
Dün ya şöh rət li Azər bay can bəs tə ka-
rı, SS Rİ Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fat-
la rı laureatı Fik rət Əmi ro vun (1922-
1984) 100 il lik yu bi le yi öl kə miz də və 

dün ya da müx tə lif təd bir lər lə qeyd olu-
nur. Da hi bəs tə ka rın mil li lik lə bə şə ri li yin 
vəh də ti olan bən zər siz sə nə ti haq qın da 
söz açı lır, öl məz mu si qi lə ri səs lə nir, səh-
nə əsər lə ri nü ma yiş olu nur.

Bö yük sə nət ka rın yu bi le yi mü na si bə ti-
lə Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi əsa sın da 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sın da “Fik rət 
Əmi rov” ad lı bə dii-sə nəd li fi lm çə ki lib. De kab-
rın 19-da Hey dər Əli yev Sa ra yın da “Fik rət 
Əmi rov” fi l mi nin təq di mat mə ra si mi ke çi ri lib.

Mə ra sim də çı xış edən mə də niy yət na zi ri 
Anar Kə ri mov Fik rət Əmi ro vu Azər bay can 
mu si qi mə də niy yə ti nin ən gör kəm li si ma la-
rın dan bi ri ki mi sə ciy yə lən di rib. Bil di rib ki, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin im za la dı ğı mü va fi q 
sə rən cam la da hi bəs tə ka rın 100 il li yi sil si lə 
təd bir lər lə qeyd edi lir. Mə də niy yət Na zir li yi-
nin təş ki lat çı lı ğı ilə əla mət dar yu bi le yə həsr 
olu nan mu si qi fes ti va lı ke çi ri lib. Fes ti val çər-
çi və sin də kon sert və ta ma şa nü ma yiş lə ri 
Ba kı da və bəs tə ka rın do ğul du ğu Gən cə də 
real la şıb.

Fik rət Əmi ro vun dün ya şöh rət li bəs tə kar 
ol du ğu nu de yən Anar Kə ri mov bil di rib ki, 

onun əsər lə ri, xü su si lə “Min bir ge cə” ba le ti 
bir sı ra öl kə lə rin mö tə bər kon sert sa lon la rın-
da məş hur kol lek tiv lə rin ifa sın da dö nə-dö-
nə səs lən di ri lir. Gör kəm li mu si qi xa di mi nin 
əsər lə ri uzun il lər dir Azər bay can mə də niy-
yə ti nin təb li ğat çı sı ki mi çı xış edir. Bəs tə ka rın 
müx tə lif janr lar da ya rat dı ğı nü mu nə lər bü tün 
dövr lər də öz tə ra və ti ni qo ru yub sax la ya caq, 
mu si qi mə də niy yə ti mi zin qiy mət li in ci lə ri ki-
mi hər za man se vi lə-se vi lə din lə ni lə cək.

Film haq qın da da nı şan Anar Kə ri mov ek ran 
işi nin Fik rət Əmi ro vun 100 il li yi nə də yər li töh-
fə ol du ğu nu diq qət çat dı rıb. De yib ki, re jis sor 
Va qif Mus ta fa yev fi l mi ər sə yə gə ti rən za man 
sə nət ka rın ailə üzv lə ri ilə gö rü şüb, on la rın xa-
ti rə lə ri ni din lə yib, nə ti cə də Fik rət Əmi ro vun 
dün ya ya göz aç dı ğı mü hi ti, şəx siy yət ki mi ye-
tiş mə si ni və sə nə ti ni dol ğun lu ğu ilə təq dim et-
mə yə mü vəff  əq olub.
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səh. 5

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

Azərbaycanı ölməz musiqiləri ilə dünyaya tanıdan sənətkar
Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan filmin təqdimatı keçirilib

Günahsızlığın kod adı...

Xə bər ver di yi miz ki mi, 17-18 de kabr da Azər bay can Döv lət Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rın da ye ni səh nə əsə ri nin prem ye ra sı olub.

Ta ma şa nın müəl li fi  və qu ru luş çu re jis so ru Əmək dar in cə sə nət 
xa di mi Meh ri ban Ələk bər za də, qu ru luş çu rəs sa mı Mus ta fa Mus-
ta fa yev, bəs tə ka rı Azər Ha cıəs gər li, işıq üz rə rəs sa mı Va dim Kus-
kov dur. Ta ma şa nın plas tik həl li Cey hun Da da şo va məx sus dur.

səh. 6

Sumqayıtda vətəndaşların qəbulu və 
müəssisələrlə tanışlıq

De kabr ayın da şə hər və ra yon lar da və tən daş la rın qə bu lu 
cəd və li nə əsa sən, Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət 
na zi ri Anar Kə ri mov ayın 16-da Sum qa yıt Şə hər Hey dər Əli yev 
Mər kə zin də və tən daş la rın qə bu lu nu ke çi rib.

Mə də niy yət na zi ri nin bu də fə ki qə bu lu Sum qa yıt, Ab şe ron, Xı-
zı, Qu bad lı, Zən gi lan, Şu şa şə hər və ra yon la rı nı əha tə edib. Ey ni 
za man da qə bul da di gər şə hər və ra yon lar dan gəl miş və tən daş-
la rın da mü ra ciət lə ri din lə ni lib.

Qə bul dan son ra Anar Kə ri mov Sum qa yıt da bir sı ra mə də niy yət 
ocaq la rı na baş çə kib, müəs si sə lə rin ümu mi fəaliy yə ti, ca ri və ziy-
yə ti və mad di-tex ni ki im kan la rı haq qın da mə lu mat alıb.

səh. 4

Mədəniyyət Nazirliyində Türkiyə 
nümayəndə heyəti ilə görüş 

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov de kab rın 19-da öl kə miz də sə-
fər də olan Tür ki yə mə də niy yət və tu rizm na zi ri nin müavi ni Ah met 
Mis bah De mir ca nın baş çı lıq et di yi nü ma yən də he yə ti ilə gö rü şüb.

Qo naq la rı sə mi mi sa lam la yan Anar Kə ri mov Azər bay can da 
ke çi ri lən “Türk fi lm lə ri  həf tə si”nin əhə miy yə ti ni qeyd edib, nü ma-
yiş olu nan ek ran əsər lə ri nin bö yük ma raq la qar şı lan dı ğı nı bil di-
rib. Na zir bu ki mi la yi hə lə rin, fes ti val la rın ənə nə ha lı nı al ma sı nın 
mə də ni əla qə lə ri mi zin da ha da də rin ləş mə si nə töh fə ve rə cə yi ni 
diq qə tə çat dı rıb.

səh. 2

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irslə bağlı 
vəziyyət lCCROM və UNESCO-da diqqətə çatdırılıb 

Xə bər ver di yi miz ki mi, Mə də niy yət Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr-
sin Qo run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə Döv lət Xid mə ti nin rəisi 
Azad Cə fər li nin rəh bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti Ro ma da 
Mə də ni Mül kiy yə tin Mü ha fi zə si və Bər pa sı nın Öy rə nil mə si üz-
rə Bey nəl xalq Mər kəz də (ICC ROM) gö rüş lər ke çi rib və Pa ris də 
UNES CO-nun Si lah lı mü na qi şə lər za ma nı mə də ni sər vət lə rin 
qo run ma sı üz rə Ko mi tə si nin 17-ci ses si ya sın da iş ti rak edib.

Sə fər çər çi və sin də de kab rın 14-də Döv lət Xid mə ti nin rəisi 
lCCROM-un baş di rek to ru Veb ber Ndo ro ilə gö rü şüb. Azad Cə fər-
li iş ğal dan azad olun muş əra zi lər də ta rix-mə də niy yət abi də lə ri nin 
mo ni to rin qi, in ven tar laş dı rıl ma sı, bər pa-qu ru cu luq iş lə ri və inf rast-
ruk tur la yi hə lə ri nin ic ra sı haq qın da baş di rek to ra mə lu mat ve rib. 
“Bö yük Qa yı dış” təd bir lə rin dən söz açı lıb, bu xü sus da iş ğal za ma-
nı da ğı dıl mış abi də lə rin qo run ma sı və mü ha fi  zə si nə həs sas lıq la 
ya na şıl dı ğı qeyd edi lib. lCC ROM ilə bir gə Azər bay can da türk dil li 
döv lət lə rin mü tə xəs sis lə ri ni cəlb et mək lə abi də lə rin bər pa sı və qo-
run ma sı nın ida rə edil mə si, tex ni ki, me to do lo ji bi lik və ba ca rıq la rın 
ar tı rıl ma sı üz rə tə lim lə rin təş ki li nin müm kün lü yü diq qə tə çat dı rı lıb.

davamı səh. 5-də

Ömər Eldarov 1-ci dərəcəli
“Əmək” ordeni ilə təltif edilib 

Gör kəm li hey kəl tə raş, Xalq rəs sa mı, aka de mik Ömər El da rov 
1-ci də rə cə li “Əmək” or de ni ilə təl tif edi lib.

Pre zi dent İl ham Əli yev de kab rın 20-də bu nun la bağ lı sə rən-
cam im za la yıb.

səh. 2

Mədəniyyət qardaşlıq 
münasibətlərində zəngin dəyərdir

Azər bay can-Tür ki yə Bir gə Mə də-
niy yət Ko mis si ya sı nın ikin ci ic la sı 
de kab rın 19-da Ba kı da ke çi ri lib. 
Xa tır la daq ki, ko mis si ya nın bi rin ci 

ic la sı ötən ilin 1 mar tın da An ka ra da ger-
çək ləş miş di. 

Mə də niy yət na zi ri nin bi rin ci müavi ni Va-
qif Əli yev və Tür ki yə mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri nin müavi ni Ah met Mis bah De mir ca nın 
həm sədr li yi ilə ke çi ri lən ic las da mə də ni irs, 
ki tab xa na, mu si qi, teatr, mu zey və mə də ni 
sər vət lər, ki no və di gər sa hə lər üz rə mü za-
ki rə lər apa rı lıb.

Qo naq la rı sa lam la yan Va qif Əli yev qeyd 
edib ki, Tür ki yə və Azər bay can qə dim ta ri xə, 
or taq dil, din və mə də ni kök lə rə ma lik dir lər. 
Bu na gö rə də öl kə lə ri miz ara sın da əmək-
daş lıq yük sək sə viy yə də in ki şaf edib və rən-
ga rəng li yi ilə fərq lə nir: “İş ğal al tın da olan tor-
paq la rı mı zın azad olun ma sı, Azər bay ca nın 

ta ri xi Zə fə ri ilə ba şa çat mış 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə sin də Tür ki yə nin qar daş dəs tə yi 
öl kə lə ri miz ara sın da kı sar sıl maz bir li yin tə-
za hü rü dür. Ha zır da iş ğal dan azad olun muş 
tor paq la rı mız da Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə ge niş miq yas lı qu ru cu luq iş lə ri 
apa rı lır. Bu pro ses də də, ilk növ bə də, qar daş 
Tür ki yə dən mi sil siz dəs tək gös tə ril mək də dir. 
Azad edil miş əra zi lər də mə də ni ir si mi zin 
bər pa sın da, mə də niy yə ti mi zin bu tor paq lar-
da ye ni dən bər qə rar ol ma sın da Tür ki yə nin 
yar dı mı xü su si əhə miy yət da şı yır”.

Va qif Əli yev bil di rib ki, Azər bay can və Tür-
ki yə nin döv lət baş çı la rı nın rəh bər li yi və ira-
də si ilə iki öl kə ara sın da, bü tün sa hə lər də 
ol du ğu ki mi, mə də niy yət sa hə sin də də əmək-
daş lıq yük sə lən xət lə in ki şaf edir: “Bi zim və-
zi fə miz bu mü na si bət lə rin da ha da möh kəm-
lən mə si nə nail ol maq, əmək daş lıq əla qə lə ri ni 
da ha yu xa rı mər hə lə lə rə çat dır ma ğa töh fə 
ver mək dir. Bu gün bu ra da bir ara ya gəl mə-

yi mi zin əsas sə bə bi 1 mart 2021-ci il ta ri-
xin də An ka ra da Azər bay can-Tür ki yə Bir gə 
Mə də niy yət Ko mis si ya sı nın ilk ic la sı nın nə-
ti cə lə ri ni mü za ki rə et mək və bu is ti qa mət də 
da vam lı lı ğa nail ol maq dır. İki öl kə nin mü va fi q 
na zir lik lə ri nin təm sil olun du ğu ko mis si ya nın 
ilk ic la sın dan ötən müd dət də mə də ni əmək-
daş lıq da ha da güc lə nib, mü va fi q qu rum lar 
ara sın da əla qə lər də rin lə şib. Bi rin ci ic la sın 
ye ku nun da im za lan mış he sa bat da yer alan 
mə sə lə lə rin bir ço xu öz həl li ni ta pıb, bə zi lə ri 
üzə rin də isə iş lər da vam et di ri lir”.

davamı səh. 3-də

Laçın-Xankəndi yolunda dinc aksiyanın doqquzuncu günü geridə qaldı
Xə bər ver di yi miz ki mi, Ru si ya sülh mə-
ram lı la rı nın mü vəq qə ti nə za rə tin də ki 
Azər bay can əra zi lə rin də er mə ni lər 
tə rə fin dən tə bii sər vət lə rin qa nun suz is-
tis ma rı na və aidiy yə ti qu rum la rın hə min 
əra zi lər də mo ni to rin qi nə im kan ve ril-
mə mə si nə eti raz ola raq QHT təm sil çi lə ri 
və ic ti mai fəal lar de kab rın 12-dən Şu şa 
şə hə ri ya xın lı ğın da, La çın-Xan kən di yo lu 
üzə rin də dinc ak si ya ke çi rir lər. 

Ötən müd dət də eko lo ji ak si ya bey nəl-
xalq miq yas da re zo nans do ğu rub. Bax ma-
ya raq ki, ay rı-ay rı öl kə lər də ak si ya nın ma-
hiy yə ti ni ko bud təh rif edən fi  kir lər səs lə nir. 
Azər bay can XİN, elə cə də xa ric də ki dip lo-
ma tik kor pus və dias por təş ki lat la rı mız tə rə-
fi n dən bu id diala ra ca vab ve ri lir.

Bu ara da Azər bay can Res pub li ka sı nın in san 
hü quq la rı üz rə mü vək ki li (om buds man) Sə bi nə 

Əli ye va dinc ak si ya ilə bağ lı bey nəl xalq qu rum-
la ra ça ğı rış edib. Ak si ya nın məq sə di diq qə tə 
çat dı rı la raq vur ğu la nır ki, Azər bay can öz öh-
də lik lə ri nə sa diq lik nü ma yiş et di rir və hər han sı 
zə ru ri eh ti yac lar ya ra nar sa, öz əra zi sin də ya şa-
yan er mə ni əsil li sa kin lə rə kö mək gös tə ril mə si-
nə ha zır ol du ğu nu da bə yan edib: “Te le vi zi ya 

ka nal la rı üzə rin dən bir ba şa ya yım lar dan da 
aş kar gö rü nür ki, irə li sü rü lən id diala ra bax-
ma ya raq hə min yol açıq dır və əra zi də mü-
vəq qə ti yer ləş di ril miş Ru si ya sülh mə ram lı la rı 
dəh liz bo yun ca tə mi nat yü kü nü da şı yır lar”.

Azər bay can da fəaliy yət gös tə rən di ni 
kon fes si ya la rın rəh bər lə ri də Ru si ya sülh-
mə ram lı kon tin gen ti nin mü vəq qə ti yer ləş-
di yi Azər bay can tor paq la rın da eko lo ji ter-
ro ra dinc eti raz olan ak si ya sı nın mə ra mı nı 
nə zə rə çat dı ran bə ya nat ya yıb lar. Qaf qaz 
Mü səl man la rı İda rə si, Azər bay can da kı 
Dağ Yə hu di lə ri İc ma sı, Rus Pra vos lav Kil-

sə si nin Ba kı və Azər bay can Ye par xi ya sı, 
Ba kı da kı Av ro pa Yə hu di lə ri İc ma sı və Azər-
bay can da kı Al ban-Udi Xris tian Di ni İc ma sı 
adın dan ya yı lan bə ya nat da bu ak si ya ilə 
əla qə dar Er mə nis tan tə rə fi  nin, o cüm lə dən 
er mə ni din xa dim lə ri nin ic ti mai fi k ri yan lış is-
ti qa mət də yön lən dir mək cəhd lə ri pis lə ni lir.

Qoy, həmişə teatr olsun! 
Bil mi rəm, bəl kə elə si zin də ar zu nuz bu-
dur. Xü su sən dün ya ad lı bö yük səh nə nin 
öz “əsər lə ri” ilə ba car ma dı ğı, baş-ayaq 
ol du ğu bu ağır mə qam da. Ni yə? Çün-
ki teatr, səh nə, ümu miy yət lə, in cə sə nət 
in san lı ğın əbə di sı ğı naq ye ri, xi las ba ca sı 
olub. Sə nət özü nün emo sional gü cü nü 
bü tün dövr lər də gös tə rə bi lir. 

Azər bay can xal qı da bi ne yi-qə dim dən ru hu-
nu, ov qa tı nı sə nə tə və sə nət lə kök lə yib. Düz-
dür, bu böl gü də mu si qi sə nə ti da ha çox ön də 
olub. Am ma teatr, səh nə sə nə ti miz də bö yük 

yol ke çib. Bu gün o yo la, o klas sik ir sə nə zər 
sa lan da bu nun bir da ha əya ni şa hi di olur san.

10-16 de kabr ta rix lə rin də Azər bay can 
Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın 125 il li yi nə həsr 
olun muş “Mil li klas si ka” fes ti va lı da bu ir sə 
sə da qət mə ramı ilə təş kil olun muş du. Teatr-
la rın klas sik ta ma şa ki mi fes ti va la gön dər dik-
lə ri nü mu nə lə rin ha mı sı nın bu me ya ra uy ğun 
gəl mə si ni söy lə yə bil mə sək də, bü tün hal lar-
da fes ti val, özü də klas si ka ya he sab lan mış 
sə nət mü qa yi sə si, ya rı şı ma raq lı, al qış la na sı 
ad dım dır. Məhz bu seç kin lik bu gün klas si ka-
dan im ti na et mək lə müasir de di yi for ma la ra 

kor tə bii öz fəaliy yət sə viy yə sin də ya na şan lar 
üçün də yax şı mi zan-öl çü idi...

davamı səh. 5-də
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AzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevvəbi
rincixanımMehribanƏliyeva
dekabrın19dapaytaxtda

“TheRitzCarltonBaku”hotelinin
açılışındaiştirakediblər.Dövlətimi
zinbaşçısıvəbirincixanımhoteldə
yaradılanşəraitlətanışolublar.

Məlumat verilib ki, hündürlüyü 130
metr olan bina 33mərtəbəlidir. Bina
nın 14mərtəbəsi hotel otaqları üçün
nəzərdə tutulub, 15ci mərtəbədən
başlayaraq yuxarı hissədə isə rezi
densiyalar vəmənzillər yerləşir. “The
RitzCarlton Baku” hotelində 190 ge
niş qonaq otağı, lüks mənzillər, res
toranlar, fitnes və biznes mərkəzləri,

müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün
konfranszalıvar.

“Şuşa”dan “Qubadlı”yadək 
zal və otaqlar

Binadakorporativtoplantılarınvədi
gərtədbirlərintəşkiliüçündəidealşə
raityaradılıb.“Şuşa”zalıişgüzargörüş
və ya qala tədbirlərin keçirilməsi ba
xımından xüsusi məkandır. Bununla
yanaşı, hoteldə “Qarabağ”, eləcə də
AzərbaycanınQarabağ vəŞərqi Zən
gəzuriqtisadizonasıüzrəşəhərvəra
yonlarınadlarınıdaşıyandaha11iclas
otağı yaradılıb.Bunlar “Ağdam”, “Tər
tər”, “Xocalı”, “Xankəndi”, “Xocavənd”,
“Füzuli”, “Cəbrayıl”, “Qubadlı”, “Zəngi
lan”,“Kəlbəcər”və“Laçın”otaqlarıdır.
Binanın daxili dizaynıAzərbaycanın

iqliminin,mədəniyyətinin,tarixininmüx
təlifiyinivəzənginliyiniəksetdirir.Ho
telinmemarlığındatarixin,incəsənətin,

mədəniyyətin vəmüasir tendensiyala
rınvəhdətinəxüsusidiqqətyetirilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda qey

rineft sektorunun aparıcı sahəsi kimi
turizmin inkişafı başlıcaprioritetlərdən
dir.Prezident İlhamƏliyevin 2016cı il
6dekabrtarixliFərmanı ilətəsdiqedil
miş “AzərbaycanRespublikasında ixti
saslaşmış turizm sənayesinin inkişafı
nadairStratejiYolXəritəsi”busahəyə
dövlət tərəfindən göstərilən diqqətin
əyanitəsdiqidir.Pandemiyanınyayıldığı
2020ciilədəkhərilçoxsaydaturistöl
kəmizəsəfəredib,müasirturizmimkan
larındanyararlanıb.Artıqdünyadaoldu
ğu kimi, ölkəmizdə də postpandemiya
dövrüyaşanır.Buisəöznövbəsindətu
ristaxınınınartmasıiləmüşayiətolunur.
Bucürmüasirvədünyacaməşhurhotel
brendlərinin Azərbaycanda fəaliyyətə
başlaması,şübhəsizki,postpandemiya
dövründə turizmin inkişafı baxımından
mühüməhəmiyyətəmalikdir.

əvvəli səh. 1-də
NazirVaqifMustafayevbaşda

olmaqlafilminərsəyəgəlməsin
dəzəhmətiolanhərkəsətəşək
kürünübildirib.
Azərbaycanın dahi sənətka

rı haqqında filmin təqdimatına
qatılan Türkiyə mədəniyyət və
turizm nazirinin müavini Ahmet
Misbah Demircan çıxışında ki
nonun təbliğat işində önəmli
vasitə olduğunu bildirib. Qeyd
edibki,hərbirinkişafıntəməlin
də mədəniyyət faktoru dayanır.
Fikrət Əmirov da Azərbaycan
mədəniyyətinininkişafındamüs
təsna xidmətləri olan şəxsiyyət
lərdəndir.
O,görkəmlibəstəkarın100il

liyininTürkiyədədəgenişqeyd
olunduğunubildirib.Vurğulayıb
ki, bu il “Türk dünyasının mə
dəniyyətpaytaxtı”BursadaFik
rətƏmirovun100illiyimünasi
bətilə konsert proqramı təşkil
olunub.
Sonrafilminssenarimüəllifivə

quruluşçu rejissoru Xalq artisti
VaqifMustafayevsəhnəyədəvət
olunub.O,filminərsəyəgəlmə
sindəndanışaraqdahibəstəkarı
ilkdəfəhələuşaqolarkənmusi
qiməktəbinəqəbulzamanıgör
düyünü, Fikrət Əmirovun onun
musiqi duyumunu yoxladığını
məmnunluqlaxatırladıb:“Amma
ağlıma gəlməzdi ki, zaman ye
tişər, mən böyük bəstəkarımız
haqqında film çəkərəm. Buna
görə özümü xoşbəxt hiss edi
rəm.Əvvəlki filmlərimdəolduğu
kimi,buradadamövzuyasəmi
miyyətləyanaşmışam”.
Rejissor sevgi və səmimiy

yətlə bu filmi ərsəyə gətirməsi
üçün ona etimad göstərdiyinə
görə şəxsənmədəniyyət nazi
riAnarKərimova,həmçininbu
işdəonadəstəkolannazirliyin
müvafiq şöbələrinin, “Azərbay
canfilm” kinostudiyasının rəh
bərlərinə minnətdarlığını bildi
rib: “Bu filmin mənim yaradıcı
həyatımda özünəməxsus yeri
var”.

FikrətƏmirovunoğlu,pianoçu,
bəstəkar,XalqartistiCəmilƏmi
rovekranişininsevgi iləərsəyə
gəldiyinivə razıqaldıqlarınıde
yib.O,ailələriadındanMədəniy
yətNazirliyinəvəfilminyaradıcı
heyətinəminnətdarlığınıbildirib.

Çıxışlardan sonra film nüma
yişolunub.
Ekran işində bəstəkarın qız

ları Afət Xəlilova, Sevil Əmiro
va,oğluCəmilƏmirov,eləcədə
sənətkarın digər qohumlarının
xatirələrinə, Xalq artisti, bəstə
kar,pianoçuFərhadBədəlbəyli,

musiqişünas, Əməkdar incə
sənət xadimi Lalə Hüseynova,
mədəniyyətnaziriAnarKərimov,
musiqişünas, Əməkdar incə
sənət xadimi Zemfira Qafaro
va,Xalqartisti,pianoçuYeganə
Axundova, tarzən, Xalq artisti

Vamiq Məmmədəliyev, bəstə
kar, Əməkdar incəsənət xadimi
OqtayRəcəbovvəbaşqalarının
fikirlərinəyerverilib.
FilmdəFikrətƏmirovunAzər

baycanıölməzmusiqiləriilədün
yaya tanıdan sənətkar kimi ya
radıcılıq məziyyətlərindən, milli

melodiyalarla klassik musiqinin
vəhdətində simfonik muğam ki
mimöhtəşəmbirjanrınyaradıcı
olmasından söz açılır. Vurğu
lanır ki, musiqi tariximizdə Fik
rətƏmirov qədər öz əsərlərinin
adınaAzərbaycan sözünühəkk
edənikinciböyükbəstəkaryox
dur. “Azərbaycan kapriççiosu”,
“Azərbaycan süitası”, “Azərbay
can elləri” kimi əsərləri musiqi
sənətimizininciləridir.
Sənədlikinoiləbədiiliyinmü

kəmməlsinteziolanekranəsə
ri tamaşaçıya tarzən,bəstəkar
Məşədi Cəmil Əmirovun yığ
cam sənət tərcümeyihalına,
bu sənət mühitində  doğulan
Fikrətin musiqiyə ruhən, qəl
bənbağlanmasına, faktvəxa
tirələr toplusunda iki istedadlı
vəsevgidolumusiqiçi–atavə
oğul ömrünə birgə nəzər sal
maqimkanıverir.

Qeyd edək ki, filmin quruluş
çu operatoru Orxan Abbasov,
quruluşçu rəssamıQuramNav
rozaşvili, səs rejissoru Sergey
Netrunenko,məsləhətçisiCəmil
Əmirov,montajçısıƏsgərRəhi
mov, prodüseri Nazim Hüsey
novdur.

Mədəniyyətnazi
riAnarKərimov
dekabrın19da
ölkəmizdəsəfər

dəolanTürkiyəmədəniyyət
vəturizmnazirininmüavini
AhmetMisbahDemircanın
başçılıqetdiyinümayəndə
heyətiiləgörüşüb.

Qonaqlarısəmimisalamlayan
AnarKərimovAzərbaycandake
çirilən “Türk filmləri  həftəsi”nin
əhəmiyyətiniqeydedib,nümayiş
olunan ekran əsərlərinin böyük
maraqla qarşılandığını bildirib.
Nazir bu kimi layihələrin, festi
valların ənənə halını almasının
mədəni əlaqələrimizin daha da
dərinləşməsinə töhfə verəcəyini
diqqətəçatdırıb.
AnarKərimovdekabrın19da

BakıdaAzərbaycanTürkiyəBir
gə Mədəniyyət Komissiyasının
ikinciiclasınınkeçirilməsivəmə
dəniyyətin müxtəlif sahələrində
əməkdaşlıqla bağlı əhəmiyyətli
müzakirələrin aparılmasından
məmnunluğunubildirib.
Türkiyəmədəniyyət və turizm

nazirininmüaviniAhmetMisbah
Demircan birgə iki ölkənin mə
dəni əməkdaşlığı kontekstində
komissiyayaböyükönəmverdik
lərini deyib.Türkiyəli qonaq ko
missiyanıniclaslarınınilərzində
iki dəfə keçirilməsi təklifini səs
ləndirib. Bildirib ki, konkret sa
hələrüzrəsıxşəkildəfikirmüba
diləsi aparılması əməkdaşlığın
dinamik inkişafına daha yaxşı
töhfəverəbilər.

Söhbətzamanıbirgəkomissi
yaçərçivəsindəmuzey,kitabxa
na, mədəni irs və onun qorun
ması,təbliğiiləbağlıəməkdaşlıq
məsələlərinədətoxunulub.Anar
Kərimov qeyd edib ki, işğaldan
azad olunmuşAzərbaycan əra
zilərində Ermənistan tərəfindən
vandalizməməruz qalmış tarix
mədəniyyətabidələrininbərpası
vəyenidənqurulmasısahəsində
Türkiyənin təcrübəsinə ehtiyac
var. Bu sahədə fəaliyyət gös
tərən insanlar üçün qardaş öl
kənin mütəxəssisləri tərəfindən
treninqlərin keçirilməsi faydalı
olardı.Nazirqeydedibki,muzey
əşyalarının bərpa və konserva
siyası,mədəni irsinixracıvəid
xalı,buprosesin tənzimlənməsi

mexanizmivədigərməsələlərlə
əlaqədarTürkiyəiləəməkdaşlıq
damaraqlıyıq.
GörüşdəAzərbaycanda yara

dıcı sənayelərin inkişafı, eləcə
də Yaradıcı Sənayelər Asso
siasiyasının fəaliyyəti barədə
sözaçılıb,mədəni turizmsahə
lərinininkişafetdirilməsiiləbağlı
fikirmübadiləsiaparılıb.
Anar Kərimov hazırda işğal

dan azad olunan ərazilərdə,
eləcə də digər regionlarımızda
aparılanarxeolojiqazıntılaratür
kiyəli mütəxəssislərin də cəlb
olunduğunubildirib.Deyibki,bu
sahədəölkəmizdəinsanresurs
ları yetərli olsa da, müvafiq la
boratoriyaların azlığı müşahidə
olunur.Türkiyədəisəbusahədə

10 laboratoriya mövcuddur və
ölkəmizdəaparılanaraşdırmala
rınnəticələrininmüəyyənləşdiril
məsindəbuimkanlardanistifadə
edilir.
BuilinnoyabrındaikincisiBur

sadagerçəkləşənDədəQorqud
Türk Dünyası Film Festivalın
dan danışanAnarKərimov fes
tivalagənclərindahaçoxmaraq
göstərməsinin məmnunluq do
ğurduğunu bildirib.Deyib ki, bu
festivalTürkdünyasıkinosunun
ölkələrimizarasındadahayaxşı
təbliği baxımından diqqətəlayiq
layihədir.
Ahmet Misbah Demircan da

sözügedən festivalı yüksək də
yərləndirib, gələcəkdə Dədə
Qorqud Kino Akademiyasının
yaradılması iləbağlı təşəbbüslə
çıxışedib.Bildiribki,türkdövlət
lərində kino nümayişinin vahid
bir platforma üzərindən həyata
keçirilməsiəhəmiyyətliolar.Na
zirmüavini,həmçininTürkdün
yasıölkələrinivəxalqlarınıəhatə
edən kino məktəbinin açılması
məsələsini də gündəmə gətirib.
O,AzərbaycanvəTürkiyəninbu
layihəninəsastəşəbbüskarıkimi
çıxışetməsininönəminivurğula
yıb.
Daha sonra görüş qarşılıqlı

maraqdoğurandigərməsələlə
rinmüzakirəsiilədavamedib.

Ömər Eldarov 1-ci dərəcəli 
“Əmək” ordeni ilə təltif edilib

Xalqrəssamı,akademikÖmərEldarov1cidərəcəli“Əmək”
ordeniilətəltifedilib.

PrezidentİlhamƏliyevdekabrın20dəbununlabağlısərəncam
imzalayıb.ÖmərHəsənoğluEldarovAzərbaycanmədəniyyətinin
inkişafındauzunmüddətlisəmərəlifəaliyyətinəgörətəltifolunub.
Qeydedəkki,dekabrın21dəÖmərEldarovun95yaşıtamam

olur.Azərbaycanheykəltəraşlıq sənətinəbir çoxdəyərli əsərlər
bəxşetmişsənətkar20iləyaxındırAzərbaycanDövlətRəssamlıq
Akademiyasınadarəhbərlikedir.
Ömər Eldarovu yubileyi və yüksək dövlət təltifi münasibətilə

təbrikedirik.

Milli Kitabxanada Əhməd Bakıxanovun 
130 illiyi qeyd olunub

Dekabrın20dəMilliKitabxanadaXalqartisti,görkəmlitarzən
ƏhmədBakıxanovunanadanolmasının130illikyubileyiilə
əlaqədartədbirkeçirilib.

Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov 1930cu illərdən
AzərbaycanDövlətKonservatoriyasında,dahasonraAzərbaycan
DövlətMusiqiMəktəbindəmuğamdan dərs deyən,Azərbaycan
RadiosunəzdindəXalqçalğıalətləriansamblının təşkilatçısıvə
rəhbəri olanƏhmədBakıxanovunmillimusiqimədəniyyətimizə
olantöhfələrindəndanışıb.

Xalqartisti,tarzənRamizQuliyevtədbirintəşkilinəgörəkitab
xana rəhbərliyinə təşəkküredərəkdeyib: “ƏhmədBakıxanovun
bizəmirasqoyduğu irsi, tarixiunutmaqolmaz.Tarınsütunların
danbiriSadıqcan,digərləriQurbanPirimovvəMirzəMansurov,
biriisəƏhmədBakıxanovolub.ƏhmədBakıxanovuntəşkilatçısı
vəuzunillərərzindərəhbəriolduğuXalqçalğıalətləriansamblı
hazırdadaonunadınıdaşıyır”.
Xalqartisti,tarzənZamiqƏliyevqeydedibki,ƏhmədBakıxa

novvədigərgörkəmlitarzənlərimizdəngələnənənənidavamet
dirmək, tarıntexnikasınıdərindənöyrənmək,onuqorumaq,tar
zənordusuyetişdirməkvətarımızınbugünsədasınındünyanın
həryerindəngəlməsinitəminetməkbizimənümdəvəzifəmizdir.
Əhməd Bakıxanovun oğlu, Xalq artisti, bəstəkar Tofiq Bakı

xanovatasının130 illik yubileyininkeçirilməsinədair sərəncam
imzaladığına görə Prezident İlhamƏliyevə vəmuğamlarımızın
qorunmasıistiqamətindəkiəvəzsizxidmətlərinəgörəBirincivitse
prezidentMehribanƏliyevayatəşəkkürünübildirib.
SondatədbiriştirakçılarıƏhmədBakıxanovun130illiyiiləbağlı

təşkilolunmuşsərgiyəbaxışkeçiriblər.

Dahi bəstəkarın yubileyi münasibətilə 
İsraildə konsert

DünyaşöhrətliAzərbaycan
bəstəkarı,simfonikmuğam
janrınınbanisi,SSRİXalqar
tisti,Dövlətmükafatılaureatı
FikrətƏmirovun(19221984)
100illikyubileyiölkəmiz
dəvəonunhüdudlarından
kənardamüxtəliftədbirlərlə
–konsertvətamaşanüma
yişləriiləqeydolunur.

Dahibəstəkarınyubileyinə
həsrolunandahabirkonsert
dekabrın25dəİsrailinHayfa
şəhərindətəşkilediləcək.
Şəhərin Krieger İncəsə

nət Mərkəzində reallaşacaq
konsertdə Hayfa Simfonik

Orkestrinin (dirijor:Xalq artistiYalçınAdıgözəlov)müşayiətində
Xalqartisti,pianoçuMuradHüseynovçıxışedəcək.
Yubiley konsertinin proqramına Fikrət Əmirovun fortepiano

əsərləridaxiledilib.
Lalə

Bakıda lüks hotellərin daha bir brendi
“The Ritz-Carlton Baku” hotelinin açılışı olub

Mədəniyyət Nazirliyində Türkiyə 
nümayəndə heyəti ilə görüş

Azərbaycanı ölməz musiqiləri ilə 
dünyaya tanıdan sənətkar

Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan filmin təqdimatı keçirilib
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Türkiyə mədəniyyət və turizm nazi

rininmüaviniAhmetMisbahDemircan
bildiribki,sonikiilAzərbaycanvəTür
kiyəarasındabütünsahələrdə,ocüm
lədən mədəniyyət sahəsində əmək
daşlığın inkişafında mühüm mərhələ
olub. İki ölkənin iştirakı ilə kino, teatr,
muzeyşünaslıq, kitab işi, qeyrimaddi
mədəni irsdədaxilolmaqlamədəniy
yətin müxtəlif sahələri üzrə əhəmiy
yətli addımlar atılıb,müxtəlif layihələr
həyata keçirilib. Kinofestivallar, kitab
sərgiləri,Azərbaycanda “Şuşa İli”çər
çivəsində təşkil edilən tədbirlər, “Türk
dünyasınınmədəniyyət paytaxtı” Bur
sa şəhərində keçirilən silsilə tədbirlər
yaddaqalanolub.
Türkiyəli nazir müavini deyib ki,

2023cü ilüçün“Türkdünyasınınmə
dəniyyət paytaxtı” elan olunan Şuşa
şəhərində Azərbaycan və Türkiyənin
iştirakı ilə birgə böyük tədbirlər, layi
hələr həyata keçiriləcək. O, həmçinin
Türkiyədə yeni tipli kitabxanaların ya
radılmasından bəhs edərək bununla
bağlıAzərbaycanatəklifərtəqdimedə
biləcəklərinibildirib.Ocümlədənmad
divəqeyrimaddimədəni irssahəsin
də Türkiyənin təcrübəsini bölüşməyə
hazırolduqlarınıdiqqətəçatdırıb.

***
İclasdadahasonraikiölkəninmədə

niyyətləbağlımüvafiqstrukturbölmə
lərininməsulşəxsləriçıxışediblər.

Tarixi-mədəni irs və kino 
sahələrində əməkdaşlıq

Azərbaycan Mədəniyyət Nazirli
yi yanında Mədəni İrsin Qorunması,
İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xid
mətininrəismüaviniAğacavidRama
zanov bildirib ki, tarix vəmədəniyyət
abidələrinin bərpası, qorunması və
mühafizəsi istiqamətində Türkiyə ilə
əməkdaşlığımızdavamedir.TİKAnın
(Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya
Agentliyi)dəstəyiiləBöyükMərdəkan
qəsrivəTubaşahməscidininbərpası
iləbağlıtədbirlərhəyatakeçirilir.Artıq
bütünlayihəsənədlərininhazırlanma
sı və razılaşdırılması istiqamətində
işlərbaşaçatmaqüzrədir:“Qısamüd
dətəbərpakonservasiyaişlərinəbaş
lanılmasıplanlaşdırılır.Eynizamanda
arxeolojiabidələrdənəldəolunannü
munələrindahadərintədqiqolunması
üçünTürkiyənin təcrübəsindən istifa
də etməyi düşünürük.Artıq “Keşikçi
dağ”DövlətTarixMədəniyyətQoruğu
ərazisində arxeoloji qazıntı, tədqiqat
və kəşfiyyat işlərinin nəticəsində aş
kar olunan artefaktların tarixinin də
qiqləşdirilməsi ilə bağlı radiokarbon
vəizotopanalizlərininlaboratoriyaşə
raitindətədqiqolunmasıüçünTİKAya
müraciətedilib”.

TİKAnın Azərbaycan üzrə nüma
yəndəsi Fatih Yılmaz isə Qarabağda
bərpaquruculuq işlərində Türkiyənin
əlindəngələndəstəyigöstərməyəha
zır olduğunu bildirib və bununla bağlı
ölkərəhbərliyinindətəlimatıolduğunu
diqqətəçatdırıb.
MədəniyyətNazirliyiAudiovizualvə

interaktivmediaşöbəsininmüdiriRü
fət Həsənov söyləyib ki,Azərbaycan
ilə Türkiyə arasında kino sahəsində
də sıx əlaqələr mövcuddur və birgə
filmlərin çəkilişi, təcrübə mübadiləsi,
beynəlxalq əməkdaşlıq çərçivəsində
işbirliyi həyata keçirilir: “31Dekabr –
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyli
yi Günü ərəfəsində dahiAzərbaycan
şairiNizamiGəncəvininhəyatvəya
radıcılığından bəhs edən “Sevgi he
kayəsi”adlı tammetrajlısənədlifilmin
təqdimatıolacaq.Bundanbaşqa,gə
lənilTürkiyənin“BozdağFilm”şirkəti
tərəfindənMədəniyyətNazirliyinin tə
şəbbüsüvədəstəyiilə“Qarabağ–Və
tənmüharibəsi” adlı çoxseriyalı bədii
televiziya filminin istehsalı nəzərdə
tutulub”.
TürkiyəMədəniyyətvəTurizmNazir

liyiKinoidarəsininbaşdirektoruErkin
Yılmazqarşılıqlıəməkdaşlıqdan,“Boz
dağFilm”şirkətininortaqişlərindənda
nışıb.

Muzey işi və kitab sənayesi
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin

Muzey,qalereyavəsərgilərşöbəsinin
müdiriNərgizAbdullayevaikiölkəara
sındamuzey işi sahəsində əməkdaş
lıqdan danışıb. Deyib ki, Azərbaycan
torpaqlarının işğalı zamanı ölkədən
qeyriqanuni yolla çıxarılmış maddi
mədəniyyətnümunələrinin“ICOMRed
List”inəsalınmasıüçünTürkiyəMədə
niyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə iş
aparılmasıplanlaşdırılır.

TürkiyəMədəniİrsvəMuzeylərİda
rəsinin baş direktoru Gökhan Yazqı
bununla bağlı qeyd edib ki, ölkədən
qaçırılmış, oğurlanmış əsərlərin geri
qaytarılması istiqamətindəmühüm iş
lər görülür: “Son 4 ildə 4000dən çox
əsərgeriqaytarılıb.Bu,hüquqianlam
da çox böyük uğurdur. Azərbaycanla
bu istiqamətdədə iş görməyə, əmək
daşlıqetməyəhazırıq”.
Mədəniyyət Nazirliyi

Kitabsənayesişöbəsinin
müdiriAkifMarifi bildirib
ki,kitabişiikiölkəarasın
daənprioritetməsələlər
dən biridir: “59 oktyabr
2022ci il tarixində Mə
dəniyyət Nazirliyinin təş
kilatçılığı ilə Ekspo Mər
kəzindətəşkilolunanVIII
Bakı Beynəlxalq Kitab
Sərgisində Türkiyə “fəxri
qonaq ölkə” kimi iştirak
edib.
BuxüsusdaTürkiyənin

nazirmüaviniAhmetMis
bahDemircandafikirləri
nibölüşərəkkitab işi iləbağlıgörülən
işlərdən bəhs edib, Azərbaycanın və
TürkiyəninMillikitabxanalarındaqarşı
lıqlışəkildəikiölkəyəaidguşəninyara
dılmasınıtəklifedib.

Yaradıcı sə na ye lər – 
əməkdaşlığın yeni sahəsi

Yaradıcısənayelərvərəqəmsalinki
şaf şöbəsinin müdiri RamilAbbəkirov
söyləyibki,rəhbəriolduğuşöbəiləTür
kiyəMədəniyyətvəTurizmNazirliyinin
müvafiq şöbəsi arasında əməkdaşlıq
əlaqələri qurulub: “Rəqəmsal inkişaf
sahəsində Türkiyə ilə ortaq layihəyə
imzaatdıq.Builiniyunayındaİstanbul
da“Dünyadakıtəkdavamlıenerjiinsan
yaradıcılığıdırmı?”mövzusundakeçiri

lən “İDSF22” Beynəlxalq Rəqəmsal
İncəsənət Festivalında Azərbaycanın
ilksüni intellekti “Şuşa”nınkompozisi
yasıdanümayişolunub.Kompozisiya
daVətənimizintariximədəniyyətbeşi
yi olan Şuşanın qədim köklərə malik
incəsənət nümunələri – xalçalar, milli
musiqilərimizdən ibarət parçalar süni
intellektvasitəsiləcanlandırılır. “Şuşa”
adıverilənsüniintellektzalındaQara
bağa xas xalça motivləri incələnərək
insanəlidəymədənyenidəntoxunaraq
izləyicilərətəqdimolunub”.
TürkiyəAraşdırmavəTəhsilÜmumi

Müdirliyi Xalq mədəniyyəti şöbəsinin
müdiri Serkan Emir Erkmen yaradıcı
sənayelər sahəsində iki ölkənin ortaq
layihələrindən, UNESCOnun komitə
ləriçərçivəsindəaparılanəməkdaşlıq
danbəhsedib.
Nazirliyin İncəsənət və qeyrimad

dimədəni irs şöbəsininmüdirmüavi
ni Sara Timurova Üzeyir Hacıbəylinin
“Koroğlu” operasının 2023cü ildə ye
nidənTürkdünyasısənətçiləriiləbirgə
səhnələşdirilməsinin planlaşdırıldığını
bildirib:“Şuşa2023cüildə“Türkdün
yasınınmədəniyyətpaytaxtı”elanedil

diyiüçünbu ilçərçivəsindəTürkdün
yasındannümayəndələrin,sənətçilərin
də iştirakı ilə operanın premyerasını
keçirməyidüşünürük”.
Elm,təhsilvəgənclərləişsektorunun

müdiriLaləKərimovaAzərbaycandakı
təhsil sistemi və nazirliyin tabeliyində
olan musiqi və incəsənət məktəbləri
haqqındaməlumatverib.
İncəsənət və qeyrimaddi mədəni

irsşöbəsiTeatrsektorununmüdiriKö
nül Cəfərova Azərbaycan və Türkiyə
teatrları arasında birbaşa əlaqələrin
inkişafetdirilməsiistiqamətindəmüəy
yənişləringörüldüyünüdeyib:“Gələnil
Azərbaycanpeşəkarmilli teatrınınya
ranmasının150 ili tamamolur.Bizbu
yubileyiqardaşTürkiyə iləbirgəqeyd

etmək, həmçinin bu sahədə kadrların
yetişdirilməsisahəsində(səsrejissoru,
işıqrəssamıvəs.)Türkiyənintəcrübə
sindənyararlanmaqistəyirik”.
NazirliyinBeynəlxalqəməkdaşlıqşö

bəsiBeynəlxalqtəşkilatlarlaəməkdaş
lıqsektorununmüdiriArazBağırlıqeyd
edibki,soniki ildəTürkiyəiləbeynəl
xalq təşkilatlar, xüsusilə UNESCO,
TÜRKSOY çərçivəsində əməkdaşlıq
dahadadərinləşib.BuyaxınlardaTür
kiyə ilə birgə “Pəhləvanlıq, ənənəvi
zorxana oyunları və idman növləri”,
“Baramaçılıq və toxuculuq üçün ənə
nəvi ipək istehsalı”, “Molla Nəsrəddin
lətifələrininşifahiənənəsi”və“Çaymə
dəniyyəti:kimliyin,qonaqpərvərliyinvə
sosialəlaqələrinrəmzi”nominasiyaları
üzrəmüsbət qərar qəbul edilib və bu
4elementUNESCOnun“Bəşəriyyətin
qeyrimaddimədəniirsininReprezen
tativSiyahısı”nadaxiledilib”.
İclasdahəmçininTürkiyəninölkəmiz

dəki səfiriCahitBağcı,TürkiyəKitab
xanalar və Nəşrlər İdarəsinin baş di
rektormüaviniAhmetAldemirvədigər
qonaqlarçıxışediblər.Qeydolunubki,
bu gün aparılan müzakirələr iki ölkə

arasında mədəni əlaqə
lərin böyük gələcəyindən
xəbərverir.

***
Çıxışlardan sonraVaqif

Əliyev və Ahmet Misbah
Demircan Azərbaycan
TürkiyəBirgəMədəniyyət
Komissiyasınınikinciicla
sının protokolunu imzala
yıblar.
Protokolda iki ölkə ara

sında mədəni əlaqələrin
gücləndirilməsi və əmək
daşlığın genişləndirilməsi
iləbağlıməsələlərözək

sini tapıb.Mədəni irs, kino,muzeyşü
naslıq, kitabxanaçılıq, yaradıcı səna
yelər, ifaçılıq sənətləri, beynəlxalq və
regional təşkilatlarla əlaqələr çərçivə
sindəmədəniəməkdaşlıqimkanlarının
genişləndirilməsiüzrəgörüləcəkbirgə
işlərləbağlımaddələryeralıb.
Nazirin birinci müavini Vaqif Əliyev

Azərbaycanla Türkiyə arasındakı mə
dəni münasibətlərin çoxşaxəliliyini və
əhatə dairəsini nəzərə alaraq, yeni
protokoldakımaddələri özündə ehtiva
edən konkret təklifərdən ibarət yeni
FəaliyyətPlanıüzərində işlərinaparıl
masınıtəklifedib.
Sonda qarşılıqlı xatirə hədiyyələri

təqdimedilib.
N.Məmmədli

Mədəniyyət qardaşlıq münasibətlərində zəngin dəyərdir
Azərbaycan-Türkiyə Birgə Mədəniyyət Komissiyasının ikinci iclası keçirilib

Xəbərverdiyimizkimi,17-21dekabrtarixlərindəBakıda“Türk
filmlərihəftəsi”keçirilir.LayihəTürkiyəMədəniyyətvəTu-
rizmNazirliyi,AzərbaycanMədəniyyətNazirliyi,BakıYunus
ƏmrəİnstitutuvəYerliDüşüncəDərnəyininbirgətəşkilatçı-

lığıiləgerçəkləşir.

“Türk filmləri həftəsi”nin de
kabrın17dəNizamiKinoMər
kəzindəkeçirilənaçılışmərasi
mindəAzərbaycan mədəniyyət
nazirinin birinci müavini Vaqif
Əliyev, Türkiyə mədəniyyət və
turizm nazirininmüaviniAhmet
Misbah Demircan, Türkiyənin
ölkəmizdəki səfiri Cahit Bağcı,
mədəniyyət,incəsənətxadimlə
ri,digərqonaqlariştirakediblər.
Açılış nitqi söyləyən Vaqif

Əliyevqeydedibki,Türkiyəvə
Azərbaycan öz tarixlərinin ən
mürəkkəb dövründə daim bir
birinədəstəkolublar.Budəstək
müasirdövrümüzdədədavam
edir: “Azərbaycan müstəqillik
əldəetdikdənsonraTürkiyəilə
ölkəmiz arasında bütün sahə
lərdəolduğukimi,mədənimü
nasibətlərdə də böyük inkişaf
baş verib. Kino sahəsində də
Azərbaycanla Türkiyə arasın
da əməkdaşlıq uğurla davam
və inkişaf etdirilir. Buna misal
olaraq hər iki ölkədə keçirilən
kino günlərini, film təqdimat
larını, tanınmış kino xadimləri

ilə görüşləri və s. göstərmək
olar. İki qardaş ölkə arasında
kinosahəsindəkiəməkdaşlığın
davamı olaraq Bakıda növbəti
“Türk filmləri həftəsi”nin açılışı
keçirilir.İnanıramki,filmhəftə
siçərçivəsindənümayişoluna
caqekranəsərləriAzərbaycan
tamaşaçıları tərəfindən, həmi
şəolduğukimi,yenədəböyük
maraq və sevgi ilə qarşılana
caq”.
Türkiyə mədəniyyət və tu

rizm nazirinin müavini Ahmet
MisbahDemircan çıxışınaUlu
öndərHeydərƏliyevin“Birmil
lət, ikidövlət”sözləri iləbaşla
yıb. Bildirib ki,Azərbaycan və
Türkiyə qardaş ölkələr olaraq
birbirinin sevincini, kədərini
paylaşan, ürəyi bir döyünən
eyni millətdir: “Qarabağda 30
il əvvəl baş verən hadisələr
Azərbaycanda olduğu kimi,
Türkiyədə də böyük kədərlə
qarşılanırdı. 44 günlük Vətən
müharibəsində qazanılan şan
lıQələbəisəbizlərəböyükse
vinchissibəxşetdi”.

AhmetMisbahDemircançıxı
şınınsonundalayihəninərsəyə
gəlməsindəəməyiolanhərkə
sətəşəkkürünübildirib.
Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri

CahitBağcı,YerliDüşüncəDər
nəyinin sədri, türkiyəli deputat
Metin Gündoğdu və  Bakı Yu
nus Əmrə İnstitutunun rəhbəri
SelçukKarakılıççıxışedərəkla
yihəhaqqındaməlumatveriblər.
Vurğulanıbki,kinohəftəsinin

proqramında“SədaqətHəsən”,
“Yeddinci kameradakı möcü
zə”, “Yaxşı ki varsan, Ərən”,
“Sədaqət–müqəddəsdöyüş”,
“Eşqin ömrü”, “Ankara yayı –
vidaməktubu” bədii və “Rafa
dan tayfa –Göbəklitəpə” cizgi
filmləriyeralıb.Seanslaragiriş
pulsuzdur.
Daha sonra türkiyəli kinema

toqrafçılarvəfilmhəftəsinədəs
təkolanqurumlarınnümayəndə
lərinəplaketlərtəqdimolunub.
Sonda rejissorSemihKapla

noğlunun“SədaqətHəsən”filmi
nümayişetdirilib.
Qeyd edək ki, kino həftəsi

çərçivəsində film nümayişləri
ilə yanaşı, rejissorSemihKap
lanoğlunun yerli kinematoqraf
çılarla ustad dərsi formatında
görüşüdəolub.Bundanəlavə,
türkiyəli rejissorlarTunçDavut,
MuratŞeker,MustafaKara,pro
düserlər Hacı Mehmet Altınal,
QalipGüner,aktyorlarİpekTuz
cuoğlu,UmutKaradağvəFatih
Osmanlı Bakıda müvafiq sahə
üzrə tələbələrlə,kino işçiləri ilə
görüşüb,birgə layihələrləbağlı
müzakirələraparılıb.
Qeydedəkki,layihətürkfilm

lərini ölkəmizdə nümayiş et
dirməklə bərabər, Türkiyə və
Azərbaycanın kino sektorunun
nümayəndələrini bir araya gə
tirmək,müştərəkekranəsərləri
yaratmaqvətəcrübəmübadiləsi
aparmaqməqsədidaşıyır.

Nurəddin

Bakıda “Türk filmləri həftəsi”

“Ustad dərsləri” layihəsinin növbəti mərhələsi 
Kamança, nağara, violin, vokal, fortepiano ifaçılığı üzrə

GörkəmlibəstəkarlarFikrətƏmirovvəRauf
Hacıyevin100illikyubileylərimünasibətilə
MədəniyyətNazirliyininMədəniyyətüzrəElmi-
MetodikivəİxtisasartırmaMərkəzitərəfindən
reallaşdırılan“Ustaddərsləri”layihəsininnöv-
bətihəftəsi12-16dekabrtarixlərindəkeçirilib.
LayihəBakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinin,
SumqayıtvəKürdəmirregionalmədəniyyət
idarələrinintabeliyindəfəaliyyətgöstərənbədii
təhsilmüəssisələrivəmərkəzlərinkamança,
nağara,violin,akademikvəestradavokal,for-
tepianomüəllimləriniəhatəedib.

Ustad dərslərini kamança ixtisası üzrəAzər
baycan Milli Konservatoriyasının müəllimi, sə
nətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Əməkdar
incəsənət xadimiArif Əsədullayev, nağara ixti
sasıüzrəAzərbaycanDövlətMədəniyyətvəİn
cəsənət Universitetinin baş müəllimi Təhmasib
Məmmədov,violin ixtisasıüzrəNiyaziadına22
nömrəli Musiqi məktəbinin direktoru Əməkdar
müəllim İlhaməAğayeva, akademik və estrada
vokal ixtisası üzrəBakıMusiqiAkademiyasının

baş müəllimi, M.Maqomayev adına 26 nömrəli
MusiqiməktəbininmüəllimiDmitriBabayev,for
tepianoixtisasıüzrəG.Şaroyevadına35nömrəli
MusiqiməktəbininpedaqoquƏməkdarmüəllim
KamillaƏmirovaaparıb.
Kamançaixtisasıüzrədərslərə24,nağaraixti

sasıüzrə24,violinixtisasıüzrə25,akademikvə
estrada vokal ixtisası üzrə 15 nəfər, fortepiano
ixtisasıüzrəisə108müəllimqatılıb.Bundanbaş
qa,dərslərdəaparıcıbədiitəhsilmüəssisələrinin
istedadlışagirdləridəçıxışediblər.

“Yəsəvidən başlayan kamillik yolu”
Dekabrın19-daBeynəlxalqMuğamMərkəzində
MədəniyyətNazirliyivəMilliMəclisinMədəniyyət
komitəsinindəstəyiilə“Yəsəvidənbaşlayanka-
millikyolu”adlıədəbi-bədiigecəkeçirildi.

Tədbirdə Türk dünyasının mütəfəkkir alimi,
şairvədinxadimiƏhmədYəsəvinin(10931166)
Azərbaycandilinətəkrartərcüməedilmiş“Diva
nihikmət”kitabıdatəqdimolundu.
TədbirişairƏkbərQoşalıaçaraqTürkdünyası

nınböyükmütəfəkkiriƏhmədYəsəvininyaradıcı
lığıhaqqındaməlumatverdi,onunməşhur“Diva
nihikmət” əsərinin dilimizə tərcümə edilməsinin
əhəmiyyətindəndanışdı.Qeydolunduki,Əhməd
YəsəvininyaradıcılığıOrtaAsiyaxalqlarınınədə
biyyat və dillərinin inkişafına, bütövlükdə dünya
mədəniyyətinininkişafınaöztəsirinigöstərib.
MilliMəclisinMədəniyyətkomitəsininsədriQə

nirəPaşayevaƏhmədYəsəvinin ömür yolu və
dinigörüşləribarədəsözaçdı.Qeydetdiki,ali
minİslamhaqqındadüşüncəsindəməzhəbayrı
seçkiliyiyoxdur.
MədəniyyətNazirliyiKitabsənayesişöbəsininmü

diriAkifMarifibuməşhurəsərinAzərbaycandilində

yeni nəşrini əlamətdar hadisə adlandırdı: “Divani
hikmət”innəşriiləbağlınazirliyəmüraciətolunduvə
bizbunuməmnuniyyətləqarşıladıq.ÇünkiƏhməd
Yəsəvininhikmətxəzinəsidahamükəmməlşəkildə
Azərbaycanoxucusunaçatdırılmalıidi”.
Çıxışlardansonramusiqinömrəsitəqdimedildi.

ƏməkdarartistNuriyyəHüseynova,aşıq,vokal
çıİlhamƏsgəroğlununifasındaƏhmədYəsəvinin
sözlərinəbəstələnmişəsərlərsəsləndirildi.Qiraət
çiHəlimətMəmmədovaşairinşeirlərinisöylədi.

Savalan Fərəcov
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Yerlərdəsakinlərinmüraciətvəproblemlərinindinlənilməsi,
onlarınhəlliiləəlaqədarmüvafiqaddımlarınatılmasıdövlə
timizindiqqətmərkəzindədir.AzərbaycanRespublikasıPre
zidentinintapşırığınauyğunolaraq,mərkəziicrahakimiyyəti

orqanlarıvədigəridarəetməqurumlarınınrəhbərləritərəfindən
buməqsədləhəraybölgələrdəvətəndaşlarınqəbulukeçirilir.

Dekabr ayında şəhər və ra
yonlarda vətəndaşların qəbulu
cədvəlinə əsasən, Azərbaycan
Respublikasının mədəniyyət
naziriAnar Kərimov ayın 16da
Sumqayıt Şəhər Heydər Əliyev
Mərkəzindəvətəndaşlarınqəbu
lunukeçirib.
Mədəniyyətnazirininbudəfəki

qəbuluSumqayıt,Abşeron,Xızı,
Qubadlı, Zəngilan, Şuşa şəhər
və rayonlarını əhatə edib. Eyni
zamanda qəbulda digər şəhər
vərayonlardangəlmişvətəndaş
larındamüraciətləridinlənilib.
Qəbuldan öncə mədəniyyət

naziriAnarKərimovvəSumqayıt
ŞəhərİcraHakimiyyətininbaşçısı
ZakirFərəcovUluöndərHeydər
Əliyevin abidəsini ziyarət edib,
önünəgüldəstələriqoyublar.
Nazir və şəhərin icra başçısı

SumqayıtŞəhidlərxiyabanınızi
yarətedib,Vətənuğrundacanın
dan keçən qəhrəman oğulların
xatirəsinəehtiramınıbildiriblər.
Sonra Sumqayıt Şəhər Hey

dər Əliyev Mərkəzinə gələn
Anar Kərimov mərkəzin fəaliy
yəti ilə tanış olub.Məlumat ve
rilib ki, 2013cü ildən fəaliyyət
göstərən mərkəzin 2016cı ildə
dövlətbaşçısınıniştirakıiləyeni
binasının açılışı keçirilib. Mər
kəzdə xalqımızın Ümummilli

lideri,müasirmüstəqilAzərbay
canınqurucusuHeydərƏliyevin
ömüryoluvədövlətçilikfəaliyyə
titəbliğolunur.Burada,həmçinin
müxtəlifdərnəklərfəaliyyətgös
tərir,tədbirlərtəşkiledilir.
Daha sonra Heydər Əliyev

Mərkəzində nazirliyin məsul
əməkdaşlarınındaiştirakıiləvə
təndaşlarınqəbulukeçirilib.Sa
kinlərinmüraciətləri,əsasənişlə
təminolunma,işyerinindəyişdi
rilməsi, sərgi və kitab təqdima
tının keçirilməsinə dəstək gös
tərilməsi, fəxri adın verilməsi,
əməkmüqaviləsininuzadılması,
mədəniyyət müəssisələrinin tə
miri, fəaliyyəti və digərməsələ
ləriəhatəedib.
Anar Kərimov vətəndaşların

müraciət və təklifərini dinləyib,
ərizə və şikayətlərinə baxıb.
Qaldırılan məsələlərin operativ,
hərtərəfi araşdırılması və qa
nunvericiliyin tələblərinə uyğun
həll edilməsi üçünmüvafiq tap
şırıqlarverib.

***
QəbuldansonranazirAnarKə

rimov Sumqayıtda bir sıra mə
dəniyyət ocaqlarına baş çəkib,
müəssisələrin ümumi fəaliyyəti,
cari vəziyyəti və madditexniki
imkanlarıhaqqındaməlumatalıb.

Səfər çərçivəsindəAnarKəri
mov2019cu ildə istifadəyə ve
rilən Sumqayıt Muğam Mərkə
zində və 2017ci ildə yaradılan
BayraqMuzeyindəolub.
Sonranazir1986cıildənfəaliy

yət göstərən Sumqayıt şəhər
“Kimyaçı” Mədəniyyət Sarayına
baxışkeçirib.Qeydedilibki,2011
ci ildə Prezident İlham Əliyev
Sumqayıt şəhərinə səfəri zama
nıMədəniyyətSarayınınmövcud
vəziyyəti ilə tanış olub, bu mə
dəniyyət ocağının əsaslı şəkildə
yenidən qurulması ilə bağlı tap
şırıqlarverib.2013cüilinoktyabr
ayındaburadaəsaslı təmir işləri
nəbaşlanılıbvə2017ciilinsent
yabrayındatambaşaçatdırılıb.

Sarayda Sumqayıtın musiqi
məktəblərinin müəllimlərindən
ibarət xalq çalğı alətləri orkest
ri, “Humay”xorkollektivi, “Buta”
qızlaransamblıvə“Qafqaz”milli
rəqsqrupununifalarıtəqdimolu
nub.
Sumqayıt şəhər Əli Kərim

adınaPoeziyaevinəgələnna
zirəməlumat verilib ki,müəs
sisə 1990cı ildə fəaliyyətə
başlayıb.Poeziyaevi2013cü
ildədahayaxşışəraitiolanbi
naya köçürülüb. Nazir bura
da yeni yaradılmış xalq çalğı
alətləri orkestrinin üzvləri ilə
görüşüb, kollektivin ifasında
xalq və bəstəkar mahnılarını
dinləyib.

Anar Kərimov Sumqayıt şə
hər Səid Rüstəmov adına 3
nömrəli Uşaq İncəsənət Mək
təbinin fəaliyyəti ilə də tanış
olub.Məlumatverilibki,musiqi
məktəbi 1976cı ildə fəaliyyə
tə başlayıb, 2016cı ildə təhsil
ocağıüçünyenibinaistifadəyə
verilib. Məktəbdə fortepiano,
violin, klarnet, balaban, saz,
tar,kamança,qarmon,nağara,
xanəndəlik, vokal, rəssamlıq,
xoreoqrafiya, xor dirijorluğu,
nəzəriyyə ixtisasları tədrisolu
nur, 902 şagird təhsil alır, 189
müəllim çalışır. Məktəbdəmu
siqi təhsili ocaqlarının şagird
lərdən ibarət orkestrinin ifası
təqdimolunub.

Cəfər Cabbarlı adına Mədə
niyyət Mərkəzinə gələn nazirə
1951ci ildə yaradılan müəssi
səninfəaliyyətibarədəməlumat
verilib.
Səfər çərçivəsində Sumqayıt

Dövlət Dram Teatrına da baxış
keçirilib. Bildirilib ki, teatr 1968
ciildəfəaliyyətəbaşlayıb.Prezi
dent İlham Əliyevin Sərəncamı
ilə2018ciildəteatrın50illikyu
bileyi dövlət səviyyəsində qeyd
olunub.
Anar Kərimov mədəniyyət

müəssisələrində fəaliyyətin da
hadacanlandırılması,işinmüa
sir tələblərə uyğun qurulması
iləbağlı tapşırıqvə tövsiyələrini
verib.

“Şuşa – könlümüzün şəhəri”

AğdaşRegionalMədəniyyətİdarəsi
(RMİ)ZərdabrayonMKSnintəşkilat
çılığıilə“Allahıngözələsəri,könlü
müzünşəhəri”adlıədəbibədiigecə

keçirilib.Tədbirdəsəslənənmusiqinömrə
ləri,məktəblilərinŞuşa,AliBaşKomandan
vəvətənpərvərlikhaqqındasöylədikləri
şeirlər,təqdimetdiklərisəhnəcikləriştirak
çılartərəfindənalqışlarlaqarşılanıb.

***
XaçmazRMİnintəşəbbüsüilə“Şuşaİli”nə

həsrolunan intellektualyarışkeçirilib.RMİ
ninrəisiVüsalHüseynovbildiribki,yarışma
nınməqsədimədəni xidmətlər şəbəkəsinin
və mədənikütləvi tədbirlərin genişləndiril
məsindənibarətdir.Regionalidarəüzrəbeş
rayonu(Xaçmaz,Quba,Qusar,Şabran,Si
yəzən) təmsiledənmədəniyyət işçilərindən
ibarətkomandalararasındayarış3mərhələ
dənibarətolub.Qubanıtəmsiledənkoman
dabirinciyerəlayiqgörülübvəregionalidarə
tərəfindən fəxri fərman,kubokvəkomanda
üzvlərinətəşəkkürnamələrtəqdimolunub.

***
Şəki RMİ BalakənRayonMərkəzi Kitab

xanasında “Tarixi Qələbəmizin zirvəsi” adlı
tədbir keçirilib. Kitabxananın fəal oxucusu,
həvəskaryazarKübraƏliqızıQarabağa,Şu
şayahəsretdiyişeirlərinisəsləndirib.

***

BiləsuvarRMİSalyanrayonMKSdə“Əziz
Şuşa, sən azadsan!” adlı ədəbibədii gecə
keçirilib.SalyanRayonMədəniyyətMərkəzi
vəSalyanDövlətKuklaTeatrınınəməkdaş
larıtərəfindənkompozisiyalarnümayişetdi
rilib,solistlərin ifasındavətənpərvərlikmah
nılarısəsləndirilib.

***
Gəncə RMİ Goranboy rayon Uşaq kitab

xanasıtərəfindən“Şuşahaqqındanəbilirik?”
adlıtədbirtəşkiledilib.Çıxışedənlərşəhərin
tarixi, mədəniyyət abidələri haqqında məlu
matveriblər.

***

MasallıRMİMasallırayonTükləkəndSə
nətkarlıqevində“Şuşa,sənazadsan!”möv
zusunda tədbir keçirilib. Ə.İbadov adına
kəndtamortaməktəbişagirdlərininifasında
Şuşayahəsrolunmuşşeirlərqiraətedilib.

***
Kürdəmir RMİ Beyləqan Rayon TarixDi

yarşünaslıq Muzeyində Aygün Bayramlının
“Yeni bir səhər” kitabının təqdimatı keçiri
lib.“Şuşaİli”nəhəsrolunmuşkitabregional
idarənindəstəyi ilə işıqüzügörüb.İdarənin
rəisi, kitabın ön sözünün müəllifi Faiq Xu
danlıçıxışedərəknəşrhaqqındadanışıb.

XocavəndrayonMədəniyyətevində“Mədə
niyyətimizinbeşiyi–Şuşa”adlıtədbirkeçirilib.
Mədəniyyət evi və Uşaq musiqi məktəbinin
hazırladığı konsert proqramı, Salakətin kənd
tam orta məktəbi şagirdlərinin təqdim etdiyi
ədəbibədiikompozisiyaiştirakçılartərəfindən
maraqlaqarşılanıb.

Hazırladı: N.Məmmədli

Mədəniyyət naziri Sumqayıtda vətəndaşlarla 
görüşüb, müəssisələrin fəaliyyəti ilə tanış olub

Gəncədə “Rauf Hacıyev – 100” 
festivalı çərçivəsində konsert

MədəniyyətNazirliyitərəfindənkeçirilən“RaufHacıyev–100”
MusiqiFestivalıçərçivəsindəFikrətƏmirovadınaGəncəDövlət
Filarmoniyasındakonsertproqramıtəqdimolunub.

MədəniyyətNazirliyinindəstəyi,GəncəDövlətFilarmoniyası,Gən
cəRegionalMədəniyyətİdarəsivəşəhərİcraHakimiyyətinintəşkilat
çılığıiləreallaşankonsertdəbəstəkarınestradamahnılarısəslənib.
KonsertdənəvvəlGəncəRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisiVasif

Cənnətovçıxışedərəksənətkarınhəyatvəyaradıcılığındandanışıb.
MədəniyyətNazirliyininİncəsənətvəqeyrimaddimədəniirsşöbə

sininəməkdaşı,musiqişünasTuranMəmmədəliyevaRaufHacıye
vinmusiqimədəniyyətimizininkişafındakıxidmətlərindənbəhsedib.
Musiqi axşamının proqramı Xalq artisti Rafael Bayramovun

idarə etdiyi kamera orkestri vəŞəhriyarTağıyevin rəhbərlik et
diyi“Xəmsə”estradaansamblıtərəfindənhazırlanıb.Xalqartisti
Sevincİbrahimova,ƏməkdarartistKəmaləTağızadə,ansamblın
solistləriƏliMəmmədov,RüstəmCəfərov,Əməkdarmədəniyyət
işçisiMehparəCəfərova,müğənnilər LeylaMəmmədova,Elmir
Pişnamazzadə,VasifBayramovRaufHacıyevinməşhurmahnı
və instrumentalkompozisiyalarını ifaediblər.Bəstəkarın “Qızlar
rəqsi”adlıəsəridəilkdəfəifaolunub.

Fikrət Əmirovun 100 illiyi Şəkidə də qeyd edilib

QaraQarayevadınaMərkəziİncəsənətMəktəbiŞəkidəkiHey
dərƏliyevMərkəzindəşəhərİncəsənətməktəbiiləbirgəFikrət
Əmirovun100illiyinəhəsrolunmuş“Azərbaycanətirlibəstə
kar”adlıtədbirkeçirib.

MərkəziİncəsənətMəktəbininmüəllimimusiqişünasNərgizKə
rimovadahibəstəkarınmusiqidünyasındansöhbətaçıb.
MərkəziİncəsənətMəktəbininmüəllimləri,həmçinin“Zirvə”folklor

instrumentalansamblı(bədiirəhbərŞəkişəhərİncəsənətməktəbi
nindirektoruEldarRəcəbov)vəşəhərİncəsənətməktəbininorkest
rininbirbirindəngözəlifalarıdinləyicilərəmusiqibayramıyaşadıb.
SondaŞəkiRMİninrəisiAzərYusubovçıxışedərəkQaraQara

yevadınaMərkəzi İncəsənətMəktəbinindirektoruƏməkdarartist
ƏzizQarayusifiyəvəŞəkişəhərİncəsənətməktəbinindirektoruEl
darRəcəbova,konsertinbütüniştirakçılarınaminnətdarlığınıbildirib.

Uşaqlar “Cırtdanın nağılı”nı izləyiblər
KürdəmirRMİKürdəmirRayonMədəniyyətMərkəzinintəşki
latçılığıilə“Cırtdanınnağılı”kuklatamaşasırayonunAtakişili
kəndtamortaməktəbindəsəhnəyəqoyulub.

Tamaşanırayonunşəhid,qazi,müharibəiştirakçılarıvəaztəmi
natlıailələrininuşaqlarıizləyiblər.Nümayişinməqsədihəssasqrup
laradaxilolanailələrdəuşaqlarınasudəvaxtınınsəmərəlitəşkilivə
şifahixalqədəbiyyatınümunələrinəmaraqformalaşdırmaqdır.
Kuklatamaşasıuşaqlartərəfindənböyükmaraqlaqarşılanıb.

Türkiyəli arxeoloqlar Qəbələ qoruğunda
AMEAnınArxeologiya,Etnoqrafiyavə
Antropologiyaİnstitutununtəşkilatçılığı
iləBakıdaTürkiyəninŞanlıurfaşəhəri
yaxınlığındakıGöbəklitəpəarxeoloji
abidəsinəhəsrolunan“Daştəpə
lər:Sivilizasiyanınerkəncoğrafiyası”
mövzusundaelmiseminarkeçirilib.
SeminardaiştirakedənİstanbulUni
versitetininprofessoruNecmiKarul
vədosentEylemÖzdoğanQəbələ
DövlətTarixBədiiQoruğuvəQəbələ
ArxeolojiMərkəziilətanışolublar.

QoruğundirektoruZahirKərimovbildiribki,
Arxeologiya,EtnoqrafiyavəAntropologiyaİns
titutununbaşdirektoruprofessorAbbasSeyi

dov,tarixelmləriüzrəfəlsəfədoktoruCeyhun
Eminli,SEBA(SeulBaku)AzərbaycanKoreya
MədəniyyətMübadiləsiAssosiasiyasınınsədr

müavini İrina Zeynalova və şöbə müdi
ri İradəNəcəfovatürkiyəliqonaqlaratarixi
məkan haqqında ətrafıməlumat veriblər.
“QafqazAlbaniyasınınpaytaxtı –Qəbələ”
filmidəmaraqlaqarşılanıb.
SonraqonaqlarQəbələArxeolojiMər

kəzindəsərgilənənarxeolojimateriallarla
tanışolublar.Onlaramərkəzinyaradılma
sıvəbusahədəSEBAnıngördüyüişlər
barədə məlumat verilib. Onlar qoruğun
tariximəkanlarından olanSəlbir vəQa
laərazilərindəaparılmışarxeolojiqazıntı
sahələriilədətanışolublar.
QonaqlaraSEBAnın nəşr etdiyiQəbələ

nin tarixi,etnoqrafiyasıvə folklorunaaidki
tablartəqdimedilib.

“Daşkənddən Qarabağa könül körpüsü”
SumqayıtMuğamMərkəzində
“Şuşaİli”nəhəsrolunan“Daş
kənddənQarabağakönülkörpü
sü”adlıədəbibədiigecəkeçirilib.

Tədbir Milli Məclisin Mədəniyyət
komitəsi,ÖzbəkistandakıHeydərƏli
yev adına Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzi(AMM),SumqayıtŞəhərİc
raHakimiyyətivəSumqayıtRMİnin
birgətəşkilatçılığıiləgerçəkləşib.
MilliMəclisinMədəniyyət komitəsi

ninsədriQənirəPaşayeva,millətvəkili
MüşfiqMəmmədli,Sumqayıtşəhəricra
başçısının birinci müavini Teymur Sə
mədov, Sumqayıt RMİnin rəisi Rəşad
Əliyev,eləcədəNizamiadınaDaşkənd
Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru
AbdulqapparKirqizboyev,Özbəkistanın
ölkəmizdəki səfirliyinin nümayəndələri,
digərqonaqlartədbirdəiştirakediblər.
Çıxışlarda iki qardaş ölkə arasında

tarixibağlılıqdan,UluöndərHeydərƏli
yevinözbəkxalqınahərzamanböyük

sevgiiləyanaşmasından,sondövrlər
dəAzərbaycanvəÖzbəkistanarasın
da əlaqələrin sürətli inkişafından, bu
xüsusdadövlətbaşçılarınınmühümro
lundanbəhsedilib.Sonra“Özbəkistan
Azərbaycan”DostluqCəmiyyətininfəx
rifərmanıiştirakçılaratəqdimolunub.
TədbirAzərbaycanınvəÖzbəkista

nınXalqartistiGülyanaqMəmmədova
vətarzən,ƏməkdarartistSahibPaşa
zadəninifalarıilədavametdirilib.

İstiqlal nəğməkarı
SabirabadRMİSabirabadRayonMədəniyyətMərkə
zində“İstiqlalnəğməkarıƏhmədCavad”adlıtədbir
keçirilib.TədbirAzərbaycanədəbiyyatınıngörkəmli
nümayəndəsi,maarifçivəictimaixadimƏhmədCa
vadın(18921937)130illikyubileyinəhəsrolunub.

SabirabadRMİ
nin rəis müavini
Telman Əzimov
çıxış edərək Əh
məd Cavadın
Azərbaycan ədə
bibədii fikir tari
xində istiqlal şairi
kimi özünəməx
sus dəstxətti ilə
seçildiyinibildirib.
Sabirabad rayon MKSnin Xidmət şöbəsinin müdiri

ZərifəKərimova şairin həyat və yaradıcılığı haqqında
məruzəiləçıxışedib.
TədbirinbədiihissəsindəSabirabadşəhərÜ.Hacıbəy

li adına Uşaqmusiqiməktəbimüəllim və şagirdlərinin
ifasındamusiqilərsəsləndirilib,kompozisiyalarnümayiş
olunub.Məktəblilərşairinmüxtəlifşeirləriniqiraətediblər.
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Nazirliyin əməkdaşları üçün treninq 
MoskvaRitorikavəNatiqlikBacarığıUniversitetininaparıcıtəlimçisi,
BeynəlxalqTrenerlərAssosiasiyasınınüzvüNəcəfAllahverdiyevtə
rəfindənMədəniyyətNazirliyininəməkdaşlarıüçüntəlimlərkeçirilir.

İki həf tə müd də ti nə nə zər də tu tu lan tre ninq lər 4 is ti qa mə ti əha tə 
edir: na tiq lik, emo si ya la rın və st res sin ida rə edil mə si, “Mind Map” 
(Be yin xə ri tə si) və “Ti me Ma na ge ment” (Za ma nın ida rə edil mə si).

Mil li Ki tab xa na da ke çi ri lən tə lim lər də iş ti rak çı la rı ma raq lan dı ran sual
lar ət ra fın da mü za ki rə lər apa rı lır, müx tə lif prak tik tap şı rıq lar ic ra olu nur.

Tə lim lər müasir dün ya təc rü bə si əsa sın da, ye ni döv rün tə ləb lə ri
nə uy ğun və qa baq cıl for mat üzə rin də ha zır lan mış, rəh bər və zi fə li 
şəxs lər də pe şə kar ida rəet mə bi lik lə ri nin ar tı rıl ma sı, on la ra mə sul 
ol du ğu pro ses lər və ta be li yin də ki iş çi lə ri da ha ef ekt li ida rə edə bil
mə sə riş tə lə ri ni özün də eh ti va edir. İş ti rak çı lar təh lil et mə, st res lə 
mü ba ri zə, vax tın ida rə edil mə si, in for ma si ya axı nın tən zim lən mə
si, ko man da qur ma ba ca rı ğı və s. sə riş tə lə rə yi yə lən miş ola caq lar.

De kab rın 22dək da vam edə cək tre ninq lə rin so nun da iş ti rak çı la
ra ser ti fi kat lar təq dim olu na caq.

“Muğam axşamları”nda 
Əhməd Bakıxanov yad olundu

BeynəlxalqMu
ğamMərkəzinin
(BMM)“Muğam
axşamları”layi
həsininnövbəti
təqdimatıustad
tarzən,Xalqartis
tiƏhmədBakıxa
novun130illiyinə
həsrolundu.

17 de kabr da ke çi ri lən kon sert də tar zən Xalq ar tis ti Ra miz Qu
li yev və Əmək dar ar tist, xa nən də Se vinc Sa rı ye va tə lə bə lə ri ilə 
bir lik də çı xış et di lər. 

Ra miz Qu li yev Əh məd Ba kı xa no vun hə yat və ya ra dı cı lı ğın dan da
nı şa raq xa ti rə lə ri ni bö lüş dü. Bil dir di ki, gör kəm li sə nət kar daim ax ta
rış lar la do lu ge niş və çox şa xə li ya ra dı cı lı ğı ilə Azər bay ca nın mu si qi 
sə nə ti xə zi nə si nə də yər li töh fə lər ve rib. Mu ğam alə mi nin mü kəm məl 
bi li ci si olan və tar ifa çı lı ğı nın sir lə ri nə də rin dən yi yə lə nən, yük sək is te
da da ma lik tar zən xal qı mı zın bu mi sil siz mə də nimə nə vi ir si ni bü tün 
fəaliy yə ti bo yu klas sik ənə nə lə rə sə da qət lə qo ru yub ya şa dıb. Onun ifa 
et di yi mu ğam lar, elə cə də bəs tə lə di yi mah nı və təs nif ər par laq sə nət 
nü mu nə lə ri ki mi mu si qi mi zin qı zıl fon dun da ay rı ca yer tu tur. Ə.Ba kı xa
no vun təş ki lat çı sı və uzun il lər ər zin də rəh bə ri ol du ğu xalq çal ğı alət lə ri 
an samb lı zən gin re per tuarı ilə se çi lir, öl kə nin mə də ni hə ya tın da ya xın
dan iş ti rak edir. “Mu si qi sal na mə mi zə mü hüm sə hi fə lər yaz mış tar ifa çı
la rı nın bü töv bir nəs li məhz Əh məd Ba kı xa no vun ye tir mə lə ri dir. Mən ilk 
də fə fi lar mo ni ya ya so list ki mi qə bul olu nan da sə nət kar la ta nış ol dum. 
Onun rəh bər li yi ilə fəaliy yət gös tə rən an sambl lar res pub li ka mı zın ən 
ön cül kol lek tiv lə ri ki mi şöh rət qa za nıb”, – de yə R.Qu li yev bil dir di. 

Da ha son ra kon sert proq ra mı təq dim olun du. İlk ola raq Ra miz 
Qu li yev so lo mu ğam ifa la rı ilə çı xış et di. Kon ser tin ikin ci his sə sin
də Əmək dar ar tist Se vinc Sa rı ye va və tə lə bə lə ri mu ğam və təs nif
lər dən iba rət proq ram la çı xış et di lər. Xa nən də lə ri BMMin so list lə ri 
Rə şad İb ra hi mov (tar), Təb riz Yu su bov (ka man ça), Əmək dar ar tist 
Çi na rə Hey də ro va (qa nun), Ra fael Əs gə rov (ba la ban), Va sif Yu
sib li (ud) və Vü sal Bay ra mov (na ğa ra) mü şa yiət edir di.

 Lalə Azəri

Azad edilmiş ərazilərdə mədəni irslə bağlı vəziyyət 
lCCROM və UNESCO-da diqqətə çatdırılıb

əvvəli səh. 1-də
Veb ber Ndo ro öz növ bə sin də 

öl kə mi zə sə fə ri za ma nı iş ğal dan 
azad olun muş əra zi lə rə get di yi ni 
və ora da kı da ğın tı la rı təəs süf ə 
seyr et di yi ni de yib. O, bir gə tə lim
lər lə bağ lı Azər bay can tə rə fi nin 
tək li fi ni müs bət qar şı la yıb. Baş 
di rek tor ümid var ol du ğu nu bil di rib 
ki, mər kəz Azər bay can ol maq la, 
türk dil li döv lət lə rin iş ti ra kı ilə mü
va fiq proq ra mın hə ya ta ke çi ril mə
si uğur lu nə ti cə lər ve rə bi lər. 

***
De kab rın 1516da UNES CO

da Si lah lı mü na qi şə lər za ma nı 
mə də ni mül kiy yə tin qo run ma sı üz
rə Ko mi tə nin 17ci ses si ya sı ke çi
ri lib. Ses si ya da öl kə miz Azər bay
ca nın UNES CO ya nın da Daimi 
Nü ma yən də li yi və Mə də niy yət 
Na zir li yi ya nın da Mə də ni İr sin Qo
run ma sı, İn ki şa fı və Bər pa sı üz rə 
Döv lət Xid mə ti nin rəh bər li yi sə viy
yə sin də təm sil olu nub.

Döv lət Xid mə tin dən ve ri lən 
xə bə rə gö rə, ses si ya nın gün də

li yin də “Si lah lı mü na qi şə lər za
ma nı mə də ni mül kiy yə tin mü ha fi
zə si haq qın da” 1954cü il Haaqa 
Kon ven si ya sı nın İkin ci Pro to ko
lu nun imp le men ta si ya sı nın mo
ni to rinq və nə za rət me xa nizm lə
ri nə dü zə liş lə rin qə bul edil mə si, 
Uk ray na da kı mə də ni sər vət lə rin 
qo run ma sı və di gər mə sə lə lər 
yer alıb.

Mü za ki rə lər za ma nı çı xış edən 
Azad Cə fər li Azər bay ca nın iş ğal

dan azad olun muş əra zi lə rin də 
er mə ni lər tə rə fin dən otuz ilə ya
xın müd dət də da ğı dıl mış ta rix
mə də niy yət abi də lə ri nin il kin in
ven tar laş dı rıl ma sı və mü ha fi zə si 
məq sə di lə mo ni to rinq lə rin apa
rıl dı ğı nı və bər pa sı üz rə təd bir lə
rin gö rül dü yü nü diq qə tə çat dı rıb. 
Vur ğu la nıb ki, mo ni to rinq pro se
sin də əsas ma neə iş ğal döv rün
də bu əra zi lə rin Er mə nis tan tə rə
fin dən mi na lan ma sı dır.

Döv lət Xid mə ti nin rəs mi si 
postmü na qi şə döv rün də ta ri xi və 
mə də niy yət abi də lə ri nin qo run
ma sı ilə bağ lı Azər bay can tə rə fi
nin gör dü yü təd bir lə ri və təc rü bə ni 
di gər döv lət lər lə də pay laş ma ğa 
ha zır ol du ğu nu bil di rib.

Diq qə tə çat dı rıb ki, Azər bay can 
Res pub li ka sı Hö ku mə ti si lah lı 
mü na qi şə lər za ma nı mə də ni sər
vət lə rin qo run ma sı möv zu su na 
xü su si həs sas lıq la ya na şır. Bu 
məq səd lə Ko mi tə nin mo ni to rinq 
və nə za rət me xa nizm lə ri nin ye ni
lən mə si is ti qa mə tin də öl kə mi zin 
ak tiv iş ti ra kı, elə cə də ca ri il 69 
de kabr ta rix lə rin də Ba kı da mə də
ni sər vət lə rin qo run ma sı sa hə sin
də UNES CO kon ven si ya la rı nın 
ic ra sı nın va cib li yi möv zu sun da 
bey nəl xalq konf ran sın təş kil edil
mə si Azər bay ca nın bu möv zu ya 
ver di yi önə min tə za hü rü dür.

Ses si ya nın so nun da gün də li
yin bənd lə ri üz rə qə rar lar qə bul 
edi lib, gə lən il ər zin də ke çi ri lə cək 
növ bə ti ses si ya və məs lə hət ləş
mə lər ba rə də mə lu mat ve ri lib.

MədəniyyətNazirliyisiste
mindəhəyatakeçirilən
islahatlarınəsasistiqa
mətlərindənbirinitabelik

dəolanuşaqmusiqi,incəsənət,
rəssamlıq,muğam,aşıqməktəb
vəmərkəzlərinəmüəllimlərinişə
qəbulu,eləcədədirektorvədirek
tormüavinitəyinatınınmüsabiqə
vasitəsiləhəyatakeçirilməsidir.
Məqsədqeydolunansahələrdə
şəffaflığıntəminedilməsi,kadrla
rınmüvafiqistiqamətlərüzrəbilik
vəbacarıqlarınınobyektivqiymət
ləndirilməsindənibarətdir.

Mə lum ol du ğu ki mi, uşaq in cə sə nət 
və mu si qi mək təb lə rin də təd ri sin ne cə 
qu rul ma sı mə də niy yə ti mi zin in ki şa fı nın 
tə mə lin də da ya nan əsas mə sə lə lər dən 
bi ri dir. Yə ni bu sa hə də key fiy yət li təh sil 
baş lı ca me yar dır. Mə də niy yət Na zir li yi 
mu si qi mi zin, mə də niy yə ti mi zin gə lə
cək nə sil lə rə çat dı rıl ma sı nın ən mü tə
rəq qi üsul və va si tə lə ri nin tət bi qi işi nə 
bö yük önəm ve rir. İs la hat la ra məhz bu 
mər hə lə dən – uşaq mu si qi və in cə sə
nət mək təb lə rin dən – baş la nıl ma sı da 
bu nun la əla qə dar dır. Çün ki mək təb lər
də təh sil alan uşaq lar və pe da qo ji he
yət üçün tam şəf af mü hi tin ya ra dıl ma
sı, bu pro se sə cid di nə za rət olun ma sı 

təd ri sin key fiy yə ti nin yük səl dil mə si ilə 
ya na şı, bü töv lük də bu sa hə nin mə nə
vipsi xo lo ji ba xım dan da saf aş ma sı na 
və si lə ola caq. Tə limtəd ris sis te mi nin 
tək mil ləş di ril mə si üçün pe şə kar kadr
la rın pro se sə cəlb edil mə si də əsas 
şərt dir. 

Bu is la hat la rın real laş dı rıl ma sın da 
Döv lət İm ta han Mər kə zi (DİM) ilə uğur
lu əmək daş lı ğa baş la nı lıb. Bu ilin av qust 
ayın da na zir li yin DİMlə bir gə ke çir di yi 
müəl lim lə rin işə qə bul im ta ha nı da bu
nun əya ni sü bu tu dur.

İki qu rum ara sın dan əmək daş lı ğın da
ha da möh kəm lən di ril mə si məq sə di lə bu 
gün lər də real ad dım lar atı lıb. De kab rın 
13də Mə də niy yət Na zir li yi ilə DİM ara
sın da əmək daş lı ğa dair me mo ran dum 
im za la nıb. 

Bu mü na si bət lə DİMdə ke çi ri lən gö
rüş də mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov, 
DİM Di rek tor lar Şu ra sı nın səd ri Mə ley
kə Ab bas za də, mə də niy yət na zi ri nin 
müavi ni Sev da Məm mə də li ye va, DİM 
Di rek tor lar Şu ra sı nın sədr müavi ni Bəh
ram Xə li lov, elə cə də na zir li yin və mər
kə zin mü va fiq st ruk tur böl mə lə ri nin rəh
bər lə ri iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə na zir li yin nü ma yən də lə ri DİM
də ya ra dıl mış və öl kə mi zin mil li qiy mət lən
dir mə sis te mi nin ta ri xi ni əks et di rən mu zey 
və qə bul im ta han la rı ilə bağ lı öl kə üz rə sta
tis tik mə lu mat la rı əks et di rən Azər bay ca nın 
elekt ron xə ri tə si ilə ta nış olub lar.

Gö rüş də Mə də niy yət Na zir li yi ilə DİM 
ara sın da də rin lə şən əmək daş lı ğın na
zir lik tə rə fin dən real laş dı rı lan is la hat la ra 
mü hüm töh fə ve rə cə yi bil di ri lib. Bu ba
xım dan im za la na caq me mo ran du mun 
va cib əhə miy yət kəsb et di yi vur ğu la nıb. 
Söh bət za ma nı, həm çi nin tək cə mu si qi 
mək təb lə ri nin yox, gə lə cək də Mə də niy
yət Na zir li yi nin st ruk tu ru na da xil olan 
di gər müəs si sə lər də də işə qə bul pro
se si nin DİM ilə bir gə hə ya ta ke çi ril mə si 
mə sə lə si mü za ki rə edi lib. 

Da ha son ra na zir Anar Kə ri mov və 
DİM Di rek tor lar Şu ra sı nın səd ri Mə ley kə 
Ab bas za də iki qu rum ara sın da əmək
daş lı ğa dair an laş ma me mo ran du mu nu 
im za la yıb lar.

Me mo ran du mun məq sə di uşaq mu si qi, 
in cə sə nət, rəs sam lıq, mu ğam, aşıq mək
təb və mər kəz lə ri nə müəl lim lə rin və di rek
tor la rın işə qə bu lu üz rə test im ta han la rı nın 
şəf af ı ğı nı tə min et mək, sa hə üz rə uğur

lu bey nəl xalq təc rü bə ni öl kə kon teks ti nə 
uy ğun ola raq tət biq et mək, pe şə kar kadr 
ba za sı nın for ma laş ma sı na və sa hə üz rə 
sə riş tə li şəxs lə rin pe da qo ji fəaliy yə tə cəlb 
olun ma sı na töh fə ver mək dən iba rət dir. 

Sə nəd də hər iki qu rum tə rə fin dən bir
lik də im ta ha nın ke çi ril mə si qay da la rı və 
mü sa bi qə şərt lə ri ba rə də mü za ki rə lə rin 
apa rıl ma sı, mü va fiq tək lif ə rin ha zır lan
ma sı, ha be lə DİM tə rə fin dən im ta han 
pro se si nə cəlb olu nan eks pert lə rə tə lim
lə rin ke çil mə si öz ək si ni ta pıb.

Me mo ran dum da, həm çi nin rüş vət
xor lu ğa və kor rup si ya ya qar şı mü ba ri zə 
ilə bağ lı qüv və də olan qa nun ve ri ci li yə 
əməl edil mə si ay rı ca bənd də gös tə ri lib. 
Bu sə nə din ic ra sı ilə əla qə dar hər han
sı mad di və sair ne mət lə rin, im ti yaz və 
ya gü zəşt lə rin qa nun suz tək lif və ya vəd 
olun ma sı, ya xud ve ril mə si ba rə də in for
ma si ya or ta ya çıx dıq da tə rəf ər dən bi ri
nin di gə ri ni dər hal mə lu mat lan dır ma sı 
da me mo ran dum da təs bit olu nub.

Sə nə din im za lan ma mə ra si min dən 
son ra na zir Anar Kə ri mov Azər bay can 
ta ri xi nə və mə də niy yət pay tax tı mız Şu
şa ya həsr olu nan ki tab la rı DİMin ki tab
xa na sı na hə diy yə edib.

Mədəniyyət Nazirliyi ilə DİM arasında 
anlaşma memorandumu imzalanıb

əvvəli səh. 1-də
Fes ti val dan əv vəl də bax dı ğım, ara

la rın da ye ni lə ri nin də ol du ğu ümu mən 
13 ta ma şa, üs tə lik, mü sa bi qə dən kə nar 
bir səh nə işi ni də iz lə dim. Ay rı ca qə
naət lə ri mə xə sis lik et səm də, böl gə dən 
pay tax ta, pe şə kar dan hə vəs ka ra, təc
rü bə li dən tə lə bə işi nə ümu mi an sambl 
üçün ma raq lı cəhd lər az de yil di və bu 
ba rə də tə yin də əsa sən “işıq gə lən tə
rəf” ağır ba sır.

De kab rın 16da fes ti va lın bağ la nış mə
ra si mi ol du. Bağ la nış dan ön cə da hi Hü
seyn Ca vi din “Ana” mən zum dra mı na Şu
şa Döv lət Mu si qi li və Gən cə Döv lət Dram 
teatr la rı nın fərq li və ma raq lı qu ru luş la rın
da bax dıq. Ar dın ca isə mü ka fat lan dır ma 
mə ra si mi real laş dı.

Təd bir də çı xış edən ATXİnin sədr 
müavi ni Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı 
laureatı Ha cı İs ma yı lov möh tə şəm sə
nət bay ra mı mü na si bə ti lə teatr se vər lə ri 

təb rik et di, teatr fes ti val la rı nın Azər bay
ca nın mə də niy yət ta ri xin də əhə miy yət li 
ro lun dan da nış dı. De di ki, bu cür la yi hə
lər teat ra küt lə vi ma ra ğı na, elə cə də ay rı
ay rı teatr lar da ça lı şan ya ra dı cı in san la rın 
dialo qu na töh fə ve rir. 

Fes ti va lın ye kun la rı ba rə də mə lu mat 
ve rən Xalq ar tis ti qeyd et di ki, sə nət bay
ra mın da 11 teatr və 1 təh sil oca ğı 13 ta
ma şa nü ma yiş et di rib. Lən kə ran Döv lət 
Dram Teat rı fes ti va la mü sa bi qə dən kə
nar qo şu lub. Ta nın mış teatr mü tə xəs sis
lə rin dən Xalq ar tist lə ri Ra miz Fə tə li yev 
(sədr), Ha cı İs ma yı lov, Əmək dar in cə sə
nət xa di mi Bəh ram Os ma nov, Əmək dar 
ar tist Azad Şü kü rov, teatr şü nas lar Aida 
Qa fa ro va, Dağ lar Yu si fov, akt yorpe
da qoq Mə həm məd Ver di yev dən iba rət 
mün sif ər he yə ti nin qız ğın mü za ki rə lə ri 
nə ti cə sin də fes ti va lın nə ti cə lə ri müəy
yən olu nub.  

Təd bir iş ti rak çı la rı fes ti val çər çi və sin də 
oy na nı lan ta ma şa lar dan par ça la rı əks et

di rən vi deoçar xa da bax dı lar. Ar dın ca ay
rıay rı no mi na si ya lar üz rə bü tün iş ti rak çı
lar mü ka fat la rı na qo vuş du lar.

İlk ola raq “Ən yax şı ta ma şa” no mi na
si ya sın da Azər bay can Döv lət Aka de mik 
Ope ra və Ba let Teat rı nın “Min bir ge
cə”si (F.Əmi rov) se çil di. “Ən yax şı kuk la 
ta ma şa sı” isə Azər bay can Döv lət Kuk la 
Teat rı nın “Mə lik məm məd” na ğılta ma şa
sı ol du. 

“Ən yax şı akt yor oyu nu” no mi na si ya sı
nın mü ka fa tı nı Ağ dam Döv lət Dram Teat
rı nın akt yo ru və baş re jis so ru Kə rim Hə sə
nov N.Və zi ro vun “Ağa kə rim xan Ər də bi li” 
ta ma şa sın da kı baş ro lu na gö rə al dı. 

“Mil li klas sik poezi ya nın səh nə həl
li”ndə Gən cə Döv lət Kuk la Teat rı nın “Xe
yir və Şər”i fərq lən di. “II də rə cə li ro lun 
uğur lu ifa çı sı” no mi na si ya sı nın qa li bi isə 
Əmək dar ar tist Asif Şi ri nov ol du. O, Fü
zu li Döv lət Dram Teat rı nın “Ya ğış dan çıx
dıq, yağ mu ra düş dük” (N.Və zi rov) ta ma
şa sın da kı Cə bi ob ra zı na gö rə təl tif edil di. 

Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və İn
cə sə nət Uni ver si te ti nin is te dad lı tə lə bə
akt yor la rı da mü ka fat sız qal ma dı lar. “Mil li 
klas sik dra ma tur gi ya da ye ni for ma ax ta
rış la rı” no mi na si ya sın da “Şey tan mü sa fir
lə ri” (M.F.Axund za də nin əsər lə ri əsa sın
da), “Uğur lu plas tik həll”də isə “Ta mah kar” 
(S.S.Axun dov) ta ma şa la rı se çil di lər.

Mün sif ər he yə ti nin xü su si dip lom la
rı isə Sum qa yıt Döv lət Dram Teat rı nın 
“Ha cı Qa ra”sı na (M.F.Axund za də), Şu
şa Döv lət Mu si qi li Dram və Gən cə Döv
lət Dram teatr la rı nın “Ana” ta ma şa la rı na 
(H.Ca vid) nə sib ol du.

Qax Döv lət Kuk la Teat rı nın “O ol ma
sın, bu ol sun” (Ü.Ha cı bəy li), Qu sar Döv
lət Ləz gi Dram Teat rı nın “Hic ran” (S.Rəh
man) ta ma şa la rı da fes ti val dan mün sif ər 
he yə ti nin xü su si dip lo mu ilə qa yıt dı lar.

Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın “Ca
sus”u (K.Ab dul la) isə mü sa bi qə dən kə nar 
ta ma şa ki mi tə şək kür na mə ilə təl tif edil di.

Özü nü ge niş ta ma şa çı audi to ri ya sın
da, həm də teatr mü tə xəs sis lə ri qar şı
sın da ye ni dən nü ma yi şə çı xa ran teatr 
və teatr təm sil çi lə ri nin növ bə ti teatr bay
ra mı da ta ri xə qo vuş du.

Həmidə Nizamiqızı

Türk dövlətləri: Şərq və Qərb arasında körpü

BeynəlxalqTürkMədə
niyyətivəİrsiFondunda
“Türkdövlətləri:Şərqvə
Qərbarasındakörpü”

adlıdəyirmimasakeçirilib.

Fond dan bil di ri lib ki, təd bi rə 
Ba kı Döv lət Uni ver si te ti (BDU) 
Şərq şü nas lıq fa kül tə si nin 100 
il lik yu bi le yi nə həsr olun muş 
“Azər bay can şərq şü nas lı ğı 
ŞərqQərb el mimə də ni və ic
ti maisi ya si dialo qu kon teks tin
də” bey nəl xalq el mi konf ran sın 
qo naq la rı da qa tı lıb. Sö zü ge
dən konf ran sın təş ki li nə Bey
nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du da dəs tək ve rib.

Fon dun pre zi den ti Gü nay Əfən
di ye va də yir mi ma sa iş ti rak çı la rı
na Türk dün ya sı nın qə dim mə də
ni ir si nin öy rə nil mə si, qo run ma sı 
və dün ya da hə ya ta ke çir dik lə ri la
yi hə lər haq qın da mə lu mat ve rib. 
O, türk xalq la rı nın Şərq və Qərb 
si vi li za si ya la rı nın qo vuş du ğu 
coğ ra fi ya da məs kun laş ma sın dan 
bəhs edə rək, on la rın Av ro pa və 

Asi ya ara sın da el mimə də ni mü
ba di lə lər də oy na dı ğı ro lun əhə
miy yə ti nə diq qət çə kib.

Də yir mi ma sa da çı xış edən 
BDUnun rek to ru El çin Ba ba yev 
türk döv lət lə ri ara sın da bü tün sa
hə lər də ge niş lə nən mü na si bət lə
rin türk bir li yi ide ya sı nın in ki şa fı na 
tə kan ver di yi ni de yib, Türk Mə də
niy yə ti və İr si Fon du nun bu yön də 
fəaliy yə ti ni yük sək qiy mət lən di rib.

Mil li Məc li sin de pu tat la rı Ja lə 
Əli ye va, Ni za mi Cə fə rov, Vü qar 
İs kən də rov də yir mi ma sa nın əhə
miy yə tin dən bəhs edib lər.  Vur
ğu la nıb ki, türk xalq la rı nın məs
kun laş dı ğı coğ ra fi ya öz lü yün də 
on la rın Av ro pa və Asi ya ara sın da 
iq ti sa di, si ya si, mə də ni əla qə lər də 
fəal iş ti ra kı nı şərt lən di rib.

Də yir mi ma sa da L.Qu mil yov 
adı na Av ra si ya Mil li Uni ver si

te ti (Qa za xıs tan) Tür ko lo gi ya 
fa kül tə si nin pro fes so ru Nu ri
la Şah mer da no va, Oş Döv lət 
Uni ver si te ti (Qır ğı zıs tan) Şərq
şü nas lıq fa kül tə si nin pro fes
so ru Bay bo lot Abi tov, An ka ra 
Uni ver si te ti nin el mi iş lər üz
rə pro rek to ru Mus ta fa Fə nər, 
Daş kənd Döv lət Şərq şü nas lıq 
Uni ver si te ti Ərəb fi lo lo gi ya sı 
ka fed ra sı nın mü di ri pro fes sor 
Şa rus tam Şa mu sa rov, Ma ca
rıs ta nın Eot vos Lo rand (EL
TE) Uni ver si te ti Şərq şü nas lıq 
fa kül tə si nin müəl li mi And ras 
Czent nar, Var şa va Uni ver si te
ti (Pol şa) Şərq şü nas lıq fa kül

tə si nin de ka nı pro fes sor Pyotr 
Ta ra ka çı xış edib lər. Türk döv
lət lə ri nin Av ra si ya mə ka nın da 
ro lu haq qın da fi kir mü ba di lə si 
apa rı lıb.

Fond adın dan iş ti rak çı la ra xa ti
rə hə diy yə lə ri təq dim olu nub.

Təd bi rin bə dii his sə sin də türk 
döv lət lə rin dən olan sə nət çi lə rin 
ifa sın da mah nı lar, mil li mu si qi lər 
səs lə nib.

Qoy, həmişə teatr olsun!
ATXİ-nin “Milli klassika” festivalı başa çatdı
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Azərbaycanınxanım
teatrrejissorlarından
sözaçılandailkolaraq
oyadadüşür.Əmək

darincəsənətxadimi,pro
fessorUlduzRəfili.Görkəmli
sənətkarhəmrejissor,həm
dəpedaqoqkimimilliteatr
sənətinininkişafıyolunda
böyükxidmətlərgöstərib.
Buililkxanımrejissorları
mızdanolanUlduzRəfili
ninanadanolmasının100
illiyidir.

15 de kabr 1922-ci il də Gən-
cə də məş hur Rə fi bəy li lər nəs-
lin dən olan Sa leh Rə fi li nin ailə-
sin də bir qız uşa ğı dün ya ya göz 
açır. Adı nı Ul duz qo yur lar. O, 
hə lə ki çik ikən ailə yə bəd bəxt-
lik üz ve rir, ata sı qəf ə tən və fat 
edir. 12 ya şı olan da nə sil lə ri 
so vet re ji mi nin rep res si ya sı na 

mə ruz qa lır... Çə tin gü zə ran 
və do la nı şıq üzün dən Ul duz 
1934-cü il də ba cı sı ilə Ba kı şə-
hə ri nə kö çür lər. O, 1938-ci il də 
Mosk va da ya şa yan bö yük ba-
cı sı Sə ma yə nin ya nı na ge dir. 
Sə nəd lə ri ni Sə na ye Tex ni ku-
mu na ve rir. Son ra Mosk va Də-
mir yol Nəq liy ya tı üz rə Mü hən-
dis lər İns ti tu tun da oxu yur. Ey ni 
za man da Mosk va met ro po li te-
nin də növ bə rəisi və zi fə sin də 
ça lı şır. II Dün ya mü ha ri bə si 
ba şa ça tan dan son ra Ba kı ya 
dö nür. İn di ki Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin Re-
jis sor luq fa kül tə si nə da xil olur. 
Tə lə bə ikən C.Cab bar lı adı na 
“Azər bay can film” ki nos tu di ya-
sın da məs lə hət çi iş lə yir. Ey ni 
za man da Ki tab xa na çı lıq Tex-
ni ku mun da müəl lim ki mi fəaliy-
yət gös tə rir. 

1952-ci il də ilk Azər bay can 
qa dın teatr re jis so ru ki mi Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın rus böl mə-
sin də işə baş la yan Ul duz Rə fi li 
1972-1975-ci il lər də teat rın baş 
re jis so ru olur. Bu ra da Azər bay-
can və rus böl mə lə rin də ta ma şa-
lar ha zır la yır. 

Araş dır ma lar da qeyd olu nur 
ki, Ul duz Rə fi li Gənc Ta ma şa-
çı lar Teat rın da Azər bay can və 
dün ya ədə biy ya tı müəl lif ə ri nin 
50-dən çox əsə ri nə qu ru luş ve-
rir.

Teatr sa hə sin də ki uğur lu 
fəaliy yə ti nə gö rə 1957-ci il də 
SS Rİ Mə də niy yət Na zir li yi nin, 
1959-cu il də Azər bay can SSR 
Ali So ve ti nin fəx ri fər ma nı ilə 
təl tif olu nur. 1964-cü il də isə 
res pub li ka nın “Əmək dar in cə-
sə nət xa di mi” fəx ri adı na la yiq 
gö rü lür. 

Re jis so run səh nə ləş dir di yi bir 
çox ta ma şa lar ümu mit ti faq fes ti-
val la rın da dip lom və mü ka fat la ra 
la yiq gö rü lür. Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı nın mü di riy yə ti 1972-ci il də 
res pub li ka nın Mə də niy yət Na zir-
li yi nə sə nət kar haq qın da təq dim 
et di yi xa siy yət na mə də ya zıb: “Ul-
duz Rə fi li Azər bay can teat rı nın 
ilk pro fes sional qa dın re jis so ru 
ola raq 1952-ci il dən Gənc Ta ma-
şa çı lar Teat rın da ça lı şır. İyir mi il lik 
əmək fəaliy yə ti müd də tin də 50-
dən ar tıq ta ma şa ya – V.Hü qo nun 
“Qav roş”, “Ümid nəğ mə si”, “Hü-
nər”, S.Qə dir za də nin “Şi rin ba la 
bal yı ğır”, “Xo ruz”, X.Əli bəy li nin 
“Dov şa nın ad gü nü”, C.Məm-
mə do vun “Dan ul du zu”, K.Qol-
do ni nin “İki ağa nın bir nö kə ri”, 
M.Təh ma si bin “Rü bailər alə min-
də”, Ana rın “Ötən ilin son ge cə-
si”, S.S.Axun do vun “Qa ra ca qız” 

və s. əsər lə rə ma raq lı qu ru luş lar 
ve rib. Onun qur du ğu ta ma şa lar 
öz müasir li yi, bə dii-ide ya xü su-
siy yət lə ri və ya ra dı cı lıq möv qe yi 
ba xı mın dan se çi lib. Teatr da gənc 
akt yor la rın ye tiş mə sin də və dra-
ma turq lar la ye ni pyes lə rin se çi lib 
re per tuara da xil edil mə si işin də 
hə mi şə ak tiv dir”.

Pe da qo ji sa hə də də uğur-
lu fəaliy yət gös tə rən re jis sor 
1975-ci il dən Azər bay can Döv-
lət Kon ser va to ri ya sın da Vo kal 
və ope ra ha zır lı ğı ka fed ra sı nın 
pro fes so ru olub. Tə ləb kar bir 
müəl lim olan Ul duz Rə fi li tə lə-
bə lə ri ni daim ha zır lıq lı ol ma ğa, 
mən sub ol du ğu xal qın də yər-
lə ri ni də rin dən öy rən mə yə və 
döv lə ti ni sev mə yə səs lə yib. 
O, bu təh sil oca ğın da ça lış dı-
ğı müd dət də S.Rax ma ni no vun 
“Ale ko”, P.Çay kovs ki nin “İolan-

ta”, F.Əmi ro vun “Se vil”, Mot sar-
tın “Fi qa ro nun to yu” və s. əsər-
lə ri uğur la səh nə ləş di rib. 

Eniş li-yo xuş lu hə yat yo lu, rən-
ga rəng və ma raq lı ya ra dı cı lı ğı 
ilə yad daş lar da əbə di lə şən ilk 
qa dın teatr re jis so ru muz Ul duz 
Rə fi li 8 yan var 2006-cı il də Ba-
kı da və fat edib. 

Savalan Fərəcov

Xəbərverdiyimizkimi,
1718dekabrdaAzər
baycanDövlətGənc
TamaşaçılarTeatrında

yenisəhnəəsərininpremye
rasıolub.

Mə də niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi 
ilə ha zır la nan “Kod adı “V.X.A” 
ta ma şa sı is tiq lal şairi, bu il 130 
il li yi ni qeyd et di yi miz rep res si ya 
qur ba nı Əh məd Ca va dın (1892-
1937) xa nı mı Şük riy yə Axund za-
də nin və ötən əs rin 30-cu il lə rin-
də rep res si ya ya mə ruz qal mış 
di gər Azər bay can ay dın la rı nın 
xa nım la rı nın xa ti rə si nə həsr olu-
nub.

Səh nə əsə ri nin müəl li fi və ta-
ma şa nın qu ru luş çu re jis so ru 
Əmək dar in cə sə nət xa di mi Meh-
ri ban Ələk bər za də, qu ru luş çu 
rəs sa mı Mus ta fa Mus ta fa yev, 
bəs tə ka rı Azər Ha cıəs gər li, işıq 
üz rə rəs sa mı Va dim Kus kov dur. 
Ta ma şa nın plas tik həl li Cey hun 
Da da şo va məx sus dur.

Ta ma şa seyr çi ni mə şum dövr-
lə, so yuq di var lar ara sın da kı acı 
he ka yə lər, toz bas mış ar xiv ma-
te rialın da kı in san ta le lə ri ilə üz-
üzə qo yur. İki his sə dən iba rət, 
ümu mi lik də dörd saat ya rım da-
vam edən in san lıq dra mı (Azər-
bay can teatr ta ri xin də bu janr da 
ilk bö yük səh nə ak tı) bü tün lük də 
o qa ra, qan lı, əzab lı il lə rin ümu-
mi təh li li üçün mü kəm məl cəhd-
dir.

Teat rın, de mək olar ki, bü tün 
trup pa sı nın məş ğul ol du ğu ta-
ma şa nın səh nə və işıq tər ti ba-
tı, bir söz lə, tex ni ki həl li möh tə-
şəm dir. Biz ge yim dən işı ğa uzaq 
Qa za xıs tan çöl lə ri ni, si ço vul lu 
sax la ma ka me ra la rı nı, va hi mə-
li din dir mə ka bi nə lə ri ni, üfu nə ti 
ba ğır ya ran va qon la rı, sa za ğı, 
şax ta sı qan don du ran so yuq dü-
şər gə lə ri, hər cür fi zi ki, mə nə vi 
zo ra kı lı ğa şa hid lik edən kir li is-
lah dü şər gə lə ri ni bir səh nə həl-
lin də, bəl li öl çü lü mə kan da gö rə 
və tə si ri nə dü şə bi li rik.

Ta ri xi fakt la rın ha kim ol du ğu 
dram da rep res si ya ya mə ruz qa-
lıb lə ya qə ti ni qo ru ma ğın nü mu-
nə si ni gös tə rən Şük riy yə Axund-
za də nin tim sa lın da ümu mi lik də 
26 min qa dı nın mə şəq qət li həbs, 
sür gün hə ya tı na ba xa, on la-
rın hiss və ağ rı la rı nın, həm də 
inad kar lıq la öl mə yən ümid lə ri nin 
ağu şun da, tə zad lı ol sa da, tə səl li 
ta pa bi li rik. 

Sə nəd li dram jan rın da (ver ba-
tim) olan səh nə əsə rin də re jis sor 
ger çək mətn lə rə, is tin taq ma te-
rial la rı na, real in san la rın ta le yi nə 
əsas lan sa da bi zə öz müəl lif tə-
xəy yü lün dən sü zü lüb gə lən ya-
naş ma sı nın tə za hü rü nü də ifa də 
edə bi lir. 

Zən nim cə, be lə ol ma say dı, bu 
bö yük lük də he yə tin ay rı-ay rı oyun 
nü ma yi şi nə, səh nə də ta ma şa çı 
ilə kə sin ti siz ün siy yə ti nə, ön-ar xa 
plan fər qi ol ma dan, pro se sə üz vi 
bağ lı lı ğı na nail ol maq müş kül olar-
dı. Bu mə na da səh nə ak tı nın həll 
pro se sin də biz ta ma şa çı ola raq 
real lı ğın çağ daş səh nə pro se si nə 
in teq ra si ya sın da  re jis sor us ta lı ğı-
nın əya ni şa hi di nə çev ri li rik.

Ta ma şa nın uğu run da onun 
qa dın qəh rə man la rı ilə bə ra bər, 
on la rın əzab la rı, səh nə ağ rı la rı 
üzə rin də oyun “qu ran” per so naj-
la rın oyu nu da çox tə sir li idi. 

Bu yer də səh nə əsə ri nin əsas 
qəh rə man la rı nı ar xiv sə nəd lə rin-
də ki iş nöm rə lə ri ilə bir gə diq qə-
tə çat dır maq is tər dim. 

30024-Şük riy yə Axund za də 
(Kə ma lə Mü zəf ər), 2385-Cey-
ran Bay ra mo va (Ley li Və li ye-
va), 30037-Üm gül süm Sa dıq-
za də (Qə mər Məm mə do va), 
28965-Xa vər Qa ra ye va (Şə fəq 
Əli ye va), 2496-Ay na Sul ta no va 
(Gü nel Məm mə do va), 30418-İz-
zət Və zi ro va (Gü lər Nə bi ye va), 
10506-Dil bər Axund za də (Ay-
gün Fə tul la ye va), 30419-Şöv kət 
Məm məd xa no va (Sə bi nə Məm-
məd za də), 30415-Ta ma ra Hü sey-
no va (As ya Ata ki şi ye va), 1775-Zi-
vər Əfən di ye va (İl qa rə To so va), 
30510-Pan fi li ya Ta na li di (Zül fiy-
yə Al hü sey no va), 2239-Fi rən giz 
Rza ye va (Meh ri ban Ab dul la ye va), 
29954-Xə di cə İz ma yı lo va (Se-

vinc Əziz), 22482-Gül lü Ca mal-
bə yo va (Zem fi ra Əb dül sə mə do-
va), 30789-An na Ki sil yo va (Kö nül 
Əbi lo va), 30585-Si ta rə Qa ra ye va 
(Nü bar Nov ru zo va), 30212-Xə di-
cə Qa yı bo va (Fə ri də Qur ba no va), 
23346-Kri mi nal av to ri tet (Naibə 
Al lah ver di ye va), 30418-Ma ri ya 
Pa şi na (Təh mi nə Məm mə do-
va), 82185-Ye li za ve ta Qor bu-
no va (Ya sə mən Məm mə do va), 
30221-Köv sər Se yid bəy li (Nə si bə 
El da ro va), 82231-Xə di cə Kən-
gər lins ka ya (Xa li də Əli məm mə-
do va), 2385-Gü la rə Qə dir bə yo va 
(Nu riy yə Əli ye va), 2334-Suğ ra 

İsa za də (Şəb nəm Hü sey no va), 
1314-Sə nu bər Ey yu bo va (Si mu-
zər Ağa ki şi ye va), 29997-Na tal ya 
Ta lıb lı (Meh ri ban Hü sey no va), 
30001-Mər yəm Mir qə di ro va (İra-
də Rə şi do va), 29998-Ru hiy yə 
Qur ba no va (Güş vər Şə ri fo va), 
29981-Fi ru zə Emin bəy li (Gül bə-
niz Lə ti fo va), 2230-Mə di nə Qi-
yas bəy li (Hüs niy yə Əh mə do va), 
30610-Mə lək Qə dir li (Xə ya lə Qa-
sı mo va), 1746-Al yo na Şa xo va 
(Züm rüd Qu li ye va), 29988-Nəimə 
Məm mə do va (Ay bə niz Hey də ro-
va), 30073-Anas ta si ya Qa sı mo va 
(İla hə Əmir xa no va), 30527-Fə ri də 
Sa lam za də (Nu ra nə Hü sey no va), 
10222-Sə fu rə Sə li mo va (Ve ne ra 
Ab ba so va). 

On lar la bə ra bər  ta ma şa da kı 
rep res si ya qur ba nı ki şi lər: Qə-
zən fər Mu sa bə yov (Kə rəm Ha-
dı za də), Hə mid Sul ta nov (Araz 

Pi ri mov), Qo ca qa zax (Va hid Əli-
yev), Məm məd (Hi lal Də mi rov), 
Or xan (Bəh ram Əli hey dər), Şa-
ban (Anar Sə fi yev), Əziz (Nur lan 
Sü ley man lı) bi zi səh nə də baş ve-
rən lə rin ger çək li yi nə, ya şan mış-
lı ğın ağ rı lı tək ra rı na yol yol da şı 
ol ma ğa “va dar” edə bil di lər.

Söz süz ki, on la ra iş gən cə ve rə-
ve rə əc laf ı ğın, əs lin də, im pe ri ya 
sev da sı ilə ideolo ji qa pa nın ara sın-
da sı xı lan qu duz “NKVD” (Sta lin 
döv rün də Xalq Da xi li İş lər Ko mis-
sar lı ğı) fəal la rı nın səh nə cil din də ki 
akt yor qru pu – ko mis sar lar (Rə şad 
Sə fə rov, Əda lət Əb dül sə məd), 
müs tən tiq lər (Şöv qi Hü sey nov, 
İl ham Əsə dov, Vü qar Məm mə-
də li yev), kon voy rəisi (Ya sin Qa-
ra yev), stan si ya rəisi (Va hid Oru-
coğ lu), Qri qor yan (El nur Kə ri mov), 
kon voy lar (El şən Şı xə li yev, El nur 
Bəh ram xan, Ta hir İs ma yı lov, Yu-
sif Da da şov), nə za rət çi lər (El şən 
Ha cı ba ba yev, Anar Sey ful la yev, 
Ay dın Də mi rov), Mu sa tov (Ra mil 
Məm mə dov), Ba ku yev (No fəl Və-
li yev) ... – bi zə o qan lı re ji mə, xal-
qın işıq lı zi ya lı la rı və on la rın ailə-
lə ri ni gü nah sız qır ğı na ve rən lə rin 
əsl si ma la rı na ye ni dən nif rət ilə 
bax maq, ürə yi miz də dö nə-dö nə 
sö yüb-söy lə mək im ka nı “ver di lər”. 

Ümu mi lik də ta ma şa ağır fa-
ciələ rin təs vi ri fo nun da cə rə yan 
et sə də, sa ba ha bir ümid var: 
bir gün bu əzab bi tə cək, ev lə-
ri nə qa yı dıb əziz lə ri nə qo vu şa-
caq lar! 

Bə li, ən ağ rı lı, ən ümid siz, ən 
al çal dı cı mə qam da be lə ölə zi-
mə yən ümid lə çı xı lan yol da, gec 
də ol sa, hə qi qə ti ni is bat edib, ge-
cik miş əda lət ilə rast la şan “Kod 
adı... V.X.A” (“Və tən xain lə ri nin 
ar vad la rı”) olan la rın əzab la rı nı ar-
xiv ma te rialı ol maq dan xi las edib 
bü tün ru hu ilə ta ma şa çı ya qo vuş-
du ran müəl lif Meh ri ban Ələk bər-
za də ya şa nan bu ağ rı nı ta ma şa çı 
ola raq bi zə də “aman sız lıq la” ya-
şa da bil di...

Həmidə Nizamiqızı

P.S. Tamaşaya və mövzuya
dahaətrafışəkildəqayıdacağıq.

Günahsızlığın kod adı...

Mühəndislikdən teatr rejissorluğuna...

Oqtay Məmmədağa oğlu Rəcəbov
Azərbaycanmusiqimədəniyyətinəağıritkiüzvermişdir.
Azərbaycanbəstəkarlıqməktəbiningörkəmlinümayəndə
lərindənbiri,Əməkdarmüəllim,Əməkdarincəsənətxadi
mi,pedaqojielmlərdoktoru,professor,Prezidenttəqaüd
çüsüOqtayRəcəbov15dekabr2022ciiltarixindəhəyatının
81ciilindəvəfatetmişdir.

Oq tay Məm mə da ğa oğ-
lu Rə cə bov 1941-ci il ap-
re lin 5-də Ba kı da ana dan 
ol muş dur. O, 1958-1963-
cü il lər də Azər bay can 
Döv lət Pe da qo ji İns ti tu-
tu nun Fi zi ka fa kül tə sin də 
təh sil al mış, 1964-cü il də 
Ü.Ha cı bə yov adı na Azər-
bay can Döv lət Kon ser-
va to ri ya sı nın Bəs tə kar lıq 
fa kül tə si nə da xil ol muş 
və 1971-ci il də gör kəm li 
bəs tə kar pro fes sor Cöv-
dət Ha cı ye vin sin fi ni bi-

tir miş dir. Onun bir bəs tə kar ola raq ye tiş mə sin də və dün ya-
gö rü şü nün for ma laş ma sın da Qa ra Qa ra yev, Fik rət Əmi rov, 
Dmit ri Ka ba levs ki ki mi gör kəm li sə nət kar la rın da bö yük tə si ri 
ol muş dur.

1960-cı il dən Ba kı şə hə ri nin bir sı ra or ta mək təb lə rin də fi zi-
ka müəl li mi, da ha son ra Azər bay can Elm lər Aka de mi ya sı nın 
Fi zi ka İns ti tu tun da ki çik el mi iş çi ki mi fəaliy yət gös tə rən O.Rə-
cə bo vun mu si qi yə olan hə və si üs tün gəl miş və o, hə ya tı nı bü-
tün lük lə mu si qi sə nə ti nə, bəs tə kar lı ğa həsr et miş dir.

O.Rə cə bov “Göy çək Fat ma”, “Xe yir və Şər”, “Tıq-tıq xa-
nım”, “Sər çə cik” uşaq ope ra la rı, “Ağac gö zəl” ba le ti, “Əlin 
ci bin də ol sun”, “Şey ta nın yu bi le yi” mu si qi li ko me di ya la rı, 7 
sim fo ni ya (7-ci si “Xo ca lı” sim fo ni ya sı), sim fo nik poema lar, 
kan ta ta və ora to ri ya la rın (“Xo ca lı avaz la rı”, “Hey dər”, “Çin giz” 
və s.), inst ru men tal kon sert lə rin, ka me ra-inst ru men tal əsər lə-
rin, ki no film lə rə ya zıl mış mu si qi lə rin müəl li fi dir.

Onun ya ra dı cı lı ğın da uşaq lar üçün ya zıl mış və uşaq la ra 
həsr olun muş əsər lər xü su si yer tu tur. Ümu miy yət lə, gənc 
nəs lin mu si qi-es te tik tər bi yə si bəs tə ka rın daima diq qət mər-
kə zin də ol muş dur. O.Rə cə bov mək təb li lə rin mu si qi-es te tik 
tər bi yə si və ümum təh sil mək təb lə ri üçün eks pe ri men tal mu-
si qi proq ram la rı nın ha zır lan ma sı və tət bi qi sa hə sin də fəaliy-
yə ti nə gö rə Res pub li ka kom so mo lu mü ka fa tı na la yiq gö rül-
müş dür.

1977-ci il dən eti ba rən O.Rə cə bov “Mək təb li lə rin mu si qi klu-
bu” ad lı sil si lə te le vi zi ya ve ri liş lə ri nin apa rı cı sı ol muş, uzun il-
lər bu ve ri liş lə rin ha zır lan ma sın da fəal ça lış mış dır.

Bəs tə ka rın el mi fəaliy yə ti də önəm li dir. O, 1985-ci il də 
Mosk va da “Azər bay can bəs tə kar la rı nın uşaq lar üçün mu-
si qi si və mək təb li lə rin mu si qi-es te tik tər bi yə si” möv zu sun da 
na mi zəd lik dis ser ta si ya sı nı (fəl sə fə dok to ru) mü da fiə et miş, 
da ha son ra Azər bay can Pe da qo ji Elm lər üz rə El mi Təd qi qat 
İns ti tu tun da ça lı şa raq pe da qo ji elm lər dok to ru el mi də rə cə si ni 
qa zan mış dır.

2009-cu il də O.Rə cə bov Ru si ya Fe de ra si ya sı Pe da qo ji və 
So siolo ji Elm lər Aka de mi ya sı nın hə qi qi üz vü se çil miş dir. O, 
“Mu si qi və mə nə vi tər bi yə”, “Uşaq lar və mah nı lar” ad lı mo-
noq ra fi ya la rın, ümum təh sil mək təb lə ri nin I-VIII si nif ə ri üçün 
mu si qi dərs lik, proq ram və me to di ki töv si yə lə rin müəl li fi, 
“Azər bay can bəs tə kar la rı nın uşaq mah nı la rı an to lo gi ya sı”nın 
tər tib çi si dir.

O.Rə cə bov fəal ic ti mai-mu si qi xa di mi ki mi 1974-cü il dən 
Azər bay can Bəs tə kar lar İt ti fa qı nın üz vü, ha be lə uzun il lər bu 
təş ki la tın Uşaq mu si qi si böl mə si nin rəh bə ri ol muş dur. Res-
pub li ka nın mu si qi hə ya tın da fəal iş ti rak edən O.Rə cə bov bey-
nəl xalq sim po zium və konf rans lar da Azər bay can mu si qi el mi-
ni yük sək sə viy yə də təm sil et miş dir.

Unu dul maz bəs tə ka rı mız Oq tay Rə cə bo vun işıq lı xa ti rə si 
xal qı mı zın qəl bin də daima ya şa ya caq dır.

Al lah rəh mət elə sin.
Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı

Lənkəran Dövlət Dram Teatrının rəhbərliyi və kollektivi iş 
yoldaşları, teatrın aktyoru Əbülfəz Axundova əmisi 

Rəfaddin kişinin
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 

verirlər.
Allah rəhmət eləsin.

Aktrisa Məqsudə Əliyeva vəfat edib
LənkəranDövlətDramTeatrındahəvəskaraktrisakimi
fəaliyyətgöstərmişMəqsudəƏliyevauzunsürənxəstəlik
dənsonra,2022ciildekabrın8də,57yaşındadünyasını
dəyişib.

Məq su də Hə sə na ğa qı zı Əli ye va 9 mart 1965-ci il də Lən-
kə ran şə hə rin də ana dan olub. 1981-ci il dən N.Və zi rov adı na 
Lən kə ran Döv lət Dram Teat rın da hə vəs kar akt ri sa ki mi fəaliy-
yət gös tə rib. “Mah mud və Mər yəm”də qul luq çu qız, “Vic da nın 
hök mü”ndə rus qı zı, “Pul də li si”ndə so list, “Qa ra ca qız”da Nər-
giz, “Onun iki qa bır ğa sı”nda Qu maş ki mi rol lar da çı xış edib. 

Te le vi zi ya ta ma şa çı la rı nın ya dın da 2016-cı il də ya yım la nan 
“Gü nə şim ol” te le se rialın da (“Azad Azər bay can” ka na lı) Zər-
ni şan ob ra zı ilə qa lıb.

Al lah rəh mət elə sin.

“Səttar Bəhlulzadə fotolarda” – sənətkarın ev-muzeyində sərgi 
Dekabrın15dəAzərbaycantəsvirisənə
tiningörkəmlinümayəndəsiXalqrəssamı
SəttarBəhlulzadənin(19091974)anadan
olmasının113cüildönümütamamolub.

Hə min gün sə nət ka rın Əmir can qə sə bə-
sin də yer lə şən ev-mu ze yin də “Sət tar Bəh lul-
za də fo to lar da” ad lı fo to sər gi ke çi ri lib. Təd-
bir də mu ze yin di rek to ru sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru Pər zad Ab di no va nın “Sət tar 
Bəh lul za də. Gö zəl li yə həsr edil miş hə yat” 
mo noq ra fi ya sı nın təq di ma tı da olub.

Təd bir də Su ra xa nı Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Əziz Əzi zov, Mə də niy yət Na-
zir li yi Mu zey, qa le re ya və sər gi lər şö bə si nin 
sek tor mü di ri Mu rad Məm mə dov və di gər 
qo naq lar iş ti rak edib lər.

P.Ab di no va qo naq la rı sa lam la ya raq sər gi 
haq qın da mə lu mat ve rib. Qeyd edib ki, sər gi-
də bö yük rəs sa mın sə nət se vər lə rə ta nış ol-
ma yan, ək sə riy yə ti ilk də fə nü ma yiş olu nan, 
sə nət ka rın ailə si nə məx sus na dir fo to lar yer 

alıb. Fo to la rın bir qis mi Sət tar Bəh lul za də nin 
gənc lik döv rü nə, Mosk va da ke çir di yi tə lə bə-
lik il lə ri nə aid dir. Di gər nü mu nə lər məş hur 
Mek si ka rəs sa mı Da vid Si key ros, Azər bay-
can Kom mu nist Par ti ya sı Mər kə zi Ko mi tə-

si nin ikin ci ka ti bi P.Ye list ra tov, həm kar la rı 
Xalq rəs sam la rı Toğ rul Nə ri man bə yov, Ta ğı 
Ta ğı yev, Ka mil Xan la rov, Xalq ar tis ti Gü la ğa 
Məm mə dov və di gər ta nın mış şəx siy yət lər lə 
bir lik də olan fo to lar dır.

“Sət tar Bəh lul za də. Gö zəl li yə həsr ey dil-
miş hə yat” mo noq ra fi ya sı nın müəl li fi P.Ab di-
no va nəş rin ər sə yə gəl mə si ba rə də da nı şıb, 
ki ta bın ça pı na gö rə Mə də niy yət Na zir li yi nə 
tə şək kü rü nü bil di rib.

Qeyd olu nub ki, mo noq ra fi ya da Sət tar Bəh-
lul za də nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı ge niş təd qiq 
edi lib. Nəşr də həm çi nin rəs sa mın bu vax ta 
ki mi araş dır ma ya cəlb olun ma yan gün də lik-
lə rin də ki mə lu mat la rın (mətn və rəsm lər) ilk 
də fə müəl li fin rəng kar lıq və qra fik əsər lə ri ilə 
mü qa yi sə li şə kil də təh li li apa rı lıb.

Təd bir də “Sət tar Bəh lul za də nin ya ra dı cı lı-
ğın da Qa ra bağ” möv zu sun da vi deoma te rial 
nü ma yiş et di ri lib.

Son da qo naq lar S.Bəh lul za də nin fo to la rın-
dan iba rət sər gi ilə ta nış olub lar.

Ulduz Rəfili – 100
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21 de kabr 1913 – Ta nın mış şair, tər cü mə çi Ələk bər Zi ya tay 
(Ələk bər Hə sən oğ lu Cə fə rov; 1913 – 2.7.1982) Gən cə də do ğu-
lub. Bir çox şeir lə ri nə mah nı lar bəs tə lə nib. Rus di lin dən ədə bi tər-
cü mə lər edib.

21 de kabr 1916 – Ya zı çı, Əmək dar in cə sə nət xa di mi Sü ley man 
Və li oğ lu Və li yev (1916 – 7.3.1996) Ba kı nın Ra ma na kən din də do-
ğu lub. “Mü ba hi sə li şə hər”, “Dü yün lər” ro man la rı nın müəl li fi  dir. “Şor 
cül lü tü” po ves ti əsa sın da “Qa ra gö lün cən ga vər lə ri” fi l mi çə ki lib.

21 de kabr 1922 – Ədə biy yat şü nas, ya zı çı, Əmək dar elm xa di mi 
Kam ran Da daş oğ lu Məm mə dov (1922 – 6.4.1989) ana dan olub. 

21 de kabr 1923 – Xalq ar tis ti, ta nın mış mü ğən ni Tü kəz ban 
Mə hər rəm qı zı İs ma yı lo va (1923 – 24.3.2008) ana dan olub. İfa-
çı lıq la ya na şı, pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib. Bir çox xa ri ci öl kə lər də 
qast rol lar da Azər bay can mu si qi si ni təb liğ edib. 

21 de kabr 1923 – Gör kəm li ta rix çi və şərq şü nas, aka de mik, 
So vet İt ti fa qı Qəh rə ma nı Zi ya Mu sa oğ lu Bün ya dov (1923 – 
21.2.1997) As ta ra da ana dan olub. Azər bay can Elm lər Aka de mi-
ya sı Şərq şü nas lıq İns ti tu tu na rəh bər lik edib. Aka de mi ya nın vit se-
pre zi den ti (1990-1997), Mil li Məc li sin de pu ta tı (1995-1997) olub.

21 de kabr 1929 – Mə də niy yət və elm xa di mi, fəl sə fə elm lə ri 
na mi zə di Za kir Nə ri man oğ lu Ba ğı rov (1929 – 31.3.1989) Şu şa da 
ana dan olub. 1971-1988-ci il lər də Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Mə də niy yət na zi ri iş lə yib. Azər bay can Ali So ve ti nin de pu ta tı olub. 

21 de kabr 1952 – Ta nın mış rəs sam, şair, tər cü mə çi Adil Mir se-
yid (Adil Mir se yid oğ lu Ba xı şov; 1952-2014) ana dan olub.

21 de kabr 1979 – Döv lət xa di mi Məm məd Qur ban oğ lu Qur ba-
nov (1911-1979) və fat edib. Azər bay can SSR Mə də niy yət na zi ri 
(1955-1960 və 1963-1965), Na zir lər So ve ti ya nın da Ki ne ma toq-
ra fi  ya Ko mi tə si nin səd ri iş lə yib.

21 de kabr 2020 – Xalq ar tis ti Sa fu rə Ağa ba la qı zı İb ra hi mo-
va (27.12.1938 – 2020) və fat edib. Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb. 
“Se vil”, “Ar şın mal alan”, “Qa tır Məm məd”, “Al ma al ma ya bən-
zər” və s. fi lm lər də çə ki lib.

22 de kabr 1898 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor, akt yor 
Ağar za Sə mən dər oğ lu Qu li yev (1898 – 15.9.1976) Lən kə ran da 
do ğu lub. “Qa ra daş lar”, “Sə hər”, “Ul duz” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib, 
fi lm lər də çə ki lib.

22 de kabr 1906 – Xalq ar tis ti, xa nən də Əlöv sət Şi rə li oğ lu Sa-
dı qov (1906-1971) ana dan olub. 1930-cu il dən Döv lət Ope ra və 
Ba let Teat rın da ça lı şıb.

22 de kabr 1911 – Ta nın mış jur na list, pe da qoq Nə sir Əsə dul la 
oğ lu İman qu li yev (1911-1998) Ba kı da do ğu lub. “Ba kı” və “Ba ku” 
qə zet lə ri nin ya ra dı cı sı və 30 ilə ya xın baş re dak to ru, Ba kı Döv lət 
Uni ver si te ti nin Jur na lis ti ka fa kül tə si nin pro fes so ru olub.

22 de kabr 1920 – Ya zı çı, sse na rist, re jis sor, Xalq ar tis ti Hə sən 
Meh di oğ lu Se yid bəy li (1920 – 25.6.1980) Ba kı da do ğu lub. “Uzaq 
sa hil lər də” (İ.Qa sı mov la bir gə), “Cəb hə dən cəb hə yə” ro man la rı-
nın, pyes lə rin müəl li fi  dir. “Te le fon çu qız”, “Bi zim Cə biş müəl lim”, 
“Nə si mi” fi lm lə ri nə qu ru luş ve rib. Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qı nın səd ri olub. 

22 de kabr 1934 – Xalq ar tis ti İb ra him Əh məd oğ lu Məm mə-
dov (Bə nə ni yar lı; 1934 – 9.9.2014) Nax çı van MR Cul fa ra yo nu-
nun Bə nə ni yar kən din də do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub.

22 de kabr 1937 – Ta rix çi, et noq raf, AMEA-nın müx bir üz vü Arif 
Akim oğ lu Ab ba sov (1937 – 21.4.2005) Nax çı van da do ğu lub. 

22 de kabr 1939 – Əmək dar elm xa di mi, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok-
to ru, pro fes sor Rauf Əb dü lə li oğ lu İs ma yı lov (1939–2019) dün ya-
ya gə lib. Mil li Məc li sin Təh sil, elm, din və mə də niy yət mə sə lə lə ri 
daimi ko mis si ya sı nın səd ri olub.

22 de kabr 1993 – Azər bay can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne-
ti nin sə rən ca mı ilə “Azər ki no vi deo” İs teh sa lat Bir li yi nin nəz din də 
Azər bay can Döv lət Film Fon du ya ra dı lıb. 2001-ci il də “Azər ki no-
vi deo” ləğv edi lib və funk si ya la rı, ta be müəs si sə lə ri Mə də niy yət 
Na zir li yi nə ve ri lib. 

22 de kabr 2017 – Pre zi dent İl ham Əli yev ta nın mış bəs tə kar, 
Xalq ar tis ti El za İb ra hi mo va nın 80 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq-
qın da sə rən cam im za la yıb.

23 de kabr 1911 – Şərq şü nas, tər cü mə çi, pro fes sor, Əmək dar 
elm xa di mi Məm məd Mü ba riz Əli oğ lu Əli za də (1911 – 9.4.1994) 
ana dan olub. Ni za mi nin, Xa qa ni nin təd qi qat çı sı olub. Mü ci rəd din 
Bey lə qa ni nin şeir lə ri ni fars ca dan di li mi zə tər cü mə edib. 

23 de kabr 1913 – Əmək dar ar tist İmam ver di Sal man oğ lu Ba-
ğı rov (1913 – 6.5.1985) do ğu lub. İrə van Döv lət Azər bay can Dram 
Teat rı, Aka de mik Mil li Dram, Mu si qi li Ko me di ya teatr la rın da ça lı şıb.

23 de kabr 1923 – Əmək dar in cə sə nət xa di mi, re jis sor Hü seyn 
Mu sa oğ lu Sul ta nov (1923 – 30.3.1993) ana dan olub.

23 de kabr 1927 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Nə cəf Ab bas oğ-
lu Hə sən za də (1927-2012) Ba kı da ana dan olub. Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da akt yor və re jis sor as sis ten ti ki mi fəaliy yət gös tə-
rib, fi lm lə rə çə ki lib. 

23 de kabr 1945 – Əmək dar ar tist Sa diq Əliab bas oğ lu İb ra hi-
mov (1945 – 20.8.2010) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub. 

23 de kabr 1946 – Xalq ar tis ti, ba le ri na, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Çim naz Məm məd qı zı Ba ba ye va (1946 – 23.12.2019) Ba kı da do-
ğu lub. 1964-1977-ci il lər də Aka de mik Ope ra və Ba let Teat rı nın so-
lis ti olub, teatr da ba let meys ter ki mi fəaliy yət gös tə rib. 

23 de kabr 1976 –  Azər bay can SSR Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti-
nin fər ma nı ilə so vet ki no sə nə ti nin in ki şa fın da xid mət lə ri nə gö rə 
və Azər bay can ki no su nun 60 il li yi ilə əla qə dar ola raq bir qrup ki no 
xa di mi təl tif olu nub. So vet döv rün də Azər bay can ki no su nun ta ri xi 
1916-cı il dən he sab la nır dı. Müs tə qi lik döv rün də təd qi qat lar bu ta-
ri xin 1898-ci il dən baş lan dı ğı nı sü bu ta ye tir di.

23 de kabr 1986 – Əmək dar ar tist Qur ban Bax şə li oğ lu Mir zə-
yev (1920-1986) və fat edib. Ağ dam Döv lət Dram Teat rı nın akt yo-
ru olub.

23 de kabr 2011 – Pre zi dent İl ham Əli yev da hi Azər bay can şairi və 
mü tə fək ki ri Ni za mi Gən cə vi nin 870 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq-
qın da sə rən cam im za la yıb.

Dün ya
21 de kabr 1639 – Fran sız dra ma tur qu Jan Ra sin (Jean-Bap-

tis te Ra ci ne; 1639 –21.4.1699) ana dan olub. “İfi  ge ni ya”, “Fed ra” 
ki mi dram la rı dün ya nın bir çox teatr la rın da səh nə yə qo yu lub.

21 de kabr 1840 – Türk şairi və ya zı çı sı, teatr xa di mi Na miq Ka-
mal (1840 – 2.12.1888) ana dan olub. Əsər lə ri: “İn ti bah”, “Cez mi”, 
“Şah”, “Və tən ya xud Si list re” və s.

21 de kabr 1917 – Al man ya zı çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü-
ka fa tı (1972) laureatı Hen rix Böll (Hein rich Theodor Böll; 1917 – 
16.7.1985) ana dan olub. Əsər lə ri: “Saat onun ya rı sın da bil yard”, 
“Klounun gö zü ilə”, “Mə lək su sur du”, “Əs gər mi ra sı” və s.

22 de kabr 1858 – İtal yan bəs tə ka rı Ca ko mo Puç çi ni (Giaco-
mo Puc ci ni; 1858 – 29.11.1924) ana dan olub. “Bo he ma”, “Tos ka”, 
“Ma dam Bat terfl  yay” ope ra la rı nın müəl li fi  dir.

22 de kabr 1937 – Rus ya zı çı sı Eduard Us pens ki (1937-2018) 
ana dan olub. Uşaq lar üçün po pul yar əsər lə rin (“Tim sah Ge na və 
dost la rı”, “Fyo dor da yı, it və pi şik”) müəl li fi  dir.

23 de kabr 1858 – Gör kəm li rus re jis so ru, dra ma turq, Mosk va 
Bə da ye Teat rı nın qu ru cu la rın dan Vla di mir İva no viç Ne mi ro viç-
Dan çen ko (1858-1943) ana dan olub.

23 de kabr 1931 – SS Rİ Xalq ar tis ti Lev Kons tan ti no viç Du rov 
(1931 – 20.8.2015) ana dan olub. “Azər bay can fi lm”də “Qorx ma, 
mən sə nin lə yəm!” (San Sa nıç) fi l min də çə ki lib.

Hazırladı: V.Orxan

21-23 dekabrXatirə təqvimi

AMEA-nın Mə həm məd Fü zu li adı na 
Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun öz təd qi qat la rı 
ilə Azər bay can el mi nə də yər li töh fə lər 
ve rən on lar la alim və mü tə xəs si si var dır. 
Azər bay ca nın bö yük şəx siy yət lə ri nin, 
həm çi nin bu şəx siy yət lə rin əl yaz ma 
ir si ni təd qiq edən və ne çə-ne çə ki ta bın 
ər sə yə gəl mə sin də zəh mət və səy lə ri ni 
əsir gə mə yən alim lə ri mi zin el mi fəaliy yə-
ti həm ins ti tut, həm də el mi ic ti maiy yət 
tə rə fin dən yük sək də yər lən di ri lir. 

Həm təd qi qat ob yek ti nin, həm də təd-
qi qat çı nın ey ni il də yu bi le yi nin ke çi ril mə si 
əla mət dar hal dır. Bu il Azər bay can ic ti mai 
fi  kir ta ri xin də özü nə məx sus ye ri olan, mil li 
mət buatı mı zın ba ni si, ta rix çi-et noq raf Hə sən 
bəy Zər da bi nin (1842-1907) 180 il lik yu bi le-
yi, onun la yiq li təd qi qat çı sı ta rix üz rə fəl sə fə 
dok to ru Es mi ra Ca va do va nın isə 80 il li yi dir. 

Es mi ra Ca va do va bir sı ra el mi ki tab la rın 
və mə qa lə lə rin müəl li fi  dir. La kin biz Zər da-
bi nin də yu bi le yi ni nə zə rə alıb bu ya zı mız-
da əmək da şı mı zın yal nız bö yük mət buat 
fə daisi ilə bağ lı ki tab la rın dan söz aç maq 
is tə yi rik. Ta rix çi ali min H.Zər da bi nin hə-
yat və ya ra dı cı lı ğı ilə bağ lı “Sə tir lər də dö-
yü nən ürək” ad lı ilk ki ta bı 1988-ci il də çap 
olun muş dur. Es mi ra Ca va do va nın da ha bir 
san bal lı ki ta bı isə “Hə sən bəy Zər da bi nin 
et noq ra fi k gö rüş lə ri”dir. Ki ta bın el mi re dak-
to ru fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok to ru Pa şa Kə-
ri mov, rəy çi lə ri aka de mik Tey mur Bün ya dov 
və pro fes sor İz zət Rüs tə mov dur. Ki tab fi  lo-
sofl  ar, ta rix çi lər, et noq rafl  ar və ge niş oxu cu 
küt lə si üçün nə zər də tu tul muş dur. 

Ki ta bın gi ri şin də müəl lif el mi tə rəq qi nin 
sü rət lə in ki şaf et di yi XX əsr də keç mi şi mi-
zin, mad di və mə də niy yət ta ri xi mi zin araş-
dı rıl ma sı üçün maarif çi lə rin et noq ra fi k gö-
rüş lə ri nin öy rə nil mə si nin ak tual ol du ğu nu 
vur ğu la yır, bu sı ra da Hə sən bəy Zər da bi 
ya ra dı cı lı ğı nın bö yük əhə miy yət kəsb et di-
yi ni diq qə tə çat dı rır.

Nəş rin “Zər dab da bir uşaq do ğul du” bö-
lü mün də H.Zər da bi nin uşaq lı ğı, mol la xa-
na da kı, dörd si nifl  i rus mək tə bin də ki, Tifl  is 
gim na zi ya sın da, Mosk va Uni ver si te tin də ki 
təh si li, bir sı ra gör kəm li zi ya lı lar la ta nış ol-
ma sı, on la rın et noq ra fi k gö rüş lə ri ni öy rən-
mə si, təh sil dən qa yı dan dan son ra Qu ba da 
məh kə mə ka ti bi, da ha son ra Ba kı da real nı 
gim na zi ya da “tə biy yat ta ri xi” müəl li mi iş-
lə mə sin dən söz açan təd qi qat çı “Əkin çi” 
qə ze ti nin nəş ri nə ke çid alır və ya zır: “Az 
ti raj la, ki çik for mat la nəş ri nə bax ma ya raq, 
“Əkin çi”nin çap dan çıx ma sı bü tün Azər bay-
can xal qı nın mə nə vi bay ra mı idi. “Əkin çi”nin 
nəş ri Azər bay can mil li mət buatı nın əsa sı nın 
qo yul ma sı nı xə bər ve rir di”. 

Müəl lif “Əkin çi” ət ra fın da bir lə şən Azər-
bay can zi ya lı la rı nın fəaliy yə tin dən, qə ze tin 
uğur la rın dan və so nun cu nöm rə də oxu cu la ra 
mü ra ciətin dən bəhs edir və ya zır: “H.Zər da-
bi Azər bay ca na qa yıt dıq dan son ra xalq ara-
sın da maarif çi lik fəaliy yə ti ni ge niş lən dir miş, 
tə rəq qi nin, el min, mə də niy yə tin və qa baq cıl 
ide ya la rın xalq ara sın da ya yıl ma sı uğ run da 
qız ğın mü ba ri zə apar mış dır. Onun ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti çox şa xə li ol du ğu üçün xalq ara sın da 
ge niş şöh rət tap mış dır. O, yo rul maz ic ti maiy-
yət çi, alim, jur na list, is te dad lı pe da qoq idi”.

Ki ta bın “H.Zər da bi nin əsər lə rin də əkin-
çi lik mə də niy yə ti miz” bö lü mün də Azər bay-
can əkin çi li yi ta ri xi nə ki çik eks kur si ya edən 
təd qi qat çı Zər da bi ya ra dı cı lı ğın da əkin çi lik 
mə də niy yə ti prob lem lə ri nin qa ba rıq ol du ğu-
nu xü su si vur ğu la mış, onun öz əsər lə rin də 
Azər bay ca nın tə sər rü fat hə ya tı nın bir çox 
sa hə lə ri haq qın da fi  kir lə ri ni yük sək də yər-
lən dir miş dir. Zər da bi nin “Əkin çi”, “Kas pi”, 
“Hə yat”, “İr şad”, “Şər qi-Rus”, “No vo ye oboz-
re ni ye” qə zet lə rin də və “Mək təb”, “Də bis-
tan” jur nal la rın da çap olun muş mə qa lə lə ri nə 
mü ra ciət edən müəl lif onun əkin çi lə rə ver di-
yi də yər li məs lə hət lə rin dən, bir tə biət şü nas 
ki mi əkin çi lik, ta xıl çı lıq, pam bıq çı lıq, tü tün-
çü lük, me şə çi lik, hət ta hey van dar lıq sa hə si-
ni gö zəl bil mə sin dən əha tə li bəhs aç mış dır. 
Zər da bi nin “Mal dar lı ğın in ki şa fı və yax şı laş-
dı rıl ma sı təd bir lə ri haq qın da”, “Bi zim pa yız 
əkin lə ri mi zin xü su siy yət lə ri”, “Ba kı qə za sın-
da zə fə ran is teh sa lı”, “Şər qi Za qaf qa zi ya da 
su ya eh ti yac” və s. mə qa lə lə ri ni, “Tor paq, 
su, ha va” əsə ri ni, ey ni za man da rus di lin də 
qə lə mə al dı ğı bir sı ra mə qa lə lə ri təd qi qa ta 
cəlb edən E.Ca va do va onun Vo li nin “Ba ra-
ma qur du nun düz gün bəs lən mə si üçün qı sa 
rəh bər lik” ad lı mə qa lə si ni də rus di lin dən tər-
cü mə et di yi ni və özü nün də ba ra ma çı lıq la 
bağ lı də yər li fi  kir lə ri ol du ğu nu diq qə tə çat dır-
mış dır. Zər da bi nin “Qaf qa zın kus tar sə nət lə-
ri”, “Kö çə ri lə rin hə ya tın dan (na tu ra dan)”, “El-
mi-hey va nat” sil si lə mə qa lə lə ri (“Qa ra mal” 
və s.) mə qa lə lə ri isə “Mal dar lıq mə sə lə lə ri” 
bö lü mün də təd qiq edil miş dir. 

Ki ta bın “Mad di mə də niy yət mə sə lə lə ri” 
bö lü mün də Zər da bi nin “Bə də ni sa la mat 
sax la maq düs tu rül-əməl dir” ad lı sağ lam lı-
ğa dair mə qa lə lər top lu sun dan ge niş bəhs 
edə rək ay rı-ay rı mə qa lə lə rin təh li li ni ve rən 
müəl lif ali min və fa tın dan son ra hə min əsə-
rin Yu sif Və zir Çə mən zə min li nin tə şəb bü-
sü ilə Ki yev də təh sil alan azər bay can lı tə-
lə bə lər tə rə fi n dən 1912-ci il də “Gi gi ye na” 
adı ilə nəşr olun du ğu nu da diq qə tə çat dır-
mış dır. 

“Mə nə vi mə də niy yət mə sə lə lə ri” bö lü-
mün də Zər da bi nin folk lor la, aşıq poezi-
ya sı, mək təb, dil prob le mi, in cə sə nət lə 
bağ lı gör dü yü iş lər dən söz açan müəl lif 

“Türk nəğ mə lə ri” ki ta bın dan, “Bi zim nəğ-
mə lə ri miz”, “Dil və din”, “Dil da va sı”, “Ba-
kı da mü səl man teat rı nın bi na sı”, “Sər xoş-
lu ğa qar şı pey vənd”, “Quy ruq doğ du, çil lə 
çıx dı”, “Ayın fə za la rı nın Yer üzə rin də üz vi 
hə ya ta tə si ri”, “İlan ba lı ğı gəl di”, “Tə bəd dü-
la ti-hə vaiy yə nin vü cu di-hey va nat da hiss 
olun ma sı” ad lı mə qa lə lə rin dən ge niş söh-
bət aç mış dır.

E.Ca va do va nın nəş rə ha zır la dı ğı, aka-
de mik Tey mur Kə rim li nin el mi məs lə hə ti və 
fi  lo lo gi ya üz rə elm lər dok to ru Ay bə niz Əli ye-
va-Kən gər li nin re dak tor lu ğu ilə “Əkin çi” qə-
ze ti nin yu bi le yi mü na si bə ti lə çap olun muş 
“Hə sən bəy Zər da bi (Mə li kov). El mi-kö mək-
çi bib lioq ra fi k gös tə ri ci” də zər da bi şü nas lıq 
el mi nə bö yük töh fə dir. Tər tib çi-müəl lif ki ta-
ba yaz dı ğı “Mil lət fə daisi Hə sən bəy Zər da-
bi” ad lı ön söz də mü tə fək kir ali min hə yat və 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da ge niş mə lu mat ver-
miş dir. Ki tab da Zər da bi nin hə yat yo lu nun 
əsas ta rix lə ri, se çil miş fi  kir lə ri, M.F.Axund-
za də, S.Ə.Şir va ni, aka de mik Məm məd cə-
fər Cə fə rov, Xalq ya zı çı sı Mir zə İb ra hi mo-
vun “Əkin çi” qə ze ti, Pre zi dent İl ham Əli yev, 
H.Və zi rov, F.Kö çər li, A.Şaiq, Ə.Hü seyn za də 
və bir sı ra alim lə rin Zər da bi haq qın da fi  kir-
lə ri, elə cə də Zər da bi və “Əkin çi”yə həsr 
olu nan şeir lər yer al mış dır.

Gös tə ri ci nin “Hə sən bəy Zər da bi nin əsər-
lə ri” bö lü mün də isə bö yük zi ya lı nın 1885-
1962-ci il lər də çap olun muş azər bay can ca 
və rus ca ki tab la rı nın, 1875-2010-cu ilə qə-
dər hər iki dil də dərc edil miş mə qa lə lə ri nin 
təs vi ri ve ril miş dir. 

E.Ca va do va Zər da bi nin ic ti mai-si ya si 
fəaliy yə ti ni təd qiq et miş dir. Müəl li fi n “Hə-
sən bəy Mə li kov Zər da bi nin Ba kı Şə hər Du-
ma sın da fəaliy yə ti (1897-1907)” ad lı ki ta bı 
2015-ci il də rus ca, 2019-cu il də isə Azər-
bay can di lin də nəşr olun muş dur. 

Es mi ra Ca va do va nı 80 il lik yu bi le yi mü na-
si bə ti lə sə mi mi qəlb dən təb rik edir, ona sağ-
lam lıq və ye ni uğur lar ar zu la yı rıq.

Sona Xəyal

Zərdabi irsinin yorulmaz tədqiqatçısı

Xə bər ver di yi miz ki mi, 
12-13 de kabr da Öz-
bə kis ta nın pay tax tı 
Daş kənd də MDB-nin 

iş ti rak çı sı olan döv lət lə rin Ya-
ra dı cı və el mi zi ya lı la rı nın XV 
Fo ru mun da “Bir lik ul duz la rı” 
döv lət lə ra ra sı mü ka fa tı nın 
buil ki laureat la rı nın təl tif edil-
mə si mə ra si mi ke çi ri lib.

Azər bay can dan Xalq rəs sa-
mı, hey kəl tə raş Na tiq Əli yev 
“Bir lik ul duz la rı” mü ka fa tı, gənc 
azər bay can lı me mar İl qar Ma-
nafl  ı isə “De büt lər Bir li yi” mü ka-
fa tı ilə təl tif olu nub.

“Bir lik ul duz la rı” MDB-də hu-
ma ni tar sa hə üz rə əsas mü ka-
fat dır. 2009-cu il də MDB Hu-
ma ni tar Əmək daş lıq Şu ra sı 
və MDB iş ti rak çı sı olan öl kə-
lə rin Döv lət lə ra ra sı Hu ma ni tar 
Əmək daş lıq Fon du tə rə fi n dən 
tə sis edi lib. Mü ka fat MDB iş-
ti rak çı sı olan hər öl kə dən bir 
təm sil çi yə ve ri lir. “De büt lər bir li-
yi” mü ka fa tı ilə isə sə nət də, pe-
şə də uğur la ra gö rə hər öl kə dən 
bir gənc təl tif olu nur.

Hər iki laureat təl tifl  ə bağ lı 
təəs sü ra tı nı me dia mən sub la rı 
ilə bö lü şüb.

***
Bu mü ka fa tı bö yük se vinc və 

min nət dar lıq la qə bul et dim. Hər 
mü ka fat ye ni ya ra dı cı lıq ide ya-
la rı üçün mo ti va si ya dır. O, ye ni 
ide ya la ra ruh lan dı rır, sti mul ve-
rir. 

Xalq rəs sa mı Na tiq Əli yev bu 
söz lə ri AZƏR TAC-a mü sa hi bə-
sin də söy lə yib. 

N.Əli yev de yib: “Fo rum da gör-
kəm li ya ra dı cı şəx siy yət lər çox 
idi. On lar dan bə zi lə ri ni şəx sən 
ta nı yır dım, bə zi lə ri ilə qi ya bi ta nış 
idim, ora da on lar la ün siy yət sax-
la maq, fi  kir mü ba di lə si apar maq 
im ka nı ya ran dı. Məş hur hey kəl-
tə raş İqor Bur qa nov mə nim iş lə-
rim lə yax şı ta nış ol du ğu nu de di 

və bir gə iş lə mə yi tək lif et di. Be lə 
in san lar la ün siy yət mə nə güc-
lü tə sir ba ğış la dı, fi k rim də ye ni 
ya ra dı cı lıq ide ya la rı əmə lə gəl-
di. Bun dan son ra ye ni qüv və ilə 
ya ra da ca ğam, bun dan mə nə vi 
məm nu niy yət qa za na ca ğam...”.

Na tiq Əli ye vin mo nu men tal 
əsər lə ri Azər bay can la ya na şı 
dün ya nın bir sı ra öl kə lə rin də 
ucal dı lıb.

Onun 1990-cı il də həm ka rı 
Ra hib Hə sə nov la bir gə ya rat dı-
ğı Əliağa Va hi din abi də si bir sı ra 
mə ziy yət lə ri nə gö rə Azər bay can 
hey kəl tə raş lıq sə nə tin də əla mət-
dar ha di sə ki mi qə bul edi lib.

Na tiq Əli yev Ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin Ki yev, Tbi li si, 
Həş tər xan və Belq rad da ucal-
dıl mış abi də lə ri nin, Həş tər xan-
da kn yaz Vla di mi rin, Ba kı da 
ru mın bəs tə ka rı Cor ce Enes ku-
nun hey kəl lə ri nin, Şə ki də məş-
hur nor veç li ar xeoloq və səy yah 
Tur He yer da lın büs tü nün və şair 
Bəx ti yar Va hab za də nin hey kə-

li nin, Ba kı da me mar Zi vər bəy 
Əh məd bə yo vun və Avst ri ya bəs-
tə ka rı V.A.Mot sar tın, Belq rad da 
serb ya zı çı sı Mi lo rad Pa vi çin, 
Ser bi ya nın No vi-Sad şə hə rin də 
Üze yir Ha cı bəy li nin, An ka ra, Sa-
ra ye vo, Me xi ko şə hər lə rin də Xo-
ca lı soy qı rı mı qur ban la rı na xa ti-
rə abi də lə ri nin müəl li fi  dir.

Me mo rial hey kəl tə raş lıq Na tiq 
Əli ye vin ya ra dı cı lı ğın da xü su-
si yer tu tur. O, bir çox ta nın mış 
şəx siy yət lə rin (Məm məd Səid 
Or du ba di, Ab dul la Şaiq, Cə lil 
Məm məd qu lu za də, İl yas Əfən-
di yev, Mir va rid Dil ba zi, Ca bir 
Nov ruz, Zey nal Cab bar za də, 
Ama li ya Pə na ho va, Hə qi qət 
Rza ye va, Bə şir Sə fə roğ lu, Ha bil 
Əli yev, Zə lim xan Ya qub, Fik rət 
Qo ca, Mu sa Ya qub və b.) xa ti-
rə si nə me mo rial xa ti rə löv hə lər 
və mə za rüs tü abi də lər ya ra dıb.

***
“De büt lər Bir li yi” bey nəl-

xalq mü ka fa tı nın laureatı İl qar 
Ma nafl  ı İçə ri şə hər əra zi sin də 
“Xan ba ğı”, pay tax tın Pir şa ğı 
və Əmir can kənd lə ri nin abad lıq 
və ye ni dən qur ma la yi hə lə ri nin 
müəl li fi  dir. 

O de yib: “Bu, mə nim üçün 
ta ma mi lə göz lə nil məz idi. Axı 
mən öz iş lə ri mi mü sa bi qə yə 
təq dim et mə miş dim. Bu na gö rə 

də MDB-yə üzv öl kə lə rin Döv-
lət lə ra ra sı Hu ma ni tar Əmək-
daş lıq Fon du İda rə He yə ti nin 
səd ri, Azər bay ca nın Ru si ya 
Fe de ra si ya sın da kı sə fi  ri Po lad 
Bül bü loğ lu nun təq dim et di yi bu 
mü ka fa tı al maq mə nim üçün 
çox xoş idi. MDB-nin ya ra dı cı 
və el mi zi ya lı la rı nın fo ru mu nun 

işin də mə nim doğ ma ali mək tə-
bi min – Azər bay can Me mar lıq 
və İn şaat Uni ver si te ti nin rek to ru 
Gül çöh rə Məm mə do va nın iş ti-
ra kı mə nim üçün iki qat se vin di-
ri ci hal idi. Ona bu ali mək təb də 
əl də et di yim bi lik və ba ca rıq la ra 
gö rə min nət dar lı ğı mı bil dir dim”.

İ.Ma nafl  ı Me mar lıq və İn şaat 
Uni ver si te ti ni bi tir dik dən son ra 
ali təh si li ni Avst ri ya da (Do nau 
Uni ver sity) da vam et di rib. Gənc 
me mar iq lim şə raiti və ye rin 
eko lo gi ya sı nın qo ru nub sax la-
nıl ma sı nə zə rə alın maq la me-
mar lı ğın nə zə riy yə və prak ti ka-
sı nı öy rə nir.

İ.Ma nafl  ı 2017-ci il də tə sis 
et di yi “MA NARCH” me mar lıq 
stu di ya sın da öz ət ra fı na tə-
şəb büs kar və ye ni lik çi gənc lə ri 
top la yıb. Elə hə min il stu di ya 
ten der də qa lib gə lə rək “Xan ba-
ğı” la yi hə si ni hə ya ta ke çir mə yə 
baş la yıb. 2018-ci il də BMT-nin 
Da ya nıq lı İn ki şaf Məq səd lə ri nin 
gənc sə fi  ri se çi lib. 

Hər mükafat yeni yaradıcılıq
ideyaları üçün motivasiyadır 

MDB-nin humanitar sahə üzrə mükafatçılarının təəssüratı
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21 dekabr 2022son səhifə Tarixdə bu gün

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

20 de kabr 1917-ci il də so vet döv lə ti nin təh lü kə siz lik or qa nı – Ək-
sin qi lab və sa bo taj la mü ba ri zə üz rə Ümum ru si ya Föv qə la də Ko mis si-
ya sı (“VÇK”) ya ra dı lıb. Ko mis si ya nın səd ri Fe liks Dzer jins ki tə yin edi-
lib. Son ra lar qu rum müx tə lif ad lar al tın da (“ОQ PU”, NKVD”, “KQB”) 
fəaliy yət gös tər di.

75 il əv vəl...
23 de kabr 1947-ci il də SS Rİ Na zir lər So ve ti “Er mə nis tan SSR-də 

ya şa yan azər bay can lı la rın Azər bay can SSR-nin Kür-Araz ova lı ğı na 
kö çü rül mə si haq qın da” qə rar qə bul edib. SS Rİ Na zir lər So ve ti səd ri nin 
müavi ni, İ.Sta li nin “sağ əli” A.Mi ko ya nın tə şəb bü sü ilə qə bul edi lən qə-
ra ra gö rə, azər bay can lı əha li nin ye ri nə xa ric dən er mə ni lər kö çü rül mə li 
idi. Ta ri xi yur du nu, ev-eşi yi ni atıb köç mə yə məc bur edi lən in san la ra ailə 
ba şı na cə mi 2 ton yük gö tür mə yə ica zə ve ri lir di. Azər bay ca nın rəh bə ri 
M.Ba ğı ro vun İ.Sta li nə mü ra ciətin dən son ra bu şərt lə ri qis mən yum şal-
dan ikin ci qə rar (10 mart 1948) ve ril di. 1948-1953-cü il lər də 100 mi nə 
ya xın azər bay can lı Er mə nis tan dan de por ta si ya edil di. Sta li nin ölü mün-
dən son ra on la rın bir qis mi ge ri qa yıt sa da, 1988-ci ilin de por ta si ya sı 
azər bay can lı la ra qar şı et nik tə miz lə mə ni ba şa çat dır dı.

74 il əv vəl...
23 de kabr 1948-ci il də To kioda mi li ta rist Ya po ni ya sı nın keç miş 

hər bi rəh bər lə ri üzə rin də qu ru lan bey nəl xalq tri bu na lın qə ra rı ic ra olu-
nub. II Dün ya mü ha ri bə sin də ya pon or du su na rəh bər lik et miş ge ne ral 
Hi de ki Tod zio və da ha al tı yük sək və zi fə li hərb çi edam edi lib.

59 il əv vəl...
21-22 de kabr 

1963-cü il də Kipr-
də yu nan si lah lı 
dəs tə lə ri türk əha li-
si nə qar şı bas qın lar 
hə ya ta ke çi rib lər. 
Afi  na nın dəs tək 
ver di yi EOKA təş-
ki la tı nın si lah lı la rı 
100-ə ya xın ya şa-
yış mən tə qə sin də 
360-dan çox tür kü 
qət lə ye ti rib lər. Bu qır ğın lar ta ri xə “Qan lı Mi lad” adı ilə dü şüb. 1960-
cı il də yu nan və türk ic ma la rı nın təm sil çi li yi ilə qu ru lan kon fe de ra tiv 
döv lət sü qut edib.

57 il əv vəl...
21 de kabr 1965-ci il də BMT Baş As samb le ya sı “Döv lət lə rin su-

ve ren li yi və müs tə qil li yi nin qo run ma sı, həm çi nin döv lət lə rin da xi li iş-
lə ri nə mü da xi lə nin yol ve ril məz li yi haq qın da” Bə yan na mə qə bul edib.

33 il əv vəl...
22 de kabr 1989-cu il də Ru mı ni ya da in qi lab nə ti cə sin də öl kə nin 

kom mu nist rəh bə ri Ni ko lae Çauşes ku dev ri lib. Ha ki miy yət “Mil li Xi las 
Cəb hə si”nin əli nə ke çib. Pay taxt Bu xa rest dən qa çan Çauşes ku Tır qo-
viş te şə hə rin də tu tul du və de kab rın 25-də tə lə sik qu ru lan hər bi məh-
kə mə nin qə ra rı na əsa sən, hə yat yol da şı Ele na ilə bir lik də edam edil di.

31 il əv vəl...
21 de kabr 1991-

ci il də Qa za xıs-
ta nın Al ma tı şə-
hə rin də Müs tə qil 
Döv lət lər Bir li yi nin 
ya ra dıl ma sı haq-
qın da Bə yan na mə 
im za la nıb. Qa za-
xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Öz bə kis tan, Türk-
mə nis tan, Ta ci kis-
tan, Azər bay can, 
Er mə nis tan və Mol do va 8 de kabr da Ru si ya-Uk ray na-Be la rus üç lü yü-
nün im za la dı ğı “Be lo vejsk sa zi şi”nə (SS Rİ-yə xi tam ve ril mə si) qo şu-
lub lar. Azər bay can da par la ment Al ma tı da Bə yan na mə si ni ra ti fi  ka si ya 
et mə di və öl kə miz iki il son ra, 1993-cü ilin 24 sent yab rın da MDB-yə 
üzv ol du. Hə min ilin de kab rın da Gür cüs tan da MDB-yə qo şul du.

30 il əv vəl...
22 de kabr 1992-ci il də Azər bay can par la men ti (Ali So ve tin Mil li 

Şu ra sı) döv lət di li haq qın da qa nun qə bul edib. Qa nun da döv lət di-
li nin “türk di li” ki mi qeyd edil mə si alim lər ara sın da və cə miy yət də 
zid diy yət do ğur du. 1995-ci il də qə bul edi lən Kons ti tu si ya da döv lət 
di li nin adı “Azər bay can di li” ola raq təs bit olun du.

23 il əv vəl...
21 de kabr 1999-cu il də Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın I qu rul-

ta yın da mil lət və ki li, ARDNŞ-nin 1-ci vit se-pre zi den ti İl ham Əli yev 
YAP səd ri nin müavi ni se çi lib. 2001-ci il də par ti ya nın növ bə ti qu rul-
ta yın da İl ham Əli yev YAP səd ri nin 1-ci müavi ni se çil di. 2005-ci il dən 
par ti ya nın səd ri dir.

17 il əv vəl...
23 de kabr 2005-ci il də Ba kı-Ak tau (Qa za xıs tan) rey si ni ye ri nə 

ye ti rən AN-140 təy ya rə si ha va ya qalx dıq dan bir ne çə də qi qə son ra 
qə za ya uğ ra ya raq Xə zər sa hi lin də ye rə dü şüb. Təy ya rə də olan 23 
nə fər (18 sər ni şin, 5 eki paj üz vü) hə lak olub. On la rın 15-i Azər bay-
can, 8-i xa ri ci öl kə və tən daş la rı idi.
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“Mərmər soyuğu” filmi
Almatıda mükafat qazanıb

Re jis sor Asif Rüs tə mov 
“Mər mər so yu ğu” fil mi ilə 
12-18 de kabr ta rix lə rin-
də Qa za xıs ta nın Al ma tı 

şə hə rin də ke çi ri lən 16-cı Av-
ra si ya Bey nəl xalq Film Fes ti-
va lın da mü ka fat qa za nıb. O, 
fes ti va lın “Ən yax şı re jis sor” 
no mi na si ya sı nın qa li bi olub.

Xa tır la daq ki, bun dan ön cə 
fi lm “PÖFF Tal linn Black Nights” 
fes ti va lın da da mü ka fa ta la yiq 
gö rü lüb. Xalq ar tis ti Qur ban İs-

ma yı lov fi lm də ki ro lu na gö rə “Ən 
yax şı akt yor” no mi na si ya sın da 
təl tif olu nub.

Mə də niy yət Na zir li yi nin dəs-
tə yi ilə “Azər bay can fi lm” ki nos-
tu di ya sı, İc ti mai TV, Ba kı Me dia 
Mər kə zi və Fran sa nın “Ari zo na 
Films” şir kə ti nin bir gə is teh sa lı 
olan “Mər mər so yu ğu” uğur suz 
rəs sam la sev gi li si nin qa rı şıq 
mü na si bət lə rin dən bəhs edir. 
Məh bəs dən evə qa yı dan ata ən 
ra di kal yol lar la oğ lu nun hə ya tı na 
mü da xi lə et mə yə ça lı şır...

Fil min baş pro dü se ri Ar zu Əli-
ye va, sse na ri müəl lifl  ə ri Asif Rüs-
tə mov və Roelof Jan Min ne boo 
(Hol lan di ya), qu ru luş çu re jis so ru 
Asif Rüs tə mov, təs vir re jis sor la rı 
Ok tay Na ma zov və Adil Ab ba sov, 
qu ru luş çu rəs sa mı Ra fi q Nə si rov, 
ge yim rəs sa mı Şa hin Hə sən-
li, qrim rəs sa mı Elb rus Va hi dov, 
pro dü se ri Fa riz Əh mə dov, ya ra-
dı cı pro dü se ri İra də Ba ğır za də-
dir. Əsas rol la rı El şən Əs gə rov, 
Na tə van Ab bas lı və Xalq ar tis ti 
Qur ban İs ma yı lov ifa edib lər.

20 no yabr – 18 de kabr ta rix lə rin də Qə tər-
də ke çi ri lən fut bol üz rə 22-ci Dün ya Çem-
piona tı nın se vi nən tə rə fi Ar gen ti na yığ ma sı 
ol du. Ko man da nın ka pi ta nı Lionel Mes si 
be şin ci də fə qa tıl dı ğı mun dial da qı zıl 
ku bo ku ba şı üzə ri nə qal dır ma ğı ba car dı. 
1978 və 1986-cı il lər də də mun dialın qa li bi 
ol muş Ar gen ti na üç qat dün ya çem pionu 
ki mi adı nı ta ri xə (beş qat çem pion Bra zi li ya 
(1958, 1962, 1970, 1994, 2002), dörd də fə 
çem pion lu ğu ya şa mış İta li ya (1934, 1938, 
1982, 2006) və Al ma ni ya dan (1954, 1974, 
1990, 2014) son ra) yaz dır dı. 

Ümu miy yət lə, fut bol üz rə dün ya çem-
pionat la rı nın 1930-cu il dən baş la nan ta ri xin də 
(1942 və 1946-cı il lər də ke çi ril mə yib) cə mi si 
sək kiz öl kə qı zıl ku bo kun se vin ci ni ya şa yıb. 
Yu xa rı da qeyd olu nan dörd bö yük dən sa va-
yı, Uruq vay (1930, 1950) və Fran sa (1998, 
2018) iki də fə, İn gil tə rə (1966) və İs pa ni ya 
(2010) hə rə yə bir də fə dün ya çem pionu olub. 

Dün ya çem piona tı nı qa za nan ko man da ya 
mü ka fat lan dır ma mə ra si min də ve ri lən sim vo-
lik ku bok və onun su rət lə ri İta li ya da ha zır la nır. 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə si döv rü is tis na ol maq-
la, 1930-cu il dən eti ba rən FI FA tə rə fi n dən hər 
4 il dən bir təş kil edi lən fut bol üz rə dün ya çem-
piona tı nın 22-ci si nə bu il Qə tər ev sa hib li yi edib.

İn di yə dək təş kil olu nan 22 çem pionat da 
iki fərq li di zay na ma lik ku bok is ti fa də edi lib. 
1930-cu il də Uruq vay da ke çi ri lən ilk dün ya 
çem piona tın da qa lib ko man da ya fran sa lı 
hey kəl tə raş Abel Lafl  eur tə rə fi n dən ha zır-
lan mış və qə dim Zə fər ila hə si Ni ke nin təs vi ri 
olan ku bok ve ri lib. Bu di zayn da kı ku bok təx-
mi nən 40 il is ti fa də olu nub. Bu ku bok 1970-ci 

il də Mek si ka da ke çi ri lən və Bra zi li ya nın 3-cü 
də fə çem pion ol du ğu mun dial dan son ra  “üç-
qat çem pion olan ko man da ku bo ku al maq 
hü qu qu na ma lik dir” qay da sı na əsa sən, Cə-
nu bi Ame ri ka öl kə si nin mu ze yi nə ve ri lib.

1970-ci il də ki çem pionat dan son ra FI FA 
ye ni di zayn da ku bo ku müəy yən et mək üçün 
bey nəl xalq mü sa bi qə ke çi rib və bu ya rış ma-
ya 53 di zayn təq dim edi lib. İtal yan hey kəl-
tə raş, “GDE Ber to ni” şir kə ti nin art-di rek to ru 
Sil vio Gaz za ni ga nın ori ji nal di zay nı mü sa bi-
qə nin qa li bi olub. Onun di zayn ver di yi, əl lə ri-
ni ha va ya qal dı ran iki zə fər mə lə yi nin tut du-
ğu Yer pla ne ti nin təs vi ri olan ku bok ilk də fə 
1973-cü il də nü ma yiş olu nub, 1974-cü il də 
Al ma ni ya da ke çi ri lən çem pionat da qa lib ko-

man da ya – ev sa hi bi nə təq dim edi lib.
Bu uni kal di zayn lı ku bok son 50 il də İta-

li ya nın Mi lan şə hə ri ya xın lı ğın da kı Pa der no 
Dug na no da kı müəs si sə lər də is teh sal olu nur. 
Ku bo kun hün dür lü yü 37 san ti metr, çə ki si 6,2 
ki loq ram dır və 18 ka rat lıq qı zıl dan ha zır la nır.

Ku bo kun ori ji na lı 1974-cü il dən FI FA-da 
sax la nı lır. Ori ji nal ku bok fi  nal mat çı nın so-
nun da ke çi ri lən mə ra sim də qa lib ko man da-
ya təq dim olu nur, son ra ku bo kun al tı na qa lib 
ko man da nın adı nın ya zıl ma sı üçün “GDE 
Ber to ni” şir kə ti nə, son da isə FI FA-ya gön də-
ri lir. Qa lib ko man da ori ji nal qı zıl ku bo ku de yil, 
üzə ri nə adı həkk olun maq la qı zıl-la tun ərin ti-
sin dən ha zır la nan nüs xə si ni alır.

V.Kamal

Sənətçilərimiz Minsk Milad Opera Forumunda 
Xə bər ver di yi miz ki mi, 13-18 
de kabr ta rix lə rin də ke çi ri lən 
XII Minsk Bey nəl xalq Mi lad 
Ope ra Fo ru mun da azər bay-
can lı sə nət çi lər – Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Ope ra və 
Ba let Teat rı nın baş di ri jo ru, 
Əmək dar ar tist Əy yub Qu li yev 
və Sankt-Pe ter burq Ma riins ki 
Teat rı nın so lis ti Mə hər rəm Hü-
sey nov da iş ti rak edib lər.

Be la ru sun Bö yük Teat rı təş kil 
et di yi ənə nə vi sə nət bay ra mın da 
dün ya klas sik mu si qi si nin in ci lə-
rin dən P.Çay kovs ki nin “Yev ge ni 
One gin”, C.Puç çi ni nin “Tu ran-
dot”, C.Ros si ni nin “İpək nər di-
van”, Q.Do ni set ti nin “Sev gi şər-
bə ti” ope ra la rı nü ma yiş olu nub.

De kab rın 14-də “He li kon-Ope-
ra”nın (Mosk va) təq di ma tın da “Tu-
ran dot” ope ra sı nı di ri jor Ə.Qu li yev 

ida rə edib. 16 de kabr da isə Be la-
rus Bö yük Teat rı nın “Sev gi şər bə ti” 
ta ma şa sın da Dul ka ma ra par ti ya sı-
nı Mə hər rəm Hü sey nov ifa edib.

Əy yub Qu li yev bil di rib ki, “Tu-
ran dot” ta ma şa sın da əsas par ti-
ya la rı  “He li kon-Ope ra”nın so lis ti 

İvan Qın qa zov (te nor) və Be la-
rus Bö yük Teat rı nın apa rı cı so-
list lə rin dən sop ra no Anas ta si ya 
Ma le viç (Tu ran dot) ifa edib lər. 
Ən mü rək kəb səh nə əsər lə rin-
dən olan “Tu ran dot” ope ra sın da 
möh tə şəm or kestr və xor la bə-

ra bər, səh nəar xa sı nə fəs alət lə ri 
or kest ri, uşaq xo ru, ek zo tik zərb 
alət lə ri və rəqs qru pu da yer alıb. 
Qı sa za man da baş tu tan məşq-
lə rə bax ma ya raq ta ma şa çı lar 
ifa çı la rı aya qüs tə al qış la yıb lar. 
Azər bay can lı di ri jor və baş rol la-
rın ifa çı la rı Mi lad Ope ra Fo ru mu-
nun dip lom la rı ilə təl tif olu nub lar.

Azər bay can lı bas-ba ri ton Mə-
hər rəm Hü sey no vun baş rol da 
çı xış et di yi Q.Do ni set ti nin “Sev gi 
şər bə ti” ope ra sı da ta ma şa çı la-
rın sü rək li al qış la rı nı qa za nıb.

Mə hər rəm Hü sey nov XII Minsk 
Bey nəl xalq Mi lad Ope ra Fo ru mu-
nun qa la-ge cə sin də də səh nə yə 
çı xıb. O, Öz bə kis tan dan məş hur 
te nor Ra miz Us ma nov, “Met ro-
po li tan-Ope ra”nın (ABŞ) so lis ti 
Kris tian Be ne dikt və di gər ope ra 
teatr la rın dan də vət olun muş vo-
kal çı lar la bir lik də çı xış edib.

Döv lət Tu rizm Agent li yi (DTA) 
de kab rın 18-də Azər bay-
can da qış tu riz mi möv sü-
mü nün açı lı şı mü na si bə ti-

lə “Şah dağ” Tu rizm Mər kə zi nə 
me diatur təş kil edib.

Me diatur çər çi və sin də Azər-
bay can da qış tu riz mi nin im kan-
la rı, DTA-nın bu sa hə də gör dü yü 
iş lər, elə cə də “Şah dağ” Tu rizm 
Mər kə zi nin fəaliy yə ti və po ten-
sialı ilə bağ lı təq di mat ke çi ri lib.

Azər bay can Tu rizm Bü ro su-
nun Tu rizm məh su lu sek to ru nun 
mü di ri Gü nel Bə də lo va öl kə də 
fəaliy yət gös tə rən qış tu rizm mər-
kəz lə ri üz rə sta tis tik gös tə ri ci lər, 
xi zək çi lik im kan la rı, qış tu rizm 
komp leks lə rin də möv cud qış əy-
lən cə lə ri və di gər tu rizm məh sul-
la rı haq qın da mə lu mat ve rə rək, 
2023-cü il üçün gö rü lə cək iş lər və 
plan lar ba rə də da nı şıb.

“Şah dağ” Tu rizm Mər kə zi nin 
öl kə nin qış tu riz mi nin in ki şa fın da 
əhə miy yət li rol oy na dı ğı nı de yən 

di rek tor Rüs təm Nə cə fov komp-
leks də apa rı lan ye ni dən qur ma 
və inf rast ruk tur iş lə ri, bu ra da kı 
ho tel lər və di gər tu rizm ob yekt-
lə ri nin fəaliy yə ti, qo naq la ra tək lif 
olu nan əy lən cə növ lə ri və gə lə-
cək plan lar haq qın da ət rafl  ı mə-
lu mat ve rib.

Hə lə lik öl kə nin di gər dağ lıq 
ra yon la rı ki mi, Şah da ğa da ye-
tə rin cə qar yağ ma sa da, sü ni 
qar yağ dı ran qur ğu la rın kö mə yi 
ilə mər kəz də xi zək sür mək im-
kan la rı var.

Bakı Dövlət Sirkində “Güzgülər dünyası”
Xə bər ver di yi miz ki mi, de kab-
rın 17-də Ba kı Döv lət Sir kin-
də “Güz gü lər dün ya sı” ad lı 
sirk proq ra mı baş la nıb. Qış 
möv sü mü nün ilk proq ra mı 
ta ma şa çı la ra Ye ni il ər mə ğa nı 
ola caq.

Proq ra mın ilk nü ma yi şi za ma-
nı me diaya açıq la ma ve rən Ba kı 
Döv lət Sir ki nin di rek tor və zi fə si ni 
ic ra edən Na hid Ağa yev diq qə tə 
çat dı rıb ki, ar tıq sirk ilin bü tün fə-
sil lə rin də ma raq lı, rən ga rəng la-
yi hə lər təq dim edir.

Na hid Ağa yev bil di rib ki, bu-
də fə ki Ye ni il la yi hə si nin əv vəl ki 
la yi hə lər dən fərq li özəl lik lə ri var. 

“Güz gü lər dün ya sı” proq ra mı 
ma raq lı sü jet xət ti və per for mans-
lar la yad da qa la caq. Müasir sirk 
nü mu nə lə ri ni nü ma yiş et dir mə-
yi qar şı sı na məq səd qo yan Ba kı 
Döv lət Sir ki ha zır la dı ğı bu də fə ki 
şouda ye ni de ko ra si ya lar la, fərq-
li mu si qi tər ti ba tı və işıq eff  ekt lə ri 
ilə ta ma şa çı la rın gö rü şü nə gə lib.

“Güz gü lər dün ya sı” proq ra mı nın 
he ka yə sin də şər qüv və lər lə xe yir-
xah şah za də nin mü ba ri zə sin dən 
bəhs edi lir. Bun dan baş qa, Ba kı 
Döv lət Sir ki uzun il lər dən son ra 
Qa ra bağ at la rı nın çı xı şı ilə mil li sirk 
nöm rə si də ha zır la yıb. Proq ram la-
rın təş ki lat çı sı azər bay can lı sirk us-
ta sı Al lah ver di İs ra fi  lov dur.

Mu si qi li rəqs şoula rı, ha va gim-
nast la rı nın qey ri-adi tr yuk la rı, 
kloun la rın yu mor do lu çı xış la rı, 
ba let şousu və trans for ma si ya il lü-

zi ya sı ki mi nöm rə lər lə zən gin olan 
sirk şousu na bax maq is tə yən lə-
rin nə zə ri nə çat dı rı rıq ki, proq ram 
yan va rın 8-dək da vam edə cək.

Azərbaycanda qış turizmi 
mövsümü başlanıb

Yetərincə qar yağmasa da, xizək sürmək olar...

İtalyan heykəltəraşın dizayn verdiyi kubok əlli ildir başdan başa keçir
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