
Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət Na zir li yi nin təş ki lat çı-
lı ğı ilə gör kəm li bəs tə kar, SS Rİ Xalq ar tis ti, ic ti mai xa dim 
Rauf Ha cı ye vin (1922-1995) 100 il li yi nə həsr edil miş mu-
si qi fes ti va lı ke çi ri lir. 3-27 de kabr ta rix lə ri ni əha tə edən 

fes ti va lın kon sert və ta ma şa la rı Ba kı və Gən cə şə hər lə rin də 
ger çək lə şir. 

Fes ti val çər çi və sin də de kab-
rın 6-da Hey dər Əli yev Sa ra-
yın da “Bu hə yat qə dər...” ad lı 
est ra da-caz kon ser ti təq dim 
olun du.

Kon sert Rauf Ha cı ye vin Üze-
yir Ha cı bəy li nin 100 il li yi nə həsr 
olu nan “Or dan-bur dan” mu-
si qi li ko me di ya sın dan mu si qi 
par ça la rı nın səs lən di ril mə si ilə 
baş lan dı. R.Beh bu dov adı na 
Azər bay can Döv lət Mah nı Teat-
rı est ra da-sim fo nik or kest ri nin 
(di ri jor: Əmək dar ar tist Va sif 
Axun dov) ifa sı za ma nı bö yük 

ek ran da bəs tə ka rın hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı nın unu dul maz an-
la rı nı əks et di rən fo to lar dan 
iba rət slayd-şou nü ma yiş olu-
nur du.   

Son ra Qa ra Qa ra yev adı na 
Azər bay can Döv lət Ka me ra Or-
kest ri nin mü şa yiəti ilə bəs tə ka-
rın “Bə növ şə” əsə ri ni Əmək dar 
ar tist Nər giz Kə ri mo va təq dim 
et di.

Rauf Ha cı ye vin ya ra dı cı lı-
ğın da mah nı jan rı apa rı cı yer 
tu tur. Xü su si lə bəs tə ka rın vo-
kal, est ra da-caz üs lub lu mah-

nı la rı bü tün nə sil lər tə rə fi n dən 
se vi lə rək din lə ni lir. Xalq ar tis ti 
Sal man Qəm bə ro vun piano da 
mü şa yiəti ilə Xalq ar tis ti Azər 
Zey na lo vun ifa sın da “Ley la”, 
“Qa ya” Döv lət An samb lı nın 
təq di ma tın da “Cey ran” mah nı-
la rı ge cə yə rəng qat dı. Əmək-
dar ar tist lər Zaur Əmi ras la nov, 
Bə yim xa nım Və li ye va, Afaq 
Ab ba so va, elə cə də gənc ifa-
çı la rın bəs tə ka rın ki no fi lm lə rə, 
teatr ta ma şa la rı na yaz dı ğı mu-
si qi lə ri se və-se və, şövq lə səs-
lən dir mə lə ri də ta ma şa çı la rın 
kön lü nü ox şa dı. Əmək dar ar-
tist İs far Sa rabs ki nin bəs tə ka ra 
həsr et di yi kom po zi si ya da ma-
raq la qar şı lan dı. 

Bəs tə kar 10-dan çox fi l mə 
(“Əh məd har da dır?”, “Mən rəqs 
edə cə yəm”, “Bir qa la nın sir ri”, 

“Köl gə lər sü rü nür” və s.) yad da-
qa lan mu si qi lər ya zıb. Ge cə bo-
yu gənc mü ğən ni lə rin ifa sın da 
bu ek ran əsər lə rin dən mu si qi lər 
səs lən dik cə zal ta ma şa çı la rın 
al qış la rı na qərq olur du. Kon-
sert də gənc est ra da-caz ifa çı-
la rı na ge niş mey dan ve ril miş di. 
Diana Ha cı ye va, “H3” kol lek ti vi, 
Va sif Rza soy və “Ax me dovs ki” 
triosu nun çı xış la rı ma raq la qar-
şı lan dı.

Bö yük ek ran da bəs tə ka rın 
mu si qi müəl li fi  ol du ğu fi lm lər-
dən kadr lar ta ma şa çı la rın ki no 
yad da şı nı tə zə lə di, nos tal ji duy-
ğu lar ya rat dı. 

Fes ti val kon ser ti Rauf Ha cı-
ye vin vax ti lə Rə şid Beh bu do-
vun sə sin də dün ya nı do la şan 
möh tə şəm mu si qi li “Azər bay-
can” mah nı sı ilə ye kun laş dı.
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Əhməd 
Bakıxanovun 
130 illiyi 
qeyd olundu

səh. 2

Milli kinonun vəziyyəti və
inkişaf etdirilməsi ilə bağlı

gənc kinematoqrafçıların fikirləri dinlənilib 

səh. 5

Musiqi 
məktəblərinin 
müəllimləri 
üçün ustad 
dərsi

səh. 3

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

Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün “Türk dünyasının mədəniyyət 
paytaxtı” elan edilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

2022-ci il mar tın 31-də Tür ki yə Res pub li ka sı nın Bur sa şə hə rin-
də Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti Təş ki la tı na (TÜRK SOY) üzv öl-
kə lə rin Mə də niy yət Na zir lə ri nin Daimi Şu ra sı nın növ bə dən kə nar 
ic la sın da Azər bay ca nın mə də niy yət pay tax tı Şu şa şə hə ri 2023-
cü il üçün “Türk dün ya sı nın mə də niy yət pay tax tı” elan edil miş dir.

Me mar lıq və şə hər sal ma sə nə ti nin 270 il lik ta ri xə ma lik par laq 
in ci si olan və Azər bay can xal qı üçün yük sək mə də ni-mə nə vi də-
yər kəsb edən Şu şa ya xü su si eh ti ra mın tə za hü rü ki mi bu qə rar 
bü tün türk dün ya sı nın bir lik və həm rəy li yi nin ye ni rəm zi nə çev ril-
mək lə, türk xalq la rı ara sın da əmək daş lıq pers pek tiv lə ri nin da ha 
da ge niş lən di ril mə si işi nə öz töh fə si ni ve rə cək dir.

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

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti:
1. Şu şa şə hə ri nin 2023-cü il üçün “Türk dün ya sı nın mə də niy-

yət pay tax tı” elan edil mə si ilə bağ lı təd bir lər pla nı ha zır la yıb hə-
ya ta ke çir sin.

2. Bu Sə rən cam dan irə li gə lən di gər mə sə lə lə ri həll et sin.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 dekabr 2022-ci il

Qəl bin də bö yük Azər bay can 
sev da sı na son suz yer ve rən, 
is tər fəaliy yə tin də, is tər sə də 
ya ra dı cı lı ğın da və tən, mil lət 
sev gi si bü tün duy ğu la rı nın 
önün də gə lən qəl bi “Qal dı 
sər gəş tə Na tə van, əf sus”lu 
Xan qı zı nın – Xur şid ba nu Na-
tə va nın (1832-1897) ana dan 
ol ma sı nın 190 il li yi müx tə lif 
la yi hə lər lə qeyd edi lir.

Azər bay can ta ri xin də və ədə-
biy ya tın da Xur şid ba nu bir ob-
raz ki mi də daim özü nün la yiq-
li mə qa mın da dır. Bu mə na da 
Xalq ya zı çı sı İl yas Əfən di ye vin 
“Xur şid ba nu Na tə van” pye si nə 
Aka de mik Mil li Dram Teat rın da 
ve ri lən ye ni səh nə yo zu mu da yu-
bi le yə əla mət dar sə nət töh fə si dir.

De kab rın 4-də ta ma şa nın 
prem ye ra sın da mə də niy yət na-
zi ri Anar Kə ri mov, mə də niy yət, 
ədə biy yat və in cə sə nət xa dim lə-
ri, sə nət se vər lər iş ti rak edir di lər.

Döv lət si fa ri şi ilə ha zır la nan 
ta ma şa nın bə dii rəh bə ri və qu-
ru luş çu re jis so ru Xalq ar tis ti 
Azər Pa şa Ne mə tov, re jis so ru 
Meh man Fə tul la yev, qu ru luş çu 

rəs sa mı Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si İl ham El xa noğ lu, bəs tə-
ka rı Xalq ar tis ti Si ya vuş Kə ri mi, 
re jis sor as sis ten ti Dil bər İs ma-
yı lo va dır.

Ta ma şa nın möv zu su, adın-
dan da gö rün dü yü ki mi, axı rın cı 
Qa ra bağ xa nı Meh di qu lu xa nın 
qı zı şairə Na tə va nın hə ya tın-
dan gö tü rü lüb. Əsər də Na tə va-
nı həm doğ ma Şu şa nın, həm 
də iki yə bö lün müş Azər bay ca-
nın ta le yi na ra hat edir. Ta ma şa-
çı onu müd rik, Və tə ni nə və xal-
qı na bağ lı ic ti mai xa dim, həm 
də həs sas, zə rif qa dın, ana ki mi 
ta nı yır və se vir. Səh nə ə sə rin-

də ta ri xi ha di sə lər fo nun da xal qın 
ta le yi, azad lı ğı və bir li yi ide ya sı 
ön pla na çə ki lib.

davamı səh. 5-də

140 ölkə üzrə 678 element: UNESCO-da 
kimin daha çox irs nümunəsi var?

Xə bər ver di yi miz ki mi, 28 no yabr – 3 de kabr ta rix lə rin də 
Mə ra ke şin pay tax tı Ra bat da UNES CO-nun Qey ri-mad di mə-
də ni ir sin qo run ma sı üz rə Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 17-ci 
ses si ya sı ke çi ri lib. Ses si ya da, gün də lik də ki di gər mə sə lə lə rə 
ya na şı, UNES CO-nun qey ri-mad di mə də ni irs üz rə si ya hı la-
rı na ye ni no mi na si ya la rın sa lın ma sı haq qın da da qə rar lar 
qə bul edi lib.

Be lə lik lə, “Bə şə riy yə tin qey ri-mad di mə də ni ir si nin Rep re zen-
ta tiv Si ya hı sı”na (Rep re sen ta ti ve List of the In tan gib le Cul tu ral 
He ri ta ge of Hu ma nity) 39 no mi na si ya, “Tə ci li qo run ma ya eh ti ya cı 
olan qey ri-mad di mə də ni irs Si ya hı sı”na (List of In tan gib le Cul tu ral 
He ri ta ge in Need of Ur gent Sa fe guar ding) 5 no mi na si ya (on lar-
dan 1-i – Uk ray na nın mət bəx nü mu nə si borş haq qın da qə rar iyul 
ayın da Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə nin növ bə dən kə nar ses si ya sın da 
qə bul edil miş di) və “Bə şə riy yə tin ən yax şı mü ha fi  zə təc rü bə si Re-
yest ri”nə (Hu ma nity Re gis ter of Good Sa fe guar ding Prac ti ces) 4 
no mi na si ya ol maq la – ümu mi lik də 48 ele ment bu il UNES CO-da 
qey də alı nıb.

On lar dan 34-ü mil li, 14-ü isə çox mil lət li (iki və da ha çox öl kə 
tə rə fi n dən) no mi na si ya ola raq qə bul olu nub. Ha zır da UNES CO-
nun mü va fi q si ya hı la rın da 140 öl kə nin ümu mi lik də 678 irs ele-
men ti var. Mü qa yi sə üçün de yək ki, iki il əv vəl, 2020-ci il də bu 
gös tə ri ci 131 öl kə dən 584 ele ment idi.

davamı səh. 8-də

Ölməz musiqilərdə “Bu həyat qədər...”
Rauf Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr edilən festivalın

ilk konserti paytaxtın baş səhnəsində təqdim olundu

Özbək teatrı bizim “Qayınana” ilə
Bakıya gəlmişdi...

Xə bər 
ve ril di yi 
ki mi, Öz-
bə kis tan 

Res pub li ka sı 
Sə mər qənd 
Vi la yə ti nin 
Kat ta kur qon 
Şə hər Dram 
Teat rı nın ya ra-
dı cı he yə ti 1-6 
de kabr ta rix-
lə rin də Ba kı da 
qast rol da 
olub.

Ya ra dı cı he yə t pay tax tı mı za 
Azər bay can mu si qi li teatr səh-
nə si nin məş hur nü mu nə lə rin dən 
bi ri – Mə cid Şam xa lo vun “Qa yı-
na na” ko me di ya sı ilə gə lib.

Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Mu si qi li Teat rın da qo naq he yət 
bö yük coş qu ilə qar şı la nıb. Teat-

rın ba let trup pa sı nın ifa sın da 
rəqs nöm rə lə ri nü ma yiş et di ri lib, 
qo naq lar öz bək və Azər bay can 
mah nı la rı nın sə da la rı al tın da 
rəq sə də vət edi lib lər. Qo naq-
lar teat rın bi na sı ilə ta nış olub, 
məşq pro ses lə ri ni iz lə yib lər.

davamı səh. 3-də

“İrs” nəşrləri seriyasından
Şuşa haqqında kitabların təqdimatı

“Şu şa İli” mü na si bə ti lə Mə də niy yət Na zir li yi və “PA ŞA Hə yat 
Sı ğor ta” ASC-nin dəs tə yi ilə “İrs” Nəş riy yat evi tə rə fin dən “Şu şa 
– Zir və dən uca” və “Şu şa – Qa ra ba ğın ul du zu” ki tab la rı çap 
olu nub. Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də ye ni nəşr lə rin təq di-
ma tı ke çi ri lib.

səh. 3

“Qardaş yumruğu” Türkiyə-Azərbaycan 
birliyindən pəjmürdə olanlara mesajdır

Bu tə lim lə rin adı “Qar daş yum ru ğu”dur. Bu, Tür ki yə-Azər-
bay can bir li yi nin növ bə ti tə za hü rü dür. Bir li yi miz sar sıl maz dır, 
əbə di dir. Ya şa sın Tür ki yə-Azər bay can qar daş lı ğı!

Pre zi dent İl ham Əli yev bu söz lə ri Azər bay can və Tür ki yə Si lah-
lı Qüv və lə ri nin bir gə hər bi tə lim lə ri nin ba şa çat ma sı mü na si bə ti lə 
şəx si he yə tə təb ri kin də bil di rib.

Mü da fi ə Na zir li yi mət buat xid mə ti nin mə lu ma tı na gö rə, “Qar-
daş yum ru ğu” tə li mi nin son gü nün də Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev və Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay yib Ər do ğan te le-
fon zən gi ilə iki qar daş öl kə nin tə lim də iş ti rak edən şəx si he yət-
lə ri ni təb rik edib lər.

Azər bay can-Tür ki yə bir gə hər bi tə lim lə ri də gös tər di ki, heç kim 
bi zi bir-bi ri miz dən ayı ra bil məz və ayı ra bil mə yə cək.

Bu nu isə Pre zi dent Rə cəb Tay yib Ər do ğan hər bi tə li min iş ti rak-
çı la rı na mü ra ciətin də bil di rib. O qeyd edib ki, Tür ki yə və Azər bay-
can bu hər bi tə lim lər lə bir da ha həm rəy lik nü ma yiş et di rib.

Ər do ğan de kab rın 6-da An ka ra da Tür ki yə İşə gö tü rən lər Dər-
nək lə ri Kon fe de ra si ya sı nın (TİSK) qu rul ta yın da kı çı xı şın da da 
Azər bay can da ke çi ri lən “Qar daş yum ru ğu” tə li min dən bəhs edib. 
Tür ki yə döv lə ti nin baş çı sı vur ğu la yıb ki, tə lim lə rin məq sə di sər-
həd də baş ve rə bi lə cək prob lem lə ri ye rin də cə həll et mək olub. 
“Biz at dı ğı mız ad dım la rı bun dan son ra da da vam et di rə cə yik”, 
– de yə o bil di rib.

...Bu Natəvanə görüb onları rəva, getmə!
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Dünya İrsi Siyahısındakı “Yuxarı Baş”
Qoruqdakı təmir-bərpa işləri sayəsində Şəkinin tarixi mərkəzi 

bütün zənginliyi ilə göz oxşayacaq

Şəkişəhərinin2019-cuildə
UNESCO-nunDünyaİrsiSiyahısına
salınmıştariximərkəzi–“Yuxarı
Baş”MilliTarix-MemarlıqQoruğu

ərazisindəgeniştəmir-bərpaişləri
aparılır.PrezidentİlhamƏliyev,birin-
cixanımMehribanƏliyevavəqızları
LeylaƏliyevadekabrın2-dəgörülən
işlərlətanışolublar.

Dövlət Turizm Agentliyinin sədri
Fuad Nağıyev qoruqda görülən işlər
barədəməlumatverib.
Bildirilibki,Qaladivarlarıdaxilindəki

ikiabidənin(Rəsmqalereyasıvəqoru
ğun inzibati binası) təmirbərpa işləri
yekunlaşıb.BuabidələrinhərikisiXIX
əsrdəçarRusiyasıəsgərlərinəməxsus
kazarmakimiinşaedilib.Qoruğunyeni
inzibatibinasınınmemarlıq irsiqorun
maqla fasadı, damörtüyü, döşəməsi,
pilləkənləribərpaolunub,interyeriinzi
batibinaüçünuyğunlaşdırılıb.
Sonra qoruqdakı şəbəkə emalat

xanasında görüləcək bərpa işləri ba
rədə məlumat verilib. Emalatxananın
yerləşdiyi bina dövlət mühafizəsinə
götürülmüş memarlıq abidəsidir. Yeni
konsepsiyayagörə,“Şəbəkəevi”ema
latxanasında sənətkarların fəaliyyət
göstərdiyişəbəkəistehsalımərkəziilə
yanaşı,busənətintarixininümayişet
dirənekspozisiyazalı,interaktivturizm
təcrübəsiüçüntəqdimatotağı,suvenir
istehsalıvəsatışımərkəziyaradılacaq.
Eynizamanda,buradayenişəbəkəus
talarının yetişdirilməsi üçün təlimtəd
rismərkəzifəaliyyətgöstərəcək.
Qoruqdakı dairəvi məbəddə aparı

lan təmirbərpa işləri barədə dəmə
lumatverilib.XIXəsrinəvvəllərinəaid
tikilinin memarlığı Qafqaz Albaniya
sının qədim məbədlərinin memarlıq

üslubuna oxşardır. Bina XIX əsrdə
pravoslavkilsəsiolaraqfəaliyyətgös
tərib,sovetdövründəanbarkimivədi
gər təyinatlarüçün istifadəedilib.Bi
nailkinvariantdasırfdairəviformada
olub,dahasonraonaüçtərəfdənkö
məkçitikililərəlavəedilib.Buradason
30ilərzindəŞəkiXalqTətbiqiSənəti
Muzeyifəaliyyətgöstərib.Hazırdabi
nadabərpaişləriaparılır.

Həmçinin, məlumat verilib ki, Döv
lət Turizm Agentliyi tərəfindən Qala
divarlarıdaxilindəyerləşənbəzitarixi
binalardatəmirbərpaişləridavamet
dirilir.Şəkixanlığıdövrünəaid,ümumi
uzunluğutəxminən1300metrolandi
varlarisəXIXəsrdəçarRusiyasıtərə
findən hərbiməqsədlər üçün istifadə
edilib.
Ərazidəki memarlıq abidələrindən

biridəXIXəsrdə inşaolunmuşəsgər
kazarmasıdır. Dövlət mühafizəsində
olantikiligirişhissədənvəəsaszaldan
ibarətdir. Hazırda binada bərpa işləri

nəbaşlanılıbvə“YuxarıBaş”MilliTa
rixMemarlıqQoruğunun fondotaqları
kimifəaliyyətgöstərəcək.
Daha sonra Şəki TarixDiyarşünas

lıq Muzeyində davam edən bərpa iş
ləri barədə məlumat verilib. Muzeyin
binasıXIXəsrinsonlarındarusəsgər
ləri üçün kazarma binası kimi tikilib.
Yerli tikinti materiallarından (çay daşı
və bişmiş kərpic) istifadə olunmaqla
Şəkimemarlığıüslubunda inşaedilib.
Muzeydə2400dənartıqeksponatvar.
Hazırda binada təmirbərpa işləri da
vamedir.
PrezidentİlhamƏliyev,birincixanım

Mehriban Əliyeva və Leyla Əliyeva
Rəsm qalereyasında görülmüş bərpa
işləriilədətanışolublar.1982ciildən
rəsm qalereyası kimi istifadə edilən
bina dövlət mühafizəsinə götürülmüş
memarlıq abidəsidir və 2022ci ildə
bərpa edilib. Qalereyanın fondunda
254eksponatsaxlanılır.Onlardan61i
rəsm əsəri və 8i heykəl olmaqla 69
eksponathazırdaekspozisiyadasərgi
lənir,185iisəqalereyanınfondotağın
damühafizəolunur.
Qalereyanın birinci zalında Maral

Rəhmanzadənin “Kəlağayı geyinmiş

qadın”,ikincizalda“Zəngəzurda”əsə
rindəyaylağaköçedənsürüvə“Qara
göl”əsəri(Laçınrayonunda,Azərbay
caniləErmənistanarasındasərhəddə
yerləşəngöl),üçüncüzaldaisəmərkə
zidivardaAltaySadıqzadənin “Sahil”,
Sakit Məmmədovun “Şərq” və Elbəy
Rzaquliyevin “Qırmızı atlılar” əsərləri
nümayişolunur.
Prezident İlham Əliyev və birinci

xanımMehribanƏliyeva qoruq ərazi
sində şəbəkə ustası, keçəçi qadınla,
dahasonraŞəkişəhərininsakinləriilə
söhbətedib,xatirəşəkilləriçəkdiriblər.

Dövlətbaşçısınınsə-
rəncamınaəsasən,
Azərbaycanmusiqimə-
dəniyyətinininkişafına

mühümtöhfələrvermişgör-
kəmlitarzən,pedaqoq,Xalq
artistiƏhmədBakıxanovun
(1892-1973)130illiyimüxtəlif
tədbirlərləqeydolunur.

Dekabrın5dəMüslümMaqo
mayevadınaAzərbaycanDöv
lət Akademik Filarmoniyasında
MədəniyyətNazirliyinintəşkilat
çılığıiləustadtarzəninyubileyi
nəhəsrolunmuşgecəkeçirildi.
Tədbirdə mədəniyyət naziri

ninmüavini SevdaMəmmədə
liyeva, Bakı Şəhər Mədəniyyət
Baş İdarəsinin rəisi İbrahim
Əliyev, mədəniyyət və incəsə
nət xadimləri, sənətkarın ailə
üzvlərivədigərqonaqlariştirak
edirdi.
FilarmoniyanınfoyesindəMu

siqiMədəniyyətiDövlətMuzeyi
tərəfindənsənətkarınhəyatının
müxtəlifməqamlarınadairfoto
lardan ibarət sərgi təşkil olun
muşdu.
Gecənin aparıcısı Əməkdar

artist Azad Şükürov bildirdi ki,
Əhməd Bakıxanov çoxşaxəli
yaradıcılığı iləAzərbaycanmu
siqi sənəti xəzinəsini zəngin
ləşdirib. Muğamın mükəmməl
bilicisikimixalqımızınbuqədim
mədənimənəvi mirasını qo
ruyub yaşadıb. Onun ifa etdiyi
muğamlar,eləcədəbəstələdiyi
mahnıvətəsnifərparlaqsənət
nümunələrikimimusiqimizinqı
zıl fondunu təşkil edir. Musiqi
salnaməmizə parlaq səhifələr
yazmış tar ifaçılarınınbütövbir
nəsli məhz Əhməd Bakıxano
vunyetirmələridir.
Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə

doktoru Səadət Təhmirazqızı
sənətkarın həyat və yaradıcı
lığındandanışdı.Qeydetdi ki,
Əhməd Bakıxanov 1892ci il
sentyabrın 5də Bakıda dün
yaya göz açıb. Əmək fəaliy
yətinə müəllim kimi başlayıb.

Müxtəlif ansamblların, musiqi
qruplarının yaradılması üçün
fədakarlıq göstərib. Azərbay
can xalq musiqisinin, xüsusi
lə dəmuğamların tədrisinə və
təbliğinə böyük töhfələr verib.
Musiqiməktəbləri üçünmuğa
mata dair tədris proqramları
tərtib edib.Onun “Azərbaycan
xalq rəngləri”, “Azərbaycan
ritmik muğamları”, “Muğam,
mahnı, rəng” adlı kitabları bu
gün də musiqi məktəblərində
əsastədrismateriallarıkimiis
tifadə olunur. Korifey sənətkar
1929cuildənömrününsonuna
kimi indiki BakıMusiqiAkade
miyasındadərsdeyib.O,daim
axtarışlarda olub, yenilik his
si ilə yaşayıb. Rəhbərlik etdiyi
kollektivinuğurluçıxışlarıüçün
istedadlarıaxtarıbüzəçıxarıb.
Tədbirdə daha sonra Xalq

artistləri Ramiz Quliyev, Vamiq
Məmmədəliyev,Əməkdarincə
sənət xadimi Nazim Kazımov,
Əməkdar jurnalist İttifaqMirzə
bəyliçıxışedərəkƏhmədBakı
xanovlabağlıxatirələrinibölüş
dülər.

Qeyd olundu ki, görkəmli sə
nətkar 1930cu illərdən Üzeyir
Hacıbəylinin dəvəti ilə Azərbay
canDövlətKonservatoriyasında,
dahasonraA.ZeynallıadınaOrta

İxtisasMusiqiMəktəbində(indiki
Musiqi Kolleci) muğamdan dərs
deyib. O, eyni zamanda Azər
baycan Radiosu nəzdində Xalq
çalğıalətləriansamblınıntəşkilat
çısıvərəhbəriolub.ƏhmədBa
kıxanov1941ciildəAzərbaycan
Xalq Çalğı Alətləri Ansamblını

yaradıb,ömrününsonunakimi–
1973cü ilədək həmin kollektivə
rəhbərlik edib.Vəfatındansonra
sənətkarın xatirəsini əbədiləşdir
mək məqsədilə ansambla onun
adıverilib.Ansamblbugünəkimi
görkəmli xanəndələri müşayiət
edib. Fatma Mehrəliyeva, Rü
babə Muradova, Qulu Əsgərov,
ƏbülfətƏliyev,HacıbabaHüsey
nov, Sara Qədimova, Zeynəb
Xanlarova,ArifBabayevvəbaş
qasənətkarlarbuansamblınso
listiolublar.
Çıxışlardan sonra konsert

proqramı təqdim edildi. Azər
baycan Televiziya və Radiosu
nun Ə.Bakıxanov adına Xalq
çalğıalətləriansamblınınmüşa
yiətiilə(bədiirəhbər:Xalqartisti
Möhlət Müslümov) Xalq artist

ləri Zaur Rzayev, Mələkxanım
Əyyubova,Əməkdarartist İlkin
Əhmədovun ifalarında “Çahar
gahtəsnifi”,“Sevgilimsən,gözəl
yar”,“Dilbərim”xalqmahnısıvə
s. ifaolundu.Çıxışlaralqışlarla
qarşılandı.

Savalan Fərəcov

Ustad tarzənin məzarı 
ziyarət olundu

Dekabrın6-daustadtarzən,XalqartistiƏhmədBakıxanovun
IIFəxrixiyabandaməzarıziyarətedildi.

Mərasimdə Mədəniyyət Nazirliyi İncəsənət və qeyrimaddi
mədəni irsşöbəsiMusiqi sektorununmüdiriVüqarHümbətov,
mədəniyyətxadimləri,sənətkarınailəüzvləriiştirakedirdi.
Sənətkarınoğlu–görkəmlibəstəkar,XalqartistiTofiqBakıxa

novqeydetdiki,ƏhmədBakıxanovdaimyaradıcılıqaxtarışın
daolub,Azərbaycanınmusiqisənətixəzinəsinədəyərlitöhfələr
verib:“Tar ifaçılarınınböyükbirnəsliƏhmədBakıxanovunye
tirmələriolub.Məndəoğlukimionunifaçılıqüslubundanbəh
rələnərək “Dügah”, “Nəva”, “Şahnaz”, “Hümayun” və “Rahab”
simfonikmuğamlarını bəstələmişəm. Bildiyiniz kimi, Prezident
İlhamƏliyevoktyabrın21dəƏhmədBakıxanovun130illiyinin
qeydedilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.Bumünasibətlə
ölkəmizinbirsıramədəniyyətocağındatədbirlərkeçirilir.Atamın
yaradıcılığınagöstərilənyüksəkdiqqətəgörədövlətbaşçımıza
təşəkkürümübildirirəm”.
AzərbaycanDövlətMahnıvəRəqsAnsamblınınbədiirəhbəri

vədirijoru,XalqartistiAğaverdiPaşayevbildirdiki,muğambi
zimanalaylamızdır.ƏhmədBakıxanovdabütünömrünümuğa
ma,onuninkişafınavətədrisinəsərfedib:“AzərbaycandaMirzə
FərəcRzayev,MirzəSadıq,MirzəMansurMansurovvəbaşqa
larıkimiçoxtanınmıştarifaçılarıolub.Ammabusənətkarların
içərisindətəkcəƏhmədBakıxanovaqismətolubki,onamüəllim
deyiblər.Mənxoşbəxtinsanamki,ƏhmədBakıxanovunsinfində
oturubonundərslərinəqulaqasmışam”.
Qeydolunduki,sənətkarınAzərbaycanRadiosunəzdindəya

ratdığıXalqçalğıalətləriansamblıCabbarQaryağdıoğlu,Seyid
Şuşinski,HüseynquluSarabski,ZülfüAdıgözəlov kimi bir sıra
görkəmlixanəndələrimüşayiətedib.
Çıxışlardan sonra mərasim iştirakçıları sənətkarın məzarı

üzərinəgüldəstələriqoyaraqxatirəsiniehtiramlayadetdilər.
Nurəddin

Şəki Xan məscidi kompleksi Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən bərpa olunub 

Dekabrın2-dəAzərbaycan
RespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyev,birincixanım
MehribanƏliyevavəqızları

LeylaƏliyevaHeydərƏliyevFon-
dutərəfindənŞəkiXanməscidi
kompleksindəaparılmışbərpa
işləriilətanışolublar.

Prezidentin köməkçisi Anar Ələk
bərov bərpa işləri barədə məlumat
verib.Bildirilibki,bərpaişləri2021ci
ilinmayayındanetibarənHeydərƏli
yevFondutərəfindənhəyatakeçirilib.
Fondbərpa işləri ilə yanaşı, qazıntı
larzamanıaşkarolunanvəŞəkixanı
nəslinəaidolduğuehtimaledilənske
letnümunələriüzrətədqiqatlarınapa
rılmasınadadəstəkgöstərib.
Qeyd edilib ki, məscid kompleksi

ərazisindəki bərpa işləri Dövlət Tu
rizmAgentliyininsifarişi iləMemarlıq
və İnşaat Universiteti tərəfindən ha
zırlananlayihəəsasındaaparılıb.Öl
kəəhəmiyyətliabidəolanməscidbi
nasıxanlıqlardövrünə(17451750ci
illər) aid edilir.Tariximəlumatlara və
üzərindəqeydedilənkitabələrəəsa
sən,məscidHacıMəhəmmədhüseyn
xantərəfindəninşaolunub.
Məscidin yanında yer

ləşən qəbiristanlıqdakı
13qəbir xannəslininnü
mayəndələrinəaiddir.Qə
biristanlıqda yalnız xan
nəslinin nümayəndələri
dəfn olunduğundan “Xan
qəbiristanlığı”adıverilib.
Məscidin bərpa layihəsi

hələ1981ciildəhazırlansa
da,sonrakıillərdəheçbiriş
görülməyib.HeydərƏliyev
Fondu tərəfindən 2021ci
ildə başlanan bərpa işləri
çərçivəsində əvvəlməscid
kompleksində3Dölçmə işləri aparılıb.
Bu işlərməscid kompleksinin ilkin gö
rüntüsünün əldə edilməsi baxımından
əhəmiyyətliolub.Məscidtavanınınfoto
suolmadığındanDövlətTurizmAgent
liyivə layihəçilərinbirgəqərarıəsasın
daGödəkminarəməscidivəŞəkiXan
Sarayınıntavanındaolanşəbəkəquru
luşundayenitavanyığılıb.Binanında
xilivəxaricidivarları1961ciilinfotoları
əsasgötürülərəkbərpaolunub.
2021ci ildə məsciddə bərpa işləri

çərçivəsindəmehrabın altı qazılarkən
oradan böyük ölçülü sal daşlar aşkar
edilmişdi. Həmin hissədə bərpa işləri
dayandırılmışvəŞəkiarxeolojiekspe
disiyası tərəfindən yoxlamalar aparıl
mışdı.Buradaaşkarolunanqəbirdəki
skeletdən nümunələr götürülüb, ra

diokarbonvəgenetikanalizləraparmaq
üçünBritaniyanınOksfordUniversiteti
nin laboratoriyasınagöndərilib.Skelet
nümunələrivəməscidərazisindəkixan
nəslinəaiddigərqəbirlərdəngötürülən
nümunələr əsasındaAvstriya, Estoni
ya vəTürkiyədə dəanalizlər aparılıb.
Laboratoranalizlərinnəticəsinə,eləcə
dəAMEAArxeologiya,Etnoqrafiyavə
Antropologiya İnstitutununelmi rəyinə

əsasən,aşkaredilənqəbirinŞəkixanı
Məhəmmədhüseyn xan Müştağa aid
olduğutəsdiqlənib.
Məscid kompleksinin ərazisində

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
muzey də yaradılıb. İki mərtəbədən
ibarət olanmuzeyin birinci mərtəbə
sində elektron lövhədə Azərbaycan
vəingilisdillərindəŞəkixanlığınınta
rixi,siyasi,sosialiqtisadihəyatı,mə
dəniyyətivəŞəkixanlarıbarədəmə
lumatlardiqqətəçatdırılır.
Muzeyin ikincimərtəbəsindəki xan

otağı Şəki xanı Məhəmmədhüseyn
xanın ibadət etməsini, ədəbiməclis
lər təşkil etməsini, müxtəlif qəbullar
həyatakeçirməsini,şahmatoynama
sını,“Müştaq”təxəllüsüiləşeirləryaz
masınınümayişetdirir.

Musiqi salnaməmizə 
parlaq səhifələr yazan sənətkar
Görkəmli tarzən Əhməd Bakıxanovun 130 illiyi qeyd edildi
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“Şuşaİli”münasibətiləMədə
niyyətNazirliyivə“PAŞAHəyat
Sığorta”ASCnindəstəyiilə
“İrs”Nəşriyyatevitərəfindən
“Şuşa–Zirvədənuca”və
“Şuşa–Qarabağınulduzu”
kitablarıçapolunub.

Dekabrın2-dəBeynəlxalqMu-
ğam Mərkəzində yeni nəşrlərin
təqdimatıkeçirilib.

Mərasimdə çıxış edənmədə-
niyyətnaziriAnarKərimovkitab-
ların tarixi-mədəni əhəmiyyəti-
ni yüksək qiymətləndirib. Qeyd
edibki,ŞuşaşəhəriAzərbaycan
üçün, onun mədəniyyəti üçün
olduqca əhəmiyyətli vəmüqəd-
dəsdir: “Qarabağımız, Şuşamız
Ali Baş Komandanın rəhbərliyi
iləqüdrətliOrdumuzunqanı-ca-
nı bahasına azad edildi. Azər-
baycanın mədəniyyət paytaxtı

kimiŞuşanın tarixi-mədəni zən-
ginliklərinin kitablarda, kataloq-
lardaəksinitapmasıböyükəhə-
miyyətkəsbedir.ÇünkiŞuşanın
hərküçəsibirtarix,birrəmzdir”.

Nazir bildirib ki,Azərbaycan44
günlük Vətən müharibəsində qə-
ləbə çalıb, informasiya sahəsində
mübarizə isə davam edir: “Ona
görədəQarabağa,Şuşayaqayıdı-
şımızı,azadedilmişərazilərimizin
mədəniyyətini və tarixini bu qə-
bildən nəşrlər vasitəsilə dünyaya
çatdırmalıyıq.MöhtərəmPreziden-
timizinrəhbərliyi ilə işğaldanazad
edilmiş ərazilərdə böyük bərpa
vəquruculuqişlərihəyatakeçirilir.

Dövlətimiznəinkiməscidləri,eləcə
dəkilsələribərpaedir.Budadün-
yayamühümbirmesajdır”.
28illikişğaldövrülərindədəŞu-

şaya həsr edilən kitabların nəşr

olunduğunu diqqətə çatdıran
Anar Kərimov həmin kitabların
psixoloji cəhətdən ağır təsir ba-
ğışladığını bildirib: “Bu gün yeni
işıqüzügörənkitablarıisəqürur-
la, sevinclə təqdim edirik. Çünki
əzəli torpaqlarımız artıq azad-
dır.Kitabların rus və ingilis dillə-
ri iləbərabər türkdilindədəçap
olunmasıqardaşTürkiyədəŞuşa
haqqında təsəvvürlərin dərinləş-
məsinəöztöhfəsiniverəcək”.

Kitabın ərsəyə gəlməsində
zəhmətiolanhərkəsə təşəkkü-
rünübildirənnazir“İrs”Nəşriyyat
evinin rəhbəriMusaMərcanlıya
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən

təsisolunan“Şuşa–270”xatirə
nişanınıtəqdimedib.
AMEA-nın prezidenti akade-

mikİsaHəbibbəylikitabları“Şuşa
İli”nəlayiqlitöhfəkimiqiymətlən-
dirib.Deyib ki, kitabları Şuşanın
tarixi pasportu da adlandırmaq
olar: “Nəşrlərdə Şuşanın tarixi,
mədəni zənginlikləri özünü gös-
tərməkdədir. Həmçinin burada
şəhərin Azərbaycan elminə, in-
cəsənətinəbəxşetdiyişəxsiyyət-

lər haqqında dəqiq məlumatlar
yeralıb.Sevindiricihaldır ki,biz
Azərbaycan rəssamlarının icti-
maiyyətə az məlum olan Şuşa-
yahəsretdikləriəsərlərinidəbu

kitabda görə bilirik.Bumənada,
kitablar həm də Şuşanın rəngli
ensiklopediyasısayılabilər”.
“İrs” Nəşriyyat evinin rəhbəri

MusaMərcanlıdiqqətəçatdırıbki,
doqquzildirfəaliyyətgöstərənnəş-
riyyat bu silsilədən 19-cu kitabını
təqdimedir.Yeninəşrlərdahaçox
xariciauditoriyaüçünnəzərdətutu-
lub. Düşmənlərimizlə informasiya
savaşınındavametdiyibirvaxtda
beləkitablarınnəşriçoxönəmlidir.

“PAŞA Həyat Sığorta” ASC
İdarə Heyətinin sədri Niyaz İs-
mayılovbildiribki,10ildirfəaliy-
yət göstərən qurum artıq 13-cü
kitabınnəşrinədəstəkolur.
Ü.Hacıbəyli adına BakıMusi-

qiAkademiyasınınrektoru,Xalq
artistiFərhadBədəlbəyliŞuşailə
bağlı xatirələrini bölüşüb, nəşr-
lərin ərsəyə gəlməsində əməyi
olanlaraminnətdarlıqedib.

Çıxışlardansonratəqdimatmə-
rasimibədiihissə ilədavamedib.
BeynəlxalqMuğamMərkəzininso-
listləritərəfindənAzərbaycanbəs-
təkarlarının Qarabağ və Şuşaya
həsrolunanəsərlərisəsləndirilib.
KitablardaŞuşanın qədim tari-

xi,mədənihəyatı,abidələri, işğal
dövründə dağıntılara məruz qal-
masıvəazadlığaqovuşmasıfakt-
larvəfotolarlatəqdimolunub.

Lalə

Rusiya və Azərbaycanın mədəniyyət 
xadimləri arasında dialoq 

Diplomatik münasibətlərin 30 illiyi münasibətilə
Dekabrın5dəBakıdakıRusEvində(RusiyaİnformasiyaMədə
niyyətMərkəzi)“RusiyavəAzərbaycanınmədəniyyətxadimləri
arasındadialoq.30illikuğurluəməkdaşlıq”adlıtədbirkeçirilib.İki
ölkəarasındadiplomatikmünasibətlərin30illiyinəhəsrolunmuş
tədbirdəAzərbaycanınvəRusiyanınmuzey,kitabxanavəteatr
nümayəndələriiştirakediblər.

RusiyanınAzərbaycandakıSəfirliyinin ikinci katibiPavelKuz-
netsovçıxışedərəkikiölkəarasındamədəniəlaqələrdəndanışıb.
BuilinfevralındaRusiyavəAzərbaycanprezidentləri tərəfindən
imzalanmış “Müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında” Bəyanna-
məyətoxunandiplomatbununikitərəfimünasibətlərininkişafına
təkanverəcəyiniqeydedib.

MilliKitabxananındirektoru,professorKərimTahirovAzərbay-
can-Rusiyamədəniəlaqələrinintarixindəndanışıb.Qeydedibki,
MilliKitabxanaRusiyanınbirçoxaparıcıkitabxanaları,xüsusən
dəRusiyaDövlətKitabxanası,PrezidentKitabxanası,Ümumrusi-
yaXariciƏdəbiyyatKitabxanasıiləsıxəməkdaşlıqedir,məlumat
vətəcrübəmübadiləsiaparır.Diqqətəçatdırılıbki,MilliKitabxana
dünyanın60ölkəsiiləbeynəlxalqkitabmübadiləsiyaradıb,kitab-
xananınbeynəlxalqəməkdaşlıqzalındamüxtəlifölkələrinədəbiy-
yatına,tarixinə,mədəniyyətinədairnəşrləryeralıb.
K.Tahirovbuilkeçirilən8-ciBakıBeynəlxalqKitabSərgisivəMilli

Kitabxananınsərgizamanıtəşkiletdiyitədbirlərdəndədanışıb.O,
gələnilAzərbaycanMilliKitabxanasının100illikyubileyininqeyd
olunacağınıvəyubileyçərçivəsindəBakıdaAvrasiyaKitabxanalar
Assambleyasınınnövbətiiclasınınkeçiriləcəyinibildirib.
AzərbaycanvəRusiyanınmədəniyyətxadimləriningörüşündə

qarşıdakıillərüçünikitərəfiəməkdaşlığınperspektivlərimüzakirə
olunub.
Tədbirçərçivəsində ikiölkəninkinosahəsindəəməkdaşlığına

həsrolunmuşdəyirmimasadakeçirilib.BakıdakıRusEvindəRu-
siyaDövlətMərkəziKinoMuzeyinin“Ulduzlarsönmür”adlısərgi-
siaçılıb.SərgiAzərbaycankinematoqrafiyasının təşəkkülündən
sovetdönəmininsonunaqədərolandövrəhəsredilib.Sərginin
adırejissorƏjdərİbrahimovunekranlaşdırdığı,AzərbaycanSSR
XalqKomissarlarıSovetininbirinci sədriNərimanNərimanovun
həyat və fəaliyyətindən bəhs edən “Ulduzlar sönmür” filminin
adındangötürülüb.Muzeyinsərgidə təqdimolunankolleksiyası
XXəsrdəAzərbaycankinematoqrafiyasının,deməkolarki,bütün
mərhələləriniəksetdirir.

Musiqi məktəblərinin müəllimləri üçün 
ustad dərsi

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsininCövdətHacıyevadına
3nömrəlionbirillikMusiqiməktəbindəpaytaxtın,eləcədəre
gionalmədəniyyətidarələrinəzdindəfəaliyyətgöstərənuşaq
musiqivəincəsənətməktəblərininmüəllimləriüçünxordirijor
luğuixtisasıüzrəustaddərslərikeçirilib.Dərslərixormeyster
MəhinOrucovaaparıb.

Başidarədənbildirilibki,ustaddərsləriXXəsrAzərbaycanmu-
siqisiningörkəmlinümayəndələrindənFikrətƏmirovvəRaufHa-
cıyevinanadanolmasının100illiyiçərçivəsindətəşkiledilib.
Dərslərzamanıməktəbin“Cırtdan”(kiçik)və“Renessans”(bö-

yük)xorları iləmüxtəlifəsərlərüzərində işaparılıb,xor fənninin
tədrisimetodikası,uşaqxoruiləişinmahiyyəti,professionaluşaq
xorununyaranmametodlarıvəs.bukimimövzulardiqqətəçat-
dırılıb.SondaM.Orucova xormeysterlərimaraqlandıran sualları
cavablandırıb.

Zirvədən uca və Qarabağın ulduzu
“İrs” nəşrləri seriyasından Şuşa haqqında kitabların təqdimatı keçirilib

Özbək teatrı bizim “Qayınana” ilə Bakıya gəlmişdi
əvvəli səh. 1-də

“Qayınana”komediyasıdekabrın2-də,da-
hasonraayın4-dəvə5-dəAkademikMusi-
qiliTeatrınsəhnəsindəözbəkdilindənüma-
yişolunub.
Xatırladaq ki, bu ilin yayında Akademik

Musiqili Teatrın quruluşçu rejissoru Əsgər
ƏsgərovAvrasiya Teatr Birliyinin dəvəti ilə
Özbəkistana, məhz bu tamaşaya quruluş
vermək üçün Kattakurqon teatrına dəvət
edilmişdi.Avqustayında isəAkademikMu-
siqili Teatrın direktoru Əliqismət Lalayevin
Özbəkistana səfəri zamanı iki ölkə teatrları
arasındamemorandumimzalanıb.
“Qayınana”tamaşası ilkdəfə1965-ci ildə

rejissor Niyaz Şərifovun quruluşunda Mu-
siqili Komediya Teatrında (indiki Akademik
MusiqiliTeatr)səhnəyəqoyulub.Xalqartisti
NəsibəZeynalovabutamaşadaunudulmaz
Cənnət xala obrazı ilə milyonların qəlbini
fəthedib.1978-ciildəeyniadlıfilmdə(rejis-
sorHüseynSeyidzadə)çəkilib.
Rejissor Əsgər Əsgərovun quruluşunda

təqdim olunan “Qayınana”da Cənnət obra-
zınıÖzbəkistanınƏməkdarartistiGülbahar
Məmmədova ifa edib. Tamaşanın rəssamı
Bəhram Safoyev, musiqi tərtibatçısı Sevda

Əliyeva, rejissor assistenti FeruzbekAbdu-
rayimovdur.
Dekabrın6-daAkademikMusiqiliTeatrda

özbəkistanlıqonaqlarınyolasalmamərasimi
keçirilib.
Mərasimdəözbək teatrının direktoruBatır

Tuqalov mədəniyyət naziri Anar Kərimovun
imzaladığı fəxri fərmanla təltif olunub. Fəxri
fərmanı qonağa nazirliyin Teatr sektorunun
başməsləhətçisiEminƏliyevtəqdimedib.

BatırTuqalovyaradıcıheyətadındansə-
fərintəşkilindəzəhmətiolanhərkəsətəşək-
kürünübildirib.
Qonaqkollektiv adındanAkademikMusi-

qiliTeatrındirektoru,Əməkdarincəsənətxa-
dimiƏliqismətLalayevəvəteatrınquruluşçu
rejissoru,Əməkdar incəsənətxadimiƏsgər
Əsgərovaxatirəhədiyyələritəqdimedilib.
Özbək teatrının “Qayınana”sı haqqında

dahaətrafınövbətisayımızda.

Maestro Rauf Abdullayevin 85 illiyi qeyd olundu
60 il dirijor pultu arxasında dayanan sənətkar bu dəfə orkestri zaldan izlədi

Builgörkəmlidirijor,Xalqar
tisti,Dövlətmükafatılaureatı
RaufAbdullayevinanadan
olmasının85illiyidir.

Maestronun yubileyi münasi-
bətilə dekabrın 2-də M.Maqo-
mayevadınaAzərbaycanDövlət
AkademikFilarmoniyasındatən-
tənəligecəkeçirildi.
Konsertinbaşlanmasına5-6də-

qiqəqalıb.Səhnəarxasındaaparı-
cıda,orkestrinüzvləridəhəyəcan-
lıgörünürlər.Budur,üçüncüzəng
vurulurvəhazırıqişarəsiverilir.Sa-
lamlamadan sonra orkestrin üzv-
lərisəhnəyəçıxır.Hərkəsingözü
səhnədədir. Axı bugünkü konsert
busalondayüzlərləkonsertidirijor
pultu arxasında idarə edən Xalq
artisti Rauf Abdullayevin 85 illik
yubileyinəhəsredilib.Yubilyarbu
dəfə ənənəni azca pozaraq zala
tamaşaçıkimidaxilolur.
Gurultulualqışlarlaqarşılanan

maestronu təbrik etməyə gə-
lənlərarasındaPrezidentAdmi-
nistrasiyası Humanitar siyasət,
diaspor,multikulturalizm və dini
məsələlər şöbəsinin müdiri Fə-
rəhƏliyevavəmədəniyyətnazi-
rininbirincimüaviniVaqifƏliyev,
sənətkarın həmkarları, dostları,
ictimaiyyətnümayəndələrivar.

Azərbaycan Milli Konservatori-
yasının prorektoru professor La-
lə Hüseynova səhnəyə çıxaraq
maestronun yaradıcılığından, di-
rijorsənətininyaranma tarixindən
sözaçır.Qeydedirki,dirijorluğun
ayrıca bir sənət kimi formalaş-
matarixioqədərdəqədimdeyil.
Musiqi ifaçısız yaşamır.Musiqiyə
can verən, onu notlarla dinləyici-
yə çatdıran məhz ifaçılardır. Bu
baxımdandirijorsənəti xüsusibir
özəlliyə malikdir. O, heç bir mu-
siqialətində ifaetmir, lakinbütün
bu alətləri idarə edir. Musiqinin
məzmununu, ideyasınıçatdırmaq
onun vasitəsilə gerçəkləşir: “Hər
dirijorun öz dünyası, təxəyyülü,
musiqiyəbaxışıvar.Bizorkestrdə
səslənənmusiqini,bəstəkarınide-
yasınıməhzdirijor vasitəsiləmə-
nimsəyərək hiss edirik. Nə yaxşı
ki, Azərbaycan musiqisində dahi
bəstəkarların yanında duran bö-
yükdirijorlardaolub.Azərbaycan
musiqisini Niyazisiz təsəvvür et-
məkmümkündeyil.Musiqimədə-
niyyətimizindünyamiqyasınaçıx-
masında onun çox böyük əməyi
var.NiyazidənsonraAzərbaycan
musiqisindəyenibəstəkarlar,ifaçı-
larnəsliyetişdi.Onlarınsırasında
maestro RaufAbdullayevin adını
xüsusiqeydetməklazımdır”.

R.Abdullayevin repertuarının
zəngin olduğunu deyən prorek-
tor dirijorun klassik və müasir
əsərlərieyniməharətləidarəet-
diyini diqqətə çatdırdı: “Bir çox
tanınmış bəstəkarımızın əsərlə-
ri onun dirijorluğu ilə səslənib.
R.Abdullayevopera,simfonikor-
kestr, həmçinin kamera orkestri
dirijoru kimi fəaliyyət göstərib.
Uzun illər Azərbaycan Dövlət
AkademikOperavəBaletTeat-
rındaçalışıbvə50-yəyaxın ta-
maşayarəhbərlikedib.O,85illik
ömrünün60iləyaxınbirdövrünü
buçətinsənətəhəsredib,onun
inkişafınatöhfələrverib”.
L.Hüseynovaçıxışınınsonun-

dayubilyaratəbrikləriniçatdırdı,
cansağlığıvəyaradıcılıquğurları
arzuladı.
Üzeyir Hacıbəyli adına Azər-

baycan Dövlət Simfonik Orkest-
rini idarə etmək üçün ilk olaraq
pult arxasına gənc dirijorMusta-
faMehmandarov keçir.Orkestrin
ifasındaC.Verdinin “Taleyinyolu”
operasındanuvertürasəslənir.Bu
əsəriindiyədəkdəfələrlədinləsək
də,yubileyəhvallıolduğundanmı,
yoxsasoyuqdekabrgecəsinintə-
sirindənmibudəfəorkestrbəstə-
karınqayəsini dahahərarətlə ta-
maşaçılaraötürmüşoldu.

Alqışlarla qarşılanan əsər bit-
dikdənsonrayubilyaraünvanla-
nan təbriklərvideoçarxşəklində
təqdim edildi. SSRİ Xalq artisti
Tamara Sinyavskaya, Xalq ar-
tistləri Fərəc Qarayev, Elçin
Əzizov, dünya şöhrətli rusiyalı
musiqiçilər Maksim Vengerov,
Sergey Doqadin Rauf Abdulla-
yevətəbrikləriniünvanladılar.
Təbriklərdən sonra gecə

Əməkdar artist Fuad İbrahimo-
vun dirijorluğu ilə  M.Musorqs-
kinin“Sərgidənşəkillər”əsərinin
səslənməsi ilədavametdi.Din-
ləyicilərgözəlmusiqidən,orkest-
rin virtuoz və ifadəli ifasından
böyükzövqaldılar.
Konsert bitdikdən sonra gu-

rultulu alqışlarla səhnəyə də-
vət olunan və çiçək dəstələrinə
qərqolanyubilyarsənətkartəd-
birin təşkilatçılarına və iştirakçı-
lara təşəkkürünü ifadə edərək
orkestrə və gənc həmkarlarına
uğurlararzuladı.
Qeydedəkki,dövlətbaşçısının

28oktyabr2022-ciiltarixlisərənca-
mıiləXalqartistiRaufAbdullayev
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti-
nininkişafındaböyükxidmətlərinə
görə I dərəcəli “Əmək” ordeninə
layiqgörülüb.

L.Azəri
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Bölgələrdəkimədəniyyətmüəssisə
lərindəistiqlalşairiƏhmədCavadın
(18921937)130illikyubileyimünasi
bətilətədbirlərdavamedir.

AğcabədiRMİAğcabədiRayonMərkəziKi
tabxanası Uşaq şöbəsinin əməkdaşları fəal
oxucularıniştirakıilə“ƏhmədCavaddedikdə
Cümhuriyyətbaşadüşürük!”adlı tədbirkeçi
rib. İstiqlalşairininhəyatvəyaradıcılığıhaq
qındaməlumatverilib,şeirlərisəsləndirilib.

***
AğstafaRMİTovuzrayonQovlarşəhərUşaq

musiqiməktəbində“Unudulmazdahi”adlıtədbir
təşkilolunub.MəktəbindirektoruVəfaKərimo
vaqeydedibki,Ə.CavadAzərbaycanədəbibə
diifikirtarixindəistiqlalşairikimiözünəməxsus
dəstxəttiiləseçilənsözustalarındandır.

***
ŞəkiRMİM.F.Axundzadə adınaŞəki Şə

hərMədəniyyətMərkəzinintabeliyindəfəaliy
yətgöstərənŞəkikəndFolklorevində“Azad
lıq carçısı” mövzusunda tədbir təşkil edilib.
Folklor evinin direktoru Rəşid Hüseynov
şairin həyat və yaradıcılığı haqqındaməlu
matverib.SonraFolklorevininbədiiözfəaliy
yətkollektivininüzvlərişairinşeirləriniqiraət
ediblər.

M.F.Axundzadə adına Oğuz RayonMə
dəniyyət Mərkəzində isə “Mücahid şair
–ƏhmədCavad”adlıədəbimusiqilikom

pozisiyatəqdimedilib.TədbirdəƏ.Cavadın
həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat
verilib, videoçarx nümayiş etdirilib, şeirlə
rioxunub,onlarabəstələnmişmusiqilərifa
olunub.

***

Sabirabad RMİ Şirvan ŞəhərMədəniyyət
MərkəzininŞirvanklubu“Zülməqarşıüsyan
karam,əzilsəmdə,susmaram”adlıtədbirke
çirib.Mərkəzinəməkdaşlarımusiqinömrəsi,
2və9saylıtamortaməktəbinşagirdləriisə
rəqs, səhnəciknömrələri təqdimedib tədim
edib,şeirlərsəsləndiriblər.

Adı Cümhuriyyətimizlə 
qoşa çəkilən şair

Şuşa – əzəli torpağımız, 
mədəniyyət ocağımız

SumqayıtRegionalMədəniyyətİdarəsinin(RMİ)rəisiRəşadƏli
yev“Şuşaİli”çərçivəsindəSumqayıtDövlətRəsmQalereyasın
darəssamlarlagörüşkeçirib.Görüşdərəssamlarınilərzində
təşkilolunansərgilərdəaktiviştiraketdiyibildirilib.İdarənin
rəisirəssamlaratəşəkküredib,yaradıcılıquğurlarıarzulayıb.

***
İsmayıllı RMİ

Qəbələ TarixDi
yarşünaslıq Muze
yinin təşkilatçılığı
ilə şəhər Heydər
Əliyev Mərkəzin
də “Şuşanın tarixi
abidələri dünənvə
bu gün” adlı təd
bir keçirilib. Çıxış
edənlər dövlətimiz
tərəfindənişğaldan
azadedilmişərazi

lərdəaparılanquruculuqişlərindəndanışıblar.Məktəblilərvətənpər
vərruhluşeirlərsöyləyiblər.Şuşanınmemarlıqabidələrihaqqında
videomaterialnümayişolunub.

***
XaçmazRMİSiyəzənRayonHeydərƏliyevMərkəzi vəSiyə

zənUşaqgənclər inkişafmərkəzininbirgətəşkilatçılığı ilə“Şuşa
–əzəlitorpağımız!”adlısərgitəşkiledilib.

***
Kürdəmir RMİ

Beyləqan rayon
mədəniyyətmüəs
sisələrininvəDün
yamalılarkəndƏli
balaŞirinovadına
1nömrəlitamorta
məktəbinin təşki
latçılığı ilə “Şuşa
mədə n iy yə t i n in
inciləri” adlı təd
bir keçirilib. İdarə
rəisi Faiq Xudanlı

Şuşadaaparılanquruculuq işlərindən,mədəni həyatın çiçəklən
məsindənsözaçıb.RayonMədəniyyətMərkəzinin“Gənclik”xalq
teatrınınşagirdlərləbirgəhazırladığımusiqiliədəbibədiiproqram
təqdimolunub.

***
ŞəmkirRMİDaşkəsənRayonMədəniyyətMərkəzi,rayonGənc

lərvəİdmanİdarəsininbirgətəşkilatçılığıilə“Şuşaİli”nəhəsrolun
muş “breynrinq” intellektual oyunu üzrə ümumtəhsil məktəbləri
arasındarayonbirinciliyikeçirilib.

Könüllülük cəmiyyətdə 
sosiallaşmağa təkan verir

Hərildekabrın5idünyadaBeynəlxalqKönüllülərGünükimi
qeydolunur.BMTBaşAssambleyası1985ciildəbununla
bağlıqətnaməqəbuledib.Bugünmünasibətiləbölgələrdə
birsıratədbirlərkeçirilib.

Mədəniyyət kö
nüllülərinin Sabi
rabad şəhərindəki
Bayraq Muzeyinə
ekskursiyası təşkil
edilib. Könüllülər
muzeydə nümayiş
etdirilən xanlıqlar
dövrünün xəritəsi,
bayraqları, Orta
əsrlərə aid döyüş
çü geyimləri, XIX
əsr Azərbaycan

şəhərləriningerbləri,Cümhuriyyətdövrünəaidsənədlər,həmçinin
müxtəlifillərəaidpoçtmarkaları,ordenvəmedallarlatanışolublar.

***
Ağstafa RMİ

Ağstafa Rayon
Mədəniyyət Mər
kəzinin təşkilat
çılığı ilə şəhər 1
saylı Folklor klu
bunda Beynəlxalq
Könüllülər Günü
münasibətilə təd
bir keçirilib. Çıxış
edənlər könüllülü
yün şəxsin iradəsi
vəsərbəstseçimi

nəəsaslanan,əvəziödənilməyənfəaliyyətnövüolduğubildirilib.
Onuncəmiyyətdəsosial,mədəni,iqtisadi,ekolojiproblemlərinhəl
linəyönəlmişictimaifəaliyyət,eləcədəsosiallaşmağatəkanverən
birişolduğudiqqətəçatdırılıb.
Aşıq Əkbər Cəfərov adına Tovuz Rayon Mədəniyyət Mərkəzi

ninəməkdaşlarıBeynəlxalqKönüllülərGünü iləbağlıTovuz rayon
“Asan”hərbivətənpərvərlikmərkəzininkönüllüləriiləgörüşkeçiriblər.

“Ələ düşməz bir də o günlər”
SumqayıtRMİnintabemüəssisəsi–NərimanNərimanovadı
naMədəniyyətMərkəzindəAzərbaycanDövlətMədəniyyətvə
İncəsənətUniversitetininDramvəkinoaktyorluğufakültəsinin
1984cüilməzunlarıolanaktyorlarlamusiqiligörüşkeçirilib.

“Ələ düşməz bir
də o günlər” ad
lı görüşdə Xalq
artistləri Vidadi
Həsənov, Naibə
Al lahver d i yeva,
Əməkdar artistlər
Füzuli Hüseynov,
Nahidə Orucova,
Fəranə Musayeva,
HacıHacıyevvədi
gəraktyorlar, həm
çininqeyrihökumət

təşkilatlarınıntəmsilçilərivə“Əqliyar”musiqiqrupuiştirakedib.
ƏməkdarartistCəlalMəmmədovunaparıcılığıiləkeçəngörüş

dənəsillərinqarşılıqlımünasibətiiləbağlısöhbətaparılıb.Aktyor
larşeirlər,monoloqlarsöyləyib,səhnəciklərtəqdimediblər.
Qonaqlarsumqayıtlıtamaşaçılarınsuallarınacavabverib,gələ

cəkyaradıcılıqplanlarıbarədədanışıblar.

“Uzuncorab Pippi” Şəkinin qonağı olub

AzərbaycanDövlətGəncTa
maşaçılarTeatrınınyaradıcı
heyətiŞəkişəhərindəqastrol
daolub.Teatrdanbildirilibki,

səfərGəncTamaşaçılarTeatrıvə
İsveçinAzərbaycandakıSəfirliyinin
birgəlayihəsiçərçivəsindəreal
laşıb.

Kollektiv İsveç dramaturqu Astrid
Lindqrenin “Uzuncorab Pippi” əsəri
əsasındatamaşanıtəqdimedib.
Tamaşadan öncə İsveçin Azərbay

candakı səfiri Tobias Lorentzon çıxış
edərək A.Lindqrenin yaradıcılığı haq
qındaməlumatverib,onunəsərlərinin

uşaqların dünyagörü
şünün formalaşmasına
göstərdiyimüsbət təsiri
diqqətəçatdırıb.
Tamaşanın quruluş

çu rejissoru Əməkdar
incəsənət xadimi Bəh
ram Osmanov, quru
luşçu rəssamı Elşən
Sərxanoğlu, bəstəkarı
Sebastian(Danimarka),
aranjimançısıRüfətRa
mazanov, məsləhətçisi

İsveçrejissoruRonniDanielsson,rejis
sorassistentiSonaMustafayevadır.
RollarıƏməkdar artistlərNəsibəEl

darova, Gülər Nəbiyeva, həmçinin
Zümrüd Quliyeva, Anar Seyfullayev,
Gülbəniz Mustafayeva, Venera Abba
sova,HüsniyyəƏhmədova,MüşfiqƏli
yev,VahidOrucoğluvəRamilMəmmə
dovoynayırlar.
Tamaşada sahibsiz qalanlara arxa

durmaq,köməksizlərəəluzatmaq,və
tənpərvər,insansevərolmaq,ailətərbi
yəsinin əhəmiyyəti barədə fikirlər səs
lənir.
Səhnəəsərişəkilitamaşaçılardaxoş

ovqatyaradıb.

Şəhid Rövşən Həsənovun xatirəsi anılıb

SumqayıtdaIQarabağmüharibəsişəhidiRövşən
Həsənovunanımmərasimikeçirilib.

SumqayıtRMİnintabeliyindəkiŞuşarayonTurşsukənd
Musiqiməktəbininəməkdaşları və rayonGənclər və İd
manİdarəsininkollektiviiləbirgətəşkilolunanmərasimdə
RövşənHəsənovhaqqındavideoçarxnümayişolunub.
Regional idarənin Şuşa rayonu üzrə nümayəndəsi

BayramCəfərlişəhidindöyüşyolubarədəməlumatverib.
Çıxış edənlər Rövşən Həsənovla bağlı xatirələrini

bölüşüblər.Turşsu kəndMusiqiməktəbinin direktoru,
Rövşən Həsənovun qardaşı İlham Həsənov şəhidin
keçdiyişərəfiömüryolundandanışıb.
Məktəbinmüəllimvəşagirdkollektivininifasındamu

siqinömrələrisəsləndirilib.
Tədbirinsonundaşəhidinanasınınhazırladığıəliş

lərindənibarətsərginümayişolunub.

Arzuları külə döndərən bəşəri bəla

BalakənRayonMədəniyyətMərkəzin
dənarkomaniyanınfəsadlarından
bəhsedən“Külədönmüşarzular”
tamaşasınümayişolunub.Tamaşa

danəvvəlŞəkiRMİninBalakənrayonu
üzrənümayəndəsiŞəfəqHacıyeva,
rayonPolisşöbəsinininspektoru,polis
kapitanıSahilBabayevçıxışedərəkbə
şəribəlayaqarşıaparılanmübarizətəd
birlərindəndanışıblar.Qeydolunubki,
sağlamhəyattərzinintəbliği,gənclərin
sağlamruhdatərbiyəolunmasıdiqqət
mərkəzindəsaxlanılmalıdır.

PakizəHüseynova vəMirzəağaMəmmə
dovun ssenarisi əsasında hazırlanan tama
şada Mədəniyyət Mərkəzinin könüllüləri və
Humanitar və texniki təmayüllü liseyin şa
girdləri çıxış ediblər. Mərkəzin işçisi Zöhrə
Bakeyevanın quruluş verdiyi səhnə işi ma
raqlaqarşılanıb.

***
GəncəşəhərMKSnin6saylıGənclərki

tabxana filialında “Narkomaniya elə bəladır
ki, ömrü sonlandırır!” başlığı altında tədbir
təşkil edilib. Çıxışlarda sağalmaz yara olan
narkomaniyadan necə qorunmağın yolları
haqqındaməlumatverilib,gənclərəbubəla
danuzaqolmalarıtövsiyəedilib.

***
AstaradakıHeydərƏliyevMərkəzivəYAP

rayontəşkilatınınbirgətəşkilatçılığıilə“Gələ
cəyimizibirlikdədüşünək,narkomaniyayayox
deyək!”mövzusundatədbirkeçirilib.Çıxışlar
da narkotik maddələrin sağlamlığa zərərləri
barədə ətrafı məlumat verilib. Sonra tədbir
iştirakçıları“Narkomaniyabəşəriyyətinbəlası
dır!”mövzusundasərgiilətanışolublar.

***
Quba TarixDiyarşünaslıq Muzeyi Quba

şəhər5saylıtamortaməktəbdə“Narkoma
niyayavəzərərlivərdişlərəqarşımübarizə”
mövzusundatədbirkeçirib.Muzeyinelmiiş

çisiGünayHacıyevaəsrinbəlasınaçevrilən
narkomaniya və zərərli vərdişlərin yeniyet
məvəgənclərəmənfi təsirindənqurtulmaq
vəmübarizəaparmağınvacibliyinivurğula
yıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Əlillik yaşamaq üçün əngəl deyil...
BMTBaşAssambleyasının1992ciildə
qəbuletdiyiqətnaməilə3dekabrBey
nəlxalqƏlillərGünüelanolunub.Məqsəd
cəmiyyətifizikiməhdudiyyətliinsanların
problemlərininhəllinəcəlbetmək,onların
hüquqlarınıqorumaqdır.Bugünölkəmiz
dədəhərilqeydedilir.

GəncəRMİSamuxRayonMədəniyyətMər
kəzində “Əlillərə qayğı göstərək!” adlı tədbir
təşkil olunub.Bildirilib ki,Azərbaycandadövlət
tərəfindənbuqəbildənolaninsanlarınsosialri
fahınınyüksəldilməsiistiqamətindəmühümad
dımlar atılır.Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan
BMTBaşAssambleyasıtərəfindən2006cıildə
qəbuledilmiş“Əlillərinhüquqlarıhaqqında”Kon
vensiyayadaqoşulub.

***

Sumqayıt RMİ N.Nərimanov adına Sum
qayıt Şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin tabeli
yindəki“Dostluq”Mədəniyyətevininkollektivi
“BankRespublika”nınSumqayıtfilialınındəs
təyi ilə Abşeron rayon Saray qəsəbəsində
yerləşənFizikivəəqliqüsurluuşaqlarüçün
2 saylı internat evində konsert proqramı ilə
çıxışedib.

***

Masallı RMİ Masallı TarixDiyarşünaslıq
Muzeyi vəMasallı Dövlət RəsmQalereya
sınıntəşkilatçılığıilə“Hərbirimizinyaşamaq
haqqı var”mövzusunda tədbir keçirilib.Çı
xışlardaölkəmizdəəlillərinsosialmüdafiəsi
ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdən söz
açılıb.

***

BiləsuvarRMİSalyanRayonHeydərƏli
yev Mərkəzində “Əlil olmaq yaşamaq üçün
əngəldeyil”adlıtədbirkeçirilib.Tədbirçərçi
vəsində“Murad”ƏlillərİctimaiBirliyiüzvləri
ninəlişlərindənibarətsatışsərgiaçılıb.

***
Ağstafa RMİTovuzDövlət RəsmQalere

yasındakeçirilən“Sevgihərəngəliaşar”adlı
tədbirdə dərnək üzvləri mövzu ilə əlaqədar
rəsmlərçəkiblər.

***
Sabirabad RMİ Sabirabad şəhər Ü.Ha

cıbəyli adına Uşaq musiqi məktəbi, rayon
Uşaqvəailələrədəstəkmərkəzivə“Günərzi”
qayğı mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə “Biz
dəhamı kimiyik”adlı tədbir keçirilib.Musiqi
məktəbininşagirdlərirəngarəngmusiqi,rəqs
nömrələrivə“Oolmasın,buolsun”filmindən
səhnəciktəqdimediblər.Sondaəliluşaqlara
hədiyyələrverilib.
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əvvəli səh. 1-də
İkihissəli səhnə əsərində

Xalq artistləri Məleykə Əsədo
va (Xurşidbanu Natəvan), Ka
zım Abdullayev (Canişin), Ra
fiq Əzimov (Mirzə Ruhullah),
Hacı İsmayılov (Qoca Knyaz),
Əməkdarartistlər AnarHeybə
tov (KnyazXasay),ElşənCəb
rayılov (Seyid Hüseyn), Rəşad
Bəxtiyarov  (Nəvvab), Elnar
Qarayev (Mamayı), MirzəAğa
bəyli (Kor kamançaçı), Kazım
Həsənquliyev (Məliküldövlə),
ƏlvidaCəfərov(Möhnət),Ayşad
Məmmədov (Qala rəisi), Elşən
Rüstəmov (Şahzadə), aktyorlar
ElçinƏfəndi (Hidayətxan),Vü
salMustafayev(Zahirbəy),Ra
min Şıxəliyev (Daşdəmir), Lalə
Süleymanova (Bəyim),Məhsəti
Tahirzadə (Təhminə), Rüstəm
Rüstəmov (Şahmar), Tural İb
rahimov (Mixaylov), Firuzə Ba
layeva, Corc Qafarov, Elsevər
Rəhimov (kütləvi səhnələr) işti
rakedirlər.
Xalq yazıçısı İlyasƏfəndiye

vinbuəsərisayəsində ilkdəfə
Azərbaycan qadını tarixi dra
mın baş qəhrəmanı olub. Re
jissor da yeni quruluşda ədəbi
materialdan çıxış edərək bizi
Natəvanla, onun tarixi şəxsiy
yət və qadın kimi həyatı, hiss
vəduyğularıiləbirarada,əlavə
təfsirçiliyə yol vermədən tanış
edir.

Məsələn, tamaşanın əvvə
lində biz qəhrəmanın dilindən
“Əgər bu dünyada xoşbəxtlik
deyilən bir həqiqət varsa, o da
yalnız insanın öz vətəninə, öz
ləyaqətinəsahibçıxmasındadır.
Mən azadlığın qüdrətinə inanı
ram. İnsan ləyaqətininyüksəlişi
üçün həqiqi vicdan azadlığı la
zımdır”sözlərinieşidirik.
Digər tərəfdən, tamaşaçıNa

təvanla ilk dəfə Tifisdə, çar
RusiyasınınQafqazCanişiliyin
də tanış “olur”, onun canişinlə
söhbətininşahidinəçevrilir.Xal
qını ləyaqətlə təmsil edən bu
təəssübkeş xanımın davranış
və fikirləri diqqətmərkəzinə çı
xarılır.Canişindəonuxanqızı
na layiq bir hörmət və diqqətlə
qəbuledır.Natəvanınötkəmliyi,
qətiyyətli danışığı canişini həm
təəccübləndirir,həmdəxoşuna
gəlir.Gəncazərbaycanlıqadın
la imperiya nümayəndəsi ara
sındakıqısadialoqdabirşəxsin
timsalındaxalqın istəkvəarzu
larını,düşüncəvətələblərinive
rənmüəllif sonrakı hadisələrdə
buməqamadönədönəqayıdır.
Quruluşmüəllifidəbuincəde

talımüxtəlifelementlər,xüsusən
aktrisanın emosional ruh halın
dakı sürətli dəyişkənliklə onun
hisslərini tamaşaçıya sadə for
madaçatdırmağanailolur.
BizbusəhnədəNatəvanınilk

məhəbbətinin başlanğıcını da
görürük. Dağıstanlı əsilzadə,
Knyaz Xasayla sevgi işartıları
daburadanyaranır.
Düzdür, qarşılıqlı sevgiyə

əsaslananvəcanişinincəsarət
ləndirməsi ilə (hərçənd burada
da imperiya maraqları barizdir
və bu, eyhamlarla tamaşaçıya
çatdırılır)  başlanan izdivacın
ömrü az olsa da, izləri hər iki
qəhrəmanıömrüboyutərketmir.

BizburadadahaçoxNatəvanın
xarakter bütövlüyünü, insanpər
vərliyini və humanistliyini görü
rük.Birdəxalqına,onuntaleyinə
dərindənbağlılığını.
Məsələn,Xasayəmisinin(qo

ca Knyaz) Dağıstana qayıtmaq
tələbi qarşısında aciz qalanda,
Natəvanınqarşısına“Gedək,bir
neçəildəDağıstandayaşayaq”
şərtini qoyanda güclü idarəyə
malik qadın yenə də fədakar
lıq edir və ayrılıq nə qədər çə
tin olsa da, Xasayın getməsini
məsləhətbilir,ayrılığahaqqqa
zandırır və ona “Mən sənin öz
həmvətənlərinin lənətlərinəmə
ruz qalmağına dözmərəm!” de
yərəkqətiyyətgöstərir.
TamaşaboyuNatəvanısəciy

yələndirən əsas xüsusiyyətlə
ri–xalqlabirliyi,xalqhaqqında
düşüncələri müxtəlif detallarla
tamaşaçıya təqdim edilir, onun
doğmatorpağa,butorpağınəsl
sahibiolanzəhmətkeşxalqadə
rin məhəbbət hissləri ön plana
çıxarılır. Xüsusən onun təkcə
Qarabağ hüdudları ilə qapanıb
qalmadığını, İranın şahlıq qu
ruluşunun əsarətində inləyən
Cənubi Azərbaycan əhalisinin
taleyiüçünsarsıntılarını,apardı
ğımübarizənidəgörürük.Belə
cə,müəllifinillərəvvəl,hələso
vetdönəmindəcəsarətlədediyi
“BütövAzərbaycan”,“hürriyyət”,
“xalqın taleyi”, “azadlıq”... kimi

ifadələrin ayrıayrı mizanlarda
əsaslıhəllinialqışlayırıq.
Tamaşa boyu biz iki hissin

ağuşundaməhzNatəvanınözü
kimi təzad yaşayırıq: güclü gö
rünməyə çalışan, lakin qəlbinin
dərinliyindəkizərifquşapərvaz
lanmağıöyrədənkədərvəümid
yüklübirqadını.
Bumənadaincəinsaniduyğu

ları məharətlə tərənnüm etmək
bacarığınamalik istedadlı şairə
tamaşaboyubizimüxtəlifmöv
zulu qəzəlləri ilə başbaşa qo
yur,özdərinsarsıntılarınıpoetik
dildəötürəbilir.
Tamaşa boyu ədəbi mate

rialasadiqqalan,dahadoğrusu,
onun əsas keyfiyyətlərini tama
şaçının mühakiməsinə verən
rejissor dramaturqun əsas niy
yətinə–Natəvanınhəm ictimai
xadim, həm də elinəobasına
bağlışairəkimidolğunobrazına
nailolur.Buradaaktrisanınoyun
imkanları və ələlxüsus da qəh
rəmanının taleyinə bir qadın,
insanolaraq yanğısı önplanda
idi. Bu mənada bəzən səhnə
dəolduğunuunudanvəümumi
qəlibindən sıçrayaraq çıxmağı
bacaran M.Əsədova tamaşaçı
reaksiyasını (oyunboyubirne
çədəfəalqışeşidildi)duyurdu.
Digərtərəfdən,dramatikkonf

liktin ən çox Natəvanın taleyi
üzərində qurulduğunu nəzərə
alsaq, burada da yanaşmada
baxışmüxtəlifiyinəzərəçarpır.
BuməqamdaNatəvandanbaş

qaKnyazXasay,SeyidHüseyn,
şair Mamayı, Nəvvab, Qafqaz
canişini və başqa obrazların da
ön plana çəkildiyini və ümumi
ansambldasəliqəli yerləşdirildiyi
ni görürük.Ənəsası dabuüzvi
bağlılıqbiziyormadı.Əksinə,son
nəticəyədetallarvasitəsiləgedib
çaxmağımızda“bələdçi”oldu.

Tamaşa boyu Xan qızı ilə
onundərin tellərləbağlıolduğu
Qarabağın, bütünlükdə Azər
baycanın taleyinin eyniləşdiril
diyini də görürük. Bununla da,
Natəvan obrazı şimallıcənublu
Azərbaycanıntaleyivədərdi ilə
yaşayır.Özüdəbuayrılıqlaba
rışmadan,mübarizəaparmaqla.
BumotivinqabarıqhəlliniNatə
vanın həm Rusiya imperiyası,
həm də İran dövlətinin səfirlə
rinə, xüsusən ona izdivac təklif
edənİranşahzadəsinəmünasi
bətində,nifrətvəqəzəbindəgö
rürük.
Burada maraqlı, incə bir de

tala xüsusi vurğuedilir.Qafqaz
canişiniiləgörüşənNatəvanəsl
diplomatqətiyyətiiləondanQa
rabağ xanlığının bütün torpaq
larını və mülklərini tələb edir.
İmperiya nümayəndəsinin “Bu
qədər torpaq sənin nəyinə la
zımdır?”sualınaqısaca“Mənim
xalqım var...” cavabını verərək
tamaşaçıya əsas qayəsini, hə
yatamalınıaçıqlayır.
Tamaşada şuşalıların sevinc

səhnələrinidəgörürük.Natəvan
xalq üçün Şuşaya su çəkdirir,
kəndlibalalarıüçünməktəbaç
dırır, yollar saldırır, hətta susuz
Muğan torpaqlarında həyatın
qaynaması üçün Arazdan arx
çəkdirilməsiüçüntapşırıqlarve
rir.Hərçəndəmisi oğluHidayət
xanbunahərvəchləmaneolur.

Seyrçikimimənəgörə,tama
şanınənemosional və konfikti
dərinləşdirərək həm də açan,
bizibir insanolaraqbaşqasının
taleyinə acımağa vadar edən
səhnə uzun ayrılıqdan sonra
Xasay bəyin Natəvana yazdığı
məktubdur. Biz bu qısa mək
tubda siyasi, ideoloji və insani
duyğuların birbiri ilə amansız
vəqələbəsizdöyüşünügörürük.
Dərin sarsıntılar keçirən Xasay
bəy “Beləliklə, hər şey məhv
olubgetdi,Banubəyim.İndimə
nibuuzaqyerəsürgüneləyiblər.
Butilsiminsonugörünmür.Mən
daha sürünmək istəmirəm, Ba
nubəyim.Zənnedirəmki,buna
sən də razı olmazdın. Əlvida,
Banu bəyim. Heç olmasa, sən
möhkəm dayan, Banu bəyim!”
yazaraq,əslində,peşmanlığının
ağırlığınatablaşabilmədiyinidə
göstərir.
Konfikt dərinləşdikcə biz de

diqodudan can qurtarmaq
üçün, çətinliklə də olsa, alınan

qərarı görürük: Xasay bəydən
ayrıldıqdan sonra varlı nəsillər
dən,həttaşahzadədəngələniz
divactəklifinərəddcavabıverən
Natəvan Cənubi Azərbaycan
dangələnSeyidHüseynləailə
həyatıqurur.
Tamaşanın ikincihissəsi,xü

susən nikahdan sonrakı hadi
sələr–İranşahzadəsininqətlə
yetirilməsi və ittihamçılar ara
sındaSeyidHüseynin,dolayısı
ilə Xan qızının olması, Xurşid
banununəmisioğluiləkonfikti,
yaşadığımənəvi sarsıntılar fo
nundamüqavimətisondaonun
“Gedin,kəndlilərədeyinki,on
lar dahamənə vergi verməyə
cəklər. Daha xan qızı Xurşid
banununkəndi,torpağıyoxdur!
Onu da deyin ki, bu uçurumlu
yolların sonunda bizi öz milli
birliyini,azadlığınıtapmışazad
Azərbaycan gözləyir” deməsi
ilə bitir. Beləcə, bir xalqınmü
barizəsinin fərddən topluma
ötürüldüyünügörürük.
Tamaşada sadə, daha doğ

rusu, dövrün koloritini – Şuşa
şəhərini, qala keçidlərini ehti
va edən çoxqatlımizan və tər
tibatda izafi detallardan azad
iri məkanda aktyor oyunu ilə
başbaşaqalırıqki,budayaxşı
düşünülmüş addımdır. Nəzərə
alsaqki,bugün tamaşaçı tərti
batda gizlədilən oyun həllindən
çoxaktyorlaişəvurğutələbedir.

Səhnəəsərininemosional tə
sirindəmusiqinin də payı, söz
süz ki, mühümdür. O, ideyanı
vətəsvirolunandövrü,xüsusən
qəhrəmanınruhdünyasınıaçır.
İranşahzadəsivəonunvəkili,

eləcədəümumiplandakı“Məc
lisiüns” üzvləri, xüsusən də
Nəvvab obrazının ifaçısı qəh
rəmanlarının xarakterini bariz
göstərdilər. Hərçəndbufikirləri
pyesdən irəli gələrək rejissorun
xüsusi planlarda verdiyi Xasay
bəyin ifaçısı haqqında demək
çətindir.Elə tamaşaboyumüx
təlif vəziyyətlərdə özünün akt
yorməziyyətləriniaçmaqimkanı
olanSeyidHüseyninsəhnəyü
künə cavabdeh aktyor barəsin
dədə.
Ümumənaktyorlarlauzunmüd

dətliişvəbununsonucukimiyax
şı ansamblı da unutmayaq. Bir
də sonda özünəməxsus təzimin
həllini. Amma bir detalı çıxmaq
şərtilə...

Həmidə Nizamiqızı

...Bu Natəvanə görüb onları rəva, getmə!
İlyas Əfəndiyevin tarixi dramı yeni yozumda səhnəyə gəldi...

Mədəniyyət naziri 
gənc kinematoqrafçılarla görüşüb

MədəniyyətnaziriAnarKərimovdekabrın2-dəNizamiKino
Mərkəzindəgənckinematoqrafçılarlagörüşüb.Görüşdə
MədəniyyətNazirliyiAudiovizualvəinteraktivmediaşöbəsi-
ninmüdiriRüfətHəsənovvəkinorejissor,Əməkdarincəsənət
xadimiElçinMusaoğludaiştirakediblər.

AnarKərimovçıxışedərəkmədəniyyətimizindayanıqlıinkişafı
məqsədiləaparılanislahatlardandanışıb.Nazirmədəniyyətsa
həsininidarəedilməsindəşəfafvəsəmərəlimexanizmlərinya
radılması,müasir tələblərəcavabverənvəcəmiyyətin inkişafı
nayönəlmişinfrastrukturunqurulmasındayaradıcıgənclərində
dəstəyinəehtiyacduyulduğunubildirib.
PrezidentİlhamƏliyevtərəfindənAzərbaycanRespublikasıKi

noAgentliyininNizamnaməsinintəsdiqedildiyinidiqqətəçatdıran
AnarKərimovqurumunölkəmizdəkinosənayesinininkişafınatə
kanverəcəyinivurğulayıb.
KinosahəsinininkişafetdirilməsiüçünMədəniyyətNazirliyitə

rəfindənhəyatakeçiriləntədbirlərin,festivallarınəhəmiyyətindən
danışannazirgənckinematoqrafçılarıbuprosesdəaktiv iştirak
etməyəçağırıb.
Görüş iştirakçıları Azərbaycan kinosunun bugünkü vəziyyəti

barədəfikirlərinibölüşüblər.Gənclərmillikinonun inkişafı,bey
nəlxalqarenayaçıxarılmasıvəyeniideyalaraaçıqolmasıbarədə
arzuvətəklifərinidiqqətəçatdırıblar.

Aşıq Kamandar sənətə 
sanki sirli bir aləmdən gəlmişdi 

XXəsrAzərbaycansaz-sözsənətininəngörkəmlinümayəndə-
lərindənolanustadaşıqKamandarƏfəndiyevin(1932-2000)90
illikyubileyimünasibətilənoyabrın30-daXəzərUniversitetinin
FikrətƏmirovadınakonfrans-konsertmərkəzindətədbirkeçirilib.

Xəzər Uni
versiteti və
Azə r ba y c an
Aşıqlar Birliyi
nin birgə təş
kilatçılığı ilə
baş tutan təd
birin aparıcısı,
birliyin katibi,
Əməkdar mə
dəniyyət işçisi
Musa Nəbioğ
lu sənətkarın
ömüryoluhaqqındaqısaməlumatverib.Vurğulayıbki,Borçalı
da–GürcüstanınindikiMarneulirayonununKəpənəkçikəndin
dədünyayagələnaşıqKamandarfitriistedadısayəsindəbütün
Türkdünyasındasevilənsənətkaraçevrilib.O,Gürcüstanın“Şə
rəf”ordeninəlayiqgörülüb.Doğmayurdundaevmuzeyiyaradı
lıb,büstüucaldılıb.
XəzərUniversitetininrəhbəriprofessorHamletİsaxanlıçıxışın

daqeydedibki,aşıqKamandarunudulmazvəəvəzolunmazsə
nətkardır:“Busözləritəsadüfənqoşaişlətmədim.Bəzəndeyirlər
ki,əvəzolunmazinsanyoxdur.Mənbufikirləqətirazıdeyiləm.Hər
birsənətsahəsindəəvəzolunmazlarvarvəaşıqsənətindədəKa
mandarƏfəndiyeviheçkiməvəzedəbilməz.AşıqKamandaröz
sənətyoluiləgedən,özününməktəbiniyaradanbirsənətkarolub”.
AzərbaycanAşıqlarBirliyininsədri,ƏməkdarelmxadimiMə

hərrəmQasımlıqeydedibki,aşıqKamandarƏfəndiyevbusə
nətəsankisirlibiraləmdəngəlmişdi,sənətdəözsözünüdedivə
sondayenədəgəldiyiyerədöndü:“AşıqKamandarsazınböyük
bilicisiidi,böyükifaçıidi.Nadirhallardaaşıqlareləsazçalabi
lir.Yənihəmgözəloxumaqvəgözəldastandanışmaqlayanaşı,
həmdəgözəlsazçalmaqhəraşığaqismətolankeyfiyyətdeyil.
O,çoxgözəlsazçalmaqlayanaşı,həmdəhavalaraözünəməx
susəlavələredirdi.Məsələn,“Turacı”havasıüzərindəeləgözəl
işlədi,eləəlavələretdiki,sonundayenihavayaratdıvəadınıda
“Fəxri” qoydu.Mən hesab edirəm ki, aşıqKamandarınmusiqi
sahəsindəkifəaliyyətiayrıcatədqiqolunmalıdır”.
Tədbirin bədii hissəsindəƏməkdarmədəniyyət işçisiGülarə

Azafının rəhbərlik etdiyiÇeşmə” folklor qrupu, aşıqlardanCa
hangirSənanoğlu,ƏməkdarmədəniyyətişçisiƏdalətDəlidağlı,
RaminQarayev,AvdıMusayev,Nəbi Nağıyev,NazimBahadı
roğluŞaiqİncəli,ƏşrəfQəriboğlu,İmranGöyçəli,SeymurLaçınlı
vəQabilBorçalımüxtəlifaşıqhavalarıüstündəaşıqKamandar
Əfəndiyevinsözlərinivəonaithafolunmuşşeirlərioxuyublar.Us
tadınnəticələriMehinvəAylinQarayevabacılarıbabalarınınya
radıcılığındanbirneçəşeirisəsləndiriblər.

“Milli klassika” 
Teatr Xadimləri İttifaqının 125 illiyi 

münasibətilə festival
Dekabrın10-dan16-dəkAzərbaycanTeatrXadimləriİttifaqı-
nın(ATXİ)təşkilatçılığıilə“Milliklassika”adlıfestivalkeçiriləcək.
TeatrfestivalıATXİ-nin125illiyinəhəsrolunub.

Festivalda11teatrvə1təhsilocağıümumilikdə13tamaşailə
iştirak edəcək. LənkəranDövlət DramTeatrı festivalamüsabi
qədənkənarqoşulacaq.Tamaşalaramünsifərheyəti tərəfindən
baxışkeçirilib.
FestivalınməqsədiAzərbaycanteatrında,ümumilikdəmillimə

dəniyyətməkanındayaradıcılıqproseslərinifəallaşdırmaqdır.
Qeydedəkki,festivalıntamaşalarıATXİninsəhnəsində,Aka

demik Opera və Balet Teatrında, Şuşa Dövlət Musiqili Dram
Teatrında,AzərbaycanDövlətKuklaTeatrındaoynanılacaq.

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasında 
Xan qızının yubileyi qeyd edilib

BakıXoreoqrafiyaAkade-
miyasında(BXA)Azərbay-
canədəbiyyatınıngörkəmli
nümayəndəsiXurşidbanu
Natəvanın190illikyubileyi
münasibətilətədbirkeçirilib.

Tədbirin ədəbi hissəsində
tamortatəhsilpilləsininşagird
ləriXanqızınınhəyatvəyara
dıcılığı haqqında məlumat ve
rib, onun “Qərənfil”, “Könlüm”,
“Ölürəm” və “Gülün” rədifi qə
zəllərini qiraətediblər.Natəva
nın ədəbi irsini əks etdirən vi
deoslayddanümayişetdirilib.

BXAnın Azərbaycan dili və
ədəbiyyatı müəllimi Aypara
Məmmədovanın ifasında İlyas
Əfəndiyevin “Xurşidbanu Na
təvan” pyesindən Natəvanın
monoloqundanbirhissətəqdim
edilib.
Yubileyi tədbir Natəvanın

zəngin mənəviyyatı, humanist
vəxeyirxahlıqdolubədiivəic
timaiirsinəhəsrolunmuşelmi
nəzəri konfransla davametdi
rilib.İctimaifənlərkafedrasının
müdiriElnurəKazımzadə“Şər
qinmüasir,maarifçivəşairqa
dını Xurşidbanu Natəvan”,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə
doktoru Aysel Məmmədəliye
va “Azərbaycan heykəltəraş
lığında Xurşidbanu Natəvan
obrazı” və BXAnın müəllimi

Sevinc Əliyeva “Azərbaycan
təsviri sənətində Xurşidbanu
Natəvanın bədii obrazının tə
cəssümü” adlıməruzələrlə çı
xışediblər.
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Bu ya xın lar da Mə də niy yət Na zir li yi və “Söz” ədə bi la yi hə si nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə Və tən mü ha ri bə si iş ti rak çı sı olan şə hid və qa zi lə rin 
şeir lə rin dən iba rət “İgid lə rin sö zü” an to lo gi ya sı nın təq di ma tı ke çi-
ril di. Sö zü və əmə li ilə igid lik, ər lik nü mu nə si olan, doğ ma yur dun 
mü da fiəsi nə qal xan bu mərd oğul la rı ta nı dıq ca, ədə bi nü mu nə lə ri 
ilə ta nış ol duq ca qəl bin də ül vi ar zu lar, nə cib duy ğu lar gəz di rən 
Və tən oğul la rı nın şü caəti qar şı sın da bir da ha baş əy mə li olur san.

“Qəh rə man la rın özü və sö zü” 
rub ri ka sın da şə hid və qa zi ya-
zar la rı mı zın hə ya tı, dö yüş yo lu 
və ya ra dı cı lıq la rı ba rə də mə lu-
mat ve rə cə yik. 

Bu sa yı mız da şeir lə ri nin ma-
ya sı nı Və tən, sev gi və nə cib lik 
təş kil edən şə hid şair, ley te nant 
Mu rad Na ğı yev dən söz aça ca-
ğıq. Mu rad elə mək təb yaş la-
rın dan və tən pər vər lik hiss lə ri ilə 
se çi lən uşaq lar dan olub. Be lə 
ol ma say dı, Cəm şid Nax çı vans-
ki adı na Hər bi li se yə qə bul üçün 
mü ra ciət et məz di...

Mu rad Ma yıl oğ lu Na ğı yev 9 
fev ral 1997-ci il də Qa zax ra yo nun-
da ana dan olub. Ki çik yaş la rın da 
ailə si Ba kı ya kö çür. Ba kı xa nov 
qə sə bə sin də 271 nöm rə li mək-
tə bin 8-ci sin fi  ni bi tir dik dən son ra 
C.Nax çı vans ki adı na Hər bi li se yə 
(2011) qə bul im ta han la rın da iş ti-
rak edir və yük sək nə ti cə lər gös-
tər di yi nə gö rə Tür ki yə yə, Ku le li 
Hər bi li se yi nə oxu ma ğa gön də-
ri lir. Onu da qeyd edək ki, üs tün 
zə ka sı və ri ya ziy yat dan yük sək 
nə ti cə lər gös tər di yi üçün hət ta 

müəl lim lə ri ona “ri ya ziy yat da hi-
si” adı nı ver miş di lər. 2015-ci il də 
hə min li se yi uğur la ba şa vu ran 
Mu rad An ka ra da Qu ru Qo şun la rı 
Mək tə bi nə da xil olur. 2016-cı il də 
təh sil oca ğı nı bi ti rə rək Azər bay-
ca na qa yı dır və təh si li ni Hey dər 
Əli yev adı na Azər bay can Ali Hər-
bi Mək təb in də da vam et di rir. Öm-
rü nün 9 ili ni hərb sə nə ti nin sir lə-
ri ni öy rən mə yə həsr edən Mu rad 
Na ğı yev 2020-ci il də bu mək təb-
dən tank böl mə, his sə və bir ləş-
mə lə ri nin dö yü şə tət bi qi ix ti sa sı 
üz rə mə zun olur. Hə min il N say lı 
hər bi his sə yə tə yi nat alır və tank 
ta bo run da ta qım ko man di ri və zi-
fə sin də xid mə tə baş la yır. 19 iyun 
2020-ci il ta ri xin də gənc ko man di-
rə  “ley te nant” hər bi rüt bə si ve ri lir. 

Üç ay son ra – 27 sent yabr da 
Və tən mü ha ri bə si, haqq sa va şı-
mız baş la nır. Mu rad da rəh bər lik 
et di yi he yət lə Fü zu li nin Ho ra diz 
kən di nin düş mən dən azad edil-
mə sin də şü caət gös tə rir, bun dan 
əla və, Fü zu li, Cəb ra yıl, Zən gi lan 
ra yon la rı və Had rut qə sə bə si 
uğ run da dö yüş lər də düş mə nin 

xey li say da can lı qüv və və zi reh li 
tex ni ka sı nı məhv edir. Or du mu-
zun şü caəti qar şı sın da du ruş 
gə ti rə bil mə yən ya ğı nın dö yüş 
tex ni ka və qur ğu la rı, sur sa tı qə-
ni mət ki mi gö tü rü lür.  

Şə hi din ana sı Xa vər xa nım de-
yir ki, oğ lu 9 il hər bi təh sil al dı ğı 
üçün uzun il lər on dan ay rı dü şüb-
lər: “Təh si li ni bi ti rib gə lən də çox 
se vi nir di, nə ha yət, sev di yi pe şə 
üz rə ça lış ma ğa baş la ya caq dı.  9 

il lik təh si li nin mü qa bi lin də iki ay 
xid mət edə bil di. Mü ha ri bə baş la-
yan ilk gün dən oğ lum ön cəb hə-
də olub. Oğ lu mun mərd li yin dən 
bü tün hər bi his sə da nı şır”.

Mu rad okt yab rın 11-də Cəb-
ra yıl ra yo nu əra zi sin də dö yüş 
za ma nı düş mə nin uzaq dan ida-
rə olu nan tank əley hi nə ra ket 
zər bə si nə ti cə sin də şə hid lik zir-
və si nə uca lır. Qəh rə man tank çı-
nın şə hid ol du ğu əra zi 8 gün dən 

son ra tam nə za rə tə gö tü rü lür və 
o, okt yab rın 20-də Ba kı da İkin ci 
Fəx ri xi ya ban da dəfn olu nur.

Mu rad Na ğı yev döv lət baş çı-
sı nın mü va fi q sə rən cam la rı ilə 
“Və tən uğ run da” və “Cəb ra yı lın 
azad olun ma sı na gö rə” me dal la-
rı ilə təl tif edi lib.

Hə lə uşaq yaş la rın dan in cə-
sə nə tə ma raq gös tə rən Mu rad 
müx tə lif mu si qi alət lə rin də ifa et-
mə yi öy rən miş di. Həm çi nin tə lə-
bə lik il lə rin dən həm Tür ki yə türk-
cə sin də, həm də ana di li miz də 
şeir lər qə lə mə alıb. Şeir lə ri müəl-
lim lə ri tə rə fi n dən yük sək qiy mət-
lən di ri lib və hə lə Ku le li li se yin də 
təh sil alar kən, 2015-ci il də “Mü-
rək kə bim dir Ku le li” dər gi sin də  
çap edi lib. Şə ha də tin dən son ra 
isə Mu ra dın şeir lə ri Av ra si ya Ya-
zar lar Bir li yi nin or qa nı “Qar daş 
qə ləm lər” jur na lın da və Azər bay-
can Ya zı çı lar Bir li yi nin “Ədə biy yat 
qə ze ti”ndə dərc olu nub. Bu il şə-
hid şairin şeir lə ri və ya xın la rı nın 
xa ti rə lə rin dən iba rət “Mu rad” ad lı 
ki tab da ər sə yə gə lib. 

Şə hid Mu rad Na ğı yev tək cə 
dö yüş mey da nın da de yil, söz 
mey da nın da ad qo yan şə hid lə-
ri miz dən dir. Son da şə hid şairi-
mi zin türk cə qə lə mə al dı ğı “İs-
tan bul və hə yat” şeiri ni təq dim 
edi rik:

Yeni bir gün başlat hayatta.
Sabah güneş kendini
 göstermeye başlar,
Sonsuz ufuklarda.
İlk ışıklar akseder
 deniz üstünde.
 
Öylece izlemeye başlarsın
 güneşin doğuşunu,
Sonra dayanamazsın
 bu güzellik karşısında,
İçini bir ferahlık kaplar.
Yüzün güler, hayran kalırsın
 bu eşsizliğe.

Her şey uçuverir aklından,
Kilitlenip kalırsın bu manzaraya,
Ama uzun sürmez bu güzellik,
Hayat gibi güzel görünür
 ilk başta.
 
Ve bitti artık bu doyumsuz 
güzellik,
Acı vermeye başlamıştır
 çok sevdiğin ışıklar.
Gözlerin kamaşır, 
dayanamazsın, bakamazsın,
Sonra yüzün yanmaya başlar.
 
Bir tokat yemiş gibi yüzün yanar,
Evet bir tokat, hayattan
 yediğin bir tokat.
Ne tuhaf, değil mi?
İlk önce aldanıp sonra yanmak.

Lalə Azəri

Tür ki yə nin nü fuz lu ali təh sil ocaq la-
rın dan olan An ka ra Uni ver si te ti nin 
rek to ru pro fes sor Nej det Ünü var 
Azər bay can da da ta nı nan isim-

lər dən dir. Rek tor ol maz dan ön cə 
Tür ki yə-Azər bay can Par la ment lə-
ra ra sı dost luq qru pu nun rəh bə ri 
və zi fə si ni ye ri nə ye ti rib. Nej det Ünü-
var la mü sa hi bə miz də Azər bay can la 
Tür ki yə ara sın da təh sil əla qə lə ri və 
di gər mə qam la ra to xun duq.

 – Nej det bəy, yed di il Tür ki yə-Azər-
bay can Par la ment lə ra ra sı dost luq 
qru pu nun rəh bə ri ol mu su nuz. Öl kə lə-
ri miz ara sın da kı mü na si bət lər ba rə də 
fi  kir lə ri ni zi bil mək is tər dik?
– Biz hə mi şə Azər bay ca nın güc lən-

mə si ilə fəxr et mi şik. Çün ki Tür ki yə və 
Azər bay can bir mil lət, iki döv lət dir, fərq li 
coğ ra fi  ya lar da ol saq da, qəlb lə ri miz bir 
dö yü nür. Odur ki, Azər bay can la Tür ki yə 
mil li və bey nəl xalq are na da hər sa hə də 
bir-bi ri ni dəs tək lə yib, bun dan son ra da 
dəs tək lə yə cək. Ta ri xən ol du ğu ki mi, bu 
gün də se vin ci mi zi də, kə də ri mi zi də bir-
bi ri miz lə bö lü şü rük.

Azər bay can döv lə ti xal qı nın bir li yi 
və həm rəy li yi, mər hum Hey dər Əli ye-
vin əzm li li der lik möv qe yi və onun si-

ya si kur su nun bu gün la yi qin cə da vam 
et di ril mə si sa yə sin də Qaf qa zın par la-
yan ul du zu ki mi öz la yiq li ye ri ni tu tub. 
Tür ki yə-Azər bay can mü na si bət lə ri də 
par la ma ğa, yük səl mə yə da vam edir. 
An ka ra Uni ver si te ti ola raq azər bay can-
lı qar daş la rı mı za bü tün im kan la rı ya rat-
ma ğa ça lı şı rıq. Biz tək cə uni ver si tet lər lə 
de yil, aidiy yə ti qu rum lar la da sıx əla qə 
sax la yı rıq. Mən də uzun il lər Tür ki yə-
Azər bay can Par la ment lə ra ra sı dost luq 
qru pu nun rəh bə ri və bu gün də Tür ki yə-
nin ən bö yük uni ver si tet lə rin dən bi ri nin 
rek to ru ki mi bu əla qə lər də müəy yən rol 
oy na maq dan qü rur du yu ram.

– An ka ra Uni ver si te tin də Azər bay-
can dan olan müəl lim və tə lə bə lə rin 
sa yı nə qə dər dir?
– Ha zır da uni ver si te ti miz də təh sil 

alan azər bay can lı tə lə bə lə rin sa yı 397 
nə fər dir. Bun lar dan 327-si ba ka lavr 
təh si li ni da vam et di rir, bi ri isə ha zır lıq 
kur sun da dır. 42 nə fər isə ma gist ra tu ra 
təh si li alır və on lar dan 40-ı dis ser ta si ya 
işi üzə rin də iş lə yir. 27 nə fər isə dok to-

ran tu ra sə viy yə sin də təh si li ni da vam et-
di rir. Azər bay can dan öl kə mi zə gə lən və 
uni ver si te ti mi zin müx tə lif fa kül tə lə rin də 
ça lı şan 7 müəl li mi miz var.

– Okt yabr da Ər zin can da ke çi ri lən 
Bey nəl xalq Türk Dün ya sı Sim po-
ziumu nun iş ti rak çı sı ol du nuz. Mü za ki-
rə edi lən mə sə lə lə rin Türk dün ya sı na 
nə ki mi töh fə si ola bi lər?
– Bey nəl xalq Türk Dün ya sı Sim po-

ziumu Türk Döv lət lə ri Təş ki la tı Ağ saq-
qal lar Şu ra sı nın səd ri Bi nə li Yıl dı rım 
və Tür ki yə Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yi nin hi ma yə çi li yi ilə Ər zin can Bi nə li 
Yıl dı rım Uni ver si te ti nin ev sa hib li yin də 
ke çi ril di. Sim po zium da Türk dün ya sı nın 
di li, ta ri xi, mə də niy yə ti, in cə sə nə ti, təh-
si li və di gər sa hə lər də el mi təd qi qat lar 
üçün or taq zə min ya rat maq is ti qa mə-
tin də araş dır ma lar təq dim olun du. Türk 
Döv lət lə ri Təş ki la tı nın 2040-cı il ba xı-
şı na dair bir gə pro to ko la əsas la na raq 
ra sional, tət biq olu na bi lən tək lifl  ər və 
or taq dü şün cə ilə bağ lı la yi hə lə rin nə lər-
dən iba rət ola bi lə cə yi nə diq qət ye ti ril di. 

Biz Tür ki yə-Azər bay can ara sın da hər 
sa hə də yük sək sə viy yə li əmək daş lı ğa 
töh fə ver mə yi hə dəfl  ə yi rik.

– 2023-cü il Azər bay can da “Hey dər 
Əli yev İli” elan edi lib. Hey dər Əli yev 
vax ti lə An ka ra Uni ver si te ti nin hə yə tin-
də ağac əkib.  Ümum mil li li de ri miz lə 
bağ lı xa ti rə lə ri niz var mı?

– Hey dər Əli yev 16 mart 2001-ci il də 
An ka ra Uni ver si te ti nin rek tor lu ğu qar şı-
sın da ma vi la din ağa cı əkib. Ötən ilin may 
ayın da pre zi dent lə ri miz Rə cəb Tay yib 
Ər do ğan və İl ham Əli ye vin Şu şa ya sə-
fə rin də mən də iş ti rak edir dim. Sə fə ri miz 
za ma nı ora da kı dost la rı mız dan bi ri de di 
ki, Hey dər Əli yev 1996-cı il də qa tıl dı ğı bir 
təd bir də “Şu şa nın azad lı ğı mə nim ən bö-
yük ar zum dur” de yib. O an da dü şün düm 
ki, Şu şa dan tor paq gö tü rək və Hey dər 
Əli ye vin xa ti rə si nə eh ti ram ola raq uni-
ver si te ti mi zin bağ ça sın da əkil miş hə min 
ağa cın di bi nə tö kək. Elə də et dik. Şu şa-
dan və Ba kı dan gö tür dü yü müz tor pa ğı 
öl kə ni zin keç miş baş na zi ri, dip lo mat Hə-
sən Hə sə nov, Azər bay ca nın Tür ki yə də ki 
sə fi  ri Rə şad Məm mə dov, elə cə də alim 
və tə lə bə lə ri mi zin iş ti ra kı ilə Hey dər Əli-
ye vin ya di ga rı olan ağa cın di bi nə tök dük.

Bu gün Azər bay can, mər hum Hey dər 
Əli ye vin ək di yi ağac ki mi, gü nü-gün dən 
bö yü yür və bu, bi zi se vin di rir. İn şal lah, 
Türk dün ya sı da bu ağac ki mi bö yü yə cək, 
in san lıq üçün öz töh fə si ni ve rə cək. Çün ki 
tür kün mis si ya sı get di yi ye rə sülh və qar-
daş lıq apar maq dır. Türk lər hər za man sül-
hün, azad lı ğın, hür riy yə tin tə rəf da rı olub lar 
və get dik lə ri yer də öz iz lə ri ni qo yub lar.

Mehparə Sultanova
Ankara

“Azərbaycanla hər sahədə əməkdaşlığa
töhfə verməyə çalışırıq”

Azər bay can mil li mət buatı nın in ki şa fın da gör kəm li pub li sist, 
ta nın mış maarif çi və ic ti mai xa dim Ömər Faiq Ne man za-
də nin (1872-1937) xü su si xid mət lə ri var. Bu il onun 150 il li yi 
döv lət sə viy yə sin də qeyd edi lir. Ya zı da Ö.F.Ne man za də nin 

“Şər qi-Rus” qə ze tin də ki fəaliy yə ti haq qın da söz aça ca ğıq. 

“Şər qi-Rus” qə ze ti nin ilk nöm rə-
si 1903-cü il 30 mart (ye ni təq vim-
lə 12 ap rel) ta ri xin də Tifl  is də Mə-
həm məd ağa Şah taxt lı nın na şir li yi 
və re dak tor lu ğu ilə işıq üzü gö rüb. 
Bi rin ci nöm rə də qeyd olu nur du 
ki, “Şər qi-Rus” cə miy yət iş lə ri nə 
və ədə biy ya ta məx sus çər şən bə, 
cü mə və ba zar gün lə ri çı xan bir 
türk qə ze ti dir. Di gər ana dil li mət-
bu or qan la rı mız ki mi, bu qə ze tin 
də baş lı ca məq sə di türk-mü səl-
man əha li si ni maarifl  ən dir mək 
olub. Məhz bu na gö rə də qə ze tin 
sə hi fə lə rin də dün yə vi elm lər lə bə-
ra bər, ana di li və qa dın azad lı ğı ilə 
bağ lı ma raq lı ya zı lar dərc olu nub. 
Qə zet ət ra fı na Cə lil Məm məd qu-
lu za də, Ömər Faiq Ne man za də, 
Mir zə Ələk bər Sa bir, Ab bas Səh-
hət, Hü seyn Ca vid, Məm məd 
Səid Or du ba di, Əli qu lu Qəm kü-
sar, Əli Nəz mi və di gər mü tə rəq qi 
fi  kir li zi ya lı la rı cəm ləş dir miş di. 

***
1903-cü il də “Şər qi-Rus”un re-

dak si ya sın da C.Məm məd qu lu-
za də ilə gö rü şü Ne man za də nin 
gə lə cək fəaliy yə tin də mü hüm 
rol oy na yır. O, hə ya tı nın “Şər qi-
Rus”a qə dər ki döv rü nü son ra lar 
be lə xa rak te ri zə edir di: “1893-
1903-cü ilə ki mi olan on il də 
Axal sıx da, Şə ki də, Şa ma xı da, 
Gən cə də, Ba kı da və da ha baş-
qa yer lər də ol du ğum vaxt lar da 
gör dü yüm, eşit di yim ic ti mai və si-
ya si ya ra la rın acı sı hə lə ürə yim-
dən çıx ma mış dı. La kin iki-üç cür 
sen zo run gö zü qar şı sın da si ya si 
is tib dad dan, hö ku mə tin zül mün-
dən açıq yaz maq çə tin idi. Bu na 
gö rə də hə lə lik si ya si is tib da dı 
pər də lə yib ona yol ve rən ru ha ni 
və di ni is tib da dın əley hi nə yaz-
ma ğı la zım bi lir dim”.

“Şər qi-Rus” uzun il lər dir onu 
na ra hat edən prob lem lə ri işıq lan-

dır maq üçün tri bu na ya çev ril-
miş di. Mər hum ədə biy yat şü nas, 
Ne man za də ir si nin araş dı rı cı-
sı, pro fes sor Şa mil Qur ba nov 
Ö.F.Ne man za də nin bu qə zet də-
ki fəaliy yə ti ba rə də ya zır dı: “Re-
dak to run və onun qə ze tə cəlb 
et di yi din xa dim lə ri nin təz yi qi nə 
bax ma ya raq, Ömər Faiq “ürə yi-
nin ar zu la rı nı bo şalt ma ğa” ça lı-
şır və çox vaxt bu na nail olur du. 
Doğ ru dur, bun lar ona bə zən ba-
ha ba şa gə lir di: ya din xa dim lə-
ri nin mə zəm mə ti, küfr və lə nə ti 
ilə qar şı la şır, ya da M.Şah taxt lı 
ilə mü na si bə ti kəs kin lə şir, hət ta 
re dak si ya dan uzaq laş dı rı lır, öz 
söz lə ri ilə de sək, qo vu lur du”. 

Ömər Faiqin to xun du ğu möv-
zu lar mol la la rın məs cid lər də 
ərəb cə de yil, xal qın ba şa dü şə-
cə yi türk cə (Azər bay can ca) xüt-
bə lər oxu ma sı, qa dın la ra edi lən 
zül mün ara dan qal dı rıl ma sı, türk 
di li nin in ki şa fı ilə bağ lı idi. 1904-
cü ilin sent yab rın da qə zet də 
dərc et dir di yi “Biz də vax ta gö rə 
ça lı şaq” ad lı sil si lə mə qa lə lə rin-
də mil li dərd lər dən, mil li eh ti yac-
lar dan ürək yan ğı sı ilə, və tən daş 
qey rə ti ilə bəhs edir di: “Za man 
də yi şir, dün ya də yi şir, hər şey 
də yi şir, hər mil lət də yi şir, hər 
zər rə də yi şir”. O, doğ ma xal qı nın 
nü ma yən də lə ri nə də də yiş mək-
də olan zə ma nə yə uy ğun laş ma-
ğın va cib li yi ni gös tə rir di. La kin 
“hər kə sin get mək də ol du ğu tə zə 
üsu lun, tə zə yo lun” mü səl man la-
ra tə sir et di yi ni gö rən də ürə kağ-
rı sı ilə de yir di: “Qi ya mə tə qə dər 
kor gə lib, kor ge də cə yik, qa fi l 
do ğu lub, qa fi l ölə cə yik? Boy nu-
muz da kı bu ağır cə ha lət zən cir-
lə ri ni, qəfl  ət yük lə ri ni məh şə rə 
qə dər mi sü rük lə yib gö tü rə cə yik”. 

Ömər Faiq də yiş mək üçün xal-
qın bir li yi nin, həm rəy li yi nin, bi-
ri-bi ri nə əl tut ma sı nın va cib li yi ni 

qeyd edə rək “Bu bö yük Qaf qa-
zın bir şə hə rin də bir cə miy yə ti-
xey riy yə miz yox, bir təb şir kə ti-
miz yox... yox... yox! Hə mi şə bir 
yox luq da üzü rük... Xü la sə bi zi 
adam edə cək, bu gün kü qəfl  ət-
dən qur ta ra caq, bar-bar ba ğır dı-
ğı mız mə də niy yə tə da xil edə cək 
bir va si tə, bir sə bəb var sa, o da 
an caq mək təb lər, məd rə sə lər və 
mət buat dır, bir söz lə, maarif dir. 
Öz gə hər dür lü səy və fi  kir boş-
dur, əsas sız dır”, – de yə ya zır dı. 

Ömər Faiqin maarif çi möv-
qe yi nin özün də bir cə sa rət, bir 
mü ba riz lik, ge niş fəaliy yət gös-
tər mək, fay da lı iş gör mək əz mi 
var dı. Bu cə hət lər onun “Şər qi-
Rus”da im za lı və im za sız dərc 
olun muş bü tün mə qa lə, şeir və 
he ka yət lə rin də hiss olu nur və 
müasir lə ri nə cid di tə sir edir di. 

Gör kəm li maarif çi, pe da qoq, 
ədə biy yat şü nas Fi ri dun bəy Kö-
çər li 1903-cü il də “Tifl  iss ki lis tok” 
qə ze tin də “Şər qi-Rus”a həsr 
et di yi mə qa lə də Ömər Faiqin 
bu ra da dərc olu nan ya zı la rı nı 
xü su si rəğ bət lə qar şı la dı ğı nı bil-
dir miş di: “Cə nab Faiq Ne man za-
də nin “Dər di miz və dər ma nı mız” 
ümu mi sər löv hə si al tın da ge dən 
mə qa lə lə ri çox kəs kin və cə sa-
rət lə ya zıl mış dır”.

Bu mə qa lə lər də də Ömər Faiq 
maarif çi lik dən əla və, şəx siy yət 

azad lı ğı, söz azad lı ğı 
mə sə lə lə ri ni qo yur, el-
min, ye ni li yin əhə miy-
yə tin dən da nı şır, “hər 
mil lət mə ri fət ilə ya şar, 
cə ha lət ilə yox olar” de-
yir di. “Dər di miz və dər-
ma nı mız” sər löv hə li sil-
si lə mə qa lə lə rin bi rin də 
o ya zır dı: “Bir çox qə zet 
oxu yan la rı mız var, am-
ma öz lə rin dən bir qə pik 
pul ve rib alıb oxu maq 
is tə mir lər. Toy lar da, məc-
lis lər də “Mə nim də adı mı 
çək sin lər” fi k ri-ca hi la nə si 
üçün pul yağ dı rır lar. La-
kin qə zet, ki tab üçün iki 

qə pik ver mə yə alış ma mış lar. Ha-
si lə, bu gün hər cü rə ha lı mız la 
keç miş is lam maarif qə bi ris ta nı-
nın mə zar daş la rı hök mün də yal-
nız bir boy gös tə rir siz... Bu nun la 
bə ra bər, ara mız da iş gö rən fa zil-
lə ri miz, mək təb lə rə, xə la yi qə kö-
mək, yar dım edən döv lət li lə ri miz, 
qə zet-ki tab qəd ri ni bi lən oxu yan-
la rı mız az de yil. Am ma qon şu la-
rı mı za, zə ma nə yə, eh ti ya ca gö rə 
çox az dır... Biz lər hə lə cə ha lə tin 
qur ba nı, av ro pa lı la rın nö kə ri, da-
ha açı ğı, qon şu la rı mı zın sa ğı lan 
inə yi mən zi lin də, mə zəl lə tin də 
qal mı şız”.

***
1905-ci ilin yan va rın da “Şər-

qi-Rus” qə ze ti ma liy yə çə tin li yi 
üzün dən bağ la nır və M.Şah taxt lı 
mət bəəni sat maq qə ra rı na gə lir. 
Bu elə bir dövr idi ki, Ru si ya da kı 
in qi lab ha va sı im pe ri ya nın uc qar-
la rı na, o cüm lə dən Qaf qa za da 
ya yıl mış dı. Xü su sən zən gin ta ri xi 
və si ya si mü ba ri zə ənə nə lə ri olan 
Ba kı və Tifl  is ki mi şə hər lər də fəh-
lə sin fi  öz azad lı ğı uğ run da üs ya-
na qalx mış, ge niş xalq küt lə sin də 
mü ba ri zə əz mi oyat mış dı. 

Be lə həs sas dö nəm də “Şər-
qi-Rus”un bağ lan ma sı və onun 
mət bəəsi nin sa tı şa qo yul ma sı 
Ömər Faiq lə Mir zə Cə li lin bir gə 
fəaliy yə ti nin ye ni döv rü nə yol 
aç dı. On lar məhz “Ru si ya in qi-
la bi hə rə ka tın dan doğ muş bir 
in qi lab yav ru su” (Ömər Faiqin 
ifa də si) olan “Mol la Nəs rəd din” 
ki mi öl kə miz üçün ta ma mi lə ye-
ni olan ilk sa ti rik jur na lı ya rat ma-
ğa və döv rün əsas de mok ra tik 
qüv və lə ri ni ət ra fı na top la ma ğa 
im kan əl də et di lər. Bu haq da 
Ne man za də xa ti rə lə rin də ya zır: 
“Çox dan həs rə ti ni çək di yim türk 
mət bəəsi nin al ver çi lər əli nə dü-
şüb da ğıl ma sı na heç bir su rət də 
ra zı ol ma ma ğı mı, nə yol la olur 
ol sun, onu sax la maq gə rək li yi ni 

Mir zə Cə li lə de dim. Cə lil gü lüb: 
“Çox əcəb, sö züm yox. La kin 
Mə həm məd ağa söz yox ki, pul 
is tə yə cək. O da ki nə sən də, nə 
mən də. Bir də, Faiq, Mə həm-
məd ağa bil sə ki, mət bəə sə nin 
əli nə ke çə cək dir, qor xu ram bi zə 
heç ver mə yə”. De dim: “Mə nim 
adı mı çək mə sən. Mə həm məd 
ağa nı bir az vaxt da yan dır, pul 
ta pa ca ğı na söz ver, qorx ma!”.  

Da ha son ra C.Məm məd qu lu-
za də və Ö.F.Ne man za də mə-
təədən gə lə cək də is ti fa də et mək 
niy yə ti ilə bir qə dər pu lu olan 
üçün cü yol daş ax tar ma ğa baş la-
yır lar. Be lə bir ada mı Ömər Faiq 
özü ta pır. O za man nax çı van lı 
ta cir Mə şə di Ələs gər Ba ğı rov Tif-
lis də alış-ve riş lə məş ğul olur du. 
Ömər Faiq on dan bir qə dər borc 
pul alır. Həm mət bəəni alır, həm 
də “Mol la Nəs rəd din” dər gi si-
nin xərc lə ri ni öz öh də si nə gö tü-
rür. Ye ni mət bəə “Qey rət” adı ilə 
1905-ci ilin mart ayın da fəaliy yə-
tə baş la yır. Mət bəənin ən bö yük 
nailiy yə ti isə, söz süz ki, “Mol la 
Nəs rəd din” jur na lı nın nəş ri idi. 

Be lə lik lə, “Şər qi-Rus”dan son-
ra “Mol la Nəs rəd din” jur na lı Ömər 
Faiq və qə ləm daş la rı nın mü ba ri-
zə mey da nı na çev ri lir...

Nurəddin Məmmədli

Ömər  Faiq  və  “Şərqi-Rus”  qəzetiÖmər Faiq Nemanzadə – 150

“Qəhrəmanların özü və sözü” Doqquz il hərbi təhsil, iki ay xidmət və əbədiyyət...Doqquz il hərbi təhsil, iki ay xidmət və əbədiyyət...Doqquz il hərbi təhsil, iki ay xidmət və əbədiyyət...

Şuşa ABŞ və Böyük Britaniya mətbuatında: 1827-1915-ci illər
Azər   bay   can Mil   li Ki   tab   xa   na  -
sı tə   rə   fin   dən “Şu   şa ABŞ və 
Bö   yük Bri   ta   ni   ya mət   buatın   da: 
1827-1915-ci il   lə   rə aid qə   zet 
ma   te   rial   la   rı əsa   sın   da” ad   lı 
ki   tab nəşr olu   nub.

Ki   tab   da Şu   şa ilə bağ   lı 1827-
1915-ci il   lər   də ABŞ və Bö   yük 
Bri   ta   ni   ya mət   buatın   da dərc edi  -
lən se   çil   miş ma   te   rial   lar, on   la   rın 
tər   cü   mə və şərh   lə   ri top   la   nıb. 

Ma   te   rial   lar   da Şu   şa   da ke   çi  -
ri   lən mə   hər   rəm   lik mə   ra   si   mi, 
1905-1906-cı il   lər   də er   mə   ni   lə   rin 

türk-mü   səl   man əha   li yə qar   şı Şu  -
şa   da tö   rət   di   yi soy   qı   rım   la   rı, ac   lıq 
çə   kən əha   li   yə gön   də   ri   lən hu   ma  -
ni   tar yar   dım   la   rı ən   gəl   lə   mək üçün 
on   la   rın tö   rət   dik   lə   ri vəh   şi   lik   lər, çar 
Ru   si   ya   sı   nın Şu   şa   da rus   laş   dır   ma 
si   ya   sə   ti və bu təd   bi   ri pər   də   lə   mək 
üçün at   dı   ğı ad   dım   lar   dan və s. 
bəhs olu   nur.

La   yi   hə rəh   bə   ri və ön sö   zün 
müəl   li   fi  pro   fes   sor Kə   rim Ta   hi   rov, 
tər   cü   mə və şərh   lə   rin müəl   lifl    ə   ri 
ta   rix   çi-alim   lər El   nur Nə   ci   yev və 
Ədi   bə İs   ma   yı   lo   va, nəş   rin re   dak  -
to   ru Gü   nay Nə   ci   ye   va   dır.
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7 de kabr 1919 – Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti Par la men ti nin 
bi na sın da (in di ki AMEA-nın Əl yaz ma lar İns ti tu tu) İs tiq lal Mu ze yi 
açı lıb. Mu ze yin ya ra dı cı la rı sə nət şü nas lar Hü seyn Mir zəcаmа lov 
və Mə həm məd Ağa yev idi.

7 de kabr 1947 – Sə nət şü nas lıq dok to ru, pro fes sor Cə mi lə Yu sif 
qı zı Hə sən za də (1947 – 27.8.2022) Ba kı da do ğu lub. Azər bay can 
mi niatür sə nə ti nin gör kəm li təd qi qat çı sı, “Təb ri zin sehr li na ğıl la-
rı” ki ta bı nın müəl li fi  dir. AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu tu nun 
apa rı cı el mi iş çi si olub.

7 de kabr 1950 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si, inst ru men tal ifa çı 
Hə sə na ğa Bi lal oğ lu Sa dı qov (1950 – 1.8.2018) Sal yan şə hə rin də 
do ğu lub. “Ma hir lər” ailə an samb lı nın ya ra dı cı sı olub.

7 de kabr 2004 – “Azər bay can xal ça sə nə ti nin qo run ma sı və in-
ki şaf et di ril mə si haq qın da” qa nun qə bul edi lib.

7 de kabr 2010 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, şair Ra miz Hey dər 
(Məm mə dov; 1933-2010) və fat edib. Söz lə ri nə po pul yar mah nı lar 
(“Ay rıl ma mən dən”, “Toy ol sun, bay ram ol sun” və s.) bəs tə lə nib.

7 de kabr 2017 – UNES CO Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 12-ci 
ses si ya sın da (Ko re ya Res pub li ka sı) Azər bay can Res pub li ka sı nın 
İran İs lam Res pub li ka sı ilə bir gə təq dim et di yi “Ka man ça sim li mu si-
qi alə ti nin ha zır lan ma sı və ifa çı lıq sə nə ti” no mi na si ya sı “Bə şə riy yə tin 
qey ri-mad di mə də ni ir si nin Rep re zen ta tiv Si ya hı sı”na da xil edi lib.

8 de kabr 1901 – SS Rİ Xalq ar tis ti Mər ziy yə Yu sif qı zı Da vu do-
va (1901 – 6.1.1962) Həş tər xan da do ğu lub. 1920-ci il də Ba kı ya 
gə lə rək Aka de mik Dram Teat rın da ça lı şıb, Azər bay can teat rı nın 
in ki şa fı na mü hüm töh fə lər ve rib. Film lər də çə ki lib. Gör kəm li akt yor 
və re jis sor Ab bas Mir zə Şə rif za də nin hə yat yol da şı olub.

8 de kabr 1909 – Xalq ar tis ti Əj dər Əliab bas oğ lu Sul ta nov (1909 
– 10.1.1962) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Ope ra və Ba let, Türk İş çi 
teatr la rın da ça lı şıb. 1939-cu il dən Aka de mik Dram Teat rı nın akt-
yo ru olub, ki no da (“Lə tif”, 1930) çə ki lib.

8 de kabr 1909 – Xalq ar tis ti Ni na Dmit ri yev na Sar nats ka ya 
(1909-1986) Ba kı da do ğu lub. 1932-ci il dən Döv lət Rus Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı olub.

8 de kabr 1914 – Xalq ar tis ti Məm məd Al lah ver di oğ lu Qu li yev 
(1914-2001) Nax çı van da ana dan olub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li 
Dram Teat rın da ça lı şıb.

8 de kabr 1939 – Əmək dar ar tist, re jis sor Röv şən Məm məd qu-
lu oğ lu Ab dul la yev (1939-1995) ana dan olub. Sə nəd li te le vi zi ya 
fi lm lə ri çə kib.  

8 de kabr 1942 – Xalq ar tis ti El xan Ağa hü seyn oğ lu Ağa hü sey-
nov (1942 – 2.8.2009) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram Teat-
rın da ça lı şıb. Te le vi zi ya ta ma şa la rın da ma raq lı ob raz lar ya ra dıb, 
fi lm lər də çə ki lib.

8 de kabr 1946 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Vla di-
mir Ni ko la ye viç Pletn yov (1946 – 21.2.1988) Göy çay da do ğu lub. 
Ope ra və Ba let Teat rı nın ba let ar tis ti olub, Ba kı Xo reoq ra fi  ya Mək-
tə bin də dərs de yib.

9 de kabr 1918 – Ya zı çı, ədə biy yat şü nas, Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Cə lal Cab bar oğ lu Məm mə dov (1918 – 4.2.1983) ana dan 
olub. “Azər bay can” jur na lı nın baş re dak to ru iş lə yib. Rus ədə biy-
ya tın dan Azər bay can di li nə, Azər bay can ədə biy ya tın dan rus di li nə 
tər cü mə lər edib.

9 de kabr 1963 – Re jis sor, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Lə tif Bə-
şir oğ lu Sə fə rov (30.9.1920 – 1963) dün ya sı nı də yi şib. “Bəx ti yar”, 
“Qız mar gü nəş al tın da”, “Ley li və Məc nun” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. 

9 de kabr 1973 – Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı Lüt fə li Əmir 
oğ lu Ab dul la yev (22.3.1914 – 1973) və fat edib. Mu si qi li Ko me di ya 
Teat rın da fəaliy yət gös tə rib, fi lm lər də yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

Dünya
7 de kabr 1889 – Fran sız fi  lo so fu, ek zis ten sializ min ta nın mış 

nü ma yən də si Qab riel-Ono re Mar sel (Gab riel Ho no re Mar cel; 
1889 – 8.10.1973) ana dan olub.

7 de kabr 1926 – Ru si ya nın Xalq ar tis ti Pyotr Ser ge ye viç Vel ya-
mi nov (1926 - 14.6.2009) ana dan olub. Film lə ri: “Köl gə lər gü nor ta 
yox olur”, “Əbə di ça ğı rış”, “Çel yus kin çi lər” və s.

 
8 de kabr 1832 – Nor veç ya zı çı sı, şair, dra ma turq və pub li sist, 

ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı laureatı (1903) Byorns ter ne Mar ti-
nius Byorn son (1832–1910) ana dan olub.

8 de kabr 1865 – Fin bəs tə ka rı Yan Si be lius (Jo han Ch ris tian 
Ju lius Si be lius; 1865 – 20.9.1957) ana dan olub. “Fin lan di ya” sim-
fo nik poema sı, “Kə dər li vals” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

8 de kabr 1980 – Dün ya şöh rət li in gi lis mu si qi çi si, “The Beat les” 
qru pu nun ya ra dı cı la rın dan Con Len non (John Wins ton Ono Len-
non; 9.10.1940 – 1980) və fat edib.

9 de kabr 1048 – Bö yük türk (öz bək) ast ro no mu, coğ ra fi  ya şü-
nas, en sik lo pe di ya çı alim Əl-Bi ru ni (Əbu Rey han Mə həm məd ibn 
Əh məd əl-Bi ru ni; 4.9.973 – 1048) və fat edib.

9 de kabr 1717 – Al man sə nət şü na sı, an tik in cə sə nət təd qi qat-
çı sı, ar xeolo gi ya el mi nin ba ni lə rin dən bi ri Yo hann İoaxim Vin kel-
man (Jo hann Joac him Winc kel mann; 1717–1768) ana dan olub.

Hazırladı: V.Orxan

7-9 dekabrXatirə təqvimi

“Şuşa İli” çərçivəsində heykəltəraşlıq müsabiqəsinin qalibləri müəyyən olunub 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
2022-ci ilin “Şu şa İli” elan edil mə si haq qın-
da sə rən ca mı na uy ğun ola raq, Mə də niy-
yət Na zir li yi tə rə fin dən ke çi ri lən hey kəl tə-
raş lıq mü sa bi qə si nə ye kun vu ru lub.

Mü sa bi qə nin məq sə di Azər bay ca nın mə-
də niy yət pay tax tı, Qa ra ba ğın baş ta cı Şu şa 
şə hə ri nin zən gin mə də ni ir si nin təb li ği nə, 
həm çi nin bu ir si özün də tə cəs süm et di rən 
ye ni hey kəl tə raş lıq nü mu nə lə ri nin ər sə yə 
gə ti ril mə si nə dəs tək ol maq dır.

Mü sa bi qə yə öl kə mi zin rəs sam-hey kəl tə-
raş la rı tə rə fi n dən 47 əsər təq dim olu nub. İş-
lər  Mə də niy yət Na zir li yi nin nəz din də ya ra-

dıl mış ko mis si ya tə rə fi n dən də yər lən di ri lib.
Ko mis si ya tə rə fi n dən 1-ci, 2-ci, 3-cü yer-

lə rin qa lib lə ri və hə vəs lən di ri ci mü ka fat sa-
hib lə ri  se çi lib.

1-ci yer (2 nə fər)
Əh mə dov Xan lar – “Xan Şu şins ki”
Əh mə dov Za kir – “Zə fər yo lu”

2-ci yer (2 nə fər)
Rza yev Za mik - “Qa yı dış”
Nə bi ye va Gü la rə - “Azad lıq qa nad la rı”

3-cü yer (1 nə fər)
Məm mə dov Fə rid – “Bi zim za man”

Hə vəs lən di ri ci mü ka fat (10 nə fər)
Qar yağ dı Cə lil – “Na tə van”
Hü sey nov Na miq – “Yad daş”
Hey də rov Müş fi q – “Xa rı bül bül”
Hey də rov Müş fi q – “Xa nən də”
Hü sey nov Ra miz, Əh mə dov Xan lar  –  

“Pə na hə li xan”
Qar yağ dı Cə lil – “Cab bar Qar yağ dı oğ lu”
Rüs tə mov Sü ley man – “Qu ru luş. Pə na hə-

li xan”
Xə li lov Bəh ram – “Qa ra bağ Azər bay can-

dır!”
Sə mə dov Sa mir – “Xə zi nə yük lü Qa ra bağ 

gö zə li”
Yu su bo va Ay bə niz – “Na tə van”

Ki no nun və dubl yaj sə nə ti nin uğur qa zan ma sın da təc rü bə li 
teatr akt yor la rı nın ro lu bö yük dür. Tə sa dü fi de yil ki, xa rak te-
rik rol lar ifa çı sı ki mi ta nı nan akt yor la rın bir ço xu nun ek ran 
ob raz la rı həm də ifa də li sə si nə gö rə diq qət çə kib, se vi lib. 

Xalq ar tis ti El xan Ağa hü sey nov (1942-2009) da mil li ki no muz da 
oy na dı ğı rol la rı və dubl yaj da kı fəaliy yə ti ilə ki no se vər lə rin yad-
da şın da iz sa lıb, elə cə də te le vi zi ya ta ma şa la rın da kı ma raq lı, 
məz mun lu ob raz la rı na gö rə sə nət uğu ru na uğur qa tıb.

Sə nət se vər gənc hə lə Azər-
bay can Döv lət Teatr İns ti tu-
tun da (in di ki AD MİU) akt yor luq 
təh si lin dən ön cə Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın yar dım çı he yə-
tin də iş lə yib. 1967-ci il də ins-
ti tu ta, özü də teat rın baş re jis-
so ru To fi q Ka zı mo vun kur su na 
qə bul olub. 1971-ci il də təh si li ni 
ba şa vur duq dan son ra tə yi na-
tı aka de mik teat ra ve ri lib. Qırx 
ilə ya xın bu sə nət oca ğın da ça-
lı şıb. Ar dı cıl ola raq ki no ya da 
çə ki lib, dubl yaj da fəaliy yət gös-
tə rib. 

İlk də fə gör kəm li ki no re jis-
sor Əj dər İb ra hi mo vun qu ru luş 
ver di yi “İyir mial tı lar” (1966) fi l-
min də mat ros ro lu nu səs lən di-
rən akt yor bun dan son ra “Də li 
Kür”də mol la xa na şa gir di, “Ad 
gü nü” fi l min də qəs sab, “Qa ra 
gö lün cən ga vər lə ri”də qo çu, 
“Bay quş gə lən də…” fi l min də 
mi lis iş çi si və di gər yer li fi lm lər-
də müx tə lif ob raz la rı, həm çi nin 
bir sı ra xa ri ci ki no per so naj la rı-
nı səs lən di rib. 

Akt yo run tək cə “Ar xa dan vu ru-
lan zər bə” fi l min də Qurd Cəb ra-
yıl ob ra zı nı (ko ri fey sə nət kar Yu-
sif Və li ye vin ya rat dı ğı per so na jın 
(Fət tah) keç mi şi) səs lən dir mə si-
ni xa tır la maq ki fa yət dir ki, ek ran 
ha di sə lə ri nin in cə mə qam la rı na 
qə dər ci la lan ma sı bir da ha təs-
di qi ni tap sın. Təəs süfl  ər ol sun 
ki, be lə bir is te dad sa hi bi nə həm 
dubl yaj fəaliy yə tin də, həm də ka-
me ra qar şı sın da ki çikp lan lı rol lar 
hə va lə olu nub. Bu na bax ma ya-
raq akt yo run ya ra dı cı lı ğı diq qət 
çə kir, ma raq do ğu rur. 

Əmək dar ar tist Loğ man Kə ri-
mo vun sə nət dos tu haq qın da kı 
qeyd lə rin dən: “El xan Ağa hü sey-
no vun sə si ta nı nan səs lər sı ra sın-
da dır. Onu hə lə mək təb il lə rin dən 
ta nı yır dım. Mək təb də oxu yar kən 
Azər bay can Te le vi zi ya sı na, “Azər-
bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nın dubl-
yaj stu di ya sı na də vət olu nur dum. 

Onun la tez-tez rast la şır dım. Sə-
hər te le vi zi ya ya ge dən də onu 
ar tıq or da gö rür düm. Sə hər saat 
8:30-da han sı sa bir ra dio ta ma-
şa sın da sə si ni ya zır dı. Ora dan 
çı xan dan son ra teatr da məş qə 
ge dir di. Gü nor ta məşq dən çı xıb 
yol la nır dı ki nos tu di ya ya və ya xud 
dubl ya ja. Ora dan da te le vi zi ya da 
ha zır la na caq han sı sa bir ta ma-
şa nın məş qi nə ge dir di, son ra isə 
Aka de mik Dram Teat rın da kı hər 
han sı bir ro lu nu oy na ma ğa yol-

la nır dı. Bun la rın ha mı sı mə nim 
gö zü mün qa ba ğın da olub. El xan 
işi ni elə qu rur du ki, bun la rın heç 
bi ri nə ge cik mir di. Son ra lar onun 
çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı nı xa tır la-
yan da fi  kir lə şir dim ki, əgər El xan 
bu qə dər fi lm də, ta ma şa da iş ti rak 
edir di sə, de mə li, ni zam-in ti zam lı 
akt yor olub, heç ki mi na ra zı sal-
ma yıb, vax tın da çə ki liş lə rə gə lib. 
Bu na gö rə də re jis sor lar ona hə-
mi şə rol ve rir di lər. O da re jis sor-
la rın is tə di yin dən ar tı ğı nı  ər sə yə 
gə ti rir di.

O, bir ge cə də 24 və rəq lik mət-
ni əz bər lə yib sə hər məş qə gə-
lən akt yor idi. Həd din dən ar tıq 
mə su liy yət li in san idi. “Ağ at lar 
üçün vals” te le vi zi ya ta ma şa sın-
da tə rəf-mü qa bil ol duq. Bur da 
da heç bir çə tin li yi miz ol ma dı, 
dialoq la rı mız da çox sə mi mi və 
ra hat alın dı.  

Bax ma ya raq ki, gö zü nün nu ru 
get miş di, de mək olar ki, 90 faiz 
gör mür dü. Akt yor dost la rı səh-
nə də ona kö mək edir di lər, ha ra-
dan çı xıb ha ra get mə si ni ba şa 
sa lır dı lar. Ro lu nu elə us ta lıq la 
oy na yır dı ki, ta ma şa çı heç nə 
hiss et mir di. 

Te le vi zi ya ta ma şa la rın da, 
“Sə hər gö rüş lə ri”ndə mü tə ma di 
iş ti rak edir di. Teatr da da rol la rı 
çox idi. Hət ta bir də fə Xalq ar tis ti 
Hə sə na ğa Tu ra bov ona, “El xan, 
nə vaxt te le vi zo ra ba xı ram sə-
ni gö rü rəm. Bu öl kə də sən dən 
baş qa akt yor yox du?” – de yə 
za ra fat la mü ra ciət edib. El xan 
da za ra fat la ca vab ve rib ki, “Hə-
sə na ğa, mən də han sı fi l mə ba-
xı ram elə sə ni gö rü rəm”. Şən, 
za ra fat cıl in san idi...”. 

Ki çikp lan lı rol lar la yad da qal-
maq xa rak te rik rol ifa çı sı, sə nət 
bi li ci si ol maq de mək dir. Ki çik ro lu 
fi l min apa rı cı qüv və si nə çe vi rən 
akt yor la ra isə re jis sor la rın hə mi-
şə eh ti ya cı var. El xan Ağa hü sey-
no vun “Axı rın cı aşı rım” fi l min də 
oy na dı ğı kom so mol çu, “Nəğ mə 
dər si”ndə sa tı cı, “Qa tır Məm-
məd”də mül ki ge yim li adam, 
“İs tin taq”da Da da şov, “Dan te-
nin yu bi le yi”ndə fi lm səs lən di rən 
akt yor, “Onun bə la lı sev gi si”ndə 
sər gi iş ti rak çı sı və di gər epi zo-
dik ek ran ob raz la rı nın möv zu ya 
uy ğun dav ra nış və jest lə ri ha di-
sə lə rin ger çək li yi ni təs diq lə yib, 
rol la rın ya ra dı cı lıq diapa zo nu na 
dar gəl di yi ni vur ğu la yıb. Akt yo-
run ki çikp lan lı rol la ra çə kil mə sə-
bə bi nə Əmək dar in cə sə nət xa-
di mi, re jis sor Bəh ram Os ma nov 
ay dın lıq gə ti rir: “Hər dən on dan 
hər ki çik ro la ni yə ra zı ol du ğu nu 
so ru şan da “Bu sə nə ti se vi rəm 
axı”, – de yə ca vab ve rir di.  El xan 
hər bir ro lu nu pe şə kar oy na yır-
dı, küt lə vi səh nə lə rə be lə çı xır-
dı. Bə zən məşq lər də ki çik həcm li 
ro lu na re jis sor dan tap şı rıq gəl-
mə yən də özü rol üçün xa rak ter 
dü şü nüb ta pır, us ta lıq la təq dim 
edir di. Bu da tə sa dü fi  de yil di. 

Azər bay can Te le vi zi ya sın da 
ha zır la nan he ka yə ax şam la rın-
da bə zi hal lar da dörd rol oy na-
yır dı, ha mı sı da bir-bi rin dən fərq-
lə nir di. 1988-ci il dən öm rü nün 
axı rı na ki mi onun la ya ra dı cı lıq 
əla qə lə ri miz olub. Mə nim qu ru-
luş ver di yim “Lal” (qı sa met raj lı 
bə dii) fi l min də və bir ne çə (“Yurd 
ye ri”, “At ili nin bi rin ci ayı” və s.) 
te le vi zi ya ta ma şam da oy na yıb. 
Biz bir-bi ri mi zi çox gö zəl an la-
yır dıq. Onun la bir lik də qast rol 
sə fər lə rin də də ol mu şam. Çox 
gö zəl yol yol daş lı ğı var idi. Lə ya-
qət li, şəx siy yət li in san idi...”. 

Te le vi zi ya ta ma şa la rı ki no ya 
uğur gə ti rən akt yor pe şə kar lı ğı 
üçün baş lan ğıc dır. Bu mə na da 
mü hüm hə yat fakt la rı nı ka me ra 
qar şı sın da sər bəst təq dim edən, 
həm çi nin ya ra dı cı lıq təc rü bə si ni 
ge niş lən di rən akt yor lar üçün te-
le vi zi ya ta ma şa la rı mək təb dir. 

Ki no fəaliy yə ti ilə pa ra lel ola-
raq te le vi zi ya ta ma şa la rın da 
da mü tə ma di çı xış edən El xan 
Ağa hü sey no vun oy na dı ğı Gü lə li 
(“Ki şi lər”), nə za rət çi (“Adı sə nin, 
da dı mə nim”), Qəm bər (“Ev lə-
ri kön də lən yar”), za bit (“At ili nin 
bi rin ci ayı”) və di gər rol la rı in san 
mü na si bət lə ri nin də qiq şər hi ni 
ve rir, cə miy yət də baş ve rən ha-
di sə lə rin və dav ra nış la rın, sö zün 
əsl mə na sın da, so sial təd qi qat-
çı sı na çev ri lir. Tə sa dü fi  de yil ki, 
onun te le vi zi ya ta ma şa la rın da kı 
iri li-xır da lı hər bir ro lu bu gün də 
ma raq la iz lə ni lir.  

Akt yo run xa ri ci dra ma turq la rın 
əsər lə ri əsa sın da ha zır la nan te-
le vi zi ya ta ma şa la rın da kı ob raz-
la rı da inan dı rı cı dır, ko lo rit li dir. 
“As ta na” (müəl lif Alek sey Du-
da rev) te le vi zi ya ta ma şa sın da-
kı Ni ko lay, “Al tı nöm rə li pa la ta” 
(An ton Çe xov) ta ma şa sın da kı 
keç miş za bit ob raz la rı akt yo-
run uğur lu rol la rın dan dır. Hər 
iki ta ma şa da tə rəf-mü qa bi li olan 
Əmək dar ar tist Ab bas Qəh rə-
ma no vun fi  kir lə ri akt yor haq-
qın da kı dü şün cə lə ri mi zi də rin-
ləş di rir: “El xan xa rak te rik akt yor 
idi. Be lə şəxs lər sə mi mi olur və 
se çi lir lər, on lar la ün siy yət qur-
maq da ra hat olur. O, çox is te-
dad lı idi, rol la rı nı cid di oy na yır-
dı. Məşq üçün ayır dı ğı dəf tər də 
hərfl  ə ri hə mi şə bö yük ya zır dı. 
Əv vəl bu na təəc cüb lə nir dim. 
Son ra an la dım ki, bu, göz lə rin-
də ki prob le mə gö rə dir. Öm rü-
nün son il lə rin də əlin dən tu tub 
səh nə yə çı xa rır dı lar. Göz lə rin də 
prob lem ol ma sı na bax ma ya raq 
heç nə dən şi ka yət et mir di və hə-
mi şə po zi tiv ruh da olur du.

Mə də ni, za ra fa tı ye rin də 
edən, də yər li in san idi. İn san lar-
la ün siy yət qur ma ğı ba ca rır dı. 
Hə mi şə də ota ğın da adam olur-
du. Çay içir dik, söh bət edir dik. 
Xoş əh val-ru hiy yə li, par laq in-
san idi. Rauf Ka zı movs ki nin re-
jis sor lu ğu ilə ha zır la nan he ka yə 
ax şam la rın da tez-tez çı xış edir-
di, hə mi şə də ha zır lıq lı gə lir di. 
Çox zəh mət keş idi...”.

Əmək dar ar tist Ka zım Hə sən-
qu li yev də həm ka rı nı eh ti ram-
la ya da sa lır: “El xan müəl lim lə 
iş dən son ra evə ge dən də çox 
vaxt yo lüs tü söh bət edir dik. İlk 
ba xış dan zəhm li gö rün sə də, 
söh bət əsa sın da sə mi mi in san 
ol du ğu ay dın olur du. Söh bət lə-
rin dən hiss edir dim ki, ailə si ni 
çox se vir. Yol da şı Na zi lə xa nım-
dan, oğ lan la rı Adil və Emil dən 
ra zı lıq edir di, qay ğı keş ailə baş-
çı sı idi.  Te le vi zi ya da ha zır la nan 
ta ma şa la ra mü tə ma di ola raq 
də vət alır dı. Xa rak te rik rol lar 
ifa çı sı idi, hət ta uşaq ta ma şa-
la rın da da oy na yır dı. Da xi lən 
zən gin akt yor idi. Bu na gö rə də 
im za at dı ğı hər bir ya ra dı cı lıq işi 
uğur lu olur du...”. 

Şəhla Əmirli
kinoşünas

Şuşanın tanınmış soyları 
Vəzirovlara həsr olunmuş mühazirə

De kab rın 3-də 
Azər bay can Mil li 
Xal ça Mu ze yin də 
“Şu şa nın ta nın mış 
soy la rı” la yi hə si 
çər çi və sin də Və zi-
rov lar so yu na həsr 
olun muş mü ha zi rə 
din lə ni lib.

Mü ha zi rə də Və zi rov lar so yu nun ta nın mış nü ma yən də si, gör kəm li 
ya zı çı, döv lət xa di mi, Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin Tür ki yə də 
ilk sə fi  ri Yu sif Və zir Çə mən zə min li nin (1887-1943) çox şa xə li fəaliy-
yə tin dən bəhs edi lib.

Təd bir də Və zi rov lar nəs li nin nü ma yən də lə ri, Yu sif Və zir Çə-
mən zə min li nin şə cə rə si nin da vam çı la rı, dip lo mat Yu sif Və zi rov 
və Azər bay can Döv lət Pe da qo ji Uni ver si te ti nin pro fes so ru Ley la 
Və zi ro va çı xış edib lər.

Bil di ri lib ki, Yu sif Və zi rin da şı dı ğı Və zi rov so ya dı nın mən şə yi 
ulu ba ba la rı, XVIII əsr Qa ra bağ hökm da rı İb ra him xə lil xa nın və-
zir lə rin dən ol muş Mir zə Əli məm mə da ğa nın tut du ğu bu və zi fə nin 
adı ilə bağ lı ola raq nə sil dən-nəs lə ke çib. Yu sif Və zi rin ata sı Mir-
ba ba Mi rab dul la oğ lu Və zi rov Şu şa bəy lə rin dən olub. Onun bəy-
li yi 1873-cü il ap re lin 13-də Şu şa qə za ida rə si tə rə fi n dən təs diq 
edi lib və bu haq da şə ha dət na mə alıb. 

Yu sif Və zir Çə mən zə min li Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
sü qu tun dan son ra bir müd dət mü ha ci rət də ya şa yıb. 1926-cı il də 
Azər bay ca na qa yı dıb. Ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti ilə məş ğul olub. “İki 
od ara sın da” (“Qan için də”) ta ri xi ro ma nı, “Qız lar bu la ğı”, “Bir ca-
va nın dəf tə ri” və s. əsər lə rin müəl li fi  dir.

1940-cı il də Yu sif Və zir həbs olu nub, 1943-cü il də Ru si ya nın 
Nij ni Nov qo rod vi la yə tin də həbs dü şər gə sin də və fat edib. 

Pro fes sor Ley la Və zi ro va mü ha zi rə dən son ra “Çə mən zə min li-
nin pub li sis ti ka sı” ki ta bı nı Mil li Xal ça Mu ze yi nə təq dim edib.

Qobustan qoruğu məktəblilər arasında 
yarışma keçirir

Qo bus tan Mil li Ta rix-
Bə dii Qo ru ğu mək təb-
li lər üçün ye ni la yi hə 
– “Mu zey mə də niy yə ti 
mək təb dən baş la yır” 
ad lı ya rış ma təş kil edir.

Qo bus tan da kı mu ze yi 
və abi də lə ri zi ya rət edən 
mək təb li lər, zi ya rət za ma-
nı kol lek tiv fo to çək di rib-
lər sə, hə min şə kil lə ri de kab rın 10-dək qo ru ğun offi    ce@go bus tan-
roc kart.az e-mail ün va nı na gön dər mək lə ya rı şa qa tı la bi lər lər.

Ya rış ma nın şərt lə ri nə əsa sən, Qo bus tan Mil li Ta rix-Bə dii Qo ru-
ğu nun so sial şə bə kə he sab la rın da kı sə hi fə də bə yən mə və pay-
laş ma sa yı da ha çox olan mək təb li kol lek ti vi nin fo to su qa lib he sab 
olu na caq və on la ra hə vəs lən di ri ci hə diy yə lər təq dim edi lə cək.

Ya rış ma nın ke çi ril mə si Qo bus tan abi də lə ri nin mək təb li lər ara-
sın da da ha ge niş şə kil də təb li ği məq sə di da şı yır.

Ya rı şın qa li bi de kab rın 15-də elan olu na caq.

Rejissorlar ona həmişə rol verirdilər
Təəssüf ki, belə istedad sahibinə kinoda ancaq kiçikplanlı rollar həvalə olunub

Elxan Ağahüseynov – 80
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Zamanın səhifələrində qalan olaylar, faktlar...
141 il əv vəl...

6 de kabr 1881-ci il də Ba kı da “No bel Qar daş la rı Cə miy yə ti” tə rə-
fi n dən ilk te le fon ra bi tə xət ti is ti fa də yə ve ri lib. Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin 2006-cı il 2 de kabr ta rix li sə rən ca mı ilə 6 de kabr “Azər bay can da 
ra bi tə və in for ma si ya tex no lo gi ya la rı sa hə si iş çi lə ri nin pe şə bay ra mı 
gü nü” elan edi lib.

105 il əv vəl...
6 de kabr 1917-ci il də çar Ru si ya sı nın müs təm lə kə si Fin lan di-

ya müs tə qil li yi ni elan edib. Fin lan di ya 1809-cu il də Ru si ya-İs veç 
mü ha ri bə si ge di şin də İs veç Kral lı ğı nın nə za rə tin dən çı xa rı la raq 
mux tar kn yaz lıq sta tu su ilə Ru si ya ya bir ləş di ril miş di. Okt yabr in-
qi la bın dan son ra bol şe vik lər Fin lan di ya nın müs tə qil li yi nə ra zı ol-
du lar. 1919-cu il də Fin lan di ya res pub li ka elan edil di.

104 il əv vəl...
7 de kabr 1918-

ci il də Ba kı da mil-
yon çu Ha cı Zey-
na lab din Ta ğı ye vin 
Qız lar Mək tə bi nin 
bi na sın da (in di ki 
AMEA-nın Əl yaz-
ma lar İns ti tu tu) 
Azər bay can Xalq 
Cüm hu riy yə ti nin 
Par la men ti fəaliy-
yə tə baş la yıb. 
“Mü sa vat” frak si-
ya sı nın (li de ri M.Ə.Rə sul za də) tək li fi  ilə Əli mər dan bəy Top çu ba şov 
sədr, Hə sən bəy Ağa yev onun müavi ni se çi lib. İc las da mü vəq qə ti 
Na zir lər Şu ra sı nın is te fa sı qə bul edi lib və ye ni (üçün cü) hö ku mə tin 
təş ki li ye ni dən F.Xoys ki yə tap şı rı lıb. 120 yer lik par la ment öl kə əha-
li si nin 24 min nə fə ri nə 1 de pu tat ol maq la for ma laş mış və 80 azər-
bay can lı, 21 er mə ni, 10 rus de pu tat ye ri, al man, yə hu di, gür cü və 
pol yak ic ma la rı nın hə rə si nə 1 yer, həm kar lar və neft sə na ye çi lə ri 
üçün 5 yer nə zər də tu tul muş du. Bu, mü səl man Şər qin də de mok ra-
tik əsas lı ilk par la ment idi. Par la ment də 11 frak si ya var dı.

101 il əv vəl...
6 de kabr 1921-ci il də Bri ta ni ya hö ku mə ti İr lan di ya nın bir his sə si nə 

do mi nion luq (mux tar özü nüida rə) sta tu su nun ve ril mə si nə ra zı olub. 
İm za la nan sa zi şə əsa sən, cə nu bi və mər kə zi İr lan di ya nın 26 qrafl  ı ğı 
“Azad İr lan di ya” ad lı do mi non-döv lət sta tu su al dı. 6 qrafl  ıq dan iba rət 
Şi ma li İr lan di ya isə Bri ta ni ya nın tər ki bin də qal dı. 1949-cu il də “Azad 
İr lan di ya” müs tə qil döv lə tə – İr lan di ya Res pub li ka sı na çev ril di.

81 il əv vəl...
7 de kabr 1941-

ci il də ABŞ II Dün-
ya mü ha ri bə sin də 
ən bö yük it ki yə 
mə ruz qa lıb. ABŞ 
Hər bi Ha va Qüv-
və lə ri nin Ha vay 
ada la rın da kı (Sa kit 
okean) Perl-Har bor 
ba za sı Ya po ni ya 
təy ya rə lə ri nin qə fi l 
hü cu mu na mə ruz 
qa lıb. Təx mi nən iki 
saat sü rən bom bard man nə ti cə sin də ABŞ-ın ba za da kı do nan ma-
sı (18 gə mi, 200 təy ya rə) sı ra dan çı xa rı lıb. 3400-ə ya xın ame ri ka lı 
hərb çi hə lak ol muş du. Ame ri ka lı lar Perl-Har bo run qi sa sı nı al maq 
üçün dörd il göz lə mə li ol du lar və 1945-ci ilin av qus tun da Ya po ni ya-
nın Xi ro si ma və Na qa sa ki şə hər lə ri nə nü və bom ba sı at dı lar.

34 il əv vəl...
7 de kabr 1988-ci il də Er mə nis tan da güc lü zəl zə lə olub. Rəs mi 

sta tis ti ka ya gö rə, epi sent ri Spi tak şə hə rin də olan 7-8 bal gü cün də 
zəl zə lə nə ti cə sin də 25 mi nə ya xın adam hə lak ol muş du. Bu ha di sə 
ilə dün ya nın hu ma ni tar diq qə ti ni özü nə cəlb edən Er mə nis tan azər-
bay can lı la rın de por ta si ya sı nı ba şa çat dır dı, dün ya isə bu nu fak ti ki 
ola raq gör mə di. Ən acı na caq lı sı isə odur ki, bu na rəğ mən hə min 
gün lər də (11 de kabr) Azər bay can Er mə nis ta na yar dım əli ni uzat dı. 
La kin er mə ni lər Azər bay can dan gə lən İl-76 təy ya rə si ni ha va li ma-
nı na eniş ön cə si yan lış koor di na ta yö nəlt di lər və baş ve rən qə za 
nə ti cə sin də 77 nə fər (hərb çi, xi la se di ci və eki paj) hə lak ol du.

31 il əv vəl...
8 de kabr 1991-ci il də Be la ru sun Brest şə hə ri ya xın lı ğın da kı 

“Be lo vejs ka ya puş şa” qo ru ğun da kı “Vis ku li” hö ku mət iqa mət ga hın-
da Ru si ya, Uk ray na və Be la ru sun rəh bər lə ri Bo ris Yelt sin, Leonid 
Krav çuk və Sta nis lav Şuş ke viç “Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi nin ya ra-
dıl ma sı haq qın da” bə ya nat im za la yıb lar. Hə min sə nəd lə SS Rİ-nin 
təş ki li nə dair 1922-ci il 30 de kabr ta rix li it ti faq mü qa vi lə si nə xi tam 
ve ri lib. SS Rİ rəh bə ri Mi xail Qor ba çov bu qə ra rın an ti kons ti tu sion ol-
du ğu nu bil dir sə də, ar tıq fakt baş ver miş di. So vet İt ti fa qı ya ran ma-
sı nın 69-cu il dö nü mü nə üç həf tə qal mış sü qut et di. Slav yan üç lü-
yü nün qə ra rı na bi rin ci ola raq Qa za xıs tan qo şul du. De kab rın 21-də 
isə 11 so vet res pub li ka sı nın rəh bər lə ri Al ma tı da top la na raq MDB-
nin tə sis olun ma sı ba rə də qə rar qə bul et di lər. Bal tik ya nı res pub li-
ka lar im ti na et di lər, Gür cüs tan isə 1993-cü il də MDB-yə da xil ol du.

Ha zır la dı: V.Or xan

Xronoqraf

Budapeştdə gənc azərbaycanlı
pianoçunun konserti

Ma ca rıs tan pay tax tın-
da fəaliy yət gös tə rən 
“Azər bay can Evi”ndə 
bey nəl xalq mü sa bi-
qə lər laureatı, Avst ri-
ya nın An ton Bruk ner 
adı na Kon ser va to ri ya-
sı nın tə lə bə si, piano çu 
Ayan Məm məd li nin 
“Azər bay can dan dün-
ya ya mu si qi töh fə si” 
ad lı la yi hə si nin təq di-
ma tı ke çi ri lib. Təd bir 

Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si nin dəs tə yi ilə real la şıb.

Mu si qi proq ra mı nın təq di ma tın dan ön cə gənc piano çu öl kə-
miz də mə də ni ir sin qo ru nub sax la nıl ma sı və dün ya da təb li ği, o 
cüm lə dən mu si qi sə nə ti mi zə diq qət və qay ğı haq qın da da nı şıb. 
Vur ğu la yıb ki, bu la yi hə ni ha zır la maq da məq sə di mil li mu si qi mi zin 
təb li ği nə töh fə ver mək dir.

Da ha son ra Ayan Məm məd li piano da da hi bəs tə kar la rı mız Qa-
ra Qa ra yev və Fik rət Əmi ro vun əsər lə rin dən iba rət kon sert proq-
ra mı təq dim edib.
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MƏDƏNİYYƏT

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
Azər bay ca nın Xalq 
ya zı çı sı El çin Tür ki yə nin 
“Star” qə ze ti nin tə sis et-

di yi “Ne cip Fa zıl” mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lüb.  

De kab rın 2-də İs tan bul da IX 
“Ne cip Fa zıl” mü ka fat la rı nın təq-
di met mə mə ra si mi ke çi ri lib. Mə-
ra sim də Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan da iş ti rak edib.

El çin “Bey nəl xalq mə də niy yət-
sə nət” no mi na si ya sı üz rə “Ne cip 
Fa zıl” mü ka fa tı ilə təl tif olu nub. 
Ya zı çı “İki xalq ara sın da kı ədə-
bi-mə də ni ya xın laş ma ya ver di yi 
töh fə yə gö rə” mü ka fa ta la yiq gö-
rü lüb.

Mü ka fa tı ya zı çı ya Pre zi dent 
Rə cəb Tay yib Ər do ğan təq dim 
edib. O, çı xı şın da El çi nin müx tə lif 
dil lə rə tər cü mə edi lən əsər lə ri ilə 
qəlb lə ri fəth et di yi ni de yib. Bil di rib 
ki, Tür ki yə-Azər bay can dost lu ğu-
nun sə mi miy yə ti nin, həm rəy li yi-
nin dün ya da nü mu nə ki mi gös-

tə ril di yi bir dövr də ver di yi miz bu 
mü ka fat xü su si mə na da şı yır.

Mə ra sim də ümu mi lik də al tı 
no mi na si ya üz rə “Ne cip Fa zıl” 
mü ka fat la rı təq dim edi lib. “Şeir” 
no mi na si ya sı üz rə Meh met Can 

Do ğan, “He ka yə-ro man” no mi-
na si ya sı üz rə Ay şe gül Genç, 
“Fi kir-araş dır ma” no mi na si ya sı 
üz rə Mus ta fa Özel, “İlk əsər lər” 
no mi na si ya sı üz rə Elif Genç və 
Can Acer, “Say qı” no mi na si ya sı 

üz rə İl ha mi Ata lay mü ka fa ta la-
yiq gö rü lüb.

“Ne cip Fa zıl” mü ka fa tı na la-
yiq gö rül mək mə nim üçün bö yük 
şə rəf dir. Onun ya ra dı cı lı ğı nın, 
şəx siy yə ti nin miq ya sı o qə dər 
ge niş dir ki, bu mən də mü ka fa-
tın ümu mən Tür ki yə tə rə fi n dən 
ve ril mə si his si ni oya dır” – Xalq 
ya zı çı sı El çin bu söz lə ri me diaya 
mü sa hi bə sin də bil di rib.

Qeyd edək ki, El çin Tür ki yə-
də ən çox əsər lə ri nəşr olu nan 
müasir ya zı çı lar dan bi ri dir. Onun 
“Mah mud və Mər yəm”, “Ağ də-
və”, “Ölüm hök mü”, “Baş” ro-
man la rı, po vest və he ka yə lə ri, 
es se lə ri – ü mu mi lik də 30-dək 
ki ta bı Tür ki yə nin nəş riy yat la rı 
tə rə fi n dən çap olu nub, pyes lə ri 
İs tan bul, An ka ra və di gər şə hər 
teatr la rın da ta ma şa ya qo yu lub. 

Xalq yazıçısı Elçin Türkiyədə
“Necip Fazıl” mükafatı ilə təltif olunub

Ölkəmiz Vyanada “Beynəlxalq Bazar”da
təmsil edilib

Avst ri ya nın pay tax tı 
Vya na da Mi lad 
bay ra mı ön cə si 
ənə nə vi “Bey nəl-
xalq Ba zar” fes ti va lı 
pan de mi ya sə bə-
bin dən ya ran mış 
ikiil lik fa si lə dən 
son ra ye ni dən təş-
kil olu nub.

BMT-nin Vya na Böl-
mə si nəz din də fəaliy-
yət gös tə rən Qa dın lar Gil di ya sı tə rə fi n dən təş kil olu nan xey riy yə təd bi ri 
müx tə lif öl kə lə rin mət bəx nü mu nə lə ri nin da dı na bax maq, folk lor qrup la-
rı nın rəqs və mu si qi proq ra mı nı seyr et mək is tə yən lər üçün əla für sət dir.

Xey riy yə təd bi rin də iş ti rak çı öl kə lər mə də ni proq ram la çı xış edir-
lər. Azər bay ca nın Avst ri ya da kı Sə fi r li yi də fes ti val da öl kə mi zi təm sil 
edib. Mil li mət bə xi mi zin lə ziz ye mək və şir niy yat la rı, elə cə də mil li 
su ve nir lər iş ti rak çı la ra təq dim olu nub.

Sə fi r li yin qa dın dip lo mat la rı nın və sə fi r lik əmək daş la rı nın xa nım la-
rı nın iş ti rak et di yi fes ti val dan əl də edi lən və sait BMT xət ti ilə yar dı ma 
eh ti ya cı olan uşaq lar üçün müx tə lif la yi hə lə rə sərf olu na caq.

140 ölkə üzrə 678 element:
UNESCO-da kimin daha çox irs nümunəsi var?

Təşkilatın qeyri-maddi mədəni irs xəzinəsi bu il əlavə 48 nümunə ilə zənginləşib

əvvəli səh. 1-də
Qeyd edək ki, UNES CO-nun qey ri-mad di 

mə də ni irs üz rə si ya hı la rı 2008-ci il dən, təş-
ki la tın bu nun la bağ lı mü va fi q kon ven si ya sı 
(2003-cü il də qə bul olu nub) qüv və yə mi nən-
dən son ra tər tib edil mə yə baş la nıb. Mü va fi q 
si ya hı la ra ən çox nü mu nə ilk iki il də (2008 – 
90, 2009 – 86) da xil edi lib. 2009-cu il dən bu 
ya na isə UNES CO-da ən çox ele ment məhz 
bu il qey də alı nıb. 2021-ci il də bu rə qəm 47, 
2020-ci il də 35 idi.

Əla mət dar fakt dır ki, Hö ku mət lə ra ra sı Ko mi-
tə nin 17-ci ses si ya sın da qey ri-mad di mə də ni 
ir si ilə bağ lı ən çox ele men ti qə bul edi lən öl-
kə lər ara sın da Azər bay can və Tür ki yə də var. 

Mə lum ol du ğu ki mi, Azər bay ca nın pəh lə van lıq 
sə nə ti ilə bağ lı mil li no mi na si ya sı və öl kə mi zin 
iş ti ra kı ilə təq dim olu nan da ha üç no mi na si ya 
(çay mə də niy yə ti, Mol la Nəs rəd din lə ti fə lə ri 
və ba ra ma çı lıq-ipək çi lik sə nə ti) bu ses si ya da 
qə bul edi lib. Tür ki yə də sö zü ge dən üç çox mil-
lət li no mi na si ya, həm çi nin “Ah lat ənə nə vi daş 
us ta lı ğı” mil li no mi na si ya sı (“Tə ci li qo run ma ya 
eh ti ya cı olan qey ri-mad di mə də ni irs Si ya hı sı”) 
ilə bir gə adı nı dörd də fə UNES CO-da kı irs xə-
zi nə si nə yaz dı ra bi lib. 

Bu ses si ya da İran da qon şu öl kə lər lə bir-
gə təq dim et di yi 4 no mi na si ya (o cüm lə dən 
Azər bay ca nın da yer al dı ğı ba ra ma çı lıq-
ipək çi lik sə nə ti ilə bağ lı no mi na si ya) sa yə-
sin də UNES CO-da kı si ya hı sı nı zən gin ləş di rib. 

Fran sa isə UNES CO-da kı ak ti vi ni 3 ele ment 
ar tı ra bi lib.

Onu da qeyd edək ki, 17-ci ses si ya ya “Bə-
şə riy yə tin qey ri-mad di mə də ni ir si nin Rep re-
zen ta tiv Si ya hı sı” üz rə 46 no mi na si ya təq dim 
edil miş di. Ses si ya dan keç mə yən yed di ele-
ment ara sın da İran, Ta ci kis tan və Öz bə kis ta-
nın bir gə təq dim et di yi “Rü ba bın ya ra dıl ma sı 
və ifa çı lıq sə nə ti”, “Gür cüs tan da ənə nə vi at 
oyun la rı” mil li no mi na si ya sı da var.

Qə bul olu nan no mi na si ya lar sı ra sın da isə 
Fran sa nın ba get çö rə yi, Al ma ni ya da müasir 
rəqs sə nə ti, Çi nin çay çı lıq ənə nə si ki mi nü-
mu nə lə ri də qeyd edə bi lə rik. İran və Su ri ya-
nın bir gə təq dim et di yi ud ifa çı lıq sə nə ti də 
qə bul olu nub.

UNES CO-da qey də alı nan qey ri-mad di 
mə də ni irs ele ment lə ri nin sa yı na gö rə bi rin ci 
yer də Çin Xalq Res pub li ka sı dır – 43 nü mu-
nə. İkin ci sı ra da 26 ele ment lə Fran sa, üçün-
cü sı ra da isə 25 nü mu nə ilə Tür ki yə dir. Ötən 
il üçün cü olan Ya po ni ya bu il ak ti vi nə 1 ele-
ment yaz dı ra bi lib və in di İs pa ni ya ilə (hər iki-
si 23 ele ment) dör dün cü sı ra nı bö lü şür. Am-
ma is pan lar dan fərq li ola raq, Ya po ni ya bü tün 
ele ment lə ri mil li no mi na si ya ola raq təq dim 
edib. Son ra kı yer lər də Ko re ya Res pub li ka sı 
(22) və İran (21) var. Azər bay can 19 ele ment 
(17-si “Bə şə riy yə tin qey ri-mad di mə də ni ir si-
nin Rep re zen ta tiv Si ya hı sı”nda, 2-si “Tə ci li 
qo run ma ya eh ti ya cı olan qey ri-mad di mə də-
ni irs Si ya hı sı”nda) ilə sı ra la ma da sək ki zin-
ci dir. Ele ment sa yı na gö rə ilk on luq da İta li ya 
(17) və Bel çi ka (16) da var.

V.Kamal

Ru si ya nın Sankt-Pe ter burq 
şə hə rin də da hi Azər bay-
can şairi Ni za mi Gən-
cə vi nin 880 il li yi nə həsr 

olun muş ki tab nəşr olu nub. 
UNES CO üz rə Azər bay can 
Res pub li ka sı Mil li Ko mis si ya-
sı nın dəs tə yi ilə nəşr olun muş 
“Ni za mi Gən cə vi 880” (rus 
di lin də) ad lı ki tab da Azər bay-
can, Ru si ya, Tür ki yə və Al ma-
ni ya dan on doq quz ali min 
el mi mə qa lə si top la nıb.

Top lu nun tər ti bat çı sı və ön 
söz müəl li fi  Sankt-Pe ter burq 
Döv lət Uni ver si te ti nin müəl li mi 
Şah naz Ka ma lo va, nəş rin el mi 
re dak tor la rı AMEA-nın M.Fü zu-
li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun 
el mi ka ti bi, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru  Əzi za ğa Nə cəf za də və 
M.V.Lo mo no sov adı na Mosk va 
Döv lət Uni ver si te ti nin müəl li mi, 
ta rix elm lə ri na mi zə di Dar ya Ji-
qu lis ka ya dır. 

Sankt-Pe ter burq da kı V.V.Ma-
ya kovs ki adı na Mər kə zi Şə hər 
Ki tab xa na sın da “Ni za mi Gən cə vi 
880” ki ta bı nın təq di mat mə ra si mi 
ke çi ri lib.

Ki tab xa na nın nəz din də ki “Şərq 
mə də niy yə ti mər kə zi”nin di rek to ru 
Ma ri ya Zu ye va təd bi ri aça raq mər-
kəz də Azər bay can di lin də olan ki-
tab lar haq qın da mə lu mat ve rib.

Tər tib çi Şah naz Ka ma lo va, 
Azər bay ca nın Sankt-Pe ter burq-
da kı Baş Kon sul lu ğu nun əmək-
da şı Rə him Rə him za də, Ni za-
mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat 
İns ti tu tu nun el mi iş çi si, ki tab da 
yer alan mə qa lə lər dən iki si nin 
müəl li fi  Və fa Ha cı ye va, Sankt-
Pe ter burq da yer lə şən “Çi nar” 
Mil li-Mə də ni Mər kə zi nin rəh bə-
ri Xey ran sa Mir zə ye va və di gər 
çı xış edən lər nəşr ba rə də, Ni za-
mi Gən cə vi nin ümum bə şə ri ir si 
haq qın da fi  kir lə ri ni bö lü şüb lər. 
Gö rü şə te le kör pü va si tə si lə bə zi 
müəl lifl  ər də qo şu lub.

Təd bir də “Çi nar” an samb lı nın 
so list lə ri Ca vid Ab ba sov, Ca han 
Məm mə do va və Fi dan İs ma yı-
lo va mil li rəqs nöm rə lə ri ilə çı xış 
edib lər.

Sankt-Peterburqda Nizami Gəncəvi 
haqqında kitabın təqdimatı
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