi
rovun 100 illiyinin UNESCO
nun 20222023cü illər üzrə

yubileylərproqramınadaxiledil
diyinivəbuyaxınlardatəşkilatın
qərargahında təntənəli şəkildə
qeyd olunduğunu diqqətə çat
dırıb.
Sonra o, konsert proqramı

nın iştirakçısı – Azərbaycanın
Əməkdar artisti Turan Manaf
zadə haqqında məlumat verib.
Bildirib ki, pianoçu, dirijor və
bəstəkar Turan Manafzadənin
Avstriya, Almaniya, Rumıniya,
ŞimaliKipr,Türkiyəvədigəröl
kələrdə keçirilən konsertlərində
Fikrət Əmirovun əsərləri səslə
nib.
Türkiyənin UNESCO yanında

daimi nümayəndəsi Gülnur Ay
betçıxışedərəkbildiribki,kon
sertikiqardaşölkəarasındasıx
əməkdaşlığı əks etdirir. Daimi
nümayəndəTürkiyəDövlətOpe
ra və Baletinin baş direktoru,

məşhur tenor Murat Karahanın
birçoxAvropaölkələrininsimfo
nikorkestrləriiləuğurlukonsert
lərindənsözaçıb.
Sonra pianoçu Turan Manaf

zadəvə tenorMuratKarahanın
ifasındaAvropabəstəkarlarının,
100 illik yubileyi qeyd olunan
Fikrət Əmirovun əsərləri, eləcə
də Türkiyə vəAzərbaycan xalq
mahnılarısəslənib.T.Manafzadə
Xocalı soyqırımına həsr etdiyi
musiqiəsərini,“Laçın”xalqmah

nısını da ifa edib. Sənətçilərin
performansı dinləyicilər tərəfin
dənalqışlarlaqarşılanıb.
Tədbirdə UNESCO yanında

akkreditəolunmuşsəfirvədaimi
nümayəndələr, diplomatlar, Pa
risdə yaşayan Azərbaycan və
Türkiyəicmalarınınnümayəndə
ləriiştirakediblər.
Konsertdən sonra tamaşaçı

lar iki qardaşölkəninmillimət
bəxinin təamlarına qonaq edi
liblər.

əvvəli səh. 1-də
Mərasimdəçıxışedənmədə

niyyət nazirinin birinci müavini
VaqifƏliyevFikrətƏmirovumilli
mədəniyyətimizin parlaq sima
larından biri kimi səciyyələndi
rib. Bildirib ki, bəstəkar 38 ildir
bu dünyadan köçsə də, onun
zəngin yaradıcılığı daim bizim
lədir: “Fikrət Əmirovun əsərləri
ölkəmizdə və xaricdə möhtə
şəm teatr və konsert salonla
rında səslənərəkAzərbaycanın
musiqi şöhrətinidünyayayayır.
O,Azərbaycan musiqisini dün
ya musiqisi ilə uğurlu sintez
edərək simfonikmuğam janrını
yaradıb”.
Bəstəkarın yaradıcılığının hə

mişə dövlətimiz tərəfindən yük
sək qiymətləndirildiyini deyən
Vaqif Əliyev qeyd edib ki, ulu
öndər Heydər Əliyev ölkəmizə
rəhbərliyinin hər ikimərhələsin
dəbəstəkarınyaradıcılığınadiq
qətvəqayğıgöstərib.Prezident
İlham Əliyevin Fikrət Əmirovun
100illikyubileyinindövlətsəviy
yəsindəqeydolunması iləbağlı
imzaladığı sərəncam da sənət
karın zəngin irsinə dövlət qay
ğısının davam etdiyini göstərir.
Dövlət başçısının sərəncamına
əsasən,dahimusiqiçininyubile
yiölkəmizdəvəxaricdətəntənəli
şəkildəqeydolunur.Bəstəkarın
100 illiyinin UNESCOda qeyd

olunmasıisətəkcəFikrətƏmirov
irsinədeyil,bütövlükdəAzərbay
can mədəniyyətinə olan diqqət
və marağın bariz göstəricisidir:
“Azərbaycan musiqi mədəniy
yətinə parlaq nümunələr bəxş
etmişbəstəkarınzənginirsiyeni
nəsilbəstəkarlarüçünbirörnək
dir.FikrətƏmirovunxatirəsiqəl
bimizdəəbədiyaşayacaq”.
AzərbaycanBəstəkarlar İttifa

qının sədri, Xalq artisti Firəngiz
Əlizadə çıxışında bəstəkarın
simfonik muğam janrının banisi
kimixidmətinixüsusiqeydedib.

Bildiribki,yaradıcılığızənginmil
liköklərəəsaslananFikrətƏmi
rovAzərbaycanmusiqisininyeni
mərhələdəinkişafınıtəminedən
şəxsiyyətlərdəndir. Onun simfo
nik muğam və muğampoema
janrlarında olan əsərləri musiqi
sənətinin diqqətəlayiq nümunə
lərindəndir”.
Bakı Musiqi Akademiyasının

rektoru, Xalq artisti Fərhad Bə
dəlbəyli bəstəkarın 100 illik yu
bileyininyüksəksəviyyədəqeyd
olunmasına görə dövlətimizə
təşəkkürünü bildirib. Diqqətə

çatdırıbki,FikrətƏmirovunsim
fonikmuğamlarıdahidirijorların
idarəçiliyində səslənib: “Bütün
dünya onun əsərlərini ayaq üs
tə alqışlayıb. Amerikalı dirijor
L.StakovskiFikrətƏmirovayaz
dığı məktubda demişdi: “Sizin
əsərlərinizi Amerikanın bir sı
ra şəhərlərində ifa etdim. Sizin
əsərlərinizdən sonra konserti
davam etdirməkmümkün deyil.
Ona görə ki, insanlar ayaq üs
tə durub sizin əsərinizi alqışla
yır.Bugündənsonramənsizin
əsərlərinizihəmişəkonsertinso
nundaifaedəcəyəm”.Busözlər
birdahagöstərir ki,FikrətƏmi
rovAzərbaycanmusiqisini dün
ya musiqi inciləri sırasına daxil
edib.Vaxtiləbuəsərlərinunudu
lacağını deyən insanlar bu gün
görürlərki,bəstəkarınmillimu
siqiyə söykənən əsərləri uzaq
Amerikadan Yaponiyaya qədər
bir çox səhnələrdə Azərbaycan
musiqisinin təntənəsini təqdim
edir”.
Çıxışlardan sonra bəstəkarın

məzarı önünə əklil və gül dəs
tələridüzülüb,xatirəsiehtiramla
yadedilib.

Lalə

Dahi bəstəkarın doğum günündə 
məzarı ziyarət olunub



www.medeniyyet.az

№86 (1959)
23 noyabr 2022 tədbir 3
Mədəniyyətnaziri

AnarKərimovun
rəhbərliketdiyi
nümayəndəhe

yətiMərakeşKrallığında
səfərdədir.Səfərçərçivəsin
dənoyabrın20dəRabat
şəhərində,ICESCOnun
qərargahındaAzərbaycan
nümayəndəheyətiiləgörüş
keçirilib.

TəşkilatınbaşdirektoruSalim
binMəhəmmədəl-Maliknüma-
yəndə heyətini salamlayaraq,
2021-ci ilin yanvarında və cari
ilin mayında ölkəmizə gerçək-
ləşən səfərlərindən söz açıb.
O,AzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevlə görüşlərini, habelə öl-
kəmizin Birinci vitse-prezidenti,
ICESCO-nun xoşməramlı səfi-
ri Mehriban xanım Əliyevanın
fəaliyyətlərini və ICESCO-nun
elan etdiyi “Qadınlar İli” çər-
çivəsində “Qadınlar və qızlar
elmdə” Beynəlxalq Günü mü-
nasibətilə fevralın11-dəkeçiril-
miş videokonfrans formatında
tədbirdə çıxışını məmnunluqla
xatırlayıb. Hər iki səfərində öl-
kəmizin işğaldan azad edilmiş
əraziləriniziyarətetdiyinideyən
Salim bin Məhəmməd əl-Malik
Azərbaycana hər zaman sevə-
sevəgələcəyinibildirib.
ICESCO-nunyenistrategiya-

sınıntəşkilatınbeynəlxalqnüfu-
zununartmasınacidditəsiretdi-
yinibildirənnazirAnarKərimov
qlobal böhranlar dönəmində
sülh, ədalət və inkişaf dəyərlə-

rinəsadiqqalmağınönəmindən
bəhsedib.Nazirbəzitəşkilatlar-
danfərqliolaraq,dini,millivəs.
mənşəyinərəğmənmədəniirsin
qorunmasını siyasiləşdirməyən
ICESCO-nun Azərbaycanın iş-
ğaldan azad edilmiş əraziləri-
nəgələn ilkbeynəlxalq təşkilat
olduğunu minnətdarlıqla qeyd
edib.
Azərbaycan Prezidenti İlham

Əliyevin təşəbbüsü ilə 2008-ci
ildən elan edilmiş mədəniyyət-
lərarası dialoq naminə “Bakı
Prosesi” çərçivəsində həyata
keçirilən tədbirlərdə ICESCO-
nunstrateji tərəfdaşkimi iştira-
kındansözaçanAnarKərimov
ölkəmiztərəfindən2021-ciildə,

postmüharibə dövründə elan
edilmiş “Mədəniyyət naminə
sülh” qlobal kampaniyasında
da təşkilatın tərəfdaşlığının bi-
zim üçün əlamətdar olduğunu
deyib.
Azərbaycanın mədəniyyət

paytaxtı Şuşanın bu il 270 illi-
yinin qeyd edilməsi haqqında
məlumat verən nazir ICESCO-
yatəqdimedilmiş“Şuşa–İslam
Dünyasının Mədəniyyət Pay-
taxtı-2024” nominasiyasının da
uğurluolacağınaümidvaroldu-
ğunubildirib.
Azərbaycan-ICESCO müna-

sibətlərinin yüksələn xətlə in-
kişaf etdiyini vurğulayan nazir
Prezident İlham Əliyev tərəfin-

dən təşkilatın ölkəmizdə Re-
gionalOfisininaçılmasıiləbağlı
sazişədairmüvafiqsərəncamın
artıqimzalandığınıməmnunluq-
ladiqqətəçatdırıb.
Görüşdə ICESCO-nun müx-

təlif bölmə rəhbərləri Azərbay-
canla həyata keçirilən ortaq
layihələrə dair nazirə məlumat
veriblər.
Anar Kərimov ICESCO-nun

rəhbərinəŞuşahaqqındakitab
və Mədəniyyət Nazirliyinin Şu-
şanın270illiyinəhəsrolunmuş
xatirənişanınıtəqdimedib.
Azərbaycan Respublikasının

Mərakeş Krallığında fövqəladə
vəsəlahiyyətlisəfiriNazimSə-
mədovgörüşdəiştirakedib.

***
Görüşdən sonra Salim əl-

Malik nazir Anar Kərimovu
ICESCO-nunqərargahında ye-
niyaradılmış“PeyğəmbərinYo-
lu”muzeyiilətanışedib.
Bir neçə zaldan ibarət geniş

vəmüasirmuzeyinekspozisiya-
sında Məhəmməd Peyğəmbə-
rinhəyatına,ailəsinə,eləcədə
Məkkə və Mədinə şəhərlərinə
həsrolunmuşdəyərlieksponat-
lar, ədəbiyyatlar, tarixi kitablar
əyanivərəqəmsalformadasər-
gilənir.
Ekskursiyanın sonunda Anar

Kərimov ölkəmiz adından mu-
zeyə Azərbaycan dilində “Qu-

rani-Kərim”hədiyyəedib.Qeyd
edəkki,AnarKərimovICESCO
qərargahında açılmış muzeylə
tanışolan ilkxariciölkəmədə-
niyyətnaziridir.
Sonda ICESCO tərəfindən

Azərbaycannümayəndəheyə-
tinin şərəfinə rəsmi ziyafət ve-
rilib.

***
Onu da əlavə edək ki,

ICESCO-nun qərargahına ev
sahibliyi edən Mərakeşin pay-
taxtıRabat2022-ciildəhəmdə
“İslam Dünyasının Mədəniyyət
Paytaxtı”dır.Rabatbu ilMisirin
paytaxtıQahirəşəhəri iləmüş-
tərəkbumissiyanıdaşıyır.
ICESCO-nun “İslam Dün-

yasının Mədəniyyət Paytaxtı”
proqramı 2005-ci ildən həyata
keçirilir. İlkdəfəbuadaMəkkə
şəhəri(SəudiyyəƏrəbistanı)la-
yiqgörülüb.
2006-cı ildən İslam dünyası-

nınüçregionu–Ərəbregionu,
Asiya regionu və Afrika üzrə
“paytaxt” şəhərlər (ayrı-ayrı il-
lərdə bir region üzrə iki şəhər)
elanedilir.
2009-cu ildə Asiya regionu

üzrə Azərbaycandan Bakı
(Kuala Lumpur (Malayziya) ilə
birlikdə),2018-ciildəisəNaxçı-
vanşəhərləri“İslamDünyasının
MədəniyyətPaytaxtı”olub.
2022-ci ildə “İslam Dünyası-

nınMədəniyyətPaytaxtı”adının
Asiya regionu üzrə daşıyıcısı
Bandunq (İndoneziya), Afrika
regionu üzrə isə Yaunde (Ka-
merun)şəhərləridir.

Dahi bəstəkarın yubileyi ilə bağlı 
festivalın daha bir konserti

GörkəmlibəstəkarFik
rətƏmirovun100illiyi
münasibətilətəşkil
olunanmusiqifesti

valıçərçivəsindənoyabrın
18dəGəncəDövlətFilar
moniyasındaÜ.Hacıbəyli
adınaAzərbaycanDövlət
SimfonikOrkestrininkonsert
proqramıkeçirilib.

Konsert Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyəti,AzərbaycanDöv-
lətAkademik Filarmoniyasının
dəstəyi, Gəncə Regional Mə-
dəniyyətİdarəsi(RMİ)vəGən-
cəfilarmoniyasının təşkilatçılı-
ğıiləgerçəkləşib.
TədbirdəGəncəŞəhərİcra

Hakimiyyəti başçısının birin-
ci müavini Səməd Tomuyev,
Türkiyənin Gəncədəki baş
konsulu Zeki Öztürk, Mədə-
niyyət Nazirliyinin İncəsənət
və qeyri-maddi mədəni irs
şöbəsi Musiqi sektorunun
müdiri Vüqar Hümbətov,
Gəncə RMİ-nin rəisi Vasif
Cənnətov, idarə, müəssisə,
təşkilat rəhbərləri və şəhər
ictimaiyyətiiştirakediblər.

Bədii rəhbər və baş dirijor,
Xalq artisti Rauf Abdullayevin
vədirijorMustafaMehmanda-
rovun rəhbərliyi altında keçi-
rilən konsertdə Xalq artistləri
Fərhad Bədəlbəyli, Azər Zey-
nalov, Teyyub Aslanov, solist
SafuraAslanova çıxış ediblər.
Konsertdə bəstəkarın “Azər-
baycan süitası”, “Azərbaycan
elləri”, Hüseyn Cavidin “Şeyx
Sənan” pyesinin tamaşasına

yazdığı “Kor ərəbin mahnısı”,
“Kürd ovşarı” simfonik muğa-
mı, “Sevil” operasından Ba-

laşın ariyası və “Azərbaycan
kapriççosu”,F.ƏmirovunElmi-
ra Nəzirova ilə birgə yazdığı
“Piano və orkestr üçün ərəb
mövzuları əsasında konsert”
əsərlərisəsləndirilib.
KonsertproqramındaF.Əmi-

rovun işləməsində xalq mah-
nısı “Gözəlim sənsən” dirijor
Mustafa Mehmandarovun re-
daktəsində ilk dəfəAzər Zey-
nalovtərəfindənifaolunub.

Konsert tamaşaçılar tərə-
findən böyük rəğbətlə qarşı-
lanıb.

M ədəniyyətNazirli
yinintəşkilatçılığı
ilədahibəstəkar
FikrətƏmirovun

100illikyubileyinəhəsr
olunanmusiqifestivalıda
vamedir.

12-23 noyabr tarixini əhatə
edənfestivalçərçivəsindəayın
22-dəBeynəlxalqMuğamMər-

kəzindədahabirkonsertproq-
ramı təqdim olundu. Bəstəka-
rın vokal əsərlərindən ibarət
musiqiaxşamının tamaşaçıları
arasında Mədəniyyət Nazirliyi
İncəsənət və qeyri-maddi mə-
dəniirsşöbəsininmüdiriFərəh
Acalova, musiqi sektorunun

müdiriVüqarHümbətov,mədə-
niyyət və incəsənət xadimləri,
musiqisevərlərvaridi.
GecədəƏməkdarartistİlham

Nəzərov çıxış edərək görkəm-
li bəstəkarın yubileyinin silsilə
tədbirlərləqeydedildiyinivəbu-
günkükonsertdədəsənətkarın
vokal əsərlərinə yer verildiyini
diqqətəçatdırdı.
Konsertdə əsasən “Sevil”

operasından seçilmiş ariyalar,
həmçininromanslar,bəstəkarın
işləmələri ilə Azərbaycan xalq
mahnılarımüxtəlifsəs tembrlə-
rinəmalik vokalçılar tərəfindən
səsləndirildi.
Xalq artistləri Teyyub Asla-

nov, Fidan Hacıyeva, Gülnaz

İsmayılova, Əməkdar artistlər
Anar Şuşalı, Fəridə Məmmə-
dova, İlham Nəzərov, solist-
lər Çilənay Hüseynova, Taleh
Yahyayev, Fəxri Kazım-Nicat,
Mahir Tağızadə, Atəş Qara-
yevin ifasında təqdim olunan
əsərlər alqışlarla qarşılan-
dı. İfaçıları tanınmış pianoçu
SvetlanaƏhmədovamüşayiət
edirdi.

İlk dəfə olaraq bəstəkarın
Hüseyn Cavidin “Şeyx Sənan”
pyesinin tamaşasına yazdığı
“Kor ərəbin mahnısı”nın forte-
piano və solist duetində təqdi-
matıkonsertidahayaddaqalan
etdi.

Lalə

Mədəniyyət naziri Rabatda 
ICESCO-nun rəhbəri ilə görüşüb

Baş direktora Şuşa haqqında kitab və xatirə nişanı təqdim edilib

Görkəmli musiqişünasın 80 illiyi münasibətilə kitabın təqdimatı 

Görkəmlimusiqişünas,Əməkdarin
cəsənətxadimi,sənətşünaslıqüzrə
fəlsəfədoktoru,professorZemfiraQa
farovanın80illikyubileyimünasibətilə

“Seçilmişməqalələr”adlıkitabçapdançıxıb.
Noyabrın21dəAzərbaycanBəstəkarlarİtti
faqında(ABİ)kitabıntəqdimatıkeçirilib.

Tədbirdəçıxışedənmədəniyyətnazirininbi-
rincimüaviniVaqifƏliyevyubilyarı təbrikedib,
onunmusiqiirsimizintədqiqisahəsindəkifəaliy-
yətini yüksək qiymətləndirib. Qeyd olunub ki,
Zemfira Qafarovanın görkəmli bəstəkarlarımız
haqqındamonoqrafiyaları,müəllifiolduğudərs
vəsaitivəelmiməqalələrpeşəkarmusiqiçilərvə
musiqisevərlərüçündəyərlimənbələrdir.
ABİ-nin sədri, Xalq artisti, professor Firəngiz

Əlizadə yubilyara xoş sözlərini çatdıraraq onun
elmi yaradıcılığından söhbət açıb. Bildirib ki,
Zemfira Qafarovanın tədqiqatları içərisində ən
yüksəkyeriÜzeyirHacıbəylininyaradıcılıqirsinə
həsretdiyiaraşdırmalarıvəbilavasitə “Koroğlu”
operasıiləbağlımonoqrafiyasıtutur.O,50iləya-
xındavamedənelmifəaliyyətidövründəbirsıra
bəstəkarlarımızın yaradıcılıq irsinə ilk dəfəmo-
noqrafiktədqiqatlarhəsredib.
Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akade-

miyasının professorları Gülnaz Abdullazadə,
Ülviyyə İmanova, İmruzƏfəndiyeva,AsəfZey-
nallı adına Musiqi Kollecinin direktoru Nazim
Kazımov, Əməkdar mədəniyyət işçisi Səadət
TəhmirazqızıvəbaşqalarıZemfiraQafarovanın
musiqişünaskimiçoxşaxəlifəaliyyətibarədəfi-
kirlərinibölüşüblər.
Təqdimatı keçirilən kitab haqqında məlumat

verilib.Qeydolunubki,tərtibçi-redaktorumusi-
qişünas,BMA-nındissertantıNərgizQulamova
olantopluyaZemfiraQafarovanındərcolunmuş
məqalələrivəmüsahibələri,onunhaqqındaya-
zılmışməqalələr,eləcədəalimin75illikyubile-

yinəhəsrolunmuşelmi-praktikkonfransınma-
teriallarıdaxildir.
Vurğulanıbki,ZemfiraQafarovatədqiqatçı-alim,

pedaqoqvəictimaixadimkimiAzərbaycanmusi-
qişünaslığınadəyərlitöhfələrverib.Onunmonoq-
rafiyaları, müxtəlif tədbirləri əks etdirən məqalə
vəresenziyaları,televiziyavəradioverilişlərində,
konsertsalonlarındaçıxışlarıAzərbaycanmusiqi
mədəniyyətitarixininzənginxəzinəsidir.
Sonra konsert proqramı təqdimedilib.Proq-

ramda Zemfira Qafarovanın yaradıcılıqlarını
tədqiq etdiyi bəstəkarlardan Üzeyir Hacıbəy-
li, Ramiz Mustafayev, Tofiq Bakıxanov, Hacı
Xanməmmədov və Şəfiqə Axundovanın əsər-
ləri səslənib.XalqartistləriGülyanaqMəmmə-
dova (xanəndə), Ülviyyə Hacıbəyova (piano),
ƏməkdarartistSahibPaşazadə(tar),Prezident
təqaüdçüsüZərrinƏliyeva(violin)vəFəxriKa-
zım-Nicatın(vokal)ifalarıalqışlarlaqarşılanıb.
TədbirdəÜzeyirHacıbəyliirsinintədqiqatıvə

təbliğiistiqamətindəgördüyüişlərəgörəZemfira
QafarovayaBəstəkarlarİttifaqının“ÜzeyirHacı-
bəyli”medalıtəqdimolunub.
Yubilyar tədbirin iştirakçılarına və təqdimatı

keçirilənkitabınərsəyəgəlməsindəəməyiolan
hərkəsəminnətdarlığınıbildirib.

AzərbaycaniləGürcüstanarasındadiplomatikmüna
sibətlərinqurulmasının30cuildönümümünasibətilə
noyabrın19daHeydərƏliyevSarayındakonsertkeçirildi.
GürcüstanınAzərbaycandakıSəfirliyinintəşkilatçılığıilə

sarayınsəhnəsindəbuölkəninməşhur“Erisioni”DövlətAka
demikMahnıvəRəqsAnsamblı“Gürcüəfsanəsi”adlıproq
ramlaçıxışetdi.

Konsertdən əvvəl Gürcüsta-
nın Azərbaycandakı səfiri Zu-
rab Pataradze çıxış edərək öl-
kələrimiz arasındakı diplomatik
və mədəni münasibətlərdən
söz açdı, iki dövlət arasında
uzunəsrlik tarixi əlaqələrin ol-
duğunu dedi. Qarşılıqlı dəstək
üzərində qurulan bu əlaqələ-
rin region üçün həlledici amilə
çevrildiyinivurğulayandiplomat
qeydetdi ki, strateji tərəfdaşlıq
münasibətləri tədricən inkişaf
edərəkbölgəmizinsimasınıdə-

yişib, nəhəngenerji, infrastruk-
tur və digər layihələr reallaşdı-
rılıb.GürcüstanvəAzərbaycan
rəhbərlərininsəylərinəticəsində
ölkələrimiz arasında mehriban
dostvəqonşuluqmünasibətləri
dahadainkişafedib.
Ölkələrimiz arasında strate-

ji tərəfdaşlığın bundan sonra
da uğurla davam edəcəyindən
əminliyinibildirənsəfirrəqskol-
lektivihaqqındaməlumatverdi.
Dediki,“Erisioni”ansamblıtək-
cəGürcüstandadeyil,onunhü-

dudlarından kənarda da geniş
şöhrətqazanıb.
Sonra “Erisioni” ansamblının

rəngarəngçıxışlarıtəqdimolun-
du . Kollektivin yüksək peşə-
karlıqla ifaetdiyi şux vəoynaq
rəqslər, teatrlaşdırılmışmusiqili
kompozisiyalar tamaşaçılar tə-
rəfindənalqışlarlaqarşılandı.
Əsası 1885-ci ildə görkəmli

gürcü ədibi, maarifçisi və mü-
təfəkkiriİlyaÇavçavadzenintə-
şəbbüsüiləqoyulmuş“Erisioni”
ansamblını “folklor muzeyi” də
adlandırırlar. Ansambl mövcud
olduğu müddətdə dünyanın
bir çox ölkəsində gürcü folk-
lorunu uğurla nümayiş etdirib.
Ansamblın heyətində müxtəlif
nəsillərdənyüzəyaxınartistça-
lışır.

L.Azəri

Fikrət Əmirovun vokal əsərlərindən 
ibarət musiqi axşamı

Bakıda “Gürcü əfsanəsi”
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MədəniyyətNazirliyininMə
dəniyyətüzrəElmiMetodiki
vəİxtisasartırmaMərkəzi
(MEMİM)tərəfindən“Narkotik
vasitələrin,psixotropmaddə
lərinvəonlarınprekursorları
nınqanunsuzdövriyyəsinəvə
narkomanlığaqarşımübari
zəyədair2019–2024cüillər
üçünDövlətProqramı”nın
icrasıiləbağlısilsilətədbirlər
təşkiledilir.

Noyabrın 17-də MEMİM və
Sumqayıt RMİ-nin birgə təşkilat-
çılığı, aidiyyəti üzrə qurumların
iştirakıiləXızırayonunda“Narko-
maniyayayoxdeyirəmvəsağlam
həyatı seçirəm. Bəs sən?” adlı
maarifəndiriciseminarkeçirilib.
Seminarın məqsədi sağlam

gənc nəslin yetişdirilməsi, nar-
komaniyaya qarşı mübarizə və
gənclərarasındatəbliğatişlərinin
aparılması,millişüurvəvətənpər-
vərlikhisslərininaşılanmasıdır.
MEMİM-in direktoru Səadət

Xələfbəyli və Sumqayıt RMİ-nin
rəisi Rəşad Əliyev Mədəniyyət
Nazirliyininmüvafiqqurumlarıtə-
rəfindən bu istiqamətdə həyata
keçirilənmaarifəndirici layihələr
barədədanışıblar.

XızıRayonİcraHakimiyyətinin
nümayəndəsiAbdullaHüseynov,
rayon Gənclər və İdman İdarə-
sinin nümayəndəsi Elyanar Hü-
seynovvədigərləri çıxışedərək
yeniyetmə və gənclərin narkotik
vasitələrəmeyilliklərininfəsadla-
rından,məktəblərdə narkomani-
yaya qarşı təbliğatın vacibliyin-
dənbəhsediblər.
İnteraktivşəkildədavametdi-

rilənseminardamövzuətrafında
fikir mübadiləsi aparılıb, məsə-

ləiləbağlımetodikivəsaitlərvə
xalq teatrlarında yeni təbliğat
xarakterli tamaşaların hazırlan-
masına dair təklifər səsləndiri-
lib.
TədbirçərçivəsindəMEMİM-in

təşəbbüsü ilə yaradılan “Bölgə”
eksperimental teatr truppası tə-
rəfindənnarkomaniyailəmübari-
zəmövzusunda “Həyat tablosu”
adlıtamaşagöstərilib.
Həmçinin rəsm və əl işlərin-

dənibarətsərgiyəbaxışkeçirilib,

birsırasənətnövləriüzrəustad
dərsləritəqdimolunub.
Daha sonra MEMİM-in, Mə-

dəni İrsinQorunması İnkişafıvə
Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin
əməkdaşları və mədəniyyət kö-
nüllülərinin iştirakı ilə rayonda
yerləşən XIX əsr memarlıq abi-
dəsi – Köhnə hamam ərazisin-
də iməcilik və Mikayıl Müşfiqin
XatirəMuzeyiətrafında“Səndə
gələcəyinüçünbirağacək”adlı
ağacəkməaksiyasıkeçirilib.

“Sağlam həyatı seçirəm...”
MEMİM-in daha bir maarifləndirici seminarı Xızıda keçirilib

Dünya şöhrətli bəstəkarın 100 illiyi 
münasibətilə tədbirlər davam edir

Noyabrın22dədünyaşöhrətlibəstəkar,Dövlətmükafatı
laureatı,SSRİXalqartisti,SosialistƏməyiQəhrəmanıFikrətƏmi
rovun(1922–1984)anadanolmasının100cüildönümütamam
oldu.Dövlətbaşçısınınsərəncamınaəsasəndahibəstəkarın
yubileyiölkəmizdəvəxaricdəmüxtəliftəbirlərləqeydolunur.

GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsinin(RMİ)təşəbbüsüiləFik-
rətƏmirovun100illiyimünasibətiləGəncədəilkmusiqiməktəbinin
vəMusiqiTexnikumununyaranmasındaböyük roluolanMəşədi
CəmilƏmirovun(bəstəkarınatası)qəbriziyarətedilib.Ziyarətdə
idarərəisiVasifCənnətov,regionalidarəninəməkdaşları,Gəncə
şəhərF.Əmirovadına1nömrəliUşaqmusiqiməktəbinindirektoru
AidəƏmrahovavəmüəllimləriştirakediblər.
SamuxrayonSərkarkəndUşaqmusiqiməktəbindəkeçiriləntəd-

birdəəvvəlcəməktəbinnəzəriyyəşöbəsininmüəllimiİlahəBayramo-
vabəstəkarınhəyatvəyaradıcılığıhaqqındaməruzəiləçıxışedib.
Sonramüəllimlərinifasındabəstəkarınbirsıraəsərlərisəsləndirilib.

***
ŞəkiRMİŞəkişəhər

3nömrəliUşaqmusiqi
məktəbinin kollektivi
tərəfindənŞəkiDövlət
Regional Kollecində
Fikrət Əmirovun 100
illiyinə həsr olunmuş
konsert proqramı təq-
dim edilib. İdarə rəisi
Azər Yusubov bildirib
ki,genişvərəngarəng

yaradıcılığamalikbəstəkarCəfərCabbarlınıneyniadlıpyesiəsa-
sındayazdığı“Sevil”operasıiləAzərbaycandamusiqimədəniyyə-
tindəlirik-psixolojioperanınəsasınıqoyub.Dahibəstəkarın“Min
birgecə”baletiisədünyamusiqixəzinəsininincilərisırasınadaxil-
dir.Bəstəkarhəmçininmusiqimədəniyyətimizə“Şur”,“Kürdovşa-
rı”və“Gülüstan–Bayatı-Şiraz”kimisimfonikmuğamlar,“Nizami”
baleti,“Nizami”simfoniyasıvəs.dəyərliəsərlərbəxşetmişdir.
BalakənşəhərUşaqincəsənətməktəbininbirqrupmüəllimvə

şagirdi F.Əmirovun yubileyi ilə əlaqədar bəstəkarın I Fəxri xiya-
bandaməzarınıziyarətediblər.

Lənkəran teatrında “Prokuror” 
LənkəranDöv
lətDramTeatrında
yazıçıdramaturq,
Əməkdarincəsənət
xadimiMəmmədhü
seynƏliyevin(1925
1994)“Prokuror”pyesi
əsasındahazırlanan
eyniadlıtamaşanın
premyerasıolub.

GənchüquqşünasŞöhrətPoladovXınalırayonunaprokurortə-
yinolunur.AnasıSurəxanımoğlununbutəyinatınaəslasevinmir.
Məlum olur ki, onun əri illər öncə həmin rayonda qətlə yetirilib,
ammacinayətinüstüaçılmayıb.Surəxanımnəqədərçalışsada,
Şöhrəti inadındandöndərəbilmir.Xınalıda isəŞöhrətiçətin işlər
gözləyir.Tikintitrestindəcinayəthadisəsibaşverib,günahsızşəxs
həbsxanayasalınıb.Əslcinayətkarlarıifşaetməkyeniprokurorun
bacarıqvəpeşəkarlığındanasılıdır.Nəticədəədalətzəfərçalır...
Maraqlaqarşılanan tamaşanınquruluşçu rejissorlarıƏməkdar

incəsənətxadimiOrucQurbanovvəAnarBabalı,quruluşçurəs-
samıFuadBabazadə,musiqitərtibatçısıMirandaQurbanovadır.
RollarıƏməkdarartistSucəddinMirzəyev(Səlimxan),artistlər-

dənSalehƏzimzadə (prokurorPoladov),QızılgülQuliyeva (So-
na), Allahverən Babayev (Şirəhməd), Hikmət Cəfərov (Əmirxa-
nov),ŞəbnəmHüseynova(Sənəm),VəfaHacızadə(Surə),Emil
Tağı (Almazov),Amil İbrahimli (Qəzənfər) və Teymur Hacızadə
(Polis)ifaediblər.
Tamaşa1976-1987-ciillərdəLənkəranrayonununprokuroruiş-

ləmişƏməkdarhüquqşünasTələtQənbərovun90illikyubileyinə
həsrolunub.

Sumqayıt teatrında “müqəssir” axtarışı
SumqayıtDövlət
DramTeatrındanyeni
xəbərvar.Noyabrın
27dəsənətocağı
növbətipremyera
tamaşasınıteatr
sevərlərinixtiyarına
verəcək.

RejissorFuadKazı-
movbudəfəƏbdürrə-

himbəyHaqverdiyevinyaradıcılığınamüraciətedərək,onun“Kim-
dirmüqəssir?!”pyesinəmaraqlıtraktovkaverməyəçalışıb.
KlassiknümunəyərejissortərəfindənəlavəedilmişŞeytanob-

razı hadisələri qarışdırır, ərlə arvad arasındakı mübahisəni kul-
minasiyanöqtəsinəçatdırır, bir növnağılçımissiyasınıboynuna
götürür.Tamaşanıikiheyətoynayır.DağlarRüstəmovlaVəfaQur-
banovanıgənclərElayXasıyevvəMəryəmHüseynliəvəzedirlər.
ŞeytanobrazınıisəhərikiheyətdəElmirMehdiyevcanlandırır.
Lirik-psixolojikomediyaruhundayozulantamaşanınquruluşçu

rəssamıNizamiDadaşov,musiqi tərtibatçısı sənətşünaslıq üzrə
fəlsəfədoktoruTelmanQəniyevdir.Plastikelementlərləzənginta-
maşadarəqslərinquruluşçusuisəYusifDadaşovdur.

Həmidə

Tarix-memarlıq abidələrinə qanunsuz 
müdaxilələr aradan qaldırılıb

MədəniyyətNazirliyi
yanındaMədəniİrisin
Qorunması,İnkişafıvə
BərpasıüzrəDöv
lətXidmətiQəbələ
Regionalİdarəsinin
əməkdaşlarıtərəfin
dənAğdaşşəhərində
yerləşəntarixme
marlıqabidələrinə

edilənqanunsuzmüdaxilələrinqarşısınınalınmasıvənəticələ
rininaradanqaldırılmasıməqsədiləmonitorinqhəyatakeçirilib.

Monitorinqzamanıabidələrüzərindəqanunsuzyerləşdirilənrek-
lamlövhələrininobyektsahibləritərəfindənsökülməsitəminolunub.
Dövlət Xidməti bir dahamülkiyyətində və ya icarəsində tarixi

abidələrolanşəxsləriabidələrimizin,eləcədəşəhərlərimizineste-
tikgörünüşününqorunmasınavəgələcəknəsillərəçatdırılmasına
həssasyanaşmağaçağırır.

“Uşaq hüquqları aylığı” ilə bağlı 
maarifləndirici tədbirlər 

Xəbərverdiyimizkimi,AzərbaycanRes
publikasınınİnsanHüquqlarıüzrəMüvək
kili(Ombudsman)tərəfindənhərilolduğu
kimi,buildəUşaqhüquqlarıhaqqında
Konvensiyanın(1989)qəbuledilməsinin
ildönümüərəfəsindəölkəmizdə“Uşaq
hüquqlarıaylığı”(20oktyabr20noyabr)
elanedilmişdi.Aylıqçərçivəsindəböl
gələrdəkimədəniyyətmüəssisələrində
müxtəlifmaarifləndiricitədbirlərkeçirilib.

Şəki RMİ Qax rayon Heydər Əliyev Mər-
kəzindəkeçiriləntədbirdəölkəmizdə,ocüm-
lədənQaxrayonundauşaqhüquqlarınınqo-
runmasıvətəşviqisahəsindəgörülənişlərdən
bəhsedilib.Bildirilibki,uşaqhüquqlarınıntam
təminedilməsi ölkəmizdəbu sahədəhəyata
keçirilən dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir.
Buistiqamətdəhəyatakeçirilənmaarifəndirici
tədbirləruşaqhüquqlarınınefektiv təminivə
təbliğinəxidmətedir.

***

Ağdaş RMİ Ağdaş rayon Heydər Əliyev
Mərkəzində“Uşaqhüquqlarıaylığı”çərçivə-
sindətədbirkeçirilib.

UcarTarix-DiyarşünaslıqMuzeyininəmək-
daşları aylıq çərçivəsində şəhər 2 nömrəli
tamortaməktəbdəolublar.Şagirdlərə“Uşaq
hüquqlarıhaqqında”Konvensiyabarədəmə-
lumatverilib.

***

SabirabadRMİHacıqabulrayonHeydərƏli-
yevMərkəzivərayonUşaqvəAilələrəDəstək
Mərkəzininbirgətəşkilatçılığıiləkeçiriləntəd-
birdə uşaqlara dövlətimiz tərəfindən göstəri-
lənqayğıdan,onlarınailədəvəcəmiyyətdəki
hüquqlarındansözaçılıb.Uşaqhüquqları ilə
bağlımaarifəndiricislaydnümayişolunub,iş-
tirakçılara“Ailədəyaşamaqhəruşağınhaqqı-
dır”adlımaarifəndiricibukletlərpaylanılıb.

***
BiləsuvarRMİBiləsuvarrayonHeydərƏli-

yev Mərkəzində rayon İcra Hakimiyyətinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə mərkəzin
əməkdaşları uşaqlara eksponatlar haqqın-
daməlumatveriblər.BiləsuvarDövlətRəsm
Qalereyası tərəfindən məktəblilərin çəkdiyi
rəsmlərdənibarətsərginümayişolunub.

***

MasallıRMİCəlilabadrayonHeydərƏliyev
Mərkəzivə10saylıkörpələrevinintəşkilatçı-
lığıilə“Rənglərlədoludurdünyamız”mövzu-
sundatədbirkeçirilib.Uşaqlarmərkəzinfilm
otağındacizgifilmiizləyərəkəyləncəlivəma-
raqlızamankeçiriblər.
CəlilabadrayonSabirabadkəndklubunda

“Sənözhüquqlarınıbilirsənmi?”mövzusun-
datədbirkeçirilib.TədbirdəSabirabadkənd
klubunun əməkdaşları, Nizami Məmmədov
adına1vəHəmidTağıyevadına2saylıtam
ortaməktəblərinşagirdləriiştirakediblər.

***
XaçmazRMİSiyəzənrayonHeydərƏliyev

Mərkəzində aylıq çərçivəsində “Mənim hü-
quqlarım”adlıtədbirtəşkiledilib.

***
AğstafaRMİAğstafarayonMərkəziKitabxa-

nasınınUşaqşöbəsində“Azadölkəmizinfidan-
ları”adlıtədbirkeçirilib.Çıxışlardaqeydolunub
ki,uşaqlarsağlamvənormalmühitdəböyümə-
li,gərəklivətəndaşkimiyetişməlidirlər.
Tovuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi

rayon7saylıkörpələrevində “Uşaqlarsağ-
lam gələcəyin təməlidir” adlı tədbir keçirib.
Muzeyinəməkdaşlarıuşaqlarlamaarifəndiri-
cisöhbətləraparıb,onlarınhüquqlarıbarədə
məlumatveriblər.

Hazırladı: N.Məmmədli

Vətəni bütöv edənlərin xatirəsi əziz tutulur

VətənmüharibəsişəhidiElşənƏh
mədlininşəhadətəyüksəlməsinin
ikinciildönümüiləəlaqədarŞəki
RMİninOğuzrayonuüzrənüma

yəndəsiElvinQarayevvərayonunmə
dənimaarifmüəssisələrininrəhbərləri
OğuzşəhərindəkiŞəhidlərxiyabanına
gələrəkonun,həmçininburadauyuyan
digərşəhidlərinməzarlarınıziyarətedib,
xatirələriniehtiramlayadediblər.

***

Kürdəmir RMİ Beyləqan rayon Heydər
ƏliyevMərkəzində “ŞuşasızQarabağ,Qa-
rabağsız Azərbaycan yoxdur!” adlı tədbir
keçirilib.ÇıxışlardaQarabağın,ocümlədən
Şuşaşəhərininzəngintarixindən,mədəniir-
sindən,işğaldövründəməruzqaldığıdağın-
tılardansözaçılıb.Sondadərnəküzvlərinin
ifasındaŞuşanıvəsfedənmahnılarvəvə-
tənpərvərlikruhundakompozisiyalartəqdim
edilib.

***

LənkəranRMİ-nin rəisiŞahinŞahbazovvə
idarənin tabeliyində fəaliyyət göstərən Lən-
kəran Uşaq Rəssamlıq Məktəbinin müəllim
və şagirdləri Vətən müharibəsi şəhidi Rəşad
Məmmədovundoğumgünü iləəlaqədarailə-
siniziyarətediblər.GörüşdəşəhidinRəssamlıq
məktəbində təhsilalmasından,Vətənmühari-
bəsindəgöstərdiyişücaətdəndanışılıb.Sonda
rəssamTərlanSadıqovunçəkdiyişəhidRəşid
Məmmədovunportretiailəsinətəqdimedilib.

Lənkəran rayonunun Viravul kəndində
Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəhid polkovniki
EmilNəzirovunxatirəsinətikilənbulaqkomp-
leksininaçılışıolub.AçılışmərasimindəLən-
kəranŞəhər İcraHakimiyyətininbaşçısıTa-
lehQaraşov,şəhidinailəüzvləri, ictimaiyyət
nümayəndələriiştirakediblər.
Xatırladaqki,BirincivəİkinciQarabağmüha-

ribələrininiştirakçısıolanpolkovnikEmilNəzirov
DSX-ninhərbihelikopterininötənilnoyabrın30-
daXızırayonuərazisində“Qaraheybət”aviasiya
poliqonundaqəzayauğramasınəticəsindəşə-
hidolubvəIIŞəhidlərxiyabanındadəfnedilib.

***
MasallıRMİ-ninCəlilabadrayonüzrənüma-

yəndəsiElnurAtakişiyevvərayonMədəniyyət
Mərkəzinin əməkdaşları Vətənmüharibəsinin
şəhidkapitanıRəşadAbdullayevinailəsinəbaş
çəkiblər.

***
GəncəRMİGəncəşəhərMKS-ninMərkəzi

Kitabxanası“Vətənmüharibəsiədəbiyyatda”
adlıkitabsərgisitəşkiledib.

***

SumqayıtRMİvə“ŞəhidAnalarınaDəstək”
İctimaiBirliyinintəşkilatçılığıiləSumqayıtşə-
hərHeydərƏliyevMərkəzindəbəstəkarLalə
Şirinin44günlükVətənmüharibəsiigidlərinə
həsrolunmuş “Qəhrəmanlıqelegiyası”klipi-
nintəqdimatıkeçirilib.Şəhidailələrininiştirak
etdiyitədbirdəklipinnümayişindənsonraçı-
xışlardinlənilib.Bədiihissədəşəhidvəqazi
övladlarından ibarət “Əmanət”xorkollektivi,
ifaçılarNizamiQuliyevvəPoladQuliyevvə-
tənpərvərruhlumahnılarsəsləndiriblər.Klipin
rejissorvəmontajçısıTeymurBayramovdur.
SumqayıtşəhərMKS-ninMərkəziKitabxa-

nası vəM.Ə.Sabir adına kitabxana filialının
əməkdaşlarıVətənmüharibəsişəhidiVüqar
Məmmədovunailəsiniziyarətedib,qayğıları
iləmaraqlanıblar.

***

Ağstafa RMİ Ağstafa Tarix-Diyarşünaslıq
Muzeyi,AğstafarayonHüseynArifinEv-Mu-
zeyivəşəhər1saylıFolklorklubununbirgə
təşəbbüsü ilə Vətən müharibəsi şəhidi Əli-
heydərHüseynlininxatirəsianılıb.
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fəxri fərmanı və xatirə nişanı ilə təltif olunub
MədəniyyətnaziriAnarKərimovnoyabrın18-dəAzərbaycan
Kinematoqrafçılarİttifaqınınkatibi,kinorejissorOleqSəfərəli-
yevləgörüşüb.

Rejissoru 70 illik yubileyi münasibətilə təbrik edən nazir
onunkinosənətinin inkişafındaxidmətlərini, xüsusilə çoxillik
pedaqoji fəaliyyətini vurğulayaraq, sənətkara ən xoş arzula
rınıçatdırıb.
GörüşdəhəmçininPrezidentİlhamƏliyevinmüvafiqfərmanıilə

yeniyaradılmışAzərbaycanRespublikasıKinoAgentliyiningələ
cək fəaliyyətibarədəfikirmübadiləsiaparılıbvəagentliyinölkə
mizdəkinosənayesinininkişafınatöhfəverəcəyinəəminlik ifadə
olunub.
SondaAnarKərimovyubileyimünasibətiləOleqSəfərəliyevə

möhkəmcansağlığıvəyeniyaradıcılıquğurlarıarzulayıb,Mədə
niyyətNazirliyinin fəxri fərmanıvə“Şuşa–270”xatirənişanını
sənətkaratəqdimedib.
OleqSəfərəliyevsəmimiqəbulavəsənətinəgöstəriləndiqqətə

görənazirAnarKərimovaöztəşəkkürünübildirib.
Qeydedəkki,rejissor,ssenarist,prodüserOleqSəfərəliyevin

filmoqrafiyasında“Əlvida,cənubşəhəri”,“Canlıyayım”,“Kilsə”,
“Müdriklərləsöhbətlər”,“Qorxumağarası”vəs.bədiivəsənədli
ekranəsərləriyeralıb.

Mixail Şvıdkoy Akademik Musiqili Teatrla 
tanış olub

RusiyaFe-
derasiyası
Prezidentinin
beynəlxalq
mədəni
əməkdaşlıq
üzrəxüsusi
nümayən-
dəsiMixail
Şvıdkoyölkə-
mizəsəfəri
çərçivəsində
noyabrın18-
dəAzərbay-
canDövlətAkademikMusiqiliTeatrındaolub.

Teatrındirektoru,ƏməkdarincəsənətxadimiƏliqismətLalayev
qonağasənətocağınıntarixivəfəaliyyətihaqqındaməlumatverib.
Söhbətzamanıikiölkəarasındamədəniəlaqələrdənbəhsolunub,
gələcəkdəteatrlarınyaradıcılıqmübadiləsiiləbağlıtövsiyəvətək
lifərsəsləndirilib.
Mixail ŞvıdkoyAzərbaycanRusiyamədəni əlaqələrinin inkişa

fındaPrezidentİlhamƏliyevinvəBirincivitseprezidentMehriban
xanımƏliyevanın fəaliyyətinixüsusiləvurğulayıb.Bu istiqamətdə
həmçininAzərbaycanınRusiyadakısəfiri,XalqartistiPoladBülbü
loğlununmühümrolununolduğuqeydedilib.
Teatrınmüasirstandartlaracavabverənbinasıilətanışlıqdan

sonraqonaqburadayaradıcıfəaliyyətüçünçoxyüksəksəviyyə
dəşəraitinolduğunudeyib.Qeydedibki,bu,Azərbaycandövlə
tininteatra,sənətə,ümumilikdəmədəniyyətəqayğıvədiqqətinin
bariznümunəsidir.
İxtisascasənətşünasolanprofessorM.Şvıdkoysosialşəbə

kələrvasitəsiləMusiqiliTeatrınfəaliyyətindənxəbərdarolduğu
nudadiqqətəçatdırıbvəkollektivinuğurlarınasevindiyinibil
dirib.

“Xarıbülbül” rəqs müsabiqəsi qaliblərinin 
qala-konserti 

Xəbərverdiyimizkimi,BakıXoreoqrafiyaAkademiyasında
(BXA)ZəfərGününəhəsredilmiş“Xarıbülbül”rəqsmüsabiqə-
sitəşkiledilib.MüsabiqəBXA-nıntamortatəhsil,ortaixtisas
təhsilivəbakalavrpillələriüzrəşagirdvətələbələriarasında
milli,klassikvəmüasirrəqsüzrəkeçirilib.

Müsabiqənin mükafatlandırma mərasimi və qalakonserti
Ü.Hacıbəyli adınaBakıMusiqiAkademiyasınınOpera studiya
sındatəşkiledilib.
Müsabiqəqaliblərinəklassik,millivəmüasirrəqsüzrəI,II,IIIyer

lərindiplomları,eləcədə“Xarıbülbül”,“Simpatiya”,“Münsifər”mü
kafatlarıtəqdimolunub.

BXAnıntədrisişləriüzrəprorektoru,rektorvəzifəsinimüvəq
qətiicraedənƏməkdarartistNailəMəmmədzadəqalibləritəbrik
edib.
Mükafatlandırma mərasimindən sonra “Xarıbülbül” rəqs mü

sabiqəsi qaliblərinin qalakonserti olub. Konsertdə “Qaytağı”,
“Cadugər”, “Ruhunvalsı”, “Zəfər rəqsi”, “Xarıbülbül”, “Qarabağ
Azərbaycandır!”, “Qələbə”, “Odlar yurdu”, “Haradasan?”, “İgid
lər”,“Qartal”,“Küçələrəsusəpmişəm”,“İspanrəqsi”,“Kəpənək”,
“Acaruli”,“Bugecə”,“Zəfərgülü”,“Bizgəlirik”,“Qaval”vəbaşqa
rəqslərtəqdimedilib.

əvvəli səh. 1-də
ŞirinMəlikovamuzeyinözhesabına“Bon

hams”hərracevindənaldığıqızılsırğaların
datəqdimolunduğunudiqqətəçatdırdı.De
diki,sırğalarminavəbasmaqəlib texnika
sındaTəbrizdəhazırlanıb.Özdövründəçox
məşhurolan,ayrıayrımüstəqilelementlər
dənibarətçoxhissəlibunövsırğalardanvar
lıvədəblixanımlaristifadəedib.
Tədbirdəçıxışedənmədəniyyətnazirinin

müavini Sevda Məmmədəliyeva muzeyin
kollektiviniəlamətdaryubileymünasibətilə
təbrik etdi. Bildirdi ki, bu günAzərbaycan
xalçası elmi baxımdan tədqiq edilir, həm
çininxalçalarımızınsorağıdünyanınməş
hur muzeylərindən gəlir. Xalçaçılıq sənəti
Azərbaycan xalqının yaradıcılıq irsinin ən
parlaq nümunələrindəndir və ən qiymətli
maddimədənisərvətidir.Azərbaycanxalça
sənətiözündəxalqınestetikdünyagörüşü
nü, bədii istedadını əks etdirir.Ölkəmizdə
xalça sənətinin inkişaf etdirilməsi və qo
runmasınadövlət tərəfindənxüsusidiqqət
göstərilir.
Sevda Məmmədəliyeva yubiley münasi

bətiləmuzeyinbirqrupəməkdaşınınmədə
niyyətnaziriAnarKərimovunmüvafiqəmri
iləfəxrifərmanlatəltifedildiyinidiqqətəçat
dırdı,kollektivəgələcək fəaliyyətindəuğur
lararzuladı.
Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin

sədri Qənirə Paşayeva xalçada tariximiz,
mədəniyyətimiz,ədəbiyyatımız,zövqümüz
vədüşüncəmizinəksolunduğunudeyərək
busahənininkişafınınəhəmiyyətindənsöz

açdı.Müstəqillikdövründəbusahəyədöv
lətindiqqətvəqayğısındandanışanmillət
vəkilimuzeyinəməkdaşlarınıvəbusahədə
çalışaninsanlarıtəbriketdi.
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Döv

lət Muzeyinin direktoru, Əməkdar mədə
niyyət işçisi Alla Bayramova və “Pasha
Holding”inşöbəmüdiriNazimSəfərovda

çıxışedərəkmuzeyinəməkdaşlarınayubi
leymünasibətilətəbrikləriniçatdırdılar.
Dahasonraqonaqlarmuzeyinkolleksiyası

nayenidaxilolaneksponatlarlatanışoldular.
Qonaqlar sonda yubileyə həsr edilən lo

tereyada iştirakedərəkxalçasənətinədair
müxtəlifsuvenirlərqazandılar.

Lalə Azəri

Xəbərverdiyimizkimi,
ötənhəftəAzərbaycan
vəÖzbəkistanarasın-
dagenişlənənmədəni

əlaqələrçərçivəsindəƏlişir
NəvaiadınaÖzbəkistan
DövlətAkademikOperavə
BaletTeatrınınkollektiviBakı-
daqastrolsəfərindəoldu.

Vokal və balet truppaları, xor
və simfonik orkestrdən ibarət
heyət paytaxtımıza teatrın re
pertuarından iki əsər – “Humo”
baletinivə “Riqoletto”operasını
gətirmişdi.
AzərbaycanDövlətAkademik

Opera və Balet Teatrının səh
nəsində gerçəkləşən hər iki ta
maşa sənətsevərlər tərəfindən
maraqla qarşılandı. İstər özbək
xalqının şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunəsinin balet kimi unikal
və zərif sənət növünə inteqra
siyası, istərsədəvətəniAvropa
olan opera incisinin özbək vo
kalçılarınifasındatəqdimatıma
raqlıvəfərqlizövqünnümunəsi
idi.Buhəmdəonunisbatıidiki,
sənətin,musiqinin,səhnəninim
kanları və təsir gücü onun din
ləyicisi, izləyicisiolanhəryerdə
arzulanandır.
Qonaq kollektiv noyabrın 16

daÖzbəkistanınƏməkdarincə
sənətxadimi,bəstəkarvədirijor
Ənvər Erqaşovun (19542021)
“Humo” baletini (dirijor Əzəm
xanƏhmədov)təqdimetdi.
Qeydedəkki, tamaşanınqu

ruluşçubaletmeysteriGürcüsta
nın Xalq artisti GeorgiAleksid
ze, baletmeysteri Özbəkistanın
Əməkdar artisti Nazimə Həsə
nova,quruluşçurəssamıÖzbə
kistanın Əməkdar mədəniyyət
işçisi Zubaydullo Batırovdur.
Premyerası 2005ci ildə olan
baletəgörəbəstəkarƏ.Erqaşov
2007ci ildəÖzbəkistanın I də
rəcəli Dövlət mükafatına layiq
görülüb.
Tamaşada xeyirlə şərin mü

barizəsindən bəhs olunur. Xe
yir şər qüvvələr üzərində zəfər
çalır. Bir çox Şərq xalqlarının
mifik təfəkküründə olduğu kimi,
özbəklərinfolklorundadaxüsusi
yerəsahibHumo(Humay)quşu
isəxeyirxahlıqvəədalətsimvo
lukimibumübarizəyəyardımçı
olur.
İki pərdədən ibarət romantik

nağıl baletində bütün hadisələ
rin mərkəzində o var – Humo.
Sehrli pəriquş getdiyi hər ye
rə gözəllik, xoşbəxtlik və sevgi
aparır. Axı, o, Yer üzünü dola

şaraqsevgivəsülhüçüntüklə
rini tökürvəyenidənqolqanad
açanaqədəraləmsəadətəqərq
olur. Günlərin bir günü dağları
dolaşıb, uzun yolları qət edən
mahirdulusçuZərgərHumonun
məmləkətinəgəlir.Susonasıki
misəftutanpəriqızlardanbirinə
–Züleyxayaaşiqolur.
Gözəlliyi iləbir çoxlarını hey

ran edən, lakin kimsəyə könül
verməyən Züleyxa da Zərgərə
aşiq olur. Amma onların vüsalı
qısa sürür. Zalım və tamahkar
hökmdarHarundaonagözdi
kib.Odur ki,min cür hiyləyəəl
ataraq o gözəlliyi ələ keçirmək
istəyir. Buna görə bədxah ov
çusu Mənsuru, həmçinin digər
güclərinidəişəqoşur.OnlarZü
leyxanıoğurlayaraqsarayaapa
rırlar.
Ammaədalət zəfərçalır.Dər

vişin köməyi ilə sevgilisini azad
edənZərgərHumonunsehrligü
cüiləbirləşib,səadətlərinəqovu
şurlar.Beləcə,o vaxtdanHumo
firavanlıqvəədalətsimvolukimi
dəəfsanəyədönüb,bütünaşiq
lərinqəlbindəözünəyertutur.
Musiqi iləmövzununmükəm

məl harmoniyası, özbək mil
li rəqs və geyimlərinin baletin
ayrıayrı pərdələrində incəliklə,
özü dəmüxtəlif vaxtlarda, həm
də yerində həlli maraqlı, ecaz
kar bir mənzərə yaradırdı. Mü
rəkkəb xoreoqrafik elementləri,
xüsusən eyni tarazlıqda hərə
kətifadələrdə qüsursuz sinx
ronluq,minimalistyanaşma,xü
susən kütləvi səhnələrdə vahid
nizama xələl gətirməyən temp

dəqiq xoreoqrafik aktın sürəkli
alqışlanmasıilənəticələndi.
Ümumilikdə balet nümunəsi

zərifiyi,ifaçılarınustalığıvəqu
ruluşundamillielementlərinçox
şaxəli sintezi ilə tamaşaçıların
rəğbətiniqazanavəmüasiröz
bək balet sənətinin səviyyəsini
göstərəbildi.

Özbəkistan Dövlət Akademik
OperavəBaletTeatrıkollektivi
ninpaytaxtımızdaikincitamaşa
sı da yaddaqalan oldu. İtalyan
bəstəkarı Cüzeppe Verdinin
məşhur “Riqoletto” operasının
(dirijorDenisVlasenko)tamaşa
sıdasəfərproqramıüçünuğur
luseçimhesabolunabilər.
Əsas partiyaları Özbəkistanın

opera ulduzları – Xalq artistləri
ŞükürQafurovvəRamizUsma
novun ifa etdiyi bu klassik ope
ra nümunəsi (quruluşçu rejissor
RuslanŞerezdanov)özününənə
nəvimövzusu ilə əslində,  azər
baycanlı operasevərlərə çoxdan

tanışdır. Sadəcə, bəlli mövzuya
fərqli səs və ifa texnikalarında
baxmaq müqayisə və fərqlərin
analiziüçündəvacibdir.
“Riqoletto” Verdi yaradıcılığı

nınzirvəsidirvəbizimOperavə
BaletTeatrınınçoxsaylıtamaşa
çıları tərəfindən ən çox sevilən
operalardan biridir. Bumənada
Verdi musiqisinin gözəlliyi və
əzəməti,müğənniləringüclüvə
emosional təsirli səsləri, gözəl
tərtibat və geyimlər tamaşanı
unudulmazedəbildi.
Sənətsevərlərəbəlliolduğuki

mi, operanın əsasını Viktor Hü
qonun“Kraləylənir”əsərininsü
jetxəttitəşkiledir.Bu,acınacaqlı
sonluqla bitən romantik dramdır
vəo,Mantuanınəxlaqsızvəhə
yasız hersoqundan bəhs edir.
Zarafatcıl Riqoletto qızının na
musunutəhqiretdiyinəgörəon
danqisasalmağaçalışır.Qəddar
qisasplanlaşdıranRiqolettoistə
mədənqızınınqatilinəçevrilir.

Tamaşaçılar bəlli hekayənin
özbək vokalçılarının ifadə im
kanlarında təsvirinə qapana və
hadisələrin təsiri altına düşə
bildilər.Buişdəsözsüzki,əsas
partiyaifaçılarıiləyanaşı,ecaz
kar xorun (baş xormeysterÖz
bəkistanınXalqartistiSüleyman
Şadmanov)dapayıazdeyildi.
Qısacası, iki axşamBakı səh

nəsində sənətsevərlər özbək
operavəbaletsənətitəmsilçiləri
ninvalehediciçıxışimkanınama
lik olduğunu gördülər və onların
klassik irsə qatdıqları özəllikləri
alqışladılar.

Həmidə Nizamiqızı

Çoxəsrlik xalça irsimizin 
saxlanc yeri 55 yaşında

Azərbaycan Milli Xalça Muzeyinin yubileyi qeyd olundu

“4.4” Qısa Tamaşalar Festivalı başlayır

MədəniyyətNazirliyivəTeatro.az
sənətportalınıntəşkilatçılığıilə
25-30noyabrtarixindəBakıda
II“4.4”QısaTamaşalarFestiva-

lıkeçiriləcək.

Təşkilat komitəsi festivalın proqramını
müəyyənləşdirib.Festivala təqdimolunan
20dən artıq tamaşadan 12si müsabiqə
proqramına daxil edilib. Bu tamaşaların
6sıBakıda,4ürayonlardafəaliyyətgös
tərəndövlət teatrlarının, 2si isəmüstəqil
teatrların payına düşür. Sənət yarışına
dram teatrları ilə yanaşı, kukla teatrları da
qatılıb.
Bundanəlavə,festivalınproqramındaölkə

ninmüxtəlif teatrlarının repertuarından seçil
miş7müsabiqədənkənartamaşayeralıb.

Builki festivalınözəlliklərindənbiridəmü
sabiqədənkənar proqrama daxil edilmiş xa
ricitamaşadır.SeyrçilərK.Marcanişviliadına
TbilisiDövlətAkademikTeatrınıntəqdimatın
daLevTolstoyuneyniadlı povesti əsasında
“Kreysersonatası”nabaxabiləcəklər.

TamaşalarAkademik Milli Dram,Akade
mik Musiqili, Akademik Rus Dram, Dövlət
Gənc Tamaşaçılar, Pantomima və Kukla
teatrlarındanümayişolunacaq.
Festivalın proqramı yalnız tamaşalarla

bitmir.Teatrmütəxəssislərininustaddərs
ləri, treninqlər və panel müzakirələri də
nəzərdə tutulub.Noyabrın24dəXalqar
tisti, Adana Çukurova Universiteti Dövlət
Konservatoriyasının (Türkiyə) professoru
CahangirNovruzovun “A.P.Çexovun “Ayı”
və “Təklif” qısa pyesləri əsasında əmə
li təhlil üsulunun tətbiqi”mövzulu treninqi
(ADMİU), noyabrın 30da Tbilisi Beynəl
xalqTeatrFestivalınınartdirektoruYeka

terinaMazmişvilivəTbilisiBeynəlxalqTeatr
FestivalınınprodüseriNutsaBurjanadzenin,
habelə K.Marcanişvili adına Tbilisi Dövlət
AkademikTeatrınınbədiirəhbəriLevanTsu
ladzeniniştirakıustaddərsləriilə(Akademik
MusiqiliTeatr)olacaq.

“Humo”nun səhnə sehrindən 
Verdi musiqisinin vokal ecazına

Özbəkistanın balet və opera sənətçilərinin Bakı qastrolundan yaddaşa köçənlər
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№86 (1959)
23 noyabr 2022“Türk ədəbiyyatının inciləri” – 

100 cilddə özbək dilində
Toplunun 16 cildində 

Azərbaycan ədəbiyyatı əks olunub

Türk döv lət lə ri şair və ya zı çı la rı nın öz bək di li nə tər cü mə olun
muş əsər lə rin dən iba rət   “Türk ədə biy ya tı nın in ci lə ri” ad lı 100 
cild lik ki tab lar se ri ya sı Daş kənd də çap edi lib.

Öz bə kis tan da kı Hey dər Əli yev adı na Azər bay can Mə də niy yət 
Mər kə zin dən (AMM) ve ri lən mə lu ma ta gö rə, uni kal nəşr la yi hə
si Öz bə kis tan Pre zi den ti Şav kat Mir zi yo ye vin gös tə ri şi ilə hə ya ta 
ke çi ri lib. Şav kat Mir zi yo yev Türk Şu ra sı nın (2021ci il dən Türk Döv
lət lə ri Təş ki la tı – TDT) 2019cu il okt yab rın 15də Ba kı da ke çi ri lən 
VII Zir və top lan tı sın da irə li sü rü lən tək lif lər əsa sın da “Türk ədə
biy ya tı nın in ci lə ri” ad lı 100 cild li yin ha zır lan ma sı və nəş ri ilə bağ lı 
sə rən cam ver miş di.
ÖzbəkistanYazıçılarBirliyi vəElmlərAkademiyası tərəfindən

hazırlanmış çoxcildlikdə TDT üzvləri Özbəkistan, Azərbaycan,
Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, eləcə də müşahidəçi üzvlər
TürkmənistanvəMacarıstanədəbiyyatınadair629şair,yazıçıvə
mütəfəkkirinəsərləriyeralıb.
Azərbaycan ədəbiyyatındanNizamiGəncəvi, İmadəddinNəsi

mi,MəhsətiGəncəvi,ƏfzaləddinXaqani,MəhəmmədFüzuli,Molla
PənahVaqif,Heyranxanım,Natəvan,SeyidƏzimŞirvani,Mirzə
ƏləkbərSabir,HüseynCavid,CəlilMəmmədquluzadəkimiklas
siklərlə yanaşı,MəmmədSəidOrdubadi,MəhəmmədHadi, Sə
mədVurğun,Mirzəİbrahimov,ƏhmədCavad,SüleymanRüstəm,
Almasİldırım,MikayılMüşfiq,RəsulRza,NəbiXəzri,BəxtiyarVa
habzadə,XəlilRza,Anar,Elçin,SabirRüstəmxanlı,RamizRövşən
–ümumilikdə200əyaxınmüəllifinəsərləritoplam16cilddətəqdim
olunur.ÇoxcildlikdəHeydərƏliyevadınaAMMinAzərbaycanədə
biyyatınadairtərcümələrindəndəgenişistifadəolunub.
Özbəkistandabumöhtəşəmlayihəninərsəyəgəlməsində200

dənçoxtərcüməçi,100dənçoxədəbiyyatşünasvəmətnşünas,
yazıçı,redaktorvərəssamiştirakedib.100cildlik200minnüsxə
tirajla“Özbəkistan”nəşriyyatındaçapolunub.
Noyabrın 22də Özbəkistan Dövlət Şərqşünaslıq Universite

tindətürkdövlətlərininÖzbəkistandakısəfirliklərivəmədəniyyət
mərkəzlərininiştirakıiləlayihəningeniştəqdimatıkeçirilib.
“Türkədəbiyyatınıninciləri”100cildlikkitablarseriyasınınnəşri

qardaşölkənintürkmədəniyyəti,ədəbiyyatınaböyüktöhfəsisayı
lırvəcəmiyyətdəböyükrezonansdoğurub.
Layihənindavametdirilməsi,türkdövlətləriiləyanaşı,bütövlük

dəTürkdünyası,türktoplumlarınınşairvəyazıçılarınındaəsər
lərininnəşrinəzərdətutulub.

Şir van aşıq mək tə bi nin 
gör kəm li nü ma yən də si, 
Əmək dar mə də niy yət iş çi
si Şa kir Ha cı ye vin (1922

1978) ana dan ol ma sı nın 100 
il li yi dir. Kür də mir Re gional 
Mə də niy yət İda rə si (RMİ) 
Kür də mir ra yon Hey dər 
Əli yev Mər kə zin də us tad 
sə nət ka rın yu bi le yi mü na si
bə ti lə təd bir ke çi ri lib.

Nizami Gəncəvi adına Milli
AzərbaycanƏdəbiyyatıMuzeyi
ninAranregionalfilialınınrayon
MədəniyyətMərkəzivəAzərbay
canAşıqlar Birliyi (AAB) ilə bir
gə təşkil etdiyi tədbirdə elm və
mədəniyyət xadimləri, tanınmış
aşıqlar, ictimaiyyət nümayəndə
ləriiştirakediblər.
Muzeyin Aran regional filialı

nınmüdiri,filologiyaüzrəfəlsəfə
doktoru Yaqut Bahadurqızı Şir
vanaşıqmühitininənparlaqnü
mayəndəsiaşıqBilalınlayiqlida
vamçısıolanAşıqŞakirinadının
bugündədillərəzbəriolmasın
dan, sənətinə olan məhəbbət
dəndanışıb.Qeydedibki,Şakir
Hacıyev Şirvan aşığı olsa da,
onunsənətininsorağıölkəmizlə
yanaşı,Dağıstan,OrtaAsiyavə
İranıəhatəedib,məlahətli səsi,
qəlbəyatanzəngulələriiləifaet
diyi aşıq havalarına möhürünü
vurub.
AABnin sədri, Əməkdar elm

xadimi, professor Məhərrəm
Qasımlı Aşıq Şakirin zəmanə
sinin ritmi ilə yaşayıbyaradan
sənətkar olmasından danışıb.
Folklorşünas alim “Mədəniyyət”
kanalında yayımlanan “Sazsöz
axşamı” verilişinin bir neçə bu
raxılışınınbütünlükləAşıqŞaki

rə həsr olunduğunu vurğulayıb.
Deyib ki, respublikanın ən mö
təbər tədbirlərinin, səhnələrinin
bəzəyiolansənətkarelşənliklə
rininənəziz,ənarzulananqona
ğısayılıb.
Kürdəmir RMİnin rəisi Faiq

Xudanlı bildirib ki, Aşıq Şakir
xanəndə kimi də çox sevilib və
onunifaetdiyihavalardamuğam
gəzişmələri,xırdaboğazlar,zən
gulələraşıqhavalarınayeniüs
lub,zənginlik,şirinlikgətirib,eyni
zamanda xanəndələrimiz, mü
ğənnilərimiz onun repertuarın
danbəhrələniblər.
Ulu öndər Heydər Əliyevin

folklorumuzvəaşıqsənətihaq
qında söylədiyi “Yeni əsrə, ye
ni minilliyə biz Qorqud irsinin
bayrağı altında, Qorqud mənə
viyyatını yaşadan insanlar kimi
qədəm qoyuruq” fikirlərini xatır
ladanKürdəmirRayonİcraHaki
miyyətibaşçısınınmüaviniVəsi
ləƏsgərliustadaşığınsənətinin

davamçılarınauğurlararzulayıb.
JurnalistTofiqAbdullayevAşıq

Şakir haqqında görkəmli ziyalı
vəsənətadamlarındantopladığı
xatirələrdənibarətüçkitabərsə
yəgətirdiyinibildirib.
Aşığın nəvəsi, Nəsimi adına

Dilçilik İnstitutunun əməkdaşı,
dosentQətibəMahmudovaçıxış
edərək tədbirin təşkilatçılarına
və iştirakçılara ustad sənətkara
verdikləri dəyərə görə təşəkkü
rünü bildirib. O, babasının xati
rəsinə ithafetdiyi “Yolundüşsə,
bu dünyaya bir də gəl” kitabını

qonaqlaratəqdimedib.
Çıxışlardan sonra Əməkdar

mədəniyyət işçisi, ustad aşıq
Ağamurad Şirvanlı, tanınmış
xanəndəaşıq Əvəzxan Xanki
şiyev, Səfalı Əliyev, Elman Ta
lıstanlı, gənc aşıqlar Qəlbinur
İbrahimli, Elçin Rəşidoğlu mər
hum sənətkarın repertuarından
havalarifaediblər.Tədbirəusta
dınnəvəsi,aşıqBabəkŞakirlinin
ifasında sənətkarın hər zaman
sevəsevə ifa etdiyi, yaddaşlar
da kök salan “Şirvan şikəstəsi”
iləyekunvurulub.

Xal ça xal qı mı zın sə nət zöv qü
nün, dün ya gö rü şü nün gös
tə ri ci lə rin dən he sab olu nur. 
Ta ri xən Azər bay ca nın böl gə

lə rin də xal ça çı lıq spe si fik xü su siy
yət lə ri nə gö rə fərq lə nib, ay rıay rı 
mək təb lər for ma la şıb. Bu mək təb
lər içə ri sin də öl kə mi zin Qa ra bağ 
böl gə si də özü nə məx sus yer tu tur.

Ötənəsrin50ci illərindəQarabağda,
Ağdamda xalçaçılığın inkişafı ilə bağlı
dövlətsəviyyəsindətədbirlərgörülüb,bu
sahənin inkişafı ilə bağlı xüsusi sərən
camdaimzalanıb.Buistiqamətdəgörü
ləcəkişlərxalçaçılıqsənətininsirriniyax
şı bilən Əli Fərruxi Təbrizliyə tapşırılıb.
O,zənginmədəniyyətmərkəzlərimizdən
olanTəbrizdəngəlmişvəxalçasevdalısı
kimitanınırdı.Buyazıdaməşhurxalçaçı
nınömüryolunanəzərsalacağıq.
ƏliFərruxiTəbrizli1928ciildəCənub

AzərbaycanınTəbrizşəhərindədünya
yagözaçıb.Erkənçağlardanxalçaçılıq
sənətinə maraq göstərib. Sonra Təb
rizdəmilli azadlıq hərəkatına qoşulub.
Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdi
yi Milli hökumət süqut etdikdən sonra
(1946)birçoxsoydaşlarımızkimişima
la–Bakıyaüztutub.O,buradadaxal
çaçılıqsənəti iləmaraqlanır.Buistəklə
tanınmışxalçaşünas,XalqrəssamıLə

tif Kərimovun yanına gedir. L.Kərimov
Ə.F.Təbrizlinin xalçaçılıq sahəsində is
tedadınıbəyənirvə“Azərxalça”Birliyin
də işəgötürür.Birmüddətçalışdıqdan
sonrahökumətin tapşırığı iləo,busa
hədəfəaliyyətiniAğdamdadavametdi
rir.Bu regionda xalçaçılığın inkişafı ilə
bağlıhəyatakeçirilənlayihəninicrasına
nəzarətetməyəbaşlayır.
Beləliklə, qısa müddət ərzində Ağ

damda xalçaçılığın inkişafında ciddi
dönüş yaranır. Eyni zamanda burada
Təbriz xalçaçılıq məktəbinin bir sıra
ənənələridətətbiqedilir.Ağdamlıgənc
qızlarƏ.F.Təbrizlininköməyisayəsində
xalçaçılıq sənətinin sirlərinə yiyələnir.
ÇoxkeçmirAğdamxalçaçılıqməktəbi
nin ənənələri ətraf rayonlara da keçir
və bütövlükdəQarabağ bölgəsində bu
sənətininkişafındayenimərhələbaşla
nır...
Qəlbində doğma Təbriz nisgilini ya

şadan xalçaçı duyğularının toxunan
nümunələrə köçürülməsinə nail olur.

NovatorsənətkarolanƏ.F.Təbrizli xal
çaçılıqda çox maraqlı və çətin bir işə
başlayır,ikiüzlügəbətoxuyur.Xalçanın
birüzündəböyükşairimizMəhəmməd
hüseyn Şəhriyarın, o biri üzündə isə
Azərbaycanı Şimal və Cənuba ayıran
Araz çayını təsvir edir. Beləliklə, onun
xalçaçılıqsahəsindəistedadıvədoğma
yurda sonsuzməhəbbəti bənzərsiz bir
sənətəsərininyaranmasınasəbəbolur.
Araşdırmalarda görkəmli xalçaçının

həm də xeyriyyəçi kimi tanındığı bildi
rilir. Qeyd edilir ki, bir gün o öz xalça
dükanının qarşısında dayanıbmış. Bu
zaman “Ay kilim alan, ay kilim alan”
deyədeyəağsaqqalbirkişininona tə
rəfgəldiyinigörür.Bazarıbaşdanbaşa
dolaşan və kilimini sata bilməyən ağ
saqqal çox yorğun halda dükanın qa
bağındankeçir.Ə.F.Təbrizlionunhalına
yanır.Qocanıdükanınaçağırır.Birlikdə
yeməkyeyirlər.Sonrakilimikişidənsa
tınalıb,pulunuödəyir.Qocanıyolasa
landaisə“Ağsaqqal,indibiroğlunkimi

mənbukilimisənəhədiyyəedirəm”de
yərəkmalını özünəqaytarır və pulunu
dahalaledir.
PublisistEldarHəsənliaraşdırmasın

daƏ.F.TəbrizlininAzərbaycanın bir sı
ra yaradıcı insanlarla dostluq əlaqələri
qurduğunuqeydedir.Bildirilirki, tanın
mışşairlərSöhrabTahir,MəmmədAraz,
XəlilRzaUlutürk,BəxtiyarVahabzadə,
Hüseyn Arif, həmçinin Xudu Məmmə
dovvəFamilMehdionunənçoxəlaqə
saxladığı dostları olub. Bundan əlavə,
Mirzə İbrahimov,NərimanHəsənzadə,
CəmilƏlibəyov,eləcədəməşhursənət
adamlarındanLütfəliAbdullayev,Rüba
bə Muradova, Sara Qədimova teztez
onunevindəqonaqolublar.
Sənətdəuğurlarqazanıb,şöhrətires

publikayayayılsada,Təbrizhəsrətionu
birandaolsunrahatburaxmır.Birgün
o,“SovetNaxçıvanı”(indiki“Şərqqapı
sı”)qəzeti redaksiyasınaməktubyazır.
Bildirir ki, Naxçıvan Cənubi Azərbay
canla  həmsərhəddir, Təbrizdənmənə

birovuctorpaqgətizdirinöləndəövlad
larımgözlərimətöksünlər...Ancaqonun
buxahişiniyerinəyetirməkmümkünol
mur.Ömrününsonçağlarındaənböyük
arzusu o vaxt Təbrizdə qalan qardaşı
Hüseyni,bacısıZəhranıvədigərəzizlə
rinigörməkolur.Təbrizhəsrətigücgə
ləndəSöhrabTahiriAğdamadəvətedər
vəonunladərdləşərmiş...
TanınmışxalçaçıeləTəbrizdeyədeyə

1981ci ildə, ömrünün bəhrəli vədəsində
dünyasını dəyişir, Ağdam şəhər qəbiris
tanlığındadəfnolunur.

S.Fərəcov

“Dünyadan köçəndə gözlərimə 
Təbriz torpağı töksünlər...”

Əli Fərruxi Təbriz xalçaçılıq məktəbi ənənələrini Qarabağa gətirib

Bu il dün ya şöh rət li bəs
tə kar Fik rət Əmi ro vun 
ana dan ol ma sı nın 100, 
da hi mu si qi çi nin adı na 

da şı yan 6 nöm rə li On bi ril lik 
in cə sə nət mək tə bi nin isə 60 
il li yi dir. Yu bil yar təh sil oca ğı 
haq qın da ki tab çap olu nub. 

Noyabrın 18də Bakı Şəhər
MədəniyyətBaşİdarəsinintəşki
latçılığıiləAzərbaycanMilliKon
servatoriyasında (AMK) nəşrin
təqdimatıkeçirildi.
Tədbirdə Bakı Şəhər Mədə

niyyət Baş İdarənin rəismüavi
ni Nazim Əliyev, Binəqədi Ra
yon İcra Hakimiyyəti başçısının
müavini Sevinc Süleymanova,
Milli Konservatoriyanın rektoru,
XalqartistiSiyavuşKərimi,bəs
təkarın qızı SevilƏmirova,mu
siqiməktəblərinindirektorlarıvə
musiqisevərləriştirakedirdilər.
Tədbirdə əvvəlcə İncəsənət

məktəbininhazırladığıvideoçarx
nümayişolundu.
Aparıcımusiqişünas,təhsiloca

ğının nəzəriyyə şöbəsinin müəlli
miAytənManafovatədbiriaçaraq
məktəbin tarixindən, tanınmış ye
tirmələrindən danışdı. Bildirdi ki,
İncəsənət məktəbi 60 il bundan
əvvəl yaradılıb. Bu, sadəcə, bir
rəqəmdeyil.Həmdədaimyenilə
şən,nəsildənnəslədəyişənböyük
bir kollektivin, Fikrət Əmirov ənə
nələriniyaşadanlarınhəyatıdır.
AMKnın elmi işlər üzrə pro

rektoru, professor Lalə Hüsey
nova bildirdi ki, kitabın ərsəyə

gəlməsində çox böyük zəhmət
çəkilib:“Yüksəksəviyyədətərtib
edilən nəşrdə məktəbin 60 illik
tarixiətrafıişıqlandırılıb.Kitabın
hazırlanmasında zəhməti olan
hərkəsitəbrikedirəm”.
Konservatoriyanın nəzdin

də Musiqi Kollecinin direktoru,
Əməkdar incəsənət xadimi Na
zimKazımov əlamətdar yubiley
və kitab münasibətilə məktəbin
bütünkollektivinitəbriketdi,işlə
rindəuğurlararzuladı.
Təhsil ocağının direktoru,

Əməkdar müəllimAdilə Yusifova
çıxışında Fikrət Əmirovun həyat

və yaradıcılığından, onun Azər
baycan musiqisinə verdiyi töhfə
lərdənsöhbətaçdı.Kitabhaqqın
da məlumat verən direktor qeyd
etdiki,üçfəsildənibarətolannəşr
də təhsil ocağının yaranması və
fəaliyyəti xronoloji olaraq izlənilir.
Bildirildiki,kitabınhazırlanmasın
da S.Mümtaz adınaAzərbaycan
DövlətƏdəbiyyatvəİncəsənətAr
xivinin materialları, məktəbin sə
nədləri,həmçinindövrimətbuatda
dərcolunmuşməqalələr,eləcədə
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti
xadimlərinin şəxsi materialların
danistifadəolunub.

Adilə Yusifova kitabın ərsəyə
gəlməsindədəstəkverən,zəhmə
ti keçən insanlara incəsənət xa
dimlərinəminnətdarlığınıbildirdi.
Çıxışlardansonrabədiihissə

yə keçildi. Məktəbin şagirdləri
və məzunlarının ifasında kon
sert proqramı təqdim olundu.
Təhsil ocağının “Odlar Yurdu”
rəqs ansamblının ifasında “Ko
roğlu” operasından və F.Əmiro
vun “Gözün aydın” (xoreoqraf
lar Z.İbrahimova, T.Mustafayev)
operettasından rəqslər xüsusilə
alqışlarlaqarşılandı.

Savalan

100 yaşlı bəstəkarın adını daşıyan 
60 yaşlı məktəb

Fikrət Əmirov adına İncəsənət məktəbi haqqında kitab çap olunub

Tanınmış teatr xadimi Natiq Gülməmmədov 
dünyasını dəyişib

Əmək  dar mə  də  niy  yət iş  çi  si, 
ta  nın  mış teatr xa  di  mi Na  tiq 
Gül  məm  mə  dov no  yab  rın 19da 
və  fat edib.

NatiqMəmmədoğluGülməm
mədov 1955ci il iyunun 10da
Naxçıvan MR Şərur rayonunda
anadan olub. 1972ci ildə Qa
rabağlar kənd orta məktəbini
bitirib.19841991ciillərdəAzər
baycanDövlətİncəsənətİnstitu
tununMədənimaarif fakültəsin
dətəhsilalıb.

1973–1979cu illərdəNaxçıvanDövlətMusiqiliDramTeatrın
damüxtəlifvəzifələrdəçalışanNatiqGülməmmədov1980–1988
ci illərdəMusiqili KomediyaTeatrında (indikiAkademikMusiqili
Teatr ) bədii quruluş hissə müdiri işləyib. 1988–1997ci illərdə
AkademikMilliDramTeatrıvə1997–2003cüillərdəMusiqiliKo
mediyaTeatrındabaşinzibatçıvəzifəsindəçalışıb.2003–2010cu
illərdəAkademikMilli DramTeatrında, 2010–2015ci illərdə isə
AzərbaycanDövlətKuklaTeatrındadirektormüavinikimi fəaliy
yətgöstərib.
NatiqGülməmmədov2015–2016cıillərdəAkademikMilliDram

Teatrındadirektormüavini,sonra isəsərəncamçıdirektorvəzifə
sindəçalışıb.SonolaraqAzərbaycanDövlətKuklaTeatrındadirek
tormüaviniolub.2022ciildənyaşıiləəlaqədartəqaüdəçıxmışdı.
Allahrəhməteləsin.

Saz-söz sənətinin ustadı
Kürdəmirdə Aşıq Şakirin 100 illiyi qeyd olunub

BXA-da Xumar Zülfüqarovaya həsr olunmuş xatirə gecəsi 
Ba kı Xo reoq ra fi ya Aka de mi ya sın da (BXA) 
Xalq ar tis ti, gör kəm li rəq qa səxo reoq raf,  pe
da qoq Xu mar Zül fü qa ro va ya (19272017) həsr 
olun muş xa ti rə ge cə si ke çi ri lib.

TədbiriBXAnınortaixtisastəhsilipilləsinindi
rektoruTahirEynullayevaçaraq, iştirakçılarısa
lamlayıb,XumarZülfüqarovanınyetirməsiolaraq
onunlabağlıxatirələrinibölüşüb.
Xumar Zülfüqarovanın digər yetirmələri –

müəllimŞəlaləSəfiyeva,Millivəmüasirrəqska
fedrasınınmüdiri,XalqartistiCəmiləBayramova,
İncəsənətGimnaziyasinın klassik rəqsmüəllimi
Natella Həsənova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru, xoreoqrafAfaqHüseynova unudulmaz
müəllimləri barədə xoş təəssüratlarını bölüşüb
lər.

Daha sonra görkəmli rəqqasənin fəaliyyəti,
onundərszamanıtələbələrəsənətinincəliklərini
öyrətməsi, gürcü kinematoqrafiyasının istehsalı
olan “Mamluk” filmində canlandırdığıŞərq qızı
nınrəqsivideoçarxşəklindənümayişetdirilib.
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23 no yabr 1923 – Ya zı çı, şair, jur na list Əm rah Ba la oğ lu Əm-
ra hov (1923–1988) Ba kı nın Kür də xa nı kən din də ana dan olub. 
Ki tab la rı: “Ürək və tən üçün dö yü nən də”, “Ul duz lar ge cə par lar”, 
“Dağ bə növ şə si” və s.

23 no yabr 1927 – Ta rix çi, şərq şü nas, pro fes sor Əh məd Əh-
məd oğ lu İs gən də rov (1927– 2017) Ba kı nın Mər də kan kən-
din də do ğu lub. Mosk va da ya şa yıb, SS Rİ EA-nın Ümu mi Ta rix 
İns ti tu tun da baş el mi iş çi, di rek tor müavi ni, “Ta rix mə sə lə lə ri” 
jur na lı nın baş re dak to ru iş lə yib. Ru si ya nın Əmək dar elm xa di-
mi, Ru si ya EA-nın müx bir üz vü olub.

23 no yabr 1936 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı-dra ma turq, pro-
fes sor Aq şin Əli sət tar oğ lu Ba ba yev (1936 – 10.6.2020) Ba kı-
da ana dan olub. Türk ədə biy ya tı na dair təd qi qat la rın, “Ay rı lıq”, 
“Dün ya nın axı rı” və s. ki tab la rın, tər cü mə lə rin müəl li fi  dir.

23 no yabr 1937 – Əmək dar ar tist Zem fi  ra Nə ri man qı zı Qu li-
ye va (1937 – 3.11.1997) Gən cə şə hə rin də ana dan olub. 1963-
cü il dən Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb.

23 no yabr 1948 – Da hi bəs tə kar, pub li sist, pe da qoq, SS Rİ 
Xalq ar tis ti Üze yir Əb dül hü seyn oğ lu Ha cı bəy li (18.9.1885 – 
1948) və fat edib. Azər bay can pro fes sional mu si qi si nin ba ni si, 
mü səl man Şər qin də ilk ope ra nın (“Ley li və Məc nun”, 1908), ilk 
ope ret ta nın (“Ər və ar vad”, 1910) müəl li fi  dir. Azər bay can EA-nın 
aka de mi ki olub.

23 no yabr 1999 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı, 
gör kəm li teatr və ki no akt ri sa sı Ley la Ağa lar qı zı Bə dir bəy li 
(8.1.1920 – 1999) və fat edib. “Sə bu hi”, “Ar şın mal alan” (1945), 
“Dər viş Pa ri si part la dır” və s. fi lm lər də çə ki lib.

24 no yabr 1906 – Ədə biy yat şü nas Əli Na zim (Ələk bər Mah-
mud oğ lu Mah mud za də; 1906 – 23.8.1941) Təb riz də do ğu lub. 
Rep res si ya qur ba nı olub.

24 no yabr 1922 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Rə hi lə Mux tar qı zı 
Cab ba ro va (1922 – 2.12.2002) Tifl  is də do ğu lub. Ope ra və Ba let 
Teat rı nın so lis ti olub, Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də 
dərs de yib.

24 no yabr 1924 – Rəs sam, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Və ci-
hə Əli qı zı Sə mə do va (1924 – 24.10.1965) ana dan olub. Ta nın-
mış şəx siy yət lə rin port ret lə ri nin, mən zə rə və te ma tik tab lo la rın 
müəl li fi  dir.

24 no yabr 1934 – Azər bay can Döv lət Teatr Mu ze yi nin açı lış 
mə ra si mi ke çi ri lib. Azər bay can Döv lət Mu ze yi nin mü va fi q şö bə-
si nin ba za sın da ya ra dı lan mu ze yə ta nın mış teatr xa di mi Ağa kə-
rim Şə ri fov di rek tor tə yin olun muş du.

24 no yabr 2001 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, akt yor, sirk 
us ta sı Si ya vuş Məm məd oğ lu Şə fi  yev (1.9.1937 – 2001) və fat 
edib. “Əh məd ha ra da dır?”, “Uşaq lı ğın son ge cə si” və s. fi lm lər-
də çə ki lib.

25 no yabr 1909 – Əmək dar ar tist Fa teh Mir zə Möh sün oğ lu 
Fə tul la yev (1909 – 4.5.1983) Lən kə ran da ana dan olub. Mu-
si qi li Ko me di ya, Aka de mik Dram və  di gər  teatr lar da ça lı şıb, 
“Ögey ana” (Arif), “Bir mə həl lə li iki nə fər” və s. fi lm lər də çə-
ki lib.

25 no yabr 1913 – Me mar, Əmək dar in şaat çı Nəs rul la Ya qub 
oğ lu Kən gər li (1913-1991) ana dan olub.

25 no yabr 1918 – Xalq ya zı çı sı, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
İm ran Ha şım oğ lu Qa sı mov (1918 – 20.4.1981) Ba kı da do ğu-
lub. “Uzaq sa hil lər də” (H.Se yid bəy li ilə bir gə) po ves ti, “Dairə-
ni ge niş lən di rin”, “Sən nə üçün ya şa yır san?”  pyes lə rin və s. 
əsər lə rin, ki nos se na ri lə rin (“İn san məs kən sa lır”, “Onun bö yük 
ürə yi”) müəl li fi  dir. Ya zı çı lar İt ti fa qı nın bi rin ci ka ti bi (1975-1981) 
olub.

25 no yabr 1935 – Əmək dar ar tist, xa nən də Qa ra xan İm ran 
oğ lu Beh bu dov (1935 – 17.11.2020) Ağ dam ra yo nu nun Əfət li 
kən din də ana dan olub.

25 no yabr 1994 – Xalq ar tis ti Mə həm məd İs ma yıl oğ lu Bur-
cə li yev (25.4.1914 – 1994) və fat edib. Gən cə Döv lət Dram Teat-
rı nın akt yo ru olub, teatr da di rek tor iş lə yib, ta ma şa la ra qu ru luş 
ve rib. Film lər də çə ki lib.

Dünya
23 no yabr 1875 – Rus ya zı çı sı, sə nət şü nas, pub li sist, ic ti mai-

si ya si xa dim Ana to li Va sil ye viç Lu na çars ki (1875-1933) ana dan 
olub.

23 no yabr 1933 – Pol yak bəs tə ka rı və di ri jo ru Kşiş tof Pen-
de res ki (Krzysz tof Pen de rec ki; 1933 – 29.3.2020) ana dan olub.

24 no yabr 1632 – Ni der land fi  lo so fu, ra siona lizm cə rə ya nı nın 
ta nın mış nü ma yən də si Be ne dikt Spi no za (Be ne dic tus de Spi-
no za; 1632–1677) ana dan olub.

24 no yabr 1888 – Ame ri ka psi xo lo qu və ya zı çı sı, prak tik 
psi xo lo gi ya üz rə məş hur ki tab la rın müəl li fi  Deyl Kar ne qi (Da le 
Brec ken rid ge Car ne gey; 1888-1955) ana dan olub.

24 no yabr 1934 – Gör kəm li Ru si ya (al man əsil li) bəs tə ka rı, 
piano çu və mu si qi nə zə riy yə çi si Alf red Şnit ke (1934-1998) ana-
dan olub.

 
25 no yabr 1562 – İs pan ya zı çı-dra ma tur qu, şair Lo pe de Ve-

qa (Fe lix Lo pe de Ve ga y Car pio; 1562–1635) ana dan olub.
25 noyabr 1889 – Türk yazıçı-dramaturqu Rəşad Nuri 

Güntəkin (1889–1956) anadan olub. “Çalıquşu”, “Dodaqdan 
qəlbə”, “Yarpaq tökümü” və s. romanları əsasında populyar 
fi lmlər çəkilib.

Hazırladı: V.Orxan

23-25 noyabrXatirə təqvimi

Sə nət hə ya tı nı bü tün lük-
lə ona həsr edən lə ri 
ya şa dır. Xalq ar tis ti 
Ya şar Nu ri (3.9.1951 

–22.11.2012) də 61 il lik 
ömür pa yı nın 50 ili ni 
se vib-seç di yi akt yor-
luq sə nə ti nə həsr et di. 
Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nın 
hər mə qa mın da pe-
şə si ni ali sə viy yə də 
təq dim et di yi nə 
gö rə dün ya sı nı 
də yiş dik dən son ra 
da qəlb lər də, 
dü şün cə lər də 
ya şa yır, unu dul-
ma yıb. Sə nət ka rı 
və fa tı nın 10-cu 
il dö nü mün də 
yad edi rik.

Ru si ya lı pub li sist Qri qo ri Lan-
dau “Sə nət həm söh bə tin sus-
du ğu dialoq dur” de yir. Us tad 
akt yor Ya şar Nu ri nin ya rat dı-
ğı dra ma tik, ko mik ob raz lar da 
dü şün cə lə ri miz də ya şat dı ğı mız 
müasir lə ri miz dir, həm söh bə ti-
miz dir. 

11 ya şın dan səh nə yə çı xan, 
“ilk müəl li mim də, us ta dım da 
atam olub” de yən sə nət aşi qi 
teatr, ki no fəaliy yə tin də özü nü 
mil yon la ra sev dir mə yi ba ca rıb. 
Yer li və xa ri ci dra ma turq la rın 
əsər lə ri əsa sın da ha zır la nan 
ta ma şa lar da is te da dı nı, ba ca-
rı ğı nı təs diq lə yən akt yor səh nə 
fəaliy yə ti nin il kin mər hə lə sin-

dən eti ba rən ki ne ma toq raf-
çı la rın da diq qə ti ni 

çə kib.  

“Azə r  bay -
can fi lm” Ki nos tu di-

ya sın da is teh sal olu nan 
“Dörd ba zar gü nü” fi l min də de-
büt ro lu nu (Sey ran) oy na yan 
akt yor bun dan son ra ar dı cıl 
ola raq fi lm lə rə də vət alıb, 50-
yə ya xın ek ran əsə rin də çə ki lib. 
Həm çi nin ki nos tu di ya nın nəz-
din də fəaliy yət gös tə rən dubl-
yaj stu di ya sın da 20-yə ya xın 
yer li (“Öl səm... ba ğış la” – Mü dir 
(ro lu ifa edən To fi q İs ma yı lov), 
“Al ma al ma ya bən zər” – Meh-
di (Fa zil Sa la yev), “Bağ möv-
sü mü” – Cab bar  (Mir zə Ba-
ba yev), “Ev lən mək is tə yi rəm” 
– Şa mil (Şa mil Sü ley man lı) və 
s.), on lar la xa ri ci ki no per so naj-
la rı nı us ta lıq la səs lən di rib.

İlk də fə “Ba kı da kü lək lər əsir” 
fi l min də (1974) əs gər (Cey hun 
Mir zə yev) ro lu nu səs lən di rən 
Ya şar Nu ri, həm çi nin “Sehr li çı-
raq” (Ya şik), “Qur ba nə li bəy” 
(Qur ba nə li bəy), “Ki ta bi-Də də 
Qor qud. Ba sat və Tə pə göz” 
(Tə pə göz) ani ma si ya fi lm lə rin də 
per so naj la rı ifa də li sə si ilə ki çik-
yaş lı ta ma şa çı la ra təq dim edib.  

Teatr fəaliy yə tin də ol du ğu ki mi, 
hər bir ki no ob ra zı ilə də pe şə-
kar lı ğı nı təs diq lə yən xa rak ter lər 
us ta sı bir il də 2, bə zən 3 bə dii 
fi l mə çə ki lib, həm çi nin “Mo za lan” 
ki no jur na lı nın 20-dən çox bə dii 
sü je tin də ma raq lı rol lar ya ra dıb. 
“Mo za lan” fi lm lə rin də oy na dı ğı 
mü dir (“Ye ni iş üsu lu”), bal dı zoğ lu 
(“Bal dı zoğ lu”), sər ni şin (“Zər bə”), 
sər xoş (“Kö mək”) ki mi rol la rı ilə 
qey ri-nor mal xü su siy yə tə ma lik 
in san la rın gü lüş və təəc cüb do-
ğu ran cə hət lə ri ni tən qid hə də fi  nə 
çe vi rib, dav ra nış və dü şün cə lə ri ni 
nə sil lə rin mü ha ki mə si nə ve rib. 

Ki no fəaliy yə ti nin il kin mər hə-
lə sin də so sial möv zu lu fi lm lə rə 
(geoloq Mər dan – “Bi zi dağ lar-
da ax ta rın”, Rauf – “Me zo zoy 
əh va la tı”, Na zim za də – “Şey tan 
göz qa ba ğın da”, Bə şir – “Mu si qi 
müəl li mi” və s.) də vət alan akt yor 
təd ri cən dra ma tik (Kər bə la yı Cə-

fər – “Qəm pən cə rə si”, Mə-
şə di Oruc – “O 

dün ya dan 
sa lam”, Mah mud – 

“Qətl gü nü” və s.), ko mik (İs-
ra fi l – “Bə yin oğur lan ma sı”, Ma-
kin toş – “Yol əh va la tı”, Məm məd 
– “Lə ti fə”) ek ran per so naj la rı ilə 
müəl lif akt yor möv qe yin dən çı xış 
edib, cə miy yə ti na ra hat edən va-
cib mə sə lə lə ri, in sa ni mü na si bət-
lə ri ya ra dı cı lıq me ya rı na çe vi rib.  

Əmək dar ar tist Nə ci bə Hü-
sey no va nın söz lə rin də akt yo-
run ya ra dı cı lıq üs lu bu nu iz lə yi-
rik: “Ya şar Nu ri nin oyu nu nu hə lə 
tə lə bə olar kən, rus dra ma tur qu 
Alek sandr Ost rovs ki nin “Gü nah-
sız mü qəs sir lər” əsə ri əsa sın da 
ha zır la nan ta ma şa da kı Nez na-
mov ro lun da gör müş düm. Çox 
cid di dra ma tik rol oy na yır dı. On-
dan bir kurs aşa ğı da oxu yur dum. 
Hə mi şə yu xa rı kurs tə ləb lə ri nin 
ta ma şa la rı na ge dib ba xır dıq. 
Son ra lar Ya şar Nu ri nin ko mik 
rol la rı nı da gör düm. Hər bir ro lu-
nu iç dən və inan dı rı cı oy na yır dı. 

Ki no da ilk də fə “Tən ha na rın 
na ğı lı” fi l min də Mər can ro lu-
nu oy na mı şam. Ya şar Nu ri bu 
fi lm də Qu bad ro lun da çə ki lir-
di. Onun la oy na maq ra hat ol-
sa da, tə rəf-mü qa bil ol maq bö-
yük mə su liy yət dir. Cid di li yi ilə 
ya na şı za ra fat la rı da olur du. 

Güc lü yu mor his si nə 
ma lik ol ma sı, ba mə zə-
li yi is tər-is tə məz ro lu mu 
ya rat ma ğa kö mək edir, 
mə nə sti mul ve rir di. Fa-
si lə za ma nı söh bət edir-
dik. Bir dən gö rür düm ki, 
ro la ke çid al dı. Söz lə-
rin dən, mətn dən ba şa 
dü şür düm ki, söh bət əs-
na sın da be lə, ro lu məşq 
edir və mə ni də ro la ha-
zır la yır. Mən də dər hal 
onun ar dın ca ge dib rep-
li ka lar ve rir dim. Be lə cə, 
çə ki liş dən əv vəl ra hat, 
sər bəst şə kil də məşq 

edir dik. Epi zod lar da tə bii, sə mi mi 
alı nır dı. Ümu miy yət lə, onun la  iş-
lə mək çox ra hat idi...”.

Ki no xa rak ter lə ri yad daş la-
ra həkk edir, dü şün dür dü yü nə 
gö rə də ya şa dır. Ya şar Nu ri nin 
ma raq lı, ori ji nal ek ran ob raz la rı 
yad daş lar da iz sa lan, ki no nun 
özü nü ya şa dan per so naj lar dır. 
Əsl sə nət kar qüd rə ti də ya ra dı-
cı lıq da dü şün cə lə rə ha kim kə sil-
mək, sə nə tin üs tün lü yü nü dö nə-
dö nə sü but et mək dir. Ya şar Nu ri 
bü tün dövr lə rin eh ti yac du yu lan 
sə nət ka rı idi. Bu na gö rə də teatr, 
ki no fəaliy yə ti ilə pa ra lel ola raq 
də vət al dı ğı te le vi zi ya ta ma şa la-
rı ilə də uğu ru na uğur qat dı, bir 
da ha xal qın se vim li si nə çev ril di. 

Akt yo run 70-80-ci il lər də te le-
vi zi ya ta ma şa la rın da oy na dı ğı 
Gö yüş (“Ki şi lər”), Mais (“Yol lar 
gö rü şən də...”), Hə sə na ğa (“Göz 
hə ki mi”), Sur xay za də (“Ev lə ri 
kön də lən yar”), Əli bəy (“Or dan-
bur dan”), 11 per so naj (“Qon şu 

qon şu ol sa”), 4 per so naj 

(“Ac hə-
rifl  ər”) və di gər rol la rı göz 

önün də can lan dıq ca Ya şar Nu ri 
sə nə ti nin nu run dan hər evə, hər 
oca ğa bu gün də pay bö lün dü yü 
bir da ha təs di qi ni ta pır. Pe şə kar 
re jis sor lar la tək rar-tək rar ça lı-
şan akt yo run ya ra dı cı lı ğı sü but 
edir ki, re jis sor lar onu se və rək 
fi lm lə ri nə, ta ma şa la rı na də vət 
edib, əmin lik lə rol ve rib lər. 

Mən bə lə rin bi rin də Xalq ar tis ti, 
re jis sor Ra miz Hə sə noğ lu nun 
akt yor haq qın da söy lə dik lə ri diq-
qə ti mi zi çə kir: “Ya dı ma gəl mir ki, 
mən han sı sa ye ni bir işi baş la-
yan da Ya şar gö zü mün qa ba ğı na 
gəl mə sin. Hət ta Ya şa rın hə yat da 
ol ma dı ğı vaxt lar da be lə, is tər-is-
tə məz onun akt yor mə ha rə ti ba-
rə də dü şü nə rək ona hə mi şə rol 
ver mək is tə mi şəm...”.  

Ko mik rol lar ifa çı sı ki mi yad-
da qa lan akt yo run is tər ki no da 
(Mah mud – “Qətl gü nü”, Asim 
Əli ye viç – “Nə gö zəl dir bu dün-
ya...” və s.), is tər sə də te le vi zi-
ya ta ma şa la rın da (Qəh rə man – 
“Kök dən düş müş piano”,  El çin 
– “Sən dən xə bər siz” və s.) oy-
na dı ğı dra ma tik ob raz lar, sö zün 
əsl mə na sın da, hə yat mək tə bi-
nə çev ri lir, in san mə nə viy ya tı nı 
təd qiq edir. Onun per so naj la rı 
ədə bi əsər lə rin məz mun yü kü nü 
bö yük mə su liy yət və qə tiy yət lə 

üzə rin də da şı maq la möv zu nun 
də rin li yi nə va rır, ta ma şa çı nı mü-
hi tin ab-ha va sı na sa la raq əsə rin 
ide ya sı nı, məz mun də rin li yi ni ci-
la la yır, dü şün dü rür. 

İn san xa rak te rin də nə zə rə 
çar pan ca hil lik və çıl ğın lıq onun 
dün ya gö rü şü nün ba riz nü mu nə-
si, prob lem lə rin baş lan ğı cı dır. 
Məhz bu mə nan da in cə sə nə tin 
və sə nət ada mı nın hə yat ha di-
sə lə ri ni təh lil edə rək (ya ra dı cı-
lıq da) ni za ma sal maq da ro lu 
əvəz siz dir. Ya şar Nu ri nin də 
ki no da, te le vi zi ya ta ma şa la rın-
da can lan dır dı ğı per so naj la rın 
təf si rin də meş şan (Qur ba nə li 
bəy), sər xoş (And rey Bus lay), 
özün dən müş tə beh (Da da şov), 
xud bin (Qur ba nov) xa rak ter-
lər qı na nıl dı, ailə də, məişət də, 
ümu miy yət lə, cə miy yət də ak tual 
olan möv zu lar təh lil edil di, tə-
zad lı in san xa rak ter lə ri fo nun da 
hə yat mə sə lə lə ri nin qə liz ləş mə, 
mü na si bət lə rin mü rək kəb ləş mə 
sə bəb lə ri açıq lan dı.            

Əmək dar in cə sə nət xa di mi, 
ki no re jis sor El xan Cə fə ro vun 
xa ti rə lə ri akt yo run ro la və tə rəf-
mü qa bil lə ri nə olan mü na si bə ti ni 
izah edir: “Ya şar Nu ri ilə ilk sə-
nət gö rü şüm “Şir ev dən get di” fi l-
min də olub. An caq fi lm dən əv vəl 
onun la ta nış idim. Çün ki anam 
Mailə xa nım hə lə ki çik yaş la rım-
dan mə ni ra dioya, te le vi zi ya ya 
apa rır dı. Ora da Ya şar müəl lim lə 
tez-tez rast la şır dım. Bu na gö rə 
mən onun gö zün də axı ra ki mi 
elə ki çik El xan ki mi də qal dım.  

İl lər öt dü, biz “Təx ri bat” fi l-
min də bir də gö rüş dük. Film də 
Ya şar Nu ri nin oy na dı ğı Rə hi-
mov la dialoq da ol du ğum bir 

səh nə var. 

Çə ki li şə az qal mış Ya şar 
müəl lim de di ki, sə ni gül dü rə-
cəm, ro lu nu oy na ya bil mə yə cək-
sən. Mən isə ona, ro lu ma tam 
ha zı ram və cid di li yi mi poz ma-
ya cam, de dim. Biz mərc gəl dik. 
Mən qa pı dan içə ri gi rən də Ya şar 
müəl li min üzün də mə zə li ifa də-
lə ri gö rüb özü mü sax la ya bil mə-
dim və gül düm. Tə bii ki, mər ci 
uduz dum. El dar müəl lim (re jis sor 
El dar Qu li yev – red.) mə nə bərk 
əsə bi ləş di.  Növ bə ti dubl çə ki lən-
də Ya şar müəl lim ta ma mi lə fərq li 
mi mi ka da ye nə mə ni gül dür dü. 
El dar müəl lim bu də fə də mə nə 
əsə bi ləş di. Üçün cü dubl da Ya şar 
müəl lim dən xa hiş et dim ki, El dar 
müəl lim dən uta nı ram, xa hiş edi-
rəm, mə ni gül dür mə yin, çə ki liş 
alın sın. O, çox is te dad lı ol maq la 
ya na şı, hə yat se vər, çıl ğın in san 
idi. Cid di at mos fer də be lə za ra-
fa tın dan qal mır dı və mü hit də gö-
zəl əh val-ru hiy yə ya ra dır dı.  

Ki nos tu di ya da gö rü şən də hər 
də fə mə nə de yir di ki, Cə fə rov, 
ölüb ge də cəm, am ma sən mə ni 
çək mə din. Mən də ona, nə vaxt 
fi lm çək səm, müt ləq si zi çə kə-
cə yəm, de yir dim. Təəs süfl  ər ol-
sun ki, onun la bir fi lm də iş lə mək 
alın ma dı. Dü şü nü rəm ki, in di 
hə yat da ol say dı, Ya şar müəl li-
mə müt ləq tam cid di bir ob raz 
ve rə cək dim...”.  

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Ba kı da do ğu lan və mu si qi 
təh si li alan məş hur bəs tə kar, 
di ri jor, pe da qoq, Ru si ya Fe-
de ra si ya sı nın və SS Rİ-nin Xalq 
ar tis ti Mu rad Kaj la yev Da ğıs-
ta nın can lı əf sa nə si dir. 

Azər bay can pay tax tın da – əs-
lən Da ğıs ta nın Lak ra yo nu nun 
Ku mux kən din dən olan hə kim lər 
Ma qo med və Ye le na Kaj la yev-
lə rin ailə sin də dün ya ya gə lən 
Mu rad Kaj la yev pe şə kar mu si qi-
də ilk nailiy yə ti ni bu ra da qa zan-
dıq dan son ra sə nət öm rü nü əc-
dad la rı nın və tə ni nə həsr edib, o 
cüm lə dən Da ğıs ta nın ilk mil li ba-
le ti nin (“Dağ lı qı zı”) müəl li fi  olub.

No yab rın 18-də Ma haç qa la-
da kı Da ğıs tan Mil li Mu ze yin də 
Mu rad Kaj la ye və həsr olun muş 
daimi eks po zi si ya nın açı lı şı ke-
çi ri lib. Mə ra sim də 91 yaş lı sə-
nət kar özü də iş ti rak edib.

“La yi hə tək cə bəs tə ka rın hə yat 
və ya ra dı cı lı ğı ilə ya xın dan ta nış-
lı ğa de yil, həm çi nin Da ğıs ta nın 
mu si qi mə də niy yə ti ta ri xi haq qın-
da bir çox mə qam la rı öy rən mə yə 
im kan ve rir” – Da ğıs tan Mə də-
niy yət Na zir lı yi nin eks po zi si ya ilə 
bağ lı mə lu ma tın da de yi lir. 

“Mən bü tün hə ya tı mı Da ğıs-
ta na həsr et mi şəm. İs tər dim ki, 
bu ra gə lən in san lar Kaj la yev lə-
rin ru hu nu hiss et sin lər. Çün ki 
bu, sa də cə, bir sər gi de yil, elə cə 
də bi zim nə sil haq qın da ki çik bir 
xa ti rə dir”, – de yə Mu rad Kaj la-
yev bil di rib.

Mə ra sim də Da ğıs ta nın mə də-
niy yət na zi ri Za re ma Bu ta ye va 
diq qə tə çat dı rıb ki, mu zey də ki 
ən də yər li eks po nat lar ara sın-

da bəs tə ka rın şəx si ro ya lı, Da-
ğıs ta nın ilk mil li ba le ti – “Dağ lı 
qı zı”nın (1968) par ti tu ra sı nın 
ori ji na lı, Kaj la ye vin ta ri xi fo to la rı, 
bəs tə ka ra ve ril miş müx tə lif hə-
diy yə lər var.

Mu rad Kaj la yev 1931-ci il yan-
va rın 15-də Ba kı da do ğu lub. 
Ü.Ha cı bəy li adı na Azər bay can 
Döv lət Kon ser va to ri ya sın da (Ba-
kı Mu si qi Aka de mi ya sı) ali təh sil 
alıb. Son ra lar Ma haç qa la ya kö-

çüb. Mu si qi dən dərs de yib, Da-
ğıs tan Ra diosu Sim fo nik or kest-
ri nin baş di ri jo ru, Da ğıs tan Döv lət 
Fi lar mo ni ya sı nın bə dii rəh bə ri 
olub, özü nün ya rat dı ğı “Qu nib” 
an samb lı na rəh bər lik edib. Da ha 
son ra Mosk va ya də vət olu nub, 
1989-cu il dən 2007-ci ilə dək Mər-
kə zi (Ru si ya) Te le vi zi ya və Ra-
diosu nun Aka de mik or kest ri nə 
rəh bər lik edib. Öm rü nün ahıl ça-
ğın da və tə ni Da ğıs ta na qa yı dıb. 

2008-ci il də Ma haç qa la da özü-
nün in cə sə nət mək tə bi ni ya ra dıb. 

Maest ro dün ya nın müx tə lif 
şə hər lə rin də kon sert proq ram-
la rın da iş ti rak edib. 2014-cü il də 
gənc li yi nin şə hə ri Ba kı da – Azər-
bay can Döv lət Fi lar mo ni ya sın da 
ya po ni ya lı piano çu Çi sa to Ku-
su no ki ilə bir gə kon sert proq ra-
mı ve rib. Sə nət kar 2016-cı il də 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sə rən-
ca mı ilə Azər bay ca nın “Dost luq” 
or de ni nə la yiq gö rü lüb.

2018-ci il sent yab rın 21-də 
Hey dər Əli yev Sa ra yın da Mu rad 
Kaj la ye vin müəl lif ge cə si ke çi-
ri lib. “Pro fes sional səh nə də ilk 
əsə rim 68 il əv vəl – 12 yan var 
1950-ci il də Ba kı da səs lə nib. 
Gənc li yi mi, unu dul maz pe da-
qoq və va li deyn lə ri mi qay ta ra 
bil mə səm də, mu si qi daim gənc 
və əbə di ya şar dır. Qis mə ti mə 
Azər bay can da do ğul maq, bu ra-
da təh sil al maq xoş bəxt li yi nə sib 
olub. Təh si li mi bi tir dik dən son ra 

ata və ba ba la rı mın və tə ni olan 
Da ğıs ta na dö nüb ora da res pub-
li ka nın mu si qi si nə öz töh fə lə ri mi 
ver mək də da vam et dim. Bu gün-
kü kon ser tim doğ ma Azər bay-
ca na min nət dar lıq işa rə si dir”, 
– de yə o, müəl lif ge cə sin də bil-
dir miş di.

Qeyd edək ki, M.Kaj la ye vin 
əsər lə ri ara sın da Azər bay can 
mo tiv li nü mu nə lər də var. Onun 
“Ba kı haq qın da xa ti rə lər” əsə ri 
ilk də fə Ni ya zi nin di ri jor lu ğu ilə 
1956-cı il də Da ğıs tan da ifa edi-
lib. 1980-ci il də bəs tə kar Ni za-
mi nin “Xos rov və Şi rin” poema-
sı nın mo tiv lə ri üz rə “Sim fo nik 
fres ka lar”ı ər sə yə gə ti rib.

Dər bənd də ki Azər bay can 
Dram Teat rı da M.Kaj la ye vin ya-
ra dı cı lı ğı na mü ra ciət edib. 2022-
ci il də teatr da bəs tə ka rın “Va li-
də” ope ret ta sı səh nə yə qo yu lub. 
Ta ma şa ya Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Ope ra və Ba let Teat-
rı nın baş re jis so ru, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Ha fi z Qu li yev 
qu ru luş ve rib. Bəs tə kar ope ret-
ta nı hə yat yol da şı Va li də Kaj la-
ye va ya (2022-ci il də dün ya sı nı 
də yi şib) həsr edib.

V.Ka mal

Yaşar  Nuri  sənətinin  nurulə ona həsr edən lə ri 
ya şa dır. Xalq ar tis ti 
Ya şar Nu ri (3.9.1951 

–22.11.2012) də 61 il lik 
ömür pa yı nın 50 ili ni 
se vib-seç di yi akt yor-
luq sə nə ti nə həsr et di. 
Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nın 
hər mə qa mın da pe-
şə si ni ali sə viy yə də 

də yiş dik dən son ra 

ma yıb. Sə nət ka rı 

Yaşar  Nuri  sənətinin  nuru

fəaliy yə ti nin il kin mər hə lə sin-
dən eti ba rən ki ne ma toq raf-

çı la rın da diq qə ti ni 
çə kib.  

“Azə r  bay -
can fi lm” Ki nos tu di-

ya sın da is teh sal olu nan 

da ax ta rın”, Rauf – “Me zo zoy 
əh va la tı”, Na zim za də – “Şey tan 
göz qa ba ğın da”, Bə şir – “Mu si qi 
müəl li mi” və s.) də vət alan akt yor 
təd ri cən dra ma tik (Kər bə la yı Cə-

fər – “Qəm pən cə rə si”, Mə-
şə di Oruc – “O 

dün ya dan 
sa lam”, Mah mud – 

“Qətl gü nü” və s.), ko mik (İs-
ra fi l – “Bə yin oğur lan ma sı”, Ma-
kin toş – “Yol əh va la tı”, Məm məd 
– “Lə ti fə”) ek ran per so naj la rı ilə 
müəl lif akt yor möv qe yin dən çı xış 

Akt yo run 70-80-ci il lər də te le-
vi zi ya ta ma şa la rın da oy na dı ğı 
Gö yüş (“Ki şi lər”), Mais (“Yol lar 
gö rü şən də...”), Hə sə na ğa (“Göz 
hə ki mi”), Sur xay za də (“Ev lə ri 
kön də lən yar”), Əli bəy (“Or dan-
bur dan”), 11 per so naj (“Qon şu 

qon şu ol sa”), 4 per so naj 

(“Ac hə-
rifl  ər”) və di gər rol la rı göz 

önün də can lan dıq ca Ya şar Nu ri 
sə nə ti nin nu run dan hər evə, hər 
oca ğa bu gün də pay bö lün dü yü 
bir da ha təs di qi ni ta pır. Pe şə kar 
re jis sor lar la tək rar-tək rar ça lı-
şan akt yo run ya ra dı cı lı ğı sü but 
edir ki, re jis sor lar onu se və rək 
fi lm lə ri nə, ta ma şa la rı na də vət 

dan mə ni ra dioya, te le vi zi ya ya 
apa rır dı. Ora da Ya şar müəl lim lə 
tez-tez rast la şır dım. Bu na gö rə 
mən onun gö zün də axı ra ki mi 
elə ki çik El xan ki mi də qal dım.  

İl lər öt dü, biz “Təx ri bat” fi l-
min də bir də gö rüş dük. Film də 
Ya şar Nu ri nin oy na dı ğı Rə hi-
mov la dialoq da ol du ğum bir 

səh nə var. 

Çə ki li şə az qal mış Ya şar 
müəl lim de di ki, sə ni gül dü rə-
cəm, ro lu nu oy na ya bil mə yə cək-
sən. Mən isə ona, ro lu ma tam 
ha zı ram və cid di li yi mi poz ma-
ya cam, de dim. Biz mərc gəl dik. 
Mən qa pı dan içə ri gi rən də Ya şar 
müəl li min üzün də mə zə li ifa də-
lə ri gö rüb özü mü sax la ya bil mə-
dim və gül düm. Tə bii ki, mər ci 
uduz dum. El dar müəl lim (re jis sor 

Bakıda doğulan məşhur musiqiçi haqqında 
Mahaçqalada ekspozisiya açılıb
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
129 il əv vəl...

25 no yabr 1893-cü 
il də türk mə də niy yə ti 
ta ri xin də mü hüm ha di
sə baş ve rib. Da ni mar
ka lı alim Vil helm Tom
sen ilk də fə qə dim türk 
mə də ni abi də si olan 
Or xonYe ni sey daş ki
ta bə lə rin də ki ya zı la rı 
oxu du ğu nu bil di rib. İlk 
ola raq “Tan rı” və “türk” 
söz lə ri ni oxu ma ğa mü vəf əq olan alim qə dim türk ya zı mə də niy yə ti 
və əlif ba sı ba rə də kəş fi ilə dün ya el mi nə də yər li töh fə ve rib.

117 il əv vəl...
24 no yabr 1905-ci il də Ru si ya da in qi la bi hə rə kat ye ni mər hə lə yə 

ke çib. Qa ra də niz do nan ma sı nın Se vas to pol li ma nın da kı gə mi lə rin
də ley te nant Pyotr Şmid tin baş çı lı ğı ilə mat ros la rın qi ya mı baş la nıb. 
“Oça kov” gə mi sin də ilk də fə qır mı zı bay raq qal dı rı lıb. İki min dən çox 
mat ro su əha tə edən qi yam tez lik lə ya tı rıl dı və Şmidt gül lə lən di (1906).

104 il əv vəl...
22 no yabr 1918-ci il də Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Na zir

lər Şu ra sı Əd liy yə Na zir li yi nin Əsas na mə si ni təs diq edib. Bu ta rix 
Azər bay can əd liy yə iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı gü nü ki mi qeyd olu nur.

79 il əv vəl...
22 no yabr 1943-cü il də Li van müs tə qil li yi ni elan edib. XVI əsr

dən 1918ci ilə dək Os man lı im pe ri ya sı nın tər ki bin də olan Li van da
ha son ra Fran sa nın man da tı al tı na keç miş di. Müs tə qil li yin ilk döv rü 
Li van da xris tianmü səl man toq quş ma la rı, 19751990cı il lər və tən
daş mü ha ri bə si ilə mü şa yiət olu nub. Kon fes si ya la ra ra sı ra zı laş ma
ya gö rə, öl kə də pre zi dent xris tian, baş na zir mü səl mansün ni, par
la men tin səd ri mü səl manşiə ol ma lı, hö ku mət də yer lər xris tian və  
mü səl man lar ara sın da bə ra bər bö lün mə li dir. Li van dün ya da əha li
nin ən sıx (əra zi si 10,5 min kv km, əha li si 8 mil yon) ya şa dı ğı öl kə dir.

73 il əv vəl...
22 no yabr 1949-cu il də Sum qa yıt şə hə ri nin ya ran dı ğı gün dür. Xə

zər sa hi lin də ye ni şə hə rin sa lın ma sı 1938ci il də bu ra da is ti lik elekt rik 
stan si ya sı nın ti kin ti si ilə baş la nıb. 40cı il lər də kim ya və me tal lur gi ya 
za vod la rı nın tə mə li qo yu lub. Şə hə rin ti kin ti sin də SS Rİnin bü tün res
pub li ka la rın dan in şaat çı dəs tə lər iş ti rak edib. 1949cu il no yab rın 22
də Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti nin fər ma nı ilə Sum qa
yı ta şə hər sta tu su ve ri lib.

67 il əvvəl... 
23 no yabr 1955-ci il də SS Rİdə hid ro gen bom ba sı nın ilk sı na ğı 

ke çi ri lib. Bom ba nın gü cü Xi ro si ma ya atı lan atom bom ba sın dan 300 
də fə güc lü idi. Onun müəl lif ə ri isə ta nın mış so vet “atom çu”la rı Sa
xa rov və Zel do viç idi.

66 il əv vəl...
24 no yabr 1956-cı il də Sov.İKP MK 40cı il lər də Sta lin tə rə fin dən 

rep res si ya ya mə ruz qal mış xalq la rın reabi li ta si ya sı haq qın da qə rar 
qə bul edib.

59 il əv vəl...
22 no yabr 1963-cü 

il də ABŞın Te xas şta
tı nın Dal las şə hə rin də 
Pre zi dent Con Fits
ce rald Ken ne di qət lə 
ye ti ri lib. ABŞın 35ci 
pre zi den ti növ bə ti seç
ki kam pa ni ya sın da iş ti
rak et mək üçün Dal la
sa gəl miş di. Pre zi den ti 
üç atəş lə qət lə ye ti rən 
ABŞ də niz pi ya da sı Li Os vald özü də iki gün son ra həbs xa na ya 
apa rı lar kən Ken ne di nin pə rəs tiş ka rı Cek Ru bi tə rə fin dən öl dü rül dü.

40 il əv vəl...
22 no yabr 1982-ci il də Hey dər Əli yev SS Rİnin ali rəh bər li yi nə – 

Sov.İKP MK Si ya si Bü ro su na üzv (1978ci il dən Si ya si Bü ro üzv lü
yü nə na mi zəd idi) se çi lib. İki gün son ra o, həm çi nin SS Rİ Na zir lər 
So ve ti Səd ri nin 1ci müavi ni tə yin edi lib. So vet İt ti fa qın da ilk də fə ola
raq be lə yük sək pos ta mü səl mantürk res pub li ka sı nın nü ma yən də si 
yük səl miş di. Hey dər Əli yev 1987ci ilin 21 və 23 okt yab rın da hər iki 
və zi fə dən is te fa ver di.

19 il əv vəl... 
23 no yabr 2003-cü il də Gür cüs tan da par la ment seç ki lə ri (2 no

yabr) ilə bağ lı eti raz  ak si ya la rı Pre zi dent Eduard Şe vard nad ze ni is te
fa ver mə yə məc bur edib. Mi xail Saakaş vi li və si lah daş la rı nın rəh bər li
yi al tın da “məx mər in qi lab” baş ve rib, seç ki lə rin nə ti cə lə ri ləğv olu nub. 
2004cü ilin yan va rın da Saakaş vi li pre zi dent se çil di, mart ayın da isə 
onun tə rəf dar la rı ye ni par la ment seç ki lə rin də qa lib gəl di lər.

15 il əv vəl...
22 no yabr 2007-ci il də Ba kıTbi li siQars də mir yo lu xət ti nin Gür cüs

tan his sə si nin (Tbi li siAxal ka la kiTür ki yə sər hə di) tə mə lat ma mə ra si mi 
ke çi ri lib. Mə ra sim də Azər bay can, Gür cüs tan və Tür ki yə pre zi dent lə ri 
İl ham Əli yev, Mi xail Saakaş vi li və Ab dul lah Gül iş ti rak edib lər. Ba kıTbi
li siQars də mir yo lu xət ti 30 okt yabr 2017ci il də is ti fa də yə ve ril di.

Hazırladı:V.Orxan

Xronoqraf

İlk milli özbək müzikli – 
“Ötən günlər” səhnəyə çıxacaq

ÖzbəkistanınMədəniyyətvəİncəsənətinİnkişafFondunun
dəstəyiiləDaşkənddəAbdullaQədirinin“Ötəngünlər”ro
manıəsasındamüzikltamaşayaqoyulub.

Öz bək ədə biy ya tın da ro man jan rı nın ilk nü mu nə si sa yı lan 
“Ötən gün lər” 1926cı il də ki tab ha lın da nəşr olu nub. Ro man da 
mər gi lan lı gö zəl Gü müş ilə daş kənd li igid Ata bə yin fa ciəli mə
həb bə ti öz bək xal qı nın ta ri xin də ki ən mü hüm mər hə lə lər dən bi
ri nin – XIX əs rin or ta la rın da kı ha di sə lə rin fo nun da cə rə yan edir. 

Ab dul la Qə di ri nin sağ lı ğın da bö yük şöh rət tap mış ro man, 
müəl lif rep res si ya qur ba nı ol duq dan son ra qa da ğan edil sə də, 
ona ma raq heç vaxt sən gi mə yib. Əsər müx tə lif dil lə rə tər cü mə 
olu nub, Azər bay can da ge niş oxu cu rəğ bə ti qa za nıb. 

İn di sə ro man ilk öz bək mil li mü zik li ki mi ye ni dən sə nət gün
də mi nə gəl mə yə ha zır la şır. Fond dan ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 
dün ya nı öz bək ədə biy ya tı nın in ci si ilə ta nış et mək üçün bu 
əsə rə mü ra ciət edi lib. Mü zik lin prem ye ra sı 2023cü ilin av qust 
ayı na plan laş dı rı lır. 

Qu ru lu şun əsas ide ya sı – ənə nə və tex no lo gi ya nı elə bir 
tərz də bir ləş dir mək dən iba rət dir ki, klas sik ro man bu gün kü 
gör mə bu ca ğın dan həm yet kin, həm də gənc audi to ri ya üçün 
ma raq lı ol sun. Çün ki əsər də to xu nu lan bir sı ra prob lem lər bu 
gün də cə miy yət də öz ak tual lı ğı nı itir mə yib. 

Mü zik lin baş re jis so ru Alek sey Fran det ti əs lən Daş kənd dən dir. 
Ru si ya da bir çox mü zikl lə rə qu ru luş ver miş re jis sor “Ros si ya – 
Kul tu ra” te le ka na lı nın la yi hə si olan “Bö yük mü zikl” proq ra mı nın 
tə şəb büs çü sü ki mi da ha çox ta nı nıb. Ha zır da “Len kom” teat rı nın 
baş re jis so ru dur. Ta ma şa üzə rin də yer li və əc nə bi sse noq raf ar, 
dra ma turq, ge yim üz rə rəs sam lar, aran ji man çı və xo reoq raf ar
dan iba rət bey nəl mi ləl he yət ça lı şa caq. Akt yor he yə ti nə gə lin cə, 
iş ti rak çı lar öz bək teatr və ki no ar tist lə ri nin ara sın dan se çi lə cək. 

İlk mil li öz bək mü zik li nin qu ru luş çu re jis so ru la yi hə ba rə də 
fik ri ni be lə ifa də edib: “Dün ya ya gəl di yim, in san la rı sev mə yi 
öy rən di yim, şəx siy yət ki mi for ma laş ma ğım da bö yük ro lu ol
muş doğ ma şə hə rə qa yıt maq mə nə çox xoş dur. Bir za man lar 
“Ötən gün lər” ro ma nı nı mə nə nə nəm oxu muş du. Bu gün Ru si
ya və Av ro pa teatr la rın da ta ma şa qur maq təc rü bə si qa zan dıq
dan son ra öz bi lik və ba ca rı ğı mı Daş kənd səh nə sin də is ti fa də 
edə bi lə cə yim üçün qü rur du yu ram”.
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MƏDƏNİYYƏT

İ
stanbuldagörkəmliAzərbay
canbəstəkarı,Xalqartisti,
DövlətmükafatılaureatıFikrət
Əmirovun(19221984)100illik
yubileyimünasibətiləkon
sertproqramıtəqdimolunub.
Proqramİstanbulunmötəbər
sənətməkanlarındanolan
CemalReşitReySalonunda
təşkiledilib.

Kon sert də Azər bay ca nın 
Əmək dar ar tis ti Fuad İb ra hi
mo vun di ri jor lu ğu ilə Ce mal 
Re şit Rey sim fo nik or kest ri çı
xış edib.  Azər bay can lı piano
çu, bey nəl xalq mü sa bi qə lər 
laureatı, di ri jor və bəs tə kar 
Abu zər Ma naf za də, vo kal ifa
çı la rı Mər ziy yə Hü sey no va, 
Azər bay can Aka de mik Ope ra 

və Ba let Teat rı nın so lis ti Atəş 
Qa ra ye vin ifa la rı din lə ni lib. 

Proq ram da Fik rət Əmi ro vun 
“Kürd ov şa rı” sim fo nik mu ğa mı, 
“Azər bay can kap riç çiosu”, for te
piano və sim fo nik or kestr üçün 
kon ser ti, “Se vil” ope ra sın dan 
Ba laş və Se vi lin ari ya la rı, “Azər
bay can el lə ri” mah nı sı və di gər 
əsər lə ri səs lən di ri lib.

Bö yük ma raq la qar şı la nan 
kon ser ti həm və tən lə ri miz lə ya
na şı, yer li sa kin lər və müx tə lif 
öl kə lər dən xa ri ci qo naq lar da iz
lə yib lər.

İstanbulda Fikrət Əmirovun 
100 illiyi münasibətilə konsert

Dünyanı düzəltməyi 
arzulayırsansa...
Öncə corabını gözəməyi öyrən...

“Davamlıyaşamüçüngözə
məyəbaşla”–BakıdakıDaş
SalnaməMuzeyindəLatviya
nınAzərbaycandakıSəfirliyi,
LatviyaİncəsənətAkademiya
sıvəSiguldaregionusənət
karlarınınbirgəlayihəsiola
raqaçılansərgibeləadlanır.

“QGal lery” və “Plat for mArt”ın 
da dəs tək ver di yi sər gi no yab rın 
18də – Lat vi ya nın müs tə qil li yi
nin 104cü il dö nü mü mü na si bə
ti lə açı lıb.

Lat vi ya nın Azər bay can da kı 
mü vəq qə ti iş lər və ki li Vi ya Bu
şa de yib: “Da vam lı ya şam üçün 
gö zə mə yə baş la” şüarı al tın da 
ke çi ri lən sər gi bir az qə ri bə səs
lə nə bi lər, ana caq dün ya da baş 
ve rən ha di sə lə ri nə zə rə al saq 
tə biəti, eko lo gi ya nı qo ru maq 
ba rə də dü şün cə lə rə qa pı lı rıq. 
Lat vi ya ki çik öl kə ol sa da, gör

dü yü müz iş lə rin sa yı bö yük dür. 
La yi hə ni Azər bay ca na gə tir
mək də məq səd bu işi bir lik də 
gör mək, “dün ya nı bir lik də xi las 
edə bi lə rik” şüarı ilə fəaliy yət 
gös tər mək dir”.

Lat vi ya İn cə sə nət Aka de mi ya
sı nın pro fes so ru Bar ba ra Aabe le 
co rab la rın ta ri xin dən da nı şa raq 
de yib: “Co rab lar qə dim və müa
sir et noq ra fi ya da ən sa də və ən 
əvə zo lun maz ge yim dir. On lar 
müx tə lif kon tekst lər də eta lon ki
mi də də yər lən di ri lir. Lat vi ya nın 
ye ni do ğul muş kör pə lə rə, dö yüş 
mey da nı na ge dən əs gər lə rə co
rab ver mək ki mi ço xəsr lik ənə
nə si var. Co rab lar hər bir kə sin 
hə ya tın da hər za man yol yol da
şı dır”.

Bil di rib ki, sər gi də co ra bın “hə
yat”ı mər hə lə li şə kil də – to xu
nu şu, ge yil mə si, köh nəl mə si və 
ya man ma sı təs vir olu nur. Qı zıl 

sap co ra bın ona sərf olu nan re
surs lar, vaxt, ba ca rıq lar, iq ti sa di 
və emo sional ba xım dan nə də
rə cə də də yər li ol du ğu nu gös tə
rən mə ca zi bir me saj dır. Bu na 
gö rə də co ra bı gö zə mə yə də yər.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, sər gi
lə nən co rab lar Lat vi ya nın Mil li 
Ta rix Mu ze yin də sax la nı lan ori
ji nal lar dan ha zır lan mış nü mu nə
lər dir. On la rın ta ri xi XVIII əs rin 
ikin ci ya rı sı na aid edi lir və Lat
vi ya nın müx tə lif böl gə lə rin dən 
top la nıb. Mu ze yin kol lek si ya sın
da iki ey ni co ra ba rast gəl mək 
müm kün de yil.

“Co rab la rı ya ma maq la siz, ey
ni za man da dün ya nı dü zəlt miş 
olur su nuz. Bu nu hər bi ri miz edə 
bi lə rik. İs teh la kı azalt ma ğa baş
la yın, öz əş ya la rı nı zı tə mir edin 
və eko lo gi ya ya nə də rə cə də xe
yir ver di yi ni zin şa hi di olun”, – de
yə Bar ba ra Aabe le əla və edib.

Lat vi ya İn cə sə nət Aka de mi ya
sı nın pro fes so ru İeva Kru mi na 
Lat vi ya nın Müs tə qil lik Gü nü nü 
Azər bay can da qeyd et mək dən 
məm nun ol du ğu nu söy lə yib. Bil
di rib ki, təq dim olu nan ide ya in
san la ra ener ji ötü rə rək on la rın 
qəl bi ni də isi də cək.

“Balıqlara xütbə” filmi Almaniyada 
mükafata layiq görülüb

RejissorHilalBaydaro
vun“Balıqlaraxütbə”
(“SermontotheFish”)
tammetrajlıbədiifilmi
Almaniyada–32ciCott
busFilmFestivalının(FFC)
əsasmüsabiqəproqra
mındanümayişolunub.

Ek ran əsə ri 813 no yabr
da ke çi ri lən fes ti va lın mün
sif ər he yə ti nin fəx ri mü ka
fa tı na la yiq gö rü lüb.

Nü ma yiş dən son ra film də rol alan 
Or xan İs gən dər li ta ma şa çı la rın 
sual la rı nı ca vab lan dı rıb.

Qeyd edək ki, “Ba lıq la ra xüt bə” fil mi 
bu ilin av qus tun da 75ci Lo kar no Film 
Fes ti va lın da (İs veç rə) jü ri nin “Xü su si 
diq qət” (“Spe cial Men tion Par do Ver
de WWF”) və gənc mün sif ər he yə ti
nin mü ka fat la rı na la yiq gö rü lüb. 

Azər bay can, Tür ki yə, Mek si ka və 
İs veç rə ki ne ma toq raf çı la rı nın iş ti ra
kı ilə ər sə yə gə lən ek ran əsə ri nin 
sse na ri müəl lif ə ri Hi lal Bay da rov və 
Ay su Ak can dır. 

Film mü ha ri bə lər də, onun ağ rı la rı 
için də it miş, unu dul muş ruh lar haq
qın da fəl sə fi na ğıl dır.

Lalə

Tarantino yeni serial çəkmək istəyir
MəşhuramerikalıkinorejissorKventinTarantino2023cü
ildəsəkkizseriyalıfilmçəkməyiplanlaşdırır.

Re jis sor bu ba rə də özü
nün “Ki no haq qın da dü şün
cə lər” ki ta bı nın təq di ma tı 
za ma nı  da nı şıb. K.Ta ran
ti no bun dan əv vəl “Tə ci li 
yar dım” se rialı nı, həm çi nin 
“C.S.I. Ci na yət ye ri” fil mi nin 
iki bö lü mü nü çə kib. La kin 
o, gə lə cək la yi hə nin tə fər
rüatı nı açıq la ma yıb.

Qeyd edək ki, 2019cu 
il də K.Ta ran ti no “Ov qa nu
nu” (“The Law of the Hunt”) 
ad lı film çək mək is tə di yi ni 
açıq la mış dı. La kin hə lə bu 
ide ya sı nı real laş dır ma yıb.

2016cı il də isə o, mü sa hi bə lə ri nin bi rin də sə nət kar ye ra sı 
bo yun ca 10 film çək mə yi dü şün dü yü nü, ar tıq 9 fil mi çək di yi
ni qeyd edə rək, biriki film də çə kən dən son ra re jis sor lu ğun 
da şı nı ata ca ğı nı de miş di. Həm çi nin bil dir miş di ki, 75 ya şı na 
çat sa, bəl kə on dan son ra ye ni ide ya la rı da ola bi lər. Ha zır da 
K.Ta ran ti no 59 ya şın da dır.

Qətərdə azarkeşlərə Azərbaycan turizmi tanıdılır
Azərbaycanınturizmimkanları
noyabrın20dəQətərdəbaş
layanFutbolüzrəDünyaÇem
pionatımüddətindəyerlisakinlərə
vəəcnəbiazarkeşlərətanıdılır.

Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yin  dən bil 
di  ri  lib ki, çem  pionat  la bağ  lı Qə  tə  rə 
sə  fər edən əc  nə  bi  lə  rin Azər  bay 
ca  na da sə  ya  hət im  ka  nı və bu  nun 
üçün vi  za pro  se  du  ru  nun sa  də  ləş  di 
ril  mə  si diq  qə  tə çat  dı  rı  la  raq, müx  tə 
lif plat  for  ma  lar  da öl  kə  miz haq  qın  da 
mə  lu  mat ve  ri  lir. 

Rek  lam xa  rak  ter  li mə  lu  mat  lar 
ha  zır  da çem  pionat  da iş  ti  rak et  mək 
hü  qu  qu al  mış öl  kə  lə  rin “Fa  ce  book” 

və “Goog  le” plat  for  ma  la  rı  nın is  ti 
fa  də  çi  lə  ri üçün əl  ça  tan  dır. Hə  dəf 
audi  to  ri  ya  sın  dan olan azar  keş  lər 
rek  lam üzə  rin  dən “Azer  baijan.tra 
vel” say  tın  da ya  ra  dıl  mış xü  su  si 
sə  hi  fə  yə (https://azer  baijan.tra  vel/
qa  tarworldcup) ke  çid edir  lər.

Rek  lam xa  rak  ter  li mə  lu  mat həm 
çi  nin “CNN”, “Euro  news” me  dia 
ka  nal  la  rın  da, “We  go” və “Ex  pe 
dia” ki  mi qlo  bal plat  for  ma  lar  da da 
ya  yım  la  nır. Mə  lu  mat  lı  lı  ğı ar  tır  maq 
məq  sə  di  lə Qə  tə  rin Do  ha, ƏlRa  yan 
və Lu  sail şə  hər  lə  rin  də bil  bord  lar, 
rə  qəm  sal ban  ner  lər yer  ləş  di  ri  lib. 
Təb  li  ğat kam  pa  ni  ya  sı 20 no  yabr – 
20 de  kabr ta  rix  lə  ri  ni əha  tə edə  cək.

Ayyarım ərzində muzeyləri 
ödənişsiz ziyarət imkanı – Tatarıstanda

RusiyaFederasiyasıTatarıstan
RespublikasınınMədəniyyət
Nazirliyiuşaqlarınmədənihə
yatacəlbedilməsivəmədəni
sərvətlərlətanışlığıməqsədi
iləyeniproqramqəbuledib.
Noyabrın15dəndekabrın31
dək18yaşınaçatmamışuşaq
vəyeniyetmələrrespublikanın
muzeylərinipulsuzziyarətedə
biləcəklər.

On lar bö yük lə rin mü şa yiəti ilə 
(bir uşaq – bir bö yük) Mə də niy yət 
Na zir li yi nin ta be li yin də ki 10 mu zey 
və qo ruqmu ze yi ödə niş siz gə zə 
bi lə cək lər. Zi ya rət proq ra mı na “Ka
zan Krem li” Döv lət Ta rixMe mar lıq 
və Sə nət Mu zeyQo ru ğu, Bil yar 

Döv lət Ta rixMe mar lıq və Tə biət 
Mu zeyQo ru ğu, Ta ta rıs tan Mil
li Mu ze yi, Qab dul la Tu kay Döv lət 
Ədə biy yat Xa ti rəMu zey Komp lek
si, Ta ta rıs tan Döv lət Təs vi ri Sə nət 
Mu ze yi və di gər mə də niy yət mə
kan la rı qo şu lub.
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