
Av qus tun 30-dan sent yab rın 4-dək İta li ya da mə də ni 
irs möv zu sun da “Bər pa Həf tə si – 2021” ad lı bey nəl-
xalq la yi hə ke çi ri lib. İta li ya nın Xa ri ci İş lər və Bey nəl xalq 
Əmək daş lıq Na zir li yi, İta li ya Ti ca rət Agent li yi (İCE) və 

Me mar lıq, İn cə sə nət və Şə hər lə rin Bər pa sı As so siasi ya sı nın 
(As so res tauro) bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə öl kə nin müx tə lif şə hər-
lə rin də ke çi ri lən la yi hə də öl kə miz də təm sil olu nub. “Bər pa 
Həf tə si – 2021”ə Azər bay can la ya na şı Al ba ni ya, Li van, Ku ba, 
Səudiy yə Ərə bis ta nı və İs rail dən nü ma yən də he yət lə ri qa tı lıb.

Təd bir lər də 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 və “İçə ri şə hər” Döv lət Ta-
rix-Me mar lıq Qo ru ğu İda rə si nin 
apa rat rəh bə ri Read Qa sı mov 
iş ti rak edib lər.

“Bər pa Həf tə si”nin Ba ri şə-
hə ri nin Fiera del Le van te sər gi 
komp lek sin də ke çi ril miş açı lış 
mə ra si min də şə hə rin rəh bər li-
yi, təş ki lat çı qu rum la rın mə sul 
əmək daş la rı, yer li me mar lar, 
land şaft di zay ner lə ri və baş qa-

la rı çı xış edib lər.
Sent yab rın 2-də “Bər pa Həf-

tə si”ndə öl kə mi zin təq di ma tı 
olub.

Açı lış nit qi ilə Azər bay ca nın 
İta li ya da kı sə fi  ri Məm məd Əh-
məd za də, İta li ya Ti ca rət Agent-
li yi nin Sə na ye tə rəf daş lı ğı və 
bey nəl xalq qu rum lar la əla qə lər 
de par ta men ti nin mü di ri Ro ber-
to Lo va to və “As so res tauro”nun 
tex ni ki di rek to ru And rea Qri let to 
çı xış edib lər.

Çı xış lar da Azər bay can-İta li-
ya st ra te ji tə rəf daş lı ğı, müx tə lif 

sa hə lər də möv cud olan yük sək 
sə viy yə li əla qə lər, mə də niy-
yət abi də lə ri nin qo run ma sı və 
bər pa sı sa hə sin də əmək daş lıq 
im kan la rı, o cüm lə dən Azər bay-

ca nın iş ğal dan azad olun muş 
əra zi lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı 
və bər pa sı im kan la rın dan söz 
açı lıb.

davamı səh. 3-də

“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki abidələr 
azərbaycanlıların kimliyidir”

İtaliyada keçirilən “Bərpa Həftəsi”ndə Ermənistanın mədəni irsimizə qarşı vandalizmi nümayiş olunub
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“Gəncəsənət” 
yaradıcı 
insanları bir 
araya gətirəcək

səh. 4

“Aşıq Ələsgərlə bağlı
dastan-rəvayətlər” kitabı

çapdan çıxıb

səh. 5

Lətif Kərimov 
dühası – 
xalçaçı rəssam, 
sənətşünas alim

səh. 7

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

“Gənclər savadlı, bilikli, eyni zamanda, 
milli mədəniyyətimizə yaxın olmalıdırlar” 

Pre zi dent İl ham Əli yev sent yab rın 7-də Fə rid Qa yı bo vu gənc lər 
və id man na zi ri tə yin olun ma sı ilə əla qə dar vi deofor mat da 
qə bul edib. 

Döv lət baş çı sı vurğulayıb ki, Azər bay can də yər lə ri, mil li də yər-
lə ri miz bi zim üçün əsas prin sip dir və gənc nə sil də bu ruh da, mil li 
ruh da, və tən pər vər lik ru hun da tər bi yə al ma lı dır. Gənc nə sil mən fi  
xa ri ci tə sir dən uzaq ol ma lı dır və bu na nail ol maq üçün tər bi yə 
iş lə ri apa rıl ma lı dır. Gənc lər mil li mə də niy yə ti mi zə ya xın ol ma lı-
dır lar. Bi zim mil li də yər lə ri mi zi dərk et mə li dir lər, on la rı ya şat ma lı-
dır lar və bu is ti qa mət də çox cid di iş apa rıl ma lı dır.

səh. 2

“Qarabağ” təyyarəsinin
azad səmada ilk uçuşu

Xə bər ve ril di yi ki mi, sent yab rın 5-də Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li-
ma nı na sər ni şin və yük təy ya rə lə ri nin sı naq rey si hə ya ta ke çi ri lib. 
“Azər bay can Ha va Yol la rı”na (AZAL) məx sus sər ni şin təy ya rə si – 
“Air bus A340-500” Ba kı Hey dər Əli yev Bey nəl xalq Ha va Li ma nın-
dan Fü zu li Bey nəl xalq Ha va Li ma nı na ilk rey si ye ri nə ye ti rib.

“Qa ra bağ” adı ve ril miş təy ya rə ha va yo lu nu 35 də qi qə yə qət 
edə rək Qa ra bağ tor pa ğın da kı ilk bey nəl xalq sta tus lu aero por ta 
enib. İlk rey sin sər ni şin lə ri me dia təm sil çi lə ri, blo ger lər, ic ti mai 
fəal lar olub.

səh. 4

Mədəniyyət naziri Britaniya Şurasının 
nümayəndələri ilə görüşüb

Mə də niy yət na zi ri Anar Kə ri mov Bri ta ni ya Şu ra sı nın Azər bay-
can da kı nü ma yən də li yi nin rəh bə ri Samr Şa hı öl kə miz də ki 
fəaliy yət müd də ti nin ba şa çat ma sı mü na si bə ti lə qə bul edib.

Bri ta ni ya Şu ra sı nın öl kə miz də mə də niy yət sa hə sin də hə ya ta 
ke çir di yi la yi hə lə ri yük sək qiy mət lən di rən na zir Azər bay ca nın bu 
əmək daş lı ğa önəm ver di yi ni və bir gə fəaliy yə tin Azər bay can və 
Bö yük Bri ta ni ya ara sın da dost luq əla qə lə ri nin möh kəm lən di ril-
mə si nə is ti qa mət lən di yi ni bil di rib.

səh. 3

VIII Qlobal Bakı Forumu
Təşkilat Komitəsinin toplantısı

Ni za mi Gən cə vi Bey nəl xalq Mər kə zi BMT-nin Baş As samb le-
ya sı çər çi və sin də XXI Ali Sə viy yə li hib rid top lan tı sı nı, həm çi nin 
VIII Qlo bal Ba kı Fo ru mu Təş ki lat Ko mi tə si nin üçün cü ic la sı nı 
təş kil edə cək.

Mər kəz dən bil di ri lib ki, “XXI əsr də sülh və sa bti lik nə de mək-
dir?” şüarı ilə ke çi ri lə cək Ali Sə viy yə li hib rid top lan tı da dün ya nı 
na ra hat edən sülh və təh lü kə siz lik, post pan de mi ya dö nə mi, Cə-
nu bi Qaf qaz re gionun da in ki şaf pers pek tiv lə ri, Əf qa nıs tan və Qər-
bi Bal kan öl kə lə ri ilə bağ lı və ziy yə ti mü za ki rə olu na caq.

səh. 2

Məktəblər açılır, amma...
2021-2022-ci dərs ilin də Azər bay can-
da bü tün təh sil müəs si sə lə rin də təd ri sin 
ənə nə vi şə kil də baş lan ma sı na qə rar 
ve ri lib. Am ma dərs lər 15 sent yabr – Bi lik 
Gü nün də de yil, bir həf tə son ra və ilk ola-
raq or ta mək təb lə rin ib ti dai si nif lə rin də 
baş la ya caq.

Bu ba rə də sent yab rın 7-də təh sil na zi ri 
Emin Əm rul la ye vin iş ti ra kı ilə ke çi ri lən bri-
fi nq də mə lu mat ve ri lib.

Təh sil na zi ri bil di rib ki, ümu mi təh sil müəs-
si sə lə ri nin I–IV si nifl  ə ri sent yab rın 22-dən 
ənə nə vi şə kil də təd ri sə baş la ya caq. Sent-
yab rın 29-dan isə ümu mi təh sil müəs si sə-
lə ri nin V– XI  si nifl  ə ri üz rə, elə cə də mək-
təb dən kə nar, pe şə, or ta ix ti sas və ali təh sil 
müəs si sə lə rin də təd ri sə ənə nə vi şə kil də 
start ve ri lə cək.

Na zi rin söz lə rin dən be lə mə lum olub ki, 
təd ri sin bir-iki həf tə gec baş la ma sı həm də 

bu müd dət də ko ro na vi ru sa qar şı vak si na-
si ya sa yı nın art ma sı na (o cüm lə dən təh sil 
iş çi lə ri ara sın da) əla və im kan ya rat maq la 
bağ lı dır. Emin Əm rul la yev bil di rib ki, təd ri-
sin gec baş la ma sı ilə əla qə dar ke çi ril mə yən 
dərs saat la rı təd ris ili ər zin də tə til gün lə ri he-
sa bı na bər pa olu na caq.

2021-2022-ci təd ris ilin də mək təb lər də 
bu fet lər və id man zal la rı mər hə lə li şə kil də 
açı la caq. İl kin ola raq böl gə mək təb lə rin də 
bu fet lə rin və id man zal la rı nın açıl ma sı nə-
zər də tu tu lur.

Bri fi nq də təh sil müəs si sə lə rin də COVİD-19 
əley hi nə gö rü lə cək təd bir lər dən də da nı şı-
lıb.

Bil di ri lib ki, ha zır da 169 min dən çox təh-
sil iş çi si vak sin olu nub, o cüm lə dən 138 
min nə fər vak si nin hər iki do za sı nı qə bul 
edib. La kin bu nun ümu mi lik də təh sil iş çi-
lə ri nin ne şə faizi ni təş kil et di yi də qiq ləş di-
ril mə yib.

“Öl kə də pan de mi ya hə lə də da vam edir. 
Vak si na si ya faiz lə ri art dıq ca və ziy yət yax-
şı ya doğ ru də yiş mə li dir. Han sı sa mək təb-
lər də və ya ali təh sil müəs si sə lə rin də yo-
lux ma sa yı ar ta bi lər və in di ki və ziy yət də bu 
qa çıl maz dır. Möv cud epi de miolo ji və ziy yət 
nə zə rə alı na raq məh dud qa pan ma la ra get-
mə yə məc bur ola bi lə rik”, – de yə na zir bil-
di rib. 

Ali təh sil müəs si sə lə rin də ənə nə vi təd ris-
lə bə ra bər mü ha zi rə lər dis tant şə kil də təş kil 
edi lə bi lər. Na zir de yib ki, pan de mi ya da vam 
et di yi üçün 50-60 nə fər lik audi to ri ya lar da 
mü ha zi rə lə rin ke çi ril mə si qay da la ra uy ğun 
de yil. Təh sil müəs si sə lə ri nin da xi li təd ris 
pla nı na uy ğun ola raq müəy yən dərs lər dis-
tant ke çi ri lə bi lər.

Onu da qeyd edək ki, sent yab rın 7-də 
2021-2022-ci dərs ilin də tə lə bə adı nı qa-
zan mış şəxs lə rin Təh sil Na zir li yi nin por tal.
edu.az plat for ma sın da on layn qey diy ya tı 
baş la nıb. Qey diy yat 20 sent yab ra dək da-
vam edə cək.

davamı səh. 2-də

Ölkəmizin turizm potensialı Moskvada 
sərgi-forumda təqdim olunur

İş ğal dan azad olun muş əra zi lə rin tu rizm po ten sialın dan sə-
mə rə li is ti fa də is ti qa mə tin də iş lər gö rü rük.

Azər bay can Tu rizm Bü ro su nun (ATB) baş ic ra çı di rek to ru Flo-
rian Zenqstş mid bu nu sent yab rın 7-də Mosk va da işə baş la yan 
“Отдых – Leisu re” bey nəl xalq sər gi və fo ru mun da çı xış edər kən 
bil di rib.

səh. 2

Ni za mi Gən cə vi 68 il lik 
bir ömür ya şa yıb. 
An caq onun qo yub 
get di yi mi ras nəin ki 68 

ilə, hət ta ara dan ke çən 880 
ilə də sığ mır. Ona gö rə də 
Ni za mi Gən cə vi bi zim daima 
müasi ri miz ol maq la ya na şı, 
bü tün za man la rın müasi ri 
ola raq qa la caq dır. 

Bu söz lə ri sent yab rın 3-də 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə 
Şir van şah lar sa ra yın da ke çi ri lən 
Ni za mi Gən cə vi ya ra dı cı lı ğı na 
həsr olun muş mu si qi li ədə bi-bə-
dii ge cə də Fon dun pre zi den ti 
Gü nay Əfən di ye va de yib.

“İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me-
mar lıq Qo ru ğu İda rə si, Ba kı 
Şə hər Mə də niy yət Baş İda rə si, 

Ba kı Xo reoq ra fi  ya Aka de mi ya-
sı nın dəs tə yi ilə ke çi ri lən təd bi rə 

rəs mi lər, ta nın mış mə də niy yət 
və in cə sə nət xa dim lə ri, öl kə-

miz də akk re di tə olun muş xa ri ci 
dip lo mat lar, elə cə də ötən həf tə 
Azər bay ca na sə fər et miş Türk 
Şu ra sı na üzv və mü şa hi də çi 
döv lət lə rin me dia nü ma yən də lə-
ri qa tı lıb.

Ni za mi Gən cə vi ir si nin işı ğı na 
top laş mış qo naq la rı sa lam la yan 
Gü nay Əfən di ye va qeyd edib 
ki, ötən il lər ər zin də da hi şairin 
ya ra dı cı lı ğı haq qın da yüz lər lə 
təd qi qat işi apa rı lıb, ki tab lar ya-
zı lıb. Əsr lər bir-bi ri ni əvəz edir. 
Si ya si-ic ti mai epo xa lar də yi şir. 
An caq bu gü nün özün də də ni-
za mi şü nas lıq ye ni-ye ni kəşfl  ər 
edir, ye ni fi  kir lər, ye ni mü la hi zə-
lər irə li sü rür.

davamı səh. 3-də

Nizami Gəncəvi irsinin işığında

Tar, kamança və qaval Dünya Musiqi Alətləri Muzeyində
To kioda Pa ra lim pi ya Oyun la rı 
za ma nı Ya po ni ya nın Ha ma-
mat su şə hə ri nə sə fər edən 
Azər bay can Mil li Pa ra lim pi ya 
Ko mi tə si nin əmək daş la rı bu ra-
da kı Dün ya Mu si qi Alət lə ri Mu-
ze yi nə Hey dər Əli yev Fon du nun 
hə diy yə si olan tar, ka man ça və 
qa val təq dim edib lər.

Mə ra sim də öl kə mi zin Ya po ni-
ya da kı sə fi r li yi nin bi rin ci ka ti bi 
Röv şən Cə fə rov, Mil li Pa ra lim-
pi ya Ko mi tə si nin əmək da şı Rü-
fət Ha cı lı, Azər bay can- Ya po ni ya 
Dost luq Mər kə zi nin səd ri Xə lil 
Kə lən tər iş ti rak edib lər.

Əv vəl cə qo naq la ra mu zey 
haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve ri lib. 
Qeyd olu nub ki, mu zey 1995-ci 
il də tə sis edi lib. Məq səd bu ra da 
top la nan dün ya xalq la rı nın qə dim 
və müasir mu si qi alət lə ri va si tə-
si lə zi ya rət çi lər də ay rı-ay rı xalq-
la rın mu si qi mə də niy yə ti ba rə də 
tə səv vür ya rat maq dır. Mu ze yin 
ya ra dıl ma sı na dün ya ca məş hur 
“Ya ma ha” piani no la rı nın Ha ma-
mat su şə hə rin də is teh sa lı da 
mü hüm tə sir gös tə rib. Bil di ri lib ki, 
mu zey də top lan mış çox say lı alət-
lər dün ya nın bir çox öl kə lə rin dən 
gə ti ri lib.

davamı səh. 8-də
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PrezidentİlhamƏliyevsentyabrın7-də
FəridFaziloğluQayıbovunAzərbay-
canRespublikasınıngənclərvəid-
mannaziritəyinedilməsihaqqında

sərəncamimzalayıb.

FəridQayıbov 2006-cı ildən 2017-ci ilə-
dəkAzərbaycanGimnastikaFederasiyası-
nınbaşkatibiolub.2017-ciilindekabrında
AvropaGimnastika İttifaqının (UEG,mən-
zil-qərargahıİsveçrəninLozannaşəhərində
yerləşir)prezidentiseçilib.
DövlətbaşçısıFəridQayıbovugənclərvə

idmannaziritəyinolunmasıiləəlaqədarvi-
deoformatda qəbul edib. FəridQayıbovun
uzun illər idman sahəsində fəaliyyət gös-
tərdiyinivəölkəmizinidmanictimaiyyətitə-
rəfindənyaxşı tanındığınıdeyənPrezident
İlhamƏliyevonungənclər və idmannazi-
ri vəzifəsində etimadı da doğruldacağına
əminolduğunubildirib.
Prezident vurğulayıb ki, bütövlükdə id-

man sahəsi Azərbaycanda sürətlə inkişaf
edibvəbugündünyamiqyasındaAzərbay-
can idman ölkəsi kimi tanınır. Beynəlxalq
yarışlarda idmançılarımız yüksək nəticələr
göstərirlər.Düzdür,Azərbaycanictimaiyyəti
bizim idman sahəsindəki qələbələrə öyrə-
şib və əgər biz hansısa nəticəni əldə edə
bilmiriksə, əlbəttə ki, məyus olur: “Ancaq
hamımızbilməliyikki,idmansahəsindərə-
qabətkifayətqədərgüclüdürvəbütövlükdə
son illərərzində idmansahəsindəgöstəri-
lənnəticələr,əlbəttə,qürurvericidir.İdman-
çılarımızDünya,Avropaoyunlarında,digər
beynəlxalqyarışlardabizisevindirirlər.Son
Yay Olimpiya Oyunlarında Rio Olimpiya
Oyunları iləmüqayisədəazmedal qazan-
saqda,yenədəhesabedirəmki,idmançı-
larımızyaxşınəticəgöstəriblər.Medalların
sayınagörəAzərbaycan33-cüyeri,Avropa
ölkələri arasında 20-ci, müsəlman ölkələri
arasındaisə4-cüyeritutub.Düzdür,idman-
çılarımızbudəfəqızılmedalqazanabilmə-
dilər,ammaonaçoxyaxınidilər.Ammaye-
nədədeyirəm,idmandaməğlubiyyətlərdə
olur,qələbələrdəolur”.
Dövlət başçısı bildirib ki, bu il paralim-

piyaçılarımız bizi çox sevindirib və böyük
məharət,peşəkarlıq, fədakarlıqgöstərərək
çoxlumedallar, o cümlədən qızılmedallar
qazanıblar.
Prezident qeyd edib ki, eyni zamanda

idman sahəsində buraxılan nöqsanlar da
ciddiaraşdırılmalıdır,cidditəhlilaparılma-
lıdır: “Xüsusilə Olimpiya Oyunlarına ha-
zırlıq dövründə bəzi federasiyalarda işlər
qeyri-qənaətbəxş olmuşdur və bütün fe-
derasiyalardamövcud olan vəziyyət ciddi
təhliledilməlidir.Deməli,məşqprosesinə,

təlim-məşqtoplanışlarınaxüsusidiqqətve-
rilməlidir.Onudanəzərəalmalıyıqki,son
OlimpiyaOyunlarındamedallar qazanmış
idmançılarımızbizim təcrübəli idmançılar-
dır. Demək olar ki, veteran idmançılardır.
Onlarınarasındagəncnəslinnümayəndə-
ləri yoxdur və bu, çox ciddi təhlil edilmə-
lidir. Necə ola bilər ki, nəsillər arasında
artıqbeləbirara,eləbilki,məsafəyara-
nır. Son illərdə bütün bölgələrdə idman
obyektlərinin tikintisigenişvüsətalmışdır,
təkcəbölgələrdə50-yəyaxın idman-olim-
piyakompleksimizfəaliyyətgöstərir.Onla-
rın fəaliyyəti ciddi təftiş edilməlidir, orada
məşqprosesinəsəviyyədədir,uşaqlar,ye-
niyetmələridmanbölmələrinəgəlirmi,gəl-
mirmi, idmanlaməşğulolmaqüçünşərait
nə dərəcədədir?Çünki biz, bu infrastruk-
turu,bukomplekslərioməqsədləyaratmı-
şıqki,həm idmanınkütləviliyiartsın,eyni
zamanda,peşəkaridmançılaryetişsin.Nə-
zərəalsaqki,TokioOlimpiyaOyunlarında
gənc idmançılar medallar qazana bilmə-
dilər,bu, çoxciddi təftişedilməlidir.Klub-
lardakıvəziyyətləbağlıtəhlilaparılmalıdır.
Yəni,biznəticəçıxarmalıyıq.Biz,əlbəttə,
qələbələrlə fəxr edə bilərik. Ancaq çatış-
mazlıqlar da var vəonlar aradanqaldırıl-
malıdır.Busahədəşəfafıqtamtəminedil-
məlidirvəbütünxoşagəlməzhallaraqarşı
ciddimübarizəaparılmalıdır”.
Dövlət başçısı əlavəedib ki, idman sa-

həsindətərbiyəməsələlərinədəçoxciddi
diqqətyetirməklazımdır.Bütövlükdəgənc-
lərimizin tərbiyə edilməsi prosesi diqqət
mərkəzində olmalıdır. “Azərbaycan də-
yərləri,milli dəyərlərimizbizimüçünəsas
prinsipdirvəgəncnəsildəburuhdatərbiyə
almalıdır,milliruhda,vətənpərvərlikruhun-
datərbiyəalmalıdır.Gəncnəsilmənfixarici
təsirdənuzaqolmalıdırvəbunanailolmaq

üçün tərbiyə işləri aparılmalıdır. Gənclər
savadlı, bilikli olmalıdırlar, eyni zamanda,
milli mədəniyyətimizə yaxın olmalıdırlar.
Bizim milli dəyərlərimizi dərk etməlidirlər,
onları yaşatmalıdırlar və bu istiqamətdə
çoxciddiişaparılmalıdır.Çünkiindikidün-
yadaqloballaşmaproseslərigedirvəbəzi
hallardaxaricidairələrgəncləriözləriüçün
əsas hədəf seçirlər. Yəni, gəncləri aldat-
maq, yoldan çıxarmaq üçün səylər gös-
tərilir.Bizbunugörürükvəəlbəttə,bunun
qarşısı alınmalıdır. Burada vətənpərvərlik
hissləriönplandaolmalıdır”,–deyəİlham
Əliyevqeydedib.
Prezident vurğulayıb ki, İkinci Qarabağ

müharibəsindəki parlaq tarixi Qələbəmiz
gənclərin tərbiyə işində əsas rol oynama-
lıdır: “44 günlük Vətən müharibəsinin hər
günü bizim üçün əzizdir, doğmadır. Vətən
uğrunda öz canlarından keçmiş şəhidlə-
rimizin əziz xatirəsi bizim üçün doğmadır,
bizim üçün müqəddəsdir və gənclər bu
nümunələr əsasında tərbiyə almalıdırlar.
Bizimgənclərartıqmüzəfərxalqınnüma-
yəndələrikimiböyüyəcəklər.Bununçoxbö-
yükmənəvi vəpsixolojimənası var.Uzun
illərAzərbaycan işğalaməruzqalmışölkə,
biz azərbaycanlılar isə düşmən tərəfindən
öz doğma torpağından didərgin salınmış
xalq kimi yaşamışıq, əzab-əziyyət içində
yaşamışıq, fiziki vəmənəvi əzablar içində
yaşamışıq.Bizbunasonqoyduq.Bundan
sonra müzəfər xalq kimi, qalib ölkə kimi,
qürurluinsanlarkimiəbədiyaşayacağıq.Bu
şanlı tarixi yaşatmaqüçün,qorumaqüçün
vəgəncləribununəsasında tərbiyəetmək
üçünsizinnazirliyinizinüzərinəböyükvəzi-
fələrdüşür.Mənəminəmki,sizbuməsuliy-
yətidərkedirsinizvəbuprinsiplərigündə-
lik fəaliyyətinizdə rəhbər tutaraq nazirliyin
fəaliyyətinitəşkiledəcəksiniz”.

“Gənclər savadlı, bilikli, eyni zamanda, 
milli mədəniyyətimizə yaxın olmalıdırlar”

DiniQurumlarlaİşüzrəDövlətKomitəsiABŞ-ınBeynəlxalq
DiniAzadlıqüzrəKomissiyasının(U.S.Commissiononİnter-
nationalReligiousFreedom–USCİRF)01.09.2021-ciiltarixli
“Məzarlıqlarındağıdılması”(“DestructionofCemetries”)adlı

arayışınınAzərbaycanlabağlıhissəsinədairbəyanatyayıb.

Bəyanatda deyilir: “Təəssüf
ki,çoxvaxtolduğukimi,buara-
yışda da real vəziyyəti əks et-
dirməyən, ermənilərin yaydıq-
ları yalan məlumatlara istinad
olunan, Azərbaycan tərəfinin
tarixi-dini,ocümlədənqəbirüstü
abidələrə olan həqiqi münasi-
bəti fonundasaxta iddialar irəli
sürülmüşdür”.
Bəyanatda bildirilir ki, Azər-

baycanın müstəqillik tarixində
heç bir məzarlığın və ya qəbi-
ristanlığın dağıdılması qeydə
alınmayıb: “44 günlük Vətən
müharibəsi müddətində belə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri
tərəfindən düşmənin mülki ob-
yektlərinə, habelə dini təyinatlı
binalarahərhansıhücuməmə-
liyyatı həyata keçirilməmişdir.
Bufaktıxaricijurnalistlərdədə-
fələrlətəsdiqləmişlər.
Arayışda azərbaycanlılara

məxsusməzarlarınvədigəryer-

lərindağıdılması,sonmüharibə
dövründə erməni hərbi qüvvə-
lərininTərtərrayonuərazisində
dəfn mərasimi zamanı qəsdən
qəbiristanlığa atəş açması, 4
nəfərin həlak olması, 4 nəfərin
yaralanması faktının “Human
Rights Watch” təşkilatı tərəfin-
dən təsdiq edildiyi vurğulansa
da, qəribədir ki, həmin məlu-
matlar“Azərbaycan”adlıyarım-
başlıq altında qeyd edilmişdir.
Bütünbudeyilənlərvəarayışda
“Ermənistan” yarımbaşlığının,
ümumiyyətlə, olmaması sözü-
gedən materialın nə dərəcədə
ermənipərəstvəqərəzlimahiy-
yətdaşıdığınıngöstəricisidir”.
Bəyanatda, həmçinin qeyd

olunur ki, sözügedən arayışda
Ermənistanın30iləyaxınmüd-
dətdə işğal altında saxladığı
BMT tərəfindən tanınan Azər-
baycanərazilərindəetniktəmiz-
ləməvəsoyqırımıhəyatakeçir-

məsi,Azərbaycantoponimlərini
erməniləşdirməsi, yüzlərlə ta-
rixi-mədəni abidələrlə yanaşı,
mövcud olan 60-dan çoxməs-
cidi, 200-ə yaxın ziyarətgahı
dağıtması və yarıuçuqməscid-
lərdə heyvan saxlamaqla dini
dəyərləri təhqir etməsi, eləcə
də Qafqaz Albaniyası mədəni
irsinəvəpravoslavkilsəsinəaid
olanxristianməbədlərindəsax-

talaşdırmaişlərigörərəkqriqor-
yanlaşdırması və ya dağıtması
qeydolunansənəddəözəksini
tapmayıb.
Vurğulanır ki, işğal dövründə

ümumilikdə 900-dən çox qəbi-
ristanlıq dağıdılıb, cəsədlər çı-
xarılıb, təhqirolunub,qəbirüstü
abidələrtalanedilib.Ermənistan
bütünbucinayətkarəməlləriilə
“MülkivəSiyasiHüquqlarhaq-

qındaBeynəlxalqPakt”,“Silahlı
münaqişəbaşverdikdəmədəni
dəyərlərin qorunması haqqın-
da” 1954-cü il Haaqa Konven-
siyası,“Arxeolojiirsinmühafizə-
si haqqında” 1992-ci il Avropa
Konvensiyası və “Ümumdünya
mədənivətəbiiirsinmühafizəsi
haqqında”UNESCO-nun1972-
ciilKonvensiyasıvəs.beynəl-
xalqnormavəstandartların tə-
ləblərinikobudsurətdəpozub.
Bəyanatda həmçinin diqqətə

çatdırılır ki, ölkəmizdə fəaliyyət
göstərən diplomatik korpus nü-
mayəndələriiləyanaşı,İCESCO,
Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti
Təşkilatı (TÜRKSOY), Türkdilli
Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası
BeynəlxalqTürkMədəniyyətivə
İrsiFondukimibeynəlxalqtəşki-
latlar,eləcədəxarici jurnalistlər
azadedilmişzonalardamissiya-

larınıhəyatakeçirərkənqəbiris-
tanlıqlara qarşı mənfur düşmə-
nintörətdiyivandalizmaktlarının
dünya ictimaiyyəti tərəfindən
pislənilməsi istiqamətində çağı-
rışlaretmişlər:“Təəssüfərolsun
ki, 30 illik işğal dövründə bəzi
aidiyyəti beynəlxalq qurumlar
məsələyə laqeyd münasibət
bəsləmiş, Azərbaycan tərəfinin
tələblərinə baxmayaraq, nüfuz-
lubeynəlxalqtəşkilatlar,ocüm-
lədən UNESCO tərəfindən bu
məsələlərlə bağlı faktaraşdırıcı
missiyagöndərilməmişdir”.
Dünyada vicdan azadlığı ilə

bağlı vəziyyəti təhlil etmək və
qiymətləndirmək kimi məsuliy-
yəti üzərinə götürmüş ABŞ-ın
Beynəlxalq Dini Azadlıq üzrə
Komissiyası sözügedən arayı-
şının Azərbaycanla bağlı his-
sənin qeyri-obyektiv və qərəzli
olduğunu vurğulayan Dövlət
Komitəsi gələcəkdəbusahədə
hazırlanan hesabatların daha
obyektiv və dürüst tərtib edil-
məsi üçün ABŞ-ın Beynəlxalq
DiniAzadlıq üzrə Komissiyası-
nıvədigərmüvafiqqurumlarını
əməkdaşlığadəvətedir.

Fərəh Əliyeva “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib
PrezidentAdministrasiyasıHumanitarsiyasət,diaspor,mul-
tikulturalizmvədiniməsələlərşöbəsininmüdiriFərəhŞir-
məmmədqızıƏliyevaAzərbaycanmədəniyyətinininkişafında
xidmətlərinəvədövlətqulluğundasəmərəlifəaliyyətinəgörə
“Şöhrət”ordeniilətəltifedilib.

PrezidentİlhamƏliyevsentyabrın6-dabununlabağlısərən-
camimzalayıb.
Sənətşünaslıq doktoru, professor Fərəh Əliyeva 1961-ci il

sentyabrın7-dəBakışəhərindəanadanolub.Azərbaycanmu-
siqitarixinədairkitablarınmüəllifidir.MədəniyyətNazirliyiİncə-
sənətşöbəsininmüdiri,2014–2018-ciillərdəAzərbaycanDövlət
Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru vəzifələrində
çalışıb.
ProfessorFərəhƏliyevanıyubileyivədövləttəltifimünasibə-

tilətəbrikedirik.

Bakı ilə Kiyev qardaşlaşır
BakıvəKiyevarasında“Qardaşlaşmışşəhərlər”statusuhaq-
qındasazişüzərindəsontamamlanmaişlərigedir.Bubarədə
KiyevŞəhərDövlətAdministrasiyasındanməlumatverilib.

Məlumatagörə,sazişikişəhərarasındaəlaqələriyenimüstə-
viyəçıxaracaq.1997-ciildəBakıiləKiyevarasındaəməkdaşlığa
dairsazişbağlanıb.İmzalanacaqyenisazişikişəhərarasında
ticarət,mədəniyyət,turizmsahələrindəəməkdaşlığıgücləndirə-
cək,yeniçağırışlaracavabverəcək.

VIII Qlobal Bakı Forumu Təşkilat 
Komitəsinin toplantısı keçiriləcək

NizamiGəncəviBeynəlxalqMərkəziBMT-ninBaşAssamble-
yasıçərçivəsindəXXIAliSəviyyəlihibridtoplantısını,həmçinin
VIIIQlobalBakıForumuTəşkilatKomitəsininüçüncüiclasını
təşkiledəcək.

Mərkəzin mətbuat xidmətin-
dən bildiriblər ki, “What Does
Peace and Stability Mean in
21stCentury?”(“XXIəsrdəsülh
vəsabitliknədeməkdir?”)şüarı
ilə keçiriləcək XXIAli Səviyyəli
hibrid toplantıda iştirakçılar –
Şimali Makedoniya Prezidenti
Stevo Pendarovski, BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansının ali
nümayəndəsi Migel Moratinos,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin həmsədri İsmayıl
Seragəldin, Robert F.Kenne-
di İnsan Hüquqları Fondunun
prezidenti Kerri Kennedi, Ərəb

DövlətləriLiqasınınsabiqBaşkatibiƏmrMusa,İsrailinsabiqxa-
riciişlərnaziriTzipiLivni,BelçikanınsabiqBaşnaziriİvLeterm,
XorvatiyanınsabiqPrezidentiKolindaQrabar-Kitaroviç,Amerika
XariciƏlaqələr İnstititununprezidentiSusanElliott, Latviyanın
sabiqPrezidenti VayraVike-Freyberqa, İngiltərənin sabiqBaş
naziriQordonBraun,BosniyavəHerseqovinanınPrezidentiŞe-
fikCaferoviç,XorvatiyanınsabiqPrezidenti İvoYosipoviç,Bol-
qarıstanınsabiqPrezidentiRosenPlevnelievvəbaşqalarıdün-
yanınarahatedənsülhvətəhlükəsizlik,postpandemiyadönəmi,
CənubiQafqazregionundainkişafperspektivləri,Əfqanıstanvə
QərbiBalkanölkələriiləbağlıvəziyyətimüzakirəedəcəklər.

Məktəblər açılır, amma...
əvvəli səh. 1-də
DövlətİmtahanMərkəzininsentyabrın4-dəelanetdiyialitəh-

silmüəssisələrinəyerləşdirməninnəticələrinəgörə,bu ilümu-
milikdə44861nəfər (o cümlədən6810 subbakalavr) ali təhsil
müəssisələrinəqəbul olunub.21856 (o cümlədən920subba-
kalavr)nəfərdövlətsifarişiəsasında,23005(ocümlədən5890
subbakalavr) nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil almaqhüququ
əldəedib.Ötənilənisbətənbuiltələbəolanlarınsayı2130nəfər
dahaçoxdur.
Məlumatdabildirilirki,Iixtisasqrupuüzrə13.2%,IIixtisasqru-

puüzrə14.59%, III ixtisasqrupuüzrə1.32%, IV ixtisasqrupu
üzrə9.87%,Vixtisasqrupuüzrəisə9.54%planyeriboşqalıb.
Sentyabrın6-dan10-dəkboşqalanplanyerlərinəixtisasseçimi
aparılır.
Imərhələdənsonratələbəqəbuluaparılan42alitəhsilmüəs-

sisəsinin 4-də plan yerləri 100%, 15 ali təhsil müəssisəsində
90%-dən,17ali təhsilmüəssisəsində isə80%-dənçoxdolub.
QəbulaparılanixtisaslarıxüsusiqabiliyyəttələbedənBakıXo-
reoqrafiyaAkademiyasıistisnaolmaqla,digəralitəhsilmüəssi-
sələrininplanyerləri75%-dənçoxdolub.

Qeyri-obyektiv və qərəzli
İşğal dövründə 900-dən çox qəbiristanlığın dağıdılması ABŞ-ın 

Beynəlxalq Dini Azadlıq üzrə Komissiyasının arayışında əksini tapmayıb

İ
şğaldanazadolunmuşəra-
zilərinturizmpotensialından
səmərəliistifadəistiqamətin-
dəişlərgörürük.

Azərbaycan Turizm Büro-
sunun (ATB) baş icraçı direk-
toru Florian Zenqstşmid bunu
sentyabrın 7-dəMoskvada işə
başlayan “Отдых – Leisure”
beynəlxalqsərgivəforumunda
“Show Must Go On: Turizmin
gələcəyi, səyahət tendensiya-
ları”mövzusunahəsrolunmuş
sessiyadaonlaynçıxışedərkən
bildirib.
FlorianZenqstşmidçıxışında

ATBtərəfindənpostpandemiya
dövründə turizm sənayesinin
bərpası istiqamətində müxtə-
lifyönümlü tədbirlərin həyata
keçirilməsi haqqında məlumat
verib.
O, yeni turizmməhsulları və

marşrutların inkişaf etdirilməsi,
turizm infrastrukturunun təkmil-

ləşdirilməsi, Naftalan şəhərinin
destinasiya brendinin yaradıl-
masıvəbuistiqamətdəaparılan
işlərbarədədanışıb.

Baş icraçı direktor həmçinin
ölkədə uğurlu vaksinasiya pro-
sesinəticəsindəartıq42ölkənin
vətəndaş və rezidentləri üçün

beynəlxalq sərhədlərin açıldı-
ğını, bunun da ölkədə turizm
sənayesinin bərpasına müsbət
təsirgöstərəcəyinibildirib.
Moskvada sentyabrın 9-dək

davamedəcək“Отдых–Leisure”
beynəlxalq sərgi və forumunda
21ölkətəmsilolunur.Forumçər-
çivəsindəölkəmizəhəsrolunmuş
“Azərbaycanın turizm imkanla-
rı və yeni marşrutların inkişafı”
mövzusundasessiyakeçiriləcək.
27-ci dəfə təşkil olunan fo-

rum-sərgidə Azərbaycan tərə-
findən “Azərbaycan Hava Yol-
ları” QSC (AZAL), Azərbaycan
Hotel Assosiasiyası, Naxçıvan
TurizmDepartamentininnüma-
yəndələri, eləcə də 11 yerli tu-
rizmşirkətiiştirakedir.

Ölkəmizin turizm potensialı Moskvada 
sərgi-forumda təqdim olunur



www.medeniyyet.az

№67 (1844)
8 sentyabr 2021 tədbir 3

Nizami Gəncəvi irsinin işığında
Şirvanşahlar sarayında şairin yaradıcılığına həsr olunmuş musiqili ədəbi-bədii gecə

əvvəli səh. 1-də
“İpək Yo lu nun üzə rin də yer

lə şən Gən cə də dün ya ya göz 
açan Ni za mi öm rü bo yu bu
ra da ya şa yıb ya ra dıb. Öz ya
ra dı cı lı ğı nı Gən cə nin sər və ti 
ki mi təq dim edir di. La kin ta rix 
sü but et di ki, onun ya ra dı cı lı
ğı yal nız Gən cə nin de yil, bü
tün Türk dün ya sı nın sər və ti dir. 

Ni za mi döv rün də Azər bay can
da ya ran mış döv lət lə rə Şir
van şah lar və El də giz lər ki mi 
türk sü la lə lə ri baş çı lıq edir di. 
Ni za mi Gən cə vi bir çox dil
lər bi lir di. O döv rün ənə nə vi 
poezi ya di li olan fars di lin də 
ya zır dı. An caq onun mə nə vi
poetik di li türk di li idi. Onun 
qıp çaq qı zı na, Afa qa olan mə
həb bə ti, bü tün Türk dün ya sı na 
olan mə həb bə tin ifa də si idi. 
Ni za mi Türk dün ya sı nın da hi 
sə nət ka rı idi”, – de yə Gü nay 
Əfən di ye va əla və edib.

Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə
ti və İr si Fon du nun pre zi den ti 
vur ğu la yıb ki, Ni za mi Gən cə vi 
ir si yal nız Azər bay can ədə biy
ya tı nın in ki şa fın da de yil, di gər 
in cə sə nət sa hə lə ri nin in ki şa fın
da da mü hüm rol oy na yıb: “Bir 
çox gör kəm li Azər bay can bəs
tə kar la rı öz ya ra dı cı lıq la rın da 

Ni za mi nin əsər lə ri nə mü ra ciət 
edib lər. Bu gün bu in ci lər dən bə
zi lə ri Bey nəl xalq Türk Mə də niy
yə ti və İr si Fon du nun hi ma yə si 
ilə ya ra dıl mış “Də də Qor qud” 
ka me ra or kest ri nin ifa sın da səs
lə nə cək. Biz or kest rin bə dii rəh
bə ri – Xalq ar tis ti, gör kəm li di ri jor 
Yal çın Adı gö zə lov la bir lik də bu 
yo la çı xa raq Türk dün ya sı nın 

zən gin mə də niy yə ti ni, in cə sə
nə ti ni və mu si qi xə zi nə si ni bü tün 
dün ya ya təb liğ et mə yi qar şı mı za 
məq səd qoy mu şuq. Si zi bu qə
dim mə kan da da hi Ni za mi nin, 
elə cə də öl məz bəs tə kar la rı mız 
Üze yir Ha cı bəy li nin, Qa ra Qa
ra ye vin, Fik rət Əmi ro vun sehr li 
sə nət dün ya sı na də vət edi rəm”.

Mə ra sim də çı xış edən mə də
niy yət na zi ri Anar Kə ri mov təd
bi rin təş ki lat çı la rı na tə şək kü rü nü 
bil di rə rək de yib: “Hə qi qə tən də, 
biz ha mı mız bu cür təd bir lə rin 
ke çi ril mə si üçün da rıx mı şıq. Be
lə bir für sə tin ya ra dıl ma sın da 
Bey nəl xalq Türk Mə də niy yə ti və 
İr si Fon du nun tə şəb bü sü təq di
rə la yiq dir. Bil di yi niz ki mi, 2021ci 
il öl kə rəh bər li yi tə rə fin dən “Ni
za mi ili” elan olun muş dur. Bu bir 
da ha Azər bay can da hi si, şairi, 
mü tə fək ki ri olan Ni za mi yə olan 
hör mə tin və döv lət tə rə fin dən 

onun ir si nə gös tə ri lən diq qə tin 
nü mu nə si dir. Bu ilin elan edil mə
si Ni za mi nin həm Azər bay can
da, həm də bey nəl xalq aləm də 
təb liğ edil mə si de mək dir. Ni za
mi nin uni kal lı ğı on dan iba rət dir 
ki, bu şəx siy yət Azər bay can dan 
– Gən cə dən kə na ra çıx ma sa 
da, onun əsər lə ri, fəl sə fi fi kir lə ri 
nəin ki Türk dün ya sı na, re giona, 

Ya xın Şər qə, hət ta bü tün dün
ya ya ya yıl dı, ör nək ol du, onun 
əsər lə rin də əks et dir di yi prin sip
lə rə, də yər lə rə is ti nad lar edil di. 
Tə sa dü fi de yil dir ki, Av ro pa nın 
apa rı cı ya zı çı la rı, şair lə ri onun 
əsər lə rin dən bəh rə lə nir di”.

Mə də niy yət na zi ri di gər aidiy
yə ti qu rum lar tə rə fin dən “Ni za
mi Gən cə vi İli” ilə bağ lı təd bir lər 
pla nı nın ha zır lan dı ğı nı söy lə yib. 
Bil di rib ki, bu il Ni za mi Gən cə
vi nin qə zəl lə ri nin çap olun ma sı, 
əsər lə ri nin ge niş şə kil də təb li ği, 
bey nəl xalq ədə biy yat fes ti va lı nın 
ke çi ril mə si, onun poema la rı əsa
sın da film lə rin çə kil mə si, növ bə ti 
Ba kı Bey nəl xalq Ki tab Sər gi
Yar mar ka sı nın da hi şairin yu bi
le yi nə həsr olun ma sı və baş qa 
sil si lə təd bir lər nə zər də tu tu lub. 
O, Ni za mi yə həsr olun muş mu
si qi li ədə bibə dii ge cə nin xü su si 
əhə miy yət da şı dı ğı nı vur ğu la yıb.

“Mə də niy yət Na zir li yi ola raq 
Türk dün ya sı nı təm sil edən 
qu rum lar la çox gö zəl əmək
daş lıq edi rik. Bu bi zim si ya sə
ti mi zin priori tet bir his sə si dir. 
Türk dün ya sın da müş tə rək olan 
şəx siy yət lə ri mi zin və adətənə
nə lə ri mi zin, ta ri xi mi zin təb liğ 
olun ma sı na nail olu ruq”, – de yə 
Anar Kə ri mov vur ğu la yıb.

Ge cə də da ha son ra Bey nəl
xalq Türk Mə də niy yə ti və İr si 
Fon du nun hi ma yə si ilə ya ra dıl
mış “Də də Qor qud” ka me ra or
kest ri nin kon sert proq ra mı təq
dim olu nub.

Xalq ar tis ti Yal çın Adı gö zə
lo vun di ri jor luq et di yi or kestr 
Azər bay ca nın da hi bəs tə kar la rı 
Üze yir Ha cı bəy li, Qa ra Qa ra
yev və Fik rət Əmi ro vun Ni za mi 
Gən cə vi ir sin dən bəh rə lə nə rək 
ya rat dıq la rı mu si qi lə ri ifa edib. 
Xalq ar tis ti Mir ca vad Ca va do
vun ud da mü şa yiəti ilə Xalq 
ar tis ti Nu rəd din Meh di xan lı 
Ni za mi nin qə zəl lə ri ni səs lən
di rib. Əmək dar ar tist Anar Şu
şa lı Ü.Ha cı bəy li nin “Sən siz” 
və “Sev gi li ca nan” ro mans la rı
nı oxu yub. Xalq ar tis ti Ka mil la 
Hü sey no va nın qu ru luş ver di yi 
xo reoq ra fik səh nə lər nü ma yiş 
olu nub.

əvvəli səh. 1-də
Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad 

Cə fər li Azər bay ca nın Er mə nis tan 
iş ğa lın dan azad olun muş əra zi lə
ri nə “Bö yük Qa yı dış”a ha zır lıq və 
mə də ni ir sin bər pa sı is ti qa mə tin
də gö rü lən iş lər haq qın da ge niş 
təq di mat la çı xış edib. O, Er mə
nis tan tə rə fin dən 30 il ər zin də 
iş ğal al tın da sax la nı lan əra zi lə ri
miz də ta rix və mə də niy yət abi də
lə ri nin da ğı dıl ma sı na, mə nim sə
nil mə si nə və van da liz mə mə ruz 
qal ma sı na, qey riqa nu ni ar xeolo ji 
qa zın tı la rın apa rıl ma sı na dair ət
raf ı mə lu mat ve rib, fo to fakt la rı 
təq dim edib. Həm çi nin Azər bay
can tə rə fin dən bər pa pro se si nə 
baş la nıl dı ğı, əra zi lə rin mi na lar
dan tə miz lən mə pro se si nin da
vam et di yi diq qə tə çat dı rı lıb.

A.Cə fər li vur ğu la yıb ki, post
konf ikt döv rün də da vam lı sül
hün və ri fa hın tam bər qə rar ol
ma sı məq sə di lə inf rast ruk tur və 
şə hər sal ma la yi hə lə ri hə ya ta 
ke çi ri lir. Bu nun mən ti qi da va mı 
ola raq Azər bay can tə rə fin dən 
BMTnin Si vi li za si ya lar Al yan sı 
ilə bir lik də “Mə də niy yət na mi nə 
sülh” kam pa ni ya sı na baş la nıl dı
ğı qeyd olu nub.

Döv lət Xid mə ti nin rəisi qeyd 
edib ki, Azər bay can tə rə fi bər
pa pro se si çər çi və sin də qar şı
lıq lı fay da lı tək lif ə rə açıq dır və 
bu is ti qa mət də İta li ya dan olan 
tə rəf daş la rın və şir kət lə rin bu 
pro se sə töh fə ver mə si ni müs bət 
qiy mət lən di rir.

Read Qa sı mov çı xı şın da İçə
ri şə hər də apa rı lan bər pa iş lə ri 

haq qın da, gə lə cək də açıl ma sı 
nə zər də tu tu lan uni kal mu zey 
la yi hə si nə dair mə lu mat ve rib.

Təd bir çər çi və sin də bey nəl
xalq bər pa sər gi si də təş kil olu
nub. Sər gi çər çi və sin də Azər
bay can nü ma yən də he yə ti İCE, 
As so res tauro, İta li ya Mil li Təd
qi qat Şu ra sı nın (CNR), ha be lə 
İBİX (abi də lə rin tə miz lən mə si), 
ENEL X (me mar lıq işıq lan dı rıl
ma sı), CO RES4N (abi də lə rin 
in ter ye ri nin bər pa sı üz rə) ki mi 
İta li ya nın ti kin ti və bər pa üz rə 
qa baq cıl şir kət lə ri nin nü ma yən
də lə ri ilə gö rüş lər ke çi rib.

***
Azər bay can nü ma yən də he

yə ti “Bər pa həf tə si – 2021” 
çər çi və sin də sent yab rın 3də 
Ma te ra şə hə rin də ke çi ri lən təd
bir də də iş ti rak edib. Tokşou 
for ma tın da təş kil olun muş təd
bir təş ki lat çı qu rum la rın so sial 
şə bə kə pro fil lə ri üzə rin dən can lı 
ya yım la nıb.

Tokşounun apa rı cı sı – İta li ya
nın Me mar lıq, İn cə sə nət və Şə
hər lə rin Bər pa sı As so siasi ya sı nın 
(As so res tauro) tex ni ki di rek to ru 
And rea Qri let to nü ma yən də he
yə ti nə  Azər bay ca nın iş ğal dan 
azad edil miş əra zi lə rin də yer lə
şən ta rixme mar lıq abi də lə ri nin 
və ziy yə ti, bər pa sa hə sin də iki öl
kə ara sın da əmək daş lıq im kan la
rı na dair sual lar ün van la yıb.

Azər bay ca nın İta li ya da kı sə fi ri 
Məm məd Əh məd za də Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin 2020ci ilin fev ra
lın da İta li ya ya döv lət sə fə ri za ma
nı iki öl kə ara sın da im za lan mış 

“Ço xöl çü lü st ra te ji tə rəf daş lı ğın 
güc lən di ril mə si nə dair Bir gə Bə
yan na mə”, st ra te ji əmək daş lı ğın 
in ki şa fı, elə cə də 44 gün lük Və tən 
mü ha ri bə si za ma nı İta li ya nın tut
du ğu əda lət li möv qe dən da nı şıb.

Sə fir Və tən mü ha ri bə sin dən 
dər hal son ra İta li ya dan Azər bay
ca na rəs mi nü ma yən də he yət
lə ri nin sə fər lə ri, iş ğal dan azad 
olun muş əra zi lər də ki bər pa və 
ye ni dən qur ma iş lə ri nə İta li ya 
şir kət lə ri nin cəlb olun ma sı im
kan la rı nın mü za ki rə si, iki öl kə 
ara sın da iq ti sa di əmək daş lı ğa 
dair hö ku mət lə ra ra sı ko mis si ya 
çər çi və sin də ke çi ril miş gö rüş lər 
haq qın da mə lu mat ve rib.

Döv lət Xid mə ti nin rəisi Azad 
Cə fər li “Bö yük Qa yı dış” pro se

sin dən, azad olun muş əra zi lər
də yer lə şən mə də ni sər vət lə rin 
Mə də niy yət Na zir li yi tə rə fin dən 
mo ni to rin qi və da ğı dıl ma, mə
nim sə nil mə və van dal lı ğa mə ruz 
qal ma və ziy yə ti nin öy rə nil mə si 
haq qın da söz açıb. Bil di rib ki, 
azər bay can lı məc bu ri köç kün lə
rin ye ni dən öz doğ ma şə hər və 
kənd lə ri nə ge ri dön mə si ta rix və 
mə də niy yət abi də lə ri nin, əc dad
la rı mı zın mi nil lər bo yun ca öz 
hə yat tər zi ni, hə yat fəl sə fə si ni 
və ba xı şı nı mad di ləş dir di yi ti ki
li lə rin bər pa sın dan baş la ya caq. 
Bu, bö yük bir irs, azər bay can
lı la rın kim li yi de mək dir. 30 il ər
zin də zə də lən miş hiss lər yal nız 
abi də lə ri mi zin ye ni dən bər pa sı, 
qə dim ya şa yış məs kən lə ri mi zin 
abad laş dı rıl ma sı yo lu ilə sa ğal
dı la bi lər. 

Vur ğu la nıb ki, azad olun muş 
əra zi lər 706sı döv lət qey diy ya
tın da ol maq la 2600dən çox abi
də, o cüm lə dən Azıx ma ğa ra sı, 
Xu da fə rin kör pü lə ri, Üzər lik tə pə 
qə dim ya şa yış məs kə ni ki mi 
mü hüm ta ri ximə də ni irs abi də
lə ri nin yer ləş di yi mə kan dır. Yal
nız inf rast ruk tu run və abi də lə rin 
bər pa sı va si tə si lə ri fa ha, yük sə
li şə, da vam lı in ki şa fa nail ol maq 
müm kün dür. A.Cə fər li bu kon
tekst də Azər bay can Hö ku mə ti 
tə rə fin dən BMTnin Si vi li za si ya
lar Al yan sı ilə bir lik də irə li sü rül
müş “Mə də niy yət na mi nə sülh” 
kam pa ni ya sı nı xa tır la dıb. Sül
hün mə də niy yə tin qo run ma sı və 
in ki şa fı üçün əsas şərt lən di ri ci 
amil ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

Son ra Read Qa sı mov “İçə ri
şə hər” qo ru ğu əra zi sin də apa rı
lan bər pa pro se si, nə zər də tu tu
lan la yi hə lər, ha be lə bu il qo ruq 
ilə Ma te ra Şə hər Bə lə diy yə si 
ara sın da dost luq və əmək daş lıq 
haq qın da pro to ko lun im za lan
ma sı və əmək daş lı ğın in ki şaf 
im kan la rı ba rə də mə lu mat ve
rib.

Azər bay can nü ma yən də he
yə ti nin çı xış la rı iş ğal dan azad 
edil miş əra zi lə ri miz də yer lə şən 
mə də ni ir si mi zə qar şı Er mə nis
tan tə rə fin dən tö rə dil miş van da
lizm akt la rı na dair vi deoma te
rial lar la mü şa yiət olu nub.

Təd bir də Ma te ra Şə hər Bə lə
diy yə si nin mə də niy yət mə sə lə
lə ri üz rə mü şa vi ri, Al ba ni ya və 
Li va nın nü ma yən də lə ri də çı xış 
edib lər.

Mədəniyyət naziri Britaniya Şurasının 
nümayəndələri ilə görüşüb

MədəniyyətnaziriAnarKərimovsentyabrın3-dəBritaniya
Şurasının(BritishCouncil)Azərbaycandakınümayəndəliyinin
rəhbəriSamrŞahıölkəmizdəkifəaliyyətmüddətininbaşaçat-
masımünasibətiləqəbuledib.

Gö rüş də mə də niy yət na zi ri nin müavi ni Sev da Məm mə də li
ye va, Mə də niy yət Na zir li yi Apa ra tı nın rəh bə ri Va sif Ey vaz za də, 
Bri ta ni ya Şu ra sı nın öl kə miz də ki ofi si nin rəh bə ri və zi fə si nə tə yin 
olun muş Fren sis Qar de nerTre xo və Bri ta ni ya Şu ra sı nın əmək
da şı Di la rə İb ra hi mo va iş ti rak edib.

Qo naq la rı sa lam la yan na zir Anar Kə ri mov ön cə Samr Şa hı 
İor da ni ya üz rə Bri ta ni ya Şu ra sı nın ofis rəh bə ri və Le vant Klas te
ri nin baş çı sı və zi fə si nə tə yin olun ma sı mü na si bə ti lə təb rik edib, 
ona ye ni və zi fə sin də uğur lar ar zu la yıb.

Bri ta ni ya Şu ra sı nın öl kə miz də mə də niy yət sa hə sin də hə ya ta 
ke çir di yi la yi hə lə ri yük sək qiy mət lən di rən na zir Azər bay ca nın bu 
əmək daş lı ğa önəm ver di yi ni və bir gə fəaliy yə tin Azər bay can və 
Bö yük Bri ta ni ya ara sın da dost luq əla qə lə ri nin möh kəm lən di ril
mə si nə is ti qa mət lən di yi ni bil di rib.

Sə mi mi qə bu la gö rə na zi rə min nət dar lı ğı nı ifa də edən Samr 
Şah Azər bay can da ça lış dı ğı müd dət də Bri ta ni ya Şu ra sı nın 
əmək daş la rı ilə bir gə gö rül müş iş lə ri məm nun luq la vur ğu la yıb, 
möv cud əla qə lə rin, sə mə rə li əmək daş lı ğın növ bə ti il lər də də 
uğur la da vam et di ri lə cə yi nə əmin li yi ni bil di rib, na zi rə və na zir li
yin kol lek ti vi nə uğur lar ar zu la yıb.

Gö rüş də həm çi nin Bri ta ni ya Şu ra sı nın öl kə miz üz rə nü ma
yən də li yi nin ye ni rəh bə ri ilə bir gə fəaliy yə tin uğur la hə ya ta ke
çi ri lə cə yi nə, əmək daş lı ğın da ha da ge niş lən di ri lə cə yi nə inam 
ifa də edi lib.

Gö rüş tə rəf ər ara sın da qar şı lıq lı ma raq do ğu ran di gər mə sə
lə lə rin mü za ki rə si ilə da vam edib.

Şirin Məlikova “Selvedge-2021” sərgisi 
çərçivəsində sessiyaya moderatorluq edib
AzərbaycanMilliXalçaMuzeyinindirektoru,İCOMAzərbay-
canMilliKomitəsininsədriŞirinMəlikova31avqust-5sent-
yabrtarixlərindəgerçəkləşən“Selvedge-2021”VirtualDünya
Satış-Sərgisiçərçivəsindətəşkilolunan“Yaradıcılıqgünü”
proqramınınsessiyasınamoderatorluqedib.

Xal ça Mu ze yin dən bil di ri lib ki, on layn ses si ya da Fin lan di ya
dan teks til üz rə rəs sam Ma ya Es ko, Hin dis tan dan teks til di
zay ne ri Şay vi ya Qup ta, ŞriLan ka nın “BA RE FOOT” di zayn və 
teks til evin dən Do mi nik San so ni, Mek si ka dan yer li to xu cu la ra və 
sə nət kar la ra dəs tək olan hü quq mü da fiəçi si Pat ris Pe ril li ma raq
lı təq di mat lar la çı xış edib lər.

Ş.Mə li ko va ses si ya da Azər bay can mə də niy yə ti nin sim vo lu, 
xal qı mı zın hə yat tər zin də əsas rol oy na yan xal ça sə nə ti haq
qın da mə lu mat ve rib. O, iş ti rak çı la ra mu ze yin ye ni la yi hə lə ri, 
ink lü ziv proq ram la rı, bo ya ma sə nə ti nin in ki şa fı və qə dim xal ça
to xu ma tex ni ka la rı nın dir çəl dil mə si is ti qa mə tin də fəaliy yə tin dən 
ət raf ı bəhs edib.

Son ra iz lə yi ci lər mu ze yin Bey nəl xalq əla qə lər və in no va si ya
lar şö bə si nin mü di ri Fi rah naz Mu sa ye va nın bə ləd çi li yi ilə Ba kı ya 
– dün ya nın ilk Xal ça Mu ze yi nə vir tual tu ra də vət olu nub lar. Xalq 
rəs sa mı El dar Mi ka yıl za də ilə onun ema lat xa na sın da on layn gö
rüş təş kil edi lib. Xal ça çı rəs sam öl kə miz də xal ça çı lıq ənə nə lə ri nin 
ya şa dıl ma sı, in ki şaf et di ril mə si haq qın da mə lu mat ve rib, həm çi
nin ye ni yun və ipək xal ça la rın to xun ma pro se si ni nü ma yiş et di rib.

 “Ya ra dı cı lıq gü nü” proq ra mın da Ye ni Ze lan di ya, HonqKonq, 
Ya po ni ya, Hin dis tan, Mi sir, Avst ri ya, Bö yük Bri ta ni ya, Ko lum bi
ya, Çi li, Mek si ka və Ka na da dan sə nət kar lar təm sil olu nub lar.

Qeyd edək ki, ge yim mə də niy yə ti nin və ya ra dı cı lı ğı nın bay ra
mı sa yı lan “Sel ved ge” sər gi sin də 75 öl kə dən 150dən çox sə
nət kar öz mil li mə də ni ir si ni, teks til ənə nə lə ri ni nü ma yiş et di rib.

Bakı Uşaq və Gənclər Teatrı 
qazi və şəhid ailələrinin qonağı olub

BakıUşaqvəGənclərTeatrınınkollektiviBakınınBuzovna
qəsəbəsindəkiSəhiyyəNazirliyiSanatorKurortReabilitasi-
yaMərkəzindəqazivəşəhidailələrininqonağıolub.Teatrın
aktyorlarıVətənmüharibəsişəhidlərininövladlarıüçünnağıl
qəhrəmanlarınıcanlandırıblar.

İl ha mə Əh mə do va və Rauf  
Hü seyn li nin apa rı cı ol duq la rı 
təd bir də teat rın akt ri sa sı Əf
ruz Əli ye va nın ifa sın da mu si
qi nöm rə lə ri, akt yor lar Tür kan 
Şah mar lı, Qur ban Əh mə dov, 
Gül nar Əli za də, Sə nan Fər zə
li yev, Rə hi mə Ab di no va, Rö yal 
Al lah ver di ye vin  ifa sın da səh
nə cik lər ma raq la qar şı la nıb.

Qeyd edək ki, Sə hiy yə Na zir li yi tə rə fin dən yük sək key fiy yət li 
ava dan lıq lar la tə min olu nan və təc rü bə li tib bi per so na lın ça lış dı ğı 
Sa na tor Ku rort Reabi li ta si ya Mər kə zi 14 no yabr 2020ci il ta ri xin
dən Bi rin civit se pre zi dent Meh ri ban xa nım Əli ye va nın tə şəb bü sü 
ilə Və tən mü ha ri bə si qa zi lə ri nin is ti fa də si nə ve ri lib.

“Oskar”a təqdim ediləcək filmlərin 
qəbuluna başlanılıb

AzərbaycanfilmlərininAmerikaKinoAkademiyasının“Oskar”
mükafatınatəqdimatıüzrəKomissiyanınnövbətiiclasıkeçirilib.

Bu ba rə də Azər bay can Res pub li ka sı Ki ne ma toq raf çı lar İt ti fa
qı nın (AR Kİ) mət buat xid mə tin dən mə lu mat ve ri lib.

AR Kİnin səd ri, Xalq ar tis ti, pro fes sor Şə fi qə Məm mə do va nın 
rəh bər lik et di yi və üzv lə rin ye ni lən di yi ko mis si ya nın ic la sın da qə bul 
olu nan qə ra ra əsa sən, 2020–2021ci il lər də çə kil miş film lər pro
dü ser lər tə rə fin dən 1 nüs xə DVD for ma tın da ko mis si ya ya təq dim 
olun ma lı dır. Film lər ko mis si ya ya sent yab rın 20dək qə bul olu nur.

“İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki abidələr 
azərbaycanlıların kimliyidir” 

İtaliyada keçirilən “Bərpa Həftəsi”ndə Ermənistanın mədəni irsimizə qarşı vandalizmi nümayiş olunub
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Zəfər yürüşünün qəhrəman yolçuları
İsmayıllıRegional
Mədəniyyətİdarəsi
QəbələDövlətRəsm
QalereyasındaII
Qarabağmühari
bəsişəhidiƏsəd
Zeynallınınxatirə
sinəhəsrolunmuş
“Qəhrəmanlıq
salnaməsi”başlığı
altındasərgitəşkil
edilib.

AğstafaRegionalMədəniyyət İdarəsiAğstafarayonMədəniy
yətMərkəzinintəşəbbüsüvəfilialəməkdaşlarınıniştirakıiləVə
tənmüharibəsininildönümüiləəlaqədar“Vətənmüharibəsindəki
Qələbəmiztarixinailiyyətimizdir”başlıqlıtədbirkeçirilib.

Xaçmaz Regional
Mədəniyyət İdarəsi
Quba rayon MKS
ninMərkəziKitabxa
nasınınəməkdaşları
və oxucuları Vətən
müharibəsinin ildö
nümü ərəfəsində
Quba rayon Şəhid
lər xiyabanını ziya
rət ediblər.MKSnin
Bağbanlıqəsəbəki
tabxanafilialınıntəş

kilatçılığıiləVətənmüharibəsişəhidiSeymurQocayevinevində
ailəsiiləgörüşkeçirilib.RayonunSusayqışlaqkəndkitabxanasın
daaçıqsəmaaltındaİkinciQarabağmüharibəsininildönümünə
həsrolunmuş“Zəfəryürüşü”adlıtədbirtəşkiledilib.

Ağcabədi Re
gional Mədəniyyət
İdarəsiAğcabədira
yonMKSninəmək
daşlarıVətənmüha
ribəsi şəhidiMirağa
Əliyevin məzarını
ziyarət ediblər. Ki
tabxana əməkdaş
ları daha sonra
şəhidin xatirəsinə
hazırlanmış bulağın
açılış mərasiminə

qatılıblar.
Hazırladı: N.MƏMMƏDLİ

Mədəniyyət müəssisələrinin rəngarəng tədbirləri

MasallıRegionalMədəniyyətİdarəsinin
rəisiBəxtiyarQılıncov,idarəninvəCəlilabad
rayonundafəaliyyətgöstərənmədəniy
yətmüəssisələriəməkdaşlarınıniştirakıilə
təmizlikabadlıqaksiyasıkeçirilib.İməcilik
tədbirlərirayonunGünəşlikəndindəkiXIX
əsrəaidkilsəninərazisindəaparılıb.

Masallı rayon Mərkəzi Kitabxanasında
Xalq artisti, görkəmli teatr və kino aktyoru
YaşarNurinin (19512012) anadan olması
nın70illiyiiləəlaqədartədbirkeçirilib.Kitab
xananındirektoruƏlhəddinNəzərovsənət
karınözünəməxsus koloriti ilə seçilən, lirik,
komik və dramatik rollarınməharətli ifaçısı
kimiyaddaşlardaizqoyduğunubildirib.
Sabirabad Regional Mədəniyyət İdarə

si Sabirabad rayon Mədəniyyət Mərkəzi
nin tabeliyindəki Yeni Güdəcühür qəsəbə
Klubicma mərkəzində “Tokio2020” Yay
ParalimpiyaOyunlarındapauerliftinqidman
növündə bürünc medal qazanan Pərvin
Məmmədovlagörüşkeçirilib.
BərdəRegionalMədəniyyətİdarəsiBərdə

rayonMKSninHüseynbəyli kənd kitabxa
nafilialı“Bacarıqlıəllər”layihəsiçərçivəsin
dəkitabxananınoxucusuNazlıVəlizadənin
rəsm işlərindən ibarət “Qızıl əllər” adlı vi
deoçarxhazırlayıb.
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi

QubarayonMKSninQorxmazobakəndvə
Qonaqkənd qəsəbə kitabxana filiallarının
əməkdaşları tərəfindən açıq səma altında
“mütaliəgünü”təşkiledilib.
Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi

Göygöl rayonuüzrənümayəndəliyin təşki
latçılığıiləGöygölMKSninS.Vurğunadına
MərkəziKitabxanasınınoxuzalında“Rəsm
çəkməyi öyrənək” adlı məşğələ keçirilib.

MKSnintərtibatçırəssamıXanlarNəzərəli
yevuşaqlararəsmçəkməküçünlazımolan
ləvazimatlardan düzgün istifadə etmək və
sənətinilksirlərihaqqındaməlumatverib.
AğdaşRegionalMədəniyyət İdarəsiZər

dab rayon MKSnin Gəndəbil kənd kitab
xana filialının əməkdaşları poçt şöbəsinin
işçilərinə vəabonentlərə səyyar kitabxana
xidmətigöstəriblər.
GəncəRegionalMədəniyyətİdarəsininrəisi

VasifCənnətovuntəşəbbüsüiləGəncəşəhə
rindəyaşayıbyaradan rəssamvədekorativ
tətbiqi sənət ustalarının bir qrupu ilə görüş

keçirilib. Görüşdə Gəncə şəhərindən millət
vəkiliMüşfiqCəfərov,Gəncəİctimaiİştirakçı
lıqMəclisiidarəheyətininüzvləri,“Cavadxan”
TarixMədəniyyət Fondunun vitseprezidenti
MüzadilHəsənovvəbaşqalarıiştirakediblər.

Biləsuvar Regional Mədəniyyət İdarəsi
Salyan rayon Mədəniyyət Mərkəzinin No
xudlu kənd Sənətkarlıq evindəAşıqƏləs
gərin 200 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbir
keçirilib.
Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsi

Ağcabədi rayon Mərkəzi Kitabxanasında
“Ulu öndərin siyasi irsi daim öyrənilməli
dir”mövzusundadəyirmimasatəşkiledilib.
Tədbir çərçivəsindəümummilli liderin xati
rəsinəhəsrolunmuşsərgiyəbaxışkeçirilib.
ŞəkiRegionalMədəniyyətİdarəsiBalakən

rayonMKSninQaysakəndkitabxanafilialı
kənddəkiuşaqbağçasında“nağılsaatı”təş
kil edib.MKSninQullar kənd kitabxana fi
lialında isə sazsöz ustadı Aşıq Ələsgərin
200illikyubileyimünasibətilə“Ələsgəroca
ğı”adlı“mütaliəsaatı”təşkilolunub.

Xəbərverildiyiki
mi,sentyabrın5də
FüzuliBeynəlxalq
HavaLimanınasər

nişinvəyüktəyyarələrinin
sınaqreysihəyatakeçi
rilib.“AzərbaycanHava
Yolları”na(AZAL)məxsus
sərnişintəyyarəsi–“Airbus
A340500”BakıHeydər
ƏliyevBeynəlxalqHava
LimanındanFüzuliBey
nəlxalqHavaLimanınailk
reysiyerinəyetirib.

“Qarabağ” adı verilmiş təy
yarəhavayolunu35dəqiqəyə
qətedərəkQarabağtorpağın
dakı ilk beynəlxalq statuslu
aeroportaenib. İlk reysinsər
nişinlərimediatəmsilçiləri,blo
gerlər,ictimaifəallarolub.
Bundan əlavə, Azərbayca

nın “Silk Way” aviaşirkətinə
məxsus ən böyük yük təyya
rələrindən olan “Boeing 747
400” tipli hava gəmisi də hə
min gün Füzuli aeroportuna
eniş icra edib. Bu təyyarə ilə
Qarabağa ilk dəfə hava yolu
vasitəsiləyüklərçatdırılıb.
Füzuli Beynəlxalq Hava Li

manındauzunluğu3000metr,
eni 60 metr olan uçuşenmə
zolağı istismara verilib.Uçuş
enməzolağıBeynəlxalqMülki
Aviasiya Təşkilatının (İCAO)
bütüntələblərinəuyğunolaraq
uçuşlarıntəhlükəsizliyinitəmin
etmək üçün instrumental en
mə və naviqasiya sistemləri,
işıqtexniki, ilkin və ikinci ra
diolokasiya sistemləri ilə tam

təchiz olunub.Bu, hava lima
nına istənilən tip təyyarələrin
qəbul edilməsinə imkan verə
cək. Perronun sahəsi 60 min
kvadratmetrtəşkiledir.
Avtomatlaşdırılmış sistem

lərlə təchizolunmuşHavahə
rəkətini idarəetmə (HHİ)qüllə
sinintikintisibaşaçatıb.Bunun
sayəsində Füzuli hava limanı
na İCAO və Beynəlxalq Hava
Nəqliyyatı Assosiasiyasının
(İATA) standartlarına müvafiq
qaydada uçuşların başlanma
sı mümkün olacaq. Aeronavi
qasiya sisteminə və işğaldan
azadedilmişərazilərüzərindən
uçuşlaratamnəzarətitəminet
məküçünyenibeynəlxalqha
vayollarıtətbiqolunur.
Aerovağzal kompleksinin

elektrik enerjisi ilə təmin edil
məsi üçün nəzərdə tutulan
əsastransformatoryarımstan
siyalarıvəelektrikötürücüxət
ləridəhazırdır.Qazanxanavə
digərköməkçibinalarıntikintisi
başaçatıb.Sentyabrınsonun
da istifadəyə verilməsi plan

laşdırılansərnişinterminalının
qarşısında150avtomobilüçün
nəzərdətutulandayanacaqin
şa edilib. Füzuli Beynəlxalq
HavaLimanını“Zəfəryolu”və
Şuşaşəhərinəaparanmagist
ralyoliləbirləşdirənavtomobil
yolununtikintisidavametdirilir.

Füzuli Beynəlxalq Hava Li
manıüzrəlayihəmeneceriSə
limAkbaybildiribki,bu,onlar
üçün həm çox çətin, həm də
çox asan bir layihə oldu: “Nə
üçünçoxçətinoldu?Biz layi
həyə ilk başlayanda burada

heç nə – elektrik, su yox idi,
hər yerdə minalar vardı.Am
ma güclü Azərbaycan dövləti
qısa bir zamanda bizə tikinti
üçün lazım olan bütün şəraiti
yaratdı. Ərazi minalardan tə
mizləndi, elektrik təchizatı tə
minolunduvəbizdəçalışma
ğabaşladıq.Bulayihənəüçün
çoxasanidi?Çünkibulayihə
dəçalışan1000əqədərinsan
ürəkdən,bulayihəninönəmini
bilərək işlədilər. Biz heç vaxt
buradaişləyəninsanlara“yax
şıişləyin”,“tezişləyin”deməyə
ehtiyacduymadıq.Layihədöv
ründə bura Türkiyə və digər
ölkələrdə hava limanlarında
işləmiş, təcrübəsi olan mütə
xəssisləri dəvət etdik.Burada
12Türkiyəşirkətiçalışdı.Tür
kiyədən, Rusiyadan, Çindən,

ABŞdan, Almaniyadan, İtali
yadan, İspaniyadan, Finlandi
yadan beynəlxalq standartla
rauyğuntikintimateriallarıvə
aeroportavadanlıqlarıgətirildi.
Sentyabrın sonuna layihəni
yekunlaşdıracağıq”.

“Səhnədən səngərə” layihəsində 
daha bir təqdimat: şəhid Mehman Əliyev

MədəniyyətNazirliyininVətənmüharibəsindəhəlakolmuşmədəniy
yətişçilərindənbəhsedən“Səhnədənsəngərə”layihəsinindahabir
videomaterialıyayımlanıb.LayihəninnövbətiburaxılışıTərtərrayo
nundanmülkişəhidMehmanSovetoğluƏliyevinəzizxatirəsinəhəsr
olunub.

Tərtər şəhər
Uşaqmusiqiməktə
bininqarmonmüəl
limiMehmanƏliyev
Vətən müharibəsi
nin başlanmasının
ertəsigünü2020ci
il sentyabrın 28də
hərbi xidmətə kö
nüllüyazılmağage
dərkən düşmənin

şəhərəatdığımərmininpartlamasınəticəsindəhəyatınıitirib.
44günlükVətənmüharibəsi zamanıErmənistansilahlı qüvvələrinin

döyüşbölgəsindənkənardayerləşənyaşayışməntəqələriniatəşə tut
masınəticəsindəyüzəyaxınmülkişəxsşəhidolub.
1977ci ilsentyabrın4dəanadanolanMehmanƏliyev1991ci ildə

TərtərrayonUşaqmusiqiməktəbini,1996cıildəÜ.HacıbəyliadınaAğ
damMusiqiTexnikumunuqarmonixtisasıüzrəbitirib.Çalışdığıməktəb
dəsənətinsirlərinihəvəsləuşaqlaraöyrədirdi.
Ailəliidi,üçövladı(biroğlan,ikiqız)qalıb.
VideomaterialdaMehmanƏliyevinövladları,doğmaları,musiqimək

təbindəki işyoldaşlarıonunhaqqındaxatirələrinibölüşüb,şəhidinna
kamarzularınıdiləgətiriblər.
“Səhnədən səngərə” layihəsinin yeni buraxılışını bu linkdə izləmək

mümkündür:https://youtu.be/FLZLMf13HyM

“Gəncəsənət” yaradıcı insanları bir araya gətirəcək
1718sentyabrtarixlərindəGəncəşəhərindəkiFilarmoniyabağıvə
UrbanMərkəzində“Gəncəsənət”adlıyaradıcılıqsərgiyarmarkası
təşkilolunacaq.

SərgiyarmarkaGəncəŞəhərİcraHakimiyyəti,GəncəRegionalMə
dəniyyətİdarəsivəGəncəİctimaiİştirakçılıqMəclisininbirgətəşkilatçı
lığıiləgerçəkləşəcək.
Sərgiyarmarkanınməqsədisakinlərarasındasənətkarlıqvəincəsə

nətəmarağınartırılması,sənətnövlərininyaşadılmasıvəinkişafı,alıcı
vəsənətkararasındakörpününqurulması, eləcədəşəhərinmədəni
həyatınarəngqatmaqdır.
LayihədəGəncəşəhərivəqərbregionundayaşayan,incəsənətinis

tənilənnövləriiləməşğulolanpeşəkarvəhəvəskarinsanlarözəlişləri
iləiştirakedəbilər.

“Qarabağ”ın azad səmada uçuşu
AZAL-ın təyyarəsi Füzuli aeroportuna ilk reysi həyata keçirib

Bölgələrdən xəbərlər

“Azərbaycan dili və müasir dilçilik” mövzusunda elmi konfrans
BiləsuvarRegionalMədəniyyətİda
rəsininəhatəetdiyiNeftçalarayon
HeydərƏliyevMərkəzinintəşkilatçılığı
ilə“AZLİNG2021–Azərbaycandilivə
müasirdilçilik:problemlər,perspektivlər
vəçağırışlar”mövzusundabeynəlxalq
onlaynelmikonfranskeçirilib.

KonfransdaçıxışedənMilliMəclisinde
putatı, Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı və
AMEANəsimiadınaDilçilikİnstitutunundi
rektoru,akademikMöhsünNağısoylumüa
sir dünya dilçilik elminin inkişafı fonunda
doğmaanadilinintədqiqinəverdikləritöhfə
lərəgörəelmxadimlərinətəşəkkürediblər.
Sonra konfransa fəxri qonaq qismində

qatılan Pekin Xarici Dillər Universitetinin

Asiya fakültəsiTürkdilikafedrasınınmü
diri, türkşünasqorqudşünas, professor
LyuGao,DövlətDilKomissiyasıyanında
Monitorinq Mərkəzinin direktoru, profes
sor Sevinc Əliyeva və Xəzər Universite
tinin təsisçisi, professor Hamlet İsaxanlı
çıxışediblər.
Virtual konfransda AMEAnın Dilçilik,

Ədəbiyyat, Şərqşünaslıq institutları, BDU,
Təhsil İnstitutu, Prezident yanında Dövlət
İdarəçilikAkademiyası,ADU,BakıAvrasi
yaUniversiteti,PekinXariciDillərUniversi
tetivəAvstraliyanınSvinbörmTexnologiya
Universitetindənalimvəgənctədqiqatçıla
rınümumilikdə21məruzəsidinlənilib.
Konfransın növbəti ildə də keçirilməsi

qəraraalınıb.

1993cüilinaprelindəKəlbə
cərrayonununişğalızamanı
Başlıbelkəndininerməni
lərtərəfindəngüllələnən12
sakininəməxsusmeyitlərin
qalıqlarımüvafiqmüayinə
aparıldıqdansonrasentyab
rın3dəəvvəlkiyerdəayrıayrı
qəbirlərdətorpağatapşırılıb.

Qeydedəkki,AzərbaycanBaş
Prokurorluğununmətbuatxidmə
tinin 26 aprel 2021ci il tarixdə
yaydığı məlumatda bildirilir ki, 3
aprel1993cüiltarixdəErmənis
tansilahlıqüvvələriBaşlıbelkən
dinəsilahlıhücumedərəkkütləvi

surətdəkəndsakinlərinəməxsus
evləri qarət edib və yandırıblar.
Kənditərkedəbilməyən62nəfər
təxminən3kmaralıda,kəndinən
hündürhissəsindəyerləşən“Port
da”adlanandağrelyefiərazidəki
təbii mağaralara sığınıb. Onlar
dan 48 nəfər Başlıbel, 1 nəfər
Taxtabaşıkənd,4nəfərLaçınra
yonsakini,9nəfərisəkəndimü
dafiəedənhərbiqulluqçuolub.
Ermənisilahlıdəstələri18aprel

1993cüiltarixdəonlarınsığındı
ğı yerləri axtararaq aşkar edib,
köməksizvəziyyətdəqalmışmül
kişəxsləringizləndiyimağaraları
atəşətutmağabaşlayıb.Nəticədə

12nəfər(1nəfər12yaşlı,1nəfər
16yaşlıyeniyetmə,4qadın,6ki
şi)öldürülüb.Hücumnəticəsində
14nəfərgirovgötürülüb.Həmin
şəxslər sonradan girovluqdan
azadedilsələrdə,onlardan9nə
fəri aldıqları mənəvi və psixoloji
sarsıntılardanvəfatediblər.
İstintaq materialları ilə həm

çininmüəyyənedilibki,erməni
quldurlarından qaçaraq digər
mağaralardagizlənən36şəxs
dən 7 nəfəri də mühasirə şə
raitində aldıqları xəsarətlərdən
Kəlbəcər rayonunun müxtəlif
kəndlərindədünyasınıdəyişib.
Sağ qalmış Başlıbel kənd sa

kinlərisonrakıtarixlərdəikiqrupa
bölünməklə müxtəlif mağaralar
dagizlənib,həyatlarıüçünyaran
mış təhlükələrəbaxmayaraq,12
may1993cüildəgecəsaatların
dahəmyerlilərininqətləyetirildiyi
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Za man və mə kan an la-

yış la rı na hökm oxu ya raq 
in san la rın qəl bin də əbə di 
yer tu tan sə nət kar lar dan 

bi ri idi Ya şar Nu ri. Bu fakt Xalq 
ar tis ti, müx tə lif səp ki li rol la-
rın ma hir ifa çı sı Ya şar Nu ri-
nin ana dan ol ma sı nın 70-ci 
il dö nü mü mü na si bə ti lə mə za rı 
ba şın da di lə gə lən xa ti rə lər də 
və sə nət ka ra al qış da bir da ha 
təs diq lən miş ol du...

Sent yab rın 6-da Azər bay can 
Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın, sə nət-

ka rın uzun il lər ça lış dı ğı, ikin ci evi 
he sab et di yi Aka de mik Mil li Dram 
Teat rı kol lek ti vi nin üzv lə ri, teatr se-
vər lər  gör kəm li akt yo run II Fəx ri 
xi ya ban da mə za rı nı zi ya rət et di-
lər.

Mil li teatr və ki no sə nə ti mi zin in-
ki şa fın da özü nə məx sus ye ri olan 

Ya şar Nu ri nin ob ra zı sə nət dost la-
rı nın, vax ti lə bir səh nə ni bö lüş dü-
yü həm kar la rı nın xa ti rə si işı ğın da 
ye ni dən xa tır lan dı.

Teatr Xa dim lə ri İt ti fa qı nın sədr 
müavi ni, Xalq ar tis ti Ha cı İs ma yı-
lov Ya şar Nu ri nin xa ti rə si nin hər 
kə sin qəl bin də əbə di qa la ca ğı nı, 
onun daim be lə sev gi və rəğ bət-
lə yad edi lə cə yi ni de di. Akt yo run 
dil lər əz bə ri olan rol la rı, teatr səh-
nə sin də, ki noek ran da hə yat ver-

di yi ob raz la rı sa yə sin də ne çə-ne-
çə onil lik lər ad la ya caq sə nət kar 
öm rü nə nə zər sa lan Ha cı İs ma-
yı lov onun la bağ lı xa ti rə lə ri ni di-
lə gə tir di, il lər ön cə yə qa yı da raq 
tə rəf-mü qa bi li ol du ğu səh nə nü-
mu nə lə rin dən, hər bi ri nə özü nə-
məx sus yo zum qat dı ğı rol la rın-
dan da nış dı. 

Xalq ar tis ti Ra fi q Əzi mov hə lə 
uşaq lıq dan teatr da ye ti şən, sə-
nə tin xır da lıq la rı nı er kən yaş la-
rın dan mə nim sə yən və onu ila hi 
ver gi si olan is te da dı  ilə ci la la yan 
Ya şar Nu ri sə nə ti nin əl çat maz ol-
du ğu na diq qət çək di. Bil dir di ki, 
Ya şar fi t rə tən akt yor idi və o, səh-
nə yə çıx dı ğı an dan, heç bir kəl-
mə söz de mə dən də ta ma şa çı ilə 
sir li- sehr li dialo qa gi rir, on la rı ram 
edir di.

Akt yo run sə nət dos tu, Xalq ar-
tis ti Nu rəd din Meh di xan lı isə sə-
nə tə, sə nət ka ra xü su sən bu ağır 
mə qam da, pan de mi ya nın teatr, 
səh nə adam la rı nı küs dür dü yü, 
ruh düş kün lü yü nə sal dı ğı za-
man da diq qə tin va cib ol du ğu nu 
de di. Bu mə na da yu bil ya rın xalq 
tə rə fi n dən daim sev gi, rəğ bət lə 

xa tır lan ma sın dan məm nun lu ğu-
nu ifa də et di. Akt yor həm kar la-
rı na Ya şar Nu ri sə nət kar lı ğın da, 
onun ki mi teatr, səh nə işı ğın da 
ya şa ma ğı ar zu la dı. On la rı həm-
rəy ol ma ğa ça ğır dı, bu mü rək-
kəb dö nəm dən yal nız bir-bi ri nə 
diq qət və qay ğı sa yə sin də çıx-
ma ğın müm kün lü yü nü vur ğu la-
dı. Bil dir di ki, Ya şar Nu ri ki mi bö-
yük sə nət kar lar xal qın qəl bin də 
əbə di ya şa ya caq. 

Xalq ar tis ti Əli Nur isə tə lə bə lik, 
gənc lik il lə ri nə qa yı da raq sə nət-
kar la bağ lı köv rək xa ti rə lə ri ni da-
nış dı. Bil dir di ki, o, müəl lim lə ri nin 
“Sən bö yük sə nət kar ola caq san” 
tə yi ni nin əbəs ol ma dı ğı nı ilk rol-
la rın da sü but et di. Zəh mə ti ilə is-
te da dı nı, teat ra sev gi si ilə hə ya ta 
bağ lı lı ğı nı bir ara ya gə ti rən sə nət-
kar məhz bu na gö rə əbə di ya şar lıq 
qa za nıb.

Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
di rek tor müavi ni Ha cı ba ba Məm-
mə dov isə sə nət ka rın yu bi ley 
təd bi ri nin plan laş dı rıl dı ğı nı, la-
kin pan de mi ya sə bə bin dən tə xi rə 
düş dü yü nü və teat rın zən gin ta ri-
xin də Ya şar Nu ri im za sı nın daim 
eh ti ram la xa tır la na ca ğı nı bil dir di.

Son ra sə nət ka rın hə yat yol da şı 
Rə hi mə Nu ri ye va Ya şar Nu ri işı-
ğı na top la şan la ra tə şək kür et di, 
onun daim xal qın, sə nət se vər lə rin 
qəl bin də ya şa ya ca ğı na inan dı ğı nı 
de di. Bil dir di ki, sə nət ka ra diq qət, 
onun xa ti rə si nə eh ti ram elə xal qa, 
teat ra, in san lı ğa sev gi dir.  

HƏMİDƏ

Bi zim bə zi teatr adam la rı öz lə ri ni 
tə zə-tə zə postd ra ma tik sö zü nə, 
yə ni az mətn, çox hə rə kət teat rı 
mü la hi zə si nə öy rəş dir miş di lər 

ki, bir “post” da bu yan dan zü hur 
edib, bü tün mi zan-tə rə zi ni poz du. 
Hər çənd il ya rım dan çox dur bü tün 
dün ya nı cən gin də sax la yan, bü tün 
hə ya ti va cib nəs nə lə ri ələ yin dən 
ke çi rib ko ro na vi rus pan de mi ya sı-
nın nə vaxt bi tə cə yi ni və ger çək dən 
post pan de mi ya döv rü nün nə vaxt 
baş la ya ca ğı nı kim sə bil mir. 

Bu bə şə ri bə la nın ya ra dı cı lıq sə na-
ye si nə vur du ğu zi yan dan, xü su sən 
teat rın ba şı na aç dı ğı hoq qa lar dan da-
nı şıb ba şağ rı sı ver mə yə cə yəm. Məş-
hur fi lm də de yil di yi ki mi, “Sə nə əj da ha 
la zım dı?”. Yox, mə sə lən, mə nə sa də-
cə, teatr la zım dı. İs tər aka de mik sə viy-
yə də, dəb də bə li sa lon lar da de ko ra si-
ya-səh nə tər ti ba tı ilə ol sun, is tər sə də 
kü çə də, açıq ha va da per for mans de di-
yi miz nü ma yiş. Əsas odur ta ma şa gös-
tər, sə nət gös tər. 

Gi ley do lu ta ma şa çı mo no lo qu nu is-
tə ni lən qə dər uzat maq da olar dı. Am ma 
ya zı-ta ma şa mı zın ha ki mi-müt lə qi, da ha 
doğ ru su, oxu nuş-məş qi mi zin müş tə rək 
re jis sor la rı “im kan” ver mir lər... 

Na miq Ağa yev və Mi ka yıl Mi ka yı lov. 
Hər iki si ma raq lı və zövq lü re jis sor lar-
dır. Ənə nə vi komp leks lər dən də çox dan 
arı nıb lar. Ona gö rə də möv zu ya kə nar-
dan, bir az da cə sa rət li ba xa bi lir lər. Ən 
əsa sı isə, öz lə ri nə, da ha doğ ru su, həm-
kar la rı na,  tən qi di ya na şa bi lir lər.

İlk oxu nuş dan ön cə nə zə ri mər hə lə-
yə baş la yı rıq. Söh bət, yə ni re jis sor iza-
hı, yə ni qu ru luş pla nı alın sa, ke çə cə yik 
prak ti ki mər hə lə yə. Gö rək akt yor (oxu-
cu) ilə dialoq, da ha doğ ru su, din lə mə 
ne cə alı na caq.

Na miq Ağa yev söh bə ti da ha çox re-
jis sor həm kar la rı üzə rin də qur du və 
pan de mi ya nın teatr sə nə tin də bər qə rar 
et di yi bu sü ku tu on la rın po za bi lə cə yi-
ni de di: “Otu rub bəd bin li yə qa pıl maq 
yal nız özü mü zə zi yan dır. Teatr bir mə-
na lı kü çə lə rə, mey dan la ra çıx ma lı dır. 
De mir siz ki, teatr cə miy yə tin ön də ri-
dir? Bu yu rub səh nə dən en sin, kü çə-
yə çıx sın. Bun dan fa ciə dü zəlt mək də 
la zım de yil. Teat rın bun dan da çə tin 
gün lə ri olub. İkin ci Ca han sa va şın da 
bu for ma tət biq olu nub və teatr açıq 
ha va da oy na nı lıb. İn di də kü çə ta ma-
şa la rı qoy maq olar. Şü kür, döv lət teat rı 
ma liy yə ləş di rir, əmək haq la rı nı ha mı sı, 
yə ni bü tün iş çi lə ri alır, on lar öz lə ri də 
iş lə mək is tə yir lər. Sa də cə, ye ni for ma-
la rı sı na maq yad la rı na düş mür. On la ra 
kü çə ta ma şa la rı qoy maq qə ri bə gə lir”.

Tə bii ki, re jis so run bu fi k ri müəy yən 
mü za ki rə yə sə bəb ola bi lər və mü da-
xi lə et mə yə bil mi rəm: “Na miq müəl lim, 
de yir siz kü çə də ta ma şa gös tə ril sin. 
Yax şı, gö rək o for mat da ta ma şa nı ər-
sə yə gə ti rə cək he yə ti miz var? Tu taq 
ki, akt yor lar var, bəs re jis sor lar?  Nə-
zə ri və prak ti ki bil gi lə ri yal nız ənə nə-
vi, qa pa lı səh nə üçün alan re jis sor-
dan kü çə per for man sı, mey dan oyu nu 
göz lə mək – tə bii ki, söh bət key fi y yət li, 
pe şə kar iş dən ge dir – nə də rə cə də 
real dır? Yə ni al ter na tiv teatr for ma la-
rı nı reali zə edə bi lən re jis sor la rı mız 
ki fa yət qə dər dir mi?”. Sualı ma iro ni ya lı  
ca vab al dım. 

Na miq Ağa yev: “Adı re jis sor dur sa, 
elə mə li dir də. Ba let dən kuk la ta ma şa-
sı na dək özü nə re jis sor de yən şəxs onu 
qur ma ğı ba car ma lı dır. Hər bir re jis so-
run qu ru lu şun da ol du ğu ki mi, öz pe şə 
ya naş ma sın da da ali məq səd, ide ya 
ol ma lı dır. Teatr ən avan qard sə nət nö-
vü dür sə, ona özü nü sərf edən adam lar 
da elə o dü şün cə də ol ma lı dır. Ba xın, 
bu gün biz mü ha ri bə də Qə lə bə çal dıq,  
qəh rə man lıq ob ra zı, əzm kar lıq, yük sək 
ya ra dı cı lıq, qu ru cu luq əh val-ru hiy yə si 
var. Teatr da, sə nət də isə qə ri bə bir yor-
ğun luq, sus qun luq, göz lə mə. Pro ses 
bi zim ya nı mız dan axıb ge dir və biz, 
sa də cə, ta ma şa çı ya çev ri li rik. Mən cə, 
ya ra dı cı təş ki lat lar bir az öz lə ri nə kə-
nar dan bax ma lı dır.

İn di ki mi sə qı na maq da yax şı çıx-
mır. Ona gö rə də konk ret tək lifl  ə ri mi 
ve ri rəm və xü su sən böl gə lər də ki teatr-
lar dan hə rə kət göz lə yi rəm. Çün ki pan-
de mi ya şə raitin də az-çox diq qət çə kə 
bi lər lər. Bu sus qun dövr dən də ağıl lı 
is ti fa də müm kün dür. Sa də, adi səh nə 
akt la rı ilə də fi  kir for ma laş dır maq, teatr 
ic ti maiy yə ti nin gün də mi nə gəl mək olar. 

Bu mə na da ra hat lıq la ra yon lar da, açıq 
ha va da – mə ka na uy ğun laş dı rıl mış nü-
ma yiş lər elə mək olar. Bey nim də ar tıq 
bir qu ru lu şun həl li ni də ver mi şəm. Tə-
bii ki, bu, kuk la ta ma şa sı, bir növ yü rü-
şü ola caq. Kuk la teatr la rın janr ola raq 
avan qar dı dır axı. Du rub kü çə də Çe xo-
vu oy na ma ya caq san ki. Əs lin də, la zım 
ol sa, onu da oy na maq olar. 

Bü tün hal lar da ha zır kı pro ses də ak tiv 
tə rəf müt ləq re jis sor lar ol ma lı dır. Çün-
ki ta ma şa, teatr pro se sin də ya ra dı cı li-
der re jis sor dur. Tək lif, ide ya, iş olan dan 
son ra in zi ba ti mə sə lə lər həl li ni ta par. Hər 
hal da inan mı ram ki, yax şı nə ti cə ni, teat-
rı nın xey ri nə olan ad dı mı dəs tək lə mə-
yən, gör mə yən di rek tor ola. İn di heç bir 
teatr da ça lış mı ram de yə ra hat fi  kir yü rü-
dü rəm və si zi əmin edi rəm ki, key fi y yət li, 
pe şə kar iş hər bir teatr rəh bə ri nin ar zu-
su dur və bu mə na da ma raq lı tə rəf daim 
məhz re jis sor həm kar la rım ol ma lı dır. 

“Ye ni for mat ne cə ol ma lı dır” sualı na 
ca vab ola raq de yim ki, əs lin də, ta ma-
şa la rı ki no di li nə çe vir mək la zım idi, özü 
də çox dan. Çün ki hə lə so vet dö nə min də 
bun dan bö yük təc rü bə qa za nı lıb. Xa tır la-
yı ram “teatr ta ma şa sı na efi r dən ba xar kən 
teatr özəl li yi qo run ma lı dır, yox sa ki no” 
sualı ət ra fın da xey li mü za ki rə lər ge dir di. 
Yə ni bu for ma da ye ni de yil. Teat ra ki no 
es te ti ka sı nı gə tir mək on da da gün də mə 
gəl di və ki fa yət qə dər ma raq lı nü mu nə lər 
ya ran dı. Təəs süf ki, onu biz də tət biq edən 
qu ru luş müəl lifl  ə ri ye tiş mə di.

Elə teatr ide ya la rı var ki, onu ki no di li 
ilə çə kib, elə ki no məh su lu ki mi də təq-
dim et mək olar. Əs lin də, dövr elə gə lib 
ki, ki no ilə teat rın bir ləş mə si, har mo ni ya-
sı la zım dır. Çün ki hər iki si uduz muş və-
ziy yət də dir. Ha zır da sırf bi zim ca meədə 
ağır bir la qeyd lik hökm sü rür. Bu isə ya-
ra dı cı mü hi ti ge ri qo yur. O ya ra dı cı mü hit 
ki, zeh niy yət keç mi şin nos tal ji sin də dir və 
hə rə kət ve ri ci qüv və ni kə nar da ax ta rır lar. 
Am ma həm də teatr, pro ses üçün da rı-
xıb lar və bu na gö rə də ilk vaxt lar hə vəs-
lə oy na ya caq, nə isə cəhd lər edə cək lər, 
son ra sı da ye nə ey ni mən zə rə.

Özüm üçün bu nun bir sə bə bi ni də tap-
mı şam: cə miy yət də re jis sor pe şə si nin 
əhə miy yə ti aza lıb, bir növ ope ra tor da, 
akt yor da, pro dü ser də re jis sor olur, kə-
miy yət ar tır, key fi y yət aşa ğı dü şür. Mə-
sə lən, ki no, teatr rəs sa mı, işıq çı, ümu-
mən ye tə ri qə dər fay da lı, gə lir li sa hə lər 
ol du ğu hal da ha mı re jis sor ol maq is tə yir. 
Li der lik, söz haq qı nın ta nın ma sı eh ti ya cı 
var axı ha mı sın da. Bu, bir az da şöh rət-
pə rəst lik lə bağ lı dır. Nə ti cə də məh sul ha-
zır la yan məh sul dan qat-qat çox olur”. 

Son dövr lər mil li teat rı mız da baş ve-
rən is tə ni lən na ra zı lı ğa sə bəb kar da 
tap mı şıq – rəh bər. Be lə cə, az qa la 
akt yo run səh nə də büd rə mə sin dən ta-
ma şa nın fes ti val qa pı sın dan gir mə mə-
si nə dək bü tün dü yün lə rin aça rı rəh bər 
şəxs lər gös tə ri lir. Ha mı mız “ye ni ida-
rəet mə sis te mi”, “özü iş lə yən sis tem”, 
“in zi ba ti və ya ra dı cı işin bir şəxs tə rə-
fi n dən ida rə olun ma sı” ət ra fın da da nı-
şı rıq və məhz bu nun la bü tün prob lem-
lə rin həll olu na ca ğı nı dü şü nü rük. Bu 
“rəh bər siz ida rə te mə” ça ğı rış la rı sa yə-
sin də əsas mə ram unu du lur: key fi y yət li 
iş. Key fi y yət li iş isə yax şı, pe şə kar qu-
ru luş və təq di mat dır ki, bu ra da in zi ba-
ti ida rəet mə teat rın kan da rın da qa lır. 
Uzun sö zün qı sa sı, sən yük sək sə viy-
yə li ta ma şa ha zır la san, bü tün pe şə kar 
oyun üs lu bu nu or ta ya qoy san və onu 
ta ma şa çı nın diq qə ti nə çat dır san, kas-
san saat ki mi iş lə yə cək.

Mi ka yıl Mi ka yı lov: “Pan de mi ya döv-
rün də  teatr ola raq cid di, bö yük prob-
lem lər lə üz ləş dik. Hər çənd qon şu öl-
kə lər də pro ses da vam edir, ta ma şa lar, 
məşq lər ge dir. Söz süz ki, teatr la rın 
iş lə mə mə si mə də niy yət üçün, ya ra-
dı cı sə na ye üçün yax şı hal de yil. Biz-
də pan de mi ya dan ön cə ki və ziy yət də 
ürə ka çan de yil di. Ye tə rin cə prob lem lər 
var idi və lap məşq lər bər pa olu nar-
sa, ənə nə vi fəaliy yət da vam edər sə, 
o prob lem lər ye nə də qa la caq. Çün ki 
is la hat lar ol ma lı, teat rın ida rəet mə mə-
sə lə sin dən tut muş bir çox şey lər də yiş-
mə li dir.

Pan de mi ya döv rün də ru mın lar la on-
layn ta ma şa ha zır la dım. İn di də Qa za-
xıs ta na də vət al mı şam və ye ni möv-
süm də ora da da bir ta ma şa qu ra cam. 
Ru si ya teatr la rın da da pro ses ge dir, 
teatr lar iş lə yir.

Teatr la rın dün ya teatr pro se si nə 
qo şul ma sı yol la rın dan bi ri də fes ti-
val la rın çox lu ğu dur. Ümu mi ya ra dı cı 
işə xe yir dir. Pan de mi ya nı für sət bi lib 
teatr la rı mız da möv cud prob lem lə rin 
həl li üçün nə isə edi lə cə yi nə ina nı ram. 
Əsas odur ki, nə isə baş ver sin. Qay-
da lar, teatr pro se si əv vəl ki ki mi qal sa, 
müs bət nə ti cə göz lə mək mə na sız dı. 
Mən cə, müx tə lif for mat da ta ma şa lar 
ol ma lı dır və bü tün bu ta ma şa la rın nü-
ma yi şi, ida rə olun ma sı, pro dü ser tə-
rə fi , teat rın da ha fəal ol ma sı üçün iş 
gö rül mə li dir. Teatr in ki şaf et sin, dün ya 
pro se si nə üz vi su rət də in teq ra si ya et-
sin ki mi is tək lə ri miz var sa, müəy yən 
əmə li təd bir, iş də gö rül mə li dir. Otu-
rub nə isə icad et mək də la zım de yil, 
sa də cə, yax şı mü şa hi də et mə li yik və 
möv cud ənə nə lər üzə rin dən is la hat lar 
apar ma lı yıq.

Bu mə qam da da ha çox öz işi miz, yə-
ni re jis su ra ba rə sin də də fi  kir lə ri mi zi 
bö lüş mə li və bu sa hə də ki prob lem lə ri 
də gö zar dı et mə mə li yik. Re jis sor mə-
sə lə si çox va cib dir. Onun dün ya gö-
rü şü, təc rü bə si, bil gi si va cib dir. Çün ki 
re jis sor teat rın ya ra dı cı lıq ba xı mın dan 
ida rəedi ci si ma sı dır və mən cə, bu key-
fi y yət lə rə ma lik in san lar öl kə miz də var. 
Sa də cə, on la ra im kan ya ra dıl ma lı dır. 
Nə sil lər də yi şir, vaxt, za man sü rət lə 
axır və təəs süf ki, pro ses dən ge ri qa-
lı rıq. 

Va cib im puls la zım dır və bu plat for-
ma ya gənc nə sil cəlb olun ma lı dır, ye ni 
nə fəs, ba xış gəl mə li dir. Mən çox is tə yi-
rəm ki, mil li teat rı mız da in ki şaf, can lan-
ma baş ver sin və po ten sial lı ya ra dı cı 
şəxs lər teatr la ra gə lə bil sin lər. On la ra 
fəaliy yət, öz lə ri ni təs diq üçün də şə rait 
ya ra dıl ma lı dır. Bu mə na da tək cə döv-
lət teat rı üzə rin dən çı xış et mək is tə-
mi rəm. Rə qa bət, ya ra dı cı rə qa bət və 
mü qa yi sə üçün özəl teatr la ra da şə rait 
ya ra dıl ma lı, il kin mər hə lə də dəs tək ve-
ril mə li dir. Çün ki müs tə qil teatr lar ümu-
mi pro se sin hə rə kət ve ri ci qüv və si ki mi 
də va cib dir. Bü tün hal lar da ye ni ba xış, 
dün ya pro se si nə in teq ra si ya ən üm də 
mə sə lə dir. Özü də bu nun üçün bü tün 
me xa nizm lər var və hər han sı ica da 
eh ti yac yox dur. Sa də cə, mü şa hi də et-
mə li və ya xın-uzaq öl kə lə rin teatr təc-
rü bə si nə nə zər sal ma lı yıq”.

H.NİZAMİQIZI
Re dak si ya dan: Hə qi qə tən də, pan-

de mi ya lı teatr mə sə lə si çox qə liz, ba-
xış lar da müx tə lif dir. Am ma təəs süf ki, 
hər da nı şan, mü la hi zə bil di rən fi  kir lə ri ni 
-ma lı, -mə li şə kil çi lə ri üzə rin dən qu rur. 
Or ta ya konk ret iş, la yi hə ilə çı xan yox-
dur...

“Aşıq Ələsgərlə bağlı
dastan-rəvayətlər” çapdan çıxıb

Ço xəsr lik aşıq sə nə ti ənə nə lə ri nə ye ni məz mun qa-
zan dı ran, xalq ru huy la səs lə şən əsər lər ya ra dan Aşıq 
Ələs gə rin zən gin poetik ir si nə hə mi şə bö yük diq qət 
gös tə ri lib, şe ir lə ri nəşr olu nub, söz lə ri aşıq la rı mı zın 
re per tuarın da daim mü hüm yer tu tub. Onun şeir lə ri 
bəs tə kar la rın da diq qə ti ni çə kib, bu gün də kö nül lə ri 
ox şa yan  mah nı lar bəs tə lə nir. Mil li-mə nə vi də yər lə-
ri mi zə hə mi şə bö yük qay ğı gös tə rən ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü ilə bu bö yük saz və söz 
us ta dı nın 150 il lik yu bi le yi res pub li ka mız la ya na şı, 
Mosk va da da tən tə nə li şə kil də qeyd olu nub. 

Bu il öl kə miz də Aşıq 
Ələs gə rin ana dan ol ma sı-
nın 200 il lik yu bi le yi qeyd 
edi lir. Pre zi dent İl ham Əli-
yev bu nun la bağ lı 18 fev ral 
2021-ci il ta rix də sə rən cam 
im za la yıb. 

Bu sə rən cam dan irə li gə-
lən və zi fə lə rin hə ya ta ke-
çi ril mə si is ti qa mə tin də öl-
kə miz də in di yə dək bir sı ra 
iş lər gö rü lüb. Azər bay can 
Aşıq lar Bir li yi (AAB) də yu-
bi ley lə bağ lı hə lə ilin əv-
və lin dən ge niş təd bir lər pla nı ha zır la yıb. İlk də fə ola raq 
hər şeirin han sı aşıq ha va la rı üs tə oxun ma sı və ya ban çı 
söz lə rin iza hı ve ril mək lə Aşıq Ələs gə rin li rik şeir lə rin dən 
iba rət ay rı ca ki tab ha zır la nıb. Klas sik və müasir aşıq la rın 
ifa sın da Aşıq Ələs gə rin söz lə rin dən və us tad la bağ lı das-
tan-rə va yət lər dən iba rət vi deo və audio disk bu ra xı lıb. 

Bu ya xın lar da Aşıq lar Bir li yi nin us tad lar us ta dı nın 
yu bi le yi nə ye ni bir töh fə si – “Aşıq Ələs gər lə bağ lı das-
tan-rə va yət lər” ki ta bı sə nət se vər lə rin, el mi ic ti maiy yə tin 
və ge niş oxu cu küt lə si nin ix ti ya rı na ve ri lib. Bu ba rə də 
mə lu mat ve rən AAB-nin ka ti bi, Əmək dar mə də niy yət iş-
çi si Mu sa Nə bioğ lu bil di rib ki, ki tab da us tad sə nət ka rın 
ömür və sə nət yo lu nun ma raq lı, unu dul maz mə qam la-
rın dan söz açı lan 30-a ya xın das tan-rə va yət yer alıb. 
Bu das tan-rə va yət lə rin bə zi lə ri hə lə aşı ğın sağ lı ğın da, 
ək sə riy yə ti isə son ra kı dö nəm lər də aşıq lar tə rə fi n dən 
dü zü lüb-qo şul muş dur. Bu ra da xro no lo ji-bioq ra fi k əh va-
lat lar, elə cə də, xalq tə xəy yü lün dən do ğan epik mətn lər, 
aşıq la rın, o cüm lə dən də elin ar zu-is tək lə rin dən irə li gə-
lən xoş mə ram lı sə fər lər və qar şı laş ma lar yer alıb. 

Ki tab da das tan-rə va yət lər də iş lən miş ərəb və fars 
mən şə li söz lə rin, elə cə də ar xaizm və mə həl li söz lə rin 
iza hı, “Qeyd lər və izah lar” bö lü mün də yer al mış das tan 
və rə va yət lə rin ya ran ma ta ri xi, han sı aşıq la rın di lin dən 
ya zı ya alın ma sı və in di yə dək nəşr olun du ğu mən bə lər 
haq qın da mə lu mat ve ri lir. 

Ki ta bı nəş rə ha zır la yan lar AAB-nin səd ri, Döv lət mü ka-
fa tı laureatı, Əmək dar elm xa di mi, pro fes sor Mə hər rəm 
Qa sım lı, fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Mah mud Al-
lah man lı və fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru Ay nur Xə li lo va, 
el mi məs lə hət çi AMEA Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu-
nun baş di rek to ru, aka de mik İsa Hə bib bəy li, re dak to ru fi -
lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok to ru, do sent  Al tay Məm məd li dir.

Xatirələrdəki Yaşar yad edildi

Bu da olsun “postteatr”ın ilk məşqi

“Quyu” bədii � lminin
çəkilişləri tamamlanıb

C.Cab bar lı adı na “Azər bay can film” Ki nos tu di ya-
sı nın is teh sal et di yi “Qu yu” qı sa met raj lı fil mi nin 
çə ki liş lə ri so na ça tıb.

Ki nos tu di ya dan bil di ri lib ki, çə ki liş lə ri əsa sən Ba kı 
şə hə ri nin Lök ba tan qə sə bə si və İs ma yıl lı ra yo nun da 
apa rı lan fi lm dram jan rın da dır, məz mu nu nu in san və 
ya ra dı lış fəl sə fə si nə di ni ya naş ma təş kil edir.

Fil min qəh rə ma nı hə ya tın ta ma mi lə öl dü yü bir mə-
kan da qu yu qa za raq var lı ğın mən bə yi və əsa sı olan 
su ax ta rı şın da olan in san dır. Am ma su yu tap dıq dan 
son ra nəf si nə güc gə lə bil mə yən qəh rə ma nın sə ya hə ti 
ta mam fərq li və göz lə nil mə yən is ti qa mət də də yi şir.

Fil min sse na ri müəl li fi  və re jis so ru Ru fat Ray, təs-
vir re jis so ru Na dir Meh di yev, rəs sa mı isə Ra fi q Nə-
si rov dur. Rol lar da Pər viz Məm mədr za yev və Şa mil 
Sü ley man lı yer alıb.

Qeyd edək ki, fi lm ha zır da “post-pro duc tion” mər-
hə lə sin də dir və növ bə ti il iz lə yi ci  lə rə təq dim edi lə cək.

Mikayıl Mikayılov Namiq Ağayev



6 yaddaş www.medeniyyet.az

№67 (1844)
8 sentyabr 2021Xalq rəssamı, heykəltəraş 

Arif Qazıyev vəfat edib 
Azərbaycanmədəniyyətinəitkiüzverib.Tanınmış
heykəltəraş,XalqrəssamıArifQazıyevsentyabrın
3-də,ömrünün85-ciilindəvəfatedib.

Arif Şa mil oğ lu 
Qa zı yev 1937-ci il 
yan va rın 2-də İrə van 
şə hə rin də do ğu lub. 
Müx tə lif möv zu lar da 
əsər lə rin (“Qı rat bi-
zi göz lə yir”, ”Qaf qaz 
qar tal la rı”, “Cən gi”, 
“Can lı qa la”, “Ba kı lı 
qız” və s.), gör kəm li 
şəx siy yət lə rin hey-
kəl və büst lə ri nin 
(“Hü seyn Ca vid” – 
şairin Nax çı van da kı 

ev-mu ze yin də qo yu lub; “Mə həm məd Nə si rəd din Tu-
si” – Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yi) müəl li fi dir. 
Sa bit Rəh man, Ağa sa dıq Gə ray bəy li, Əziz Əli yev və 
baş qa la rı nın xa ti rə löv hə lə ri ni ha zır la yıb.

“Tar la gö zə li” əsə ri Mosk va da Döv lət Şərq Mu ze-
yin də, bir sı ra əl iş lə ri ABŞ, Al ma ni ya, Avst ri ya və 
Tür ki yə də şəx si kol lek si ya lar da sax la nı lır.

Sə nət ka rın uzun il lər üzə rin də iş lə yə rək ər sə yə 
gə tir di yi xalq qəh rə ma nı Ba bə kin hey kə li ha zır ol sa 
da, hə lə ucal dıl ma yıb.

2018-ci il də “Xalq rəs sa mı” fəx ri adı na la yiq gö rü-
lən Arif Qa zı yev Azər bay can Döv lət Mə də niy yət və 
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin pro fes so ru olub.

Al lah rəh mət elə sin.

Əməkdar mədəniyyət işçisi 
Nairə Sadıxova dünyasını dəyişib 

MədəniyyətNazirliyiMuzeySərvətlərivəXatirə
ƏşyalarınınElmiBərpaMərkəzininelmiişlərüzrə
direktormüavini,ƏməkdarmədəniyyətişçisiNairə
Sadıxovasentyabrın4-də,57yaşındadünyasını
dəyişib.

Nairə Ha fiz qı zı 
Sa dı xo va 1964-cü 
il iyu lun 21-də Ba-
kı da ana dan olub. 
Azər bay can Döv lət 
Uni ver si te ti nin (in-
di ki BDU) Fi lo lo gi-
ya fa kül tə si ni bi ti rib. 
1989-2001-ci il lər də 
Mə də niy yət Na zir li-
yi nin Mu zey İşi üz rə 
Res pub li ka El mi- 
Me to di ki Mər kə zin-
də re dak tor, bö yük 

el mi iş çi, apa rı cı el mi iş çi və di rek tor müavi ni və zi-
fə lə rin də iş lə yib. 2002-ci il dən Mu zey Sər vət lə ri və 
Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər pa Mər kə zin də ki çik el mi 
iş çi, bö yük el mi iş çi, baş mü ha fiz, el mi iş lər üz rə di-
rek tor müavi ni və zi fə lə rin də ça lı şıb.

Fəaliy yə ti döv rün də Azər bay can da mu zey işi nin 
in ki şa fı, xü su sən də Azər bay ca nın mə də ni sər vət lə-
ri nin bər pa və kon ser va si ya sı sa hə sin də xid mət lər 
gös tə rib. Sər gi və tre ninq-se mi nar la rın təş ki lin də, 
bər pa çı-rəs sam la rın kadr ha zır lı ğın da, pe şə kar bər-
pa çı kurs la rı nın təş ki lin də, ha be lə son il lər də ye ni 
mu zey bi na la rı nın ti kil mə si, ye ni dən qu rul ma sı ilə 
əla qə dar hə ya ta ke çi ri lən bir sı ra bər pa la yi hə lə rin-
də fəal iş ti rak edib.

N.Sa dı xo va Ru si ya, Gür cüs tan, Be la rus, Uk ray na 
ki mi öl kə lər də, ha be lə Azər bay can da təş kil olu nan 
bey nəl xalq təd bir lər də iş ti rak edib. Tbi li si şə hə rin də 
“Kon ser va si ya mə sə lə lə rin də tə lim və təh sil” möv-
zu sun da təş kil olun muş Cə nu bi Qaf qaz re gionu 
mu zey lə ri üçün se mi nar da və UNES CO üz rə Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Mil li Ko mis si ya sı və Azər-
bay can Mil li Xal ça Mu ze yi nin dəs tə yi ilə təş kil olun-
muş “Unu dul maq da olan tik mə lə rin dir çəl mə si və 
bər pa sı” üz rə us tad dərs lə rin də fəal iş ti ra kı na gö rə 
ser ti fi kat la təl tif olu nub.

2017-ci il də öl kə baş çı sı nın mü va fiq sə rən ca mı ilə 
Azər bay can da mu zey eks po nat la rı nın qo run ma sı, 
bər pa sı və kon ser va si ya sın da sə mə rə li fəaliy yə ti nə 
gö rə “Əmək dar mə də niy yət iş çi si” fəx ri adı na la yiq 
gö rü lüb.

Mu zey Sər vət lə ri və Xa ti rə Əş ya la rı nın El mi Bər-
pa Mər kə zi nin kol lek ti vi N.Sa dı xo va nın və fa tı ilə əla-
qə dar ailə si nə, ya xın la rı na də rin hüzn lə baş sağ lı ğı 
ve rir. N.Sa dı xo va nın əziz xa ti rə si uzun il lər ça lış dı ğı 
kol lek ti vin üzv lə ri nin, onu ta nı yan la rın qəl bin də ya-
şa ya caq.

Al lah rəh mət elə sin.

Azərbaycanmədəniyyətitarixindəelə
şəxsiyyətlərvarki,həmözdöv-
rünün,həmdəmənsubolduqları
xalqınmillisərvətinə,millimədə-

niyyəttarixininbirparçasınaçevriliblər.
Beləsənətkarlardanbiridəməhrum
Xalqartisti,cəmiyyətinMobilkimitanı-
dığıMüğbilƏhmədovdur.Sentyabrın
10-dagörkəmlisənətkarınanadan
olmasının90illiyidir.

Müğ bil Sal man oğ lu Əh mə dov (Mo bil 
Əh mə dov) 1931-ci il də Gən cə də məş hur 
zər gər Mə şə di Ağa mir zə nin (ana ba ba sı) 
ailə sin də dün ya ya gə lib. 1955-ci il də Əzim 
Əzim za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bi nə 
da xil olub. Bir il son ra Azər bay can Döv lət 
Kon ser va to ri ya sı na qə bul edi lə rək SS Rİ 
Xalq ar tis ti Bül bü lün sin fin də təh sil alıb. 

Sə nət ka rın təh sil il lə ri ilə bağ lı qı zı Ni gar Əh-
mə do va xa ti rə lə ri ni bi zim lə bö lü şür: “Atam or ta 
təh sil il lə rin dən rəs sam lı ğa me yil li olub. Bu da 
sə bəb siz de yil di. Hə min il lər də Gən cə Döv lət 
Dram Teat rı nın rəs sa mı ki mi ça lı şan Bö yük bəy 
Əli yar bəy li şə hər də rəs sam lıq mək tə bi aç mış dı. 
Ye ni yet mə və gənc lə rin ço xu nun ən bö yük ar-
zu su bu mək təb də oxu maq idi. Atam iki il bu-
ra da rəs sam lı ğın sir lə ri ni öy rən mək lə ya na şı, 
Mir zə Ələk bər Sa bir adı na 5 say lı şə hər tam 
or ta mək tə bin də təh si li ni da vam et di rib. 1955-ci 
il də or ta mək tə bi bi ti rib. An caq o, iki sə nət se-
çi mi qar şı sın da qa lıb: mü ğən ni lik, yox sa rəs-
sam lıq? Tə bii ki, uşaq lıq ar zu su və ürə yi nin sə si 
onu Əzim Əzim za də adı na Döv lət Rəs sam lıq 
Mək tə bi nə gə ti rib. Nə dən sə bu ra da da ata mın 
əl iş lə ri “qey ri-adi” he sab olu nub. Onun rəsm lə ri 
kom po zi si ya ba xı mın dan bit kin, rəng ko lo ri ti əl-
van və ca zi bə li, ob raz la rı isə can lı ol du ğun dan 
ko mis si ya da şüb hə do ğu rub. Bu na gö rə də qə-
ra ra gə lib lər ki, ata mı əya ni şə kil də yox la sın lar. 
Müəl lim lə rin ki çik sı na ğın dan uğur la çı xan atam 
şüb hə lə ri alt-üst et mə yi ba ca rıb. Çək di yi na-
tür mort on la rın çox xo şu na gə lib və ko mis si ya 
üzv lə ri nin yek dil qə ra rı ilə o, bir ba şa ikin ci kur-
sa qə bul olu nub. Elə hə min gün qal ma sı üçün 
ona ya taq xa na da yer də ve rib lər. Çox keç mə yib 
mək tə bin ən is te dad lı və ça lış qan tə lə bə si ola-
raq Re pin adı na tə qaüdə də la yiq gö rü lüb”. 

50-ci il lə rin son la rın da Azər bay ca nın bir qrup 
in cə sə nət xa di mi vo kal qa bi liy yə ti olan mək təb-
li lə ri seç mək məq sə di lə vax ta şı rı öl kə nin müx-
tə lif böl gə lə ri nə ezam edi lib lər. Növ bə ti sə fər 
Gən cə yə olub. “İs te dad lar ax ta rı rıq” de vi zi al-
tın da şə hə rin öz fəaliy yət dər nək lə rin də olan 
növ bə ti se çim-ba xış Ma hud fab ri ki nin klu bun-
da təş kil edi lib. Bu za man Müğ bil Əh mə do vun 
uşaq lıq dos tu olan Xə li lin məs lə hə ti ilə o özü nü 
bu ba xış da sı na maq is tə yib. Ni gar Əh mə do va 
bu ba rə də de yir: “Atam bu mü sa bi qə də “Ev lə ri 
var xa nə-xa nə” xalq mah nı sı nı və To fiq Qu li ye-
vin “Neft çi lər” mah nı sı nı ifa edib. Onun şaq raq 
sə si ni din lə yib məm nun olan Fik rət Əmi rov 21 
yaş lı ata ma müt ləq Ba kı ya ge dib mu si qi təh si li 
al ma sı nı töv si yə edib”.

M.Əh mə do vun kon ser va to ri ya ya qə bul olun-
ma sı nın da ma raq lı ta rix çə si var. 1956-cı il də 
hər bi qey diy ya ta düş mək məq sə di lə qış tə ti li 
gün lə rin də Gən cə yə qa yıt ma ğa ha zır la şıb. Ba-
kı nın Də mir yo lu Vağ za lın da vax tın çox ol ma-
sın dan is ti fa də edə rək ət raf da bir qə dər gə ziş-
mək qə ra rı na gə lib. Kon ser va to ri ya bi na sı nın 
ya nın dan ke çən də mu si qi sə da la rı gə lən tə rə fə 
boy la nıb. Bu haq da atam be lə da nı şır dı: “Mən 
al nı mı pən cə rə nin so yuq şü şə si nə di rə yib xey li 
qu laq as dım. Mah nı bit miş di, an caq mən göz lə-
ri mi içə ri dən çə kə bil mir dim. İçə ri dən mə nə işa-
rə et di lər ki, nə is tə yi rəm. Əli mi qu la ğı mın di bi nə 
qo yub işa rə et dim ki, mən də oxu maq is tə yi rəm. 
Mə ni içə ri də vət et di lər. Vo kal müəl li mi olan Pə ri 
xa nım mən dən so ruş du ki, nə oxu ya bi lir sən? 
De dim ki, “Ev lə ri var xa nə-xa nə”. Bu ra da piano-
nun mü şa yiəti ilə ən çox sev di yim hə min mah-
nı nı oxu dum. Pə ri xa nım çox se vin di və tə lə sik 
yır-yı ğış edə rək “ar xam ca gəl” de di. O, mə ni 
hə min bi na nın ikin ci mər tə bə si nə çı xa rıb iri bir 
ota ğa apar dı. Bu ra, bil di yim qə dər, rek to run ota-
ğı idi. Bu ra da ilk də fə idi ki, Bül bü lü gö rür düm. 
Onun bü tün hə rə kət lə ri nə, ge yi mi nə, da nı şı ğı na 
hey ran lıq la ta ma şa edir dim. O, mə sə lə nin nə 
yer də ol du ğu nu öy rə nən dən son ra üzü nü mə nə 
tu tub de di:

– Gən cə li ba la sı, nə oxu ya bi lir sən? 
Mən özüm də bil mə dən “Ko roğ lu nun ari ya-

sı”nı, de dim. 

Us tad gü lüm sün dü.
– Ba la kon ser va to ri ya nı bi ti rən lər “Ko roğ lu nun 

ari ya sı”nı oxu ya bil mir lər, sə nə ari ya oxu maq hə-
lə çox tez dir. Bəl kə bir xalq mah nı sı oxu ya san? 

– “Ev lə ri var xa nə-xa nə”ni oxu yum mu?
– Oxu, gü lüm, de di (“gü lüm” ifa də si Bül bü lün 

mü ra ciət for ma sı idi). 
Mən bö yük hə vəs və hə yə can la oxu dum, ha-

mı su sub dur du və pro fes so run nə de yə cə yi nə 
qu laq kə sil di. Əl bət tə, ən çox hə yə can ke çi rən 
mən idim. 

Pro fes sor üzü nü rek tor Əş rəf Ab ba so va tu ta raq:
– On da ta lant var, an caq mu si qi təh si li yox dur. 

Müt ləq oxu ma lı dır. Mən məm nu niy yət lə onu öz 
sin fi mə qə bul edə rəm, – de di. 

Əş rəf müəl lim:
– Heyf ki, nə az, nə də çox düz al tı ay ge ci kib.
Pro fes sor de di:
– Bu, asan mə sə lə dir. Gə lin, biz onu ha zır-

lıq kur su na gö tü rək, oxu sun. Sent yabr da qə bul 
edək kon ser va to ri ya nın bi rin ci kur su na. Çün ki 
bu nu in di əl dən bu rax saq, bir də Al lah bi lir, ne çə 
il dən son ra gə lib çı xa caq.

Be lə də ra zı lı ğa gəl di lər. Hə min ge cə qa ta ra 
al dı ğım bi let ci bim də qal dı. Rəs sam lıq Mək tə bi 
ilə vi da la şıb sə hə ri gü nü mü ğən ni Fi ru din Meh-
di yev lə məş ğul ol ma ğa baş la dım. Ye ni təd ris 
ilin də isə dün ya şöh rət li mü ğən ni miz, gör kəm li 
vo kal us ta sı Bül bü lün sin fin də təh sil alan al tı tə-
lə bə dən bi ri də mən ol dum”.

Bu il lər də Rauf Ha cı yev “Biz Ba kı da nıq” ad-
lı caz-or kestr ya rat mış dı. Kol lek tiv də Oq tay 
Ağa yev, Na tə van Şey xo va, El mi ra Rə hi mo va 
ilə bir lik də ar tıq Müğ bil Əh mə dov da oxu yur-
du. Xa tır lat maq is tər dim ki, o il lər də Müğ bil 
Əh mə dov və onun sə nət dost la rı “Biz Ba kı da-
nıq” or kest ri ilə keç miş it ti faq üz rə yü zə qə dər 
şə hər də qast rol sə fər lə rin də ol muş lar. O, kon-
ser va to ri ya da oxu du ğu za man Ra miz Mus ta-
fa ye vin rəh bər lik et di yi Azər bay can Döv lət Te-
le ra dio Ko mi tə si nin or kest rin də so lo-ifa çı ki mi 
də çı xış lar edir di. Onu da qeyd edək ki, hə min 
vaxt bəs tə kar Sü ley man Ələs gə rov M.Əh mə-
do vu Mu si qi li Ko me di ya Teat rı na də vət edir. 
Çün ki Lüt fi yar İma nov Ope ra və Ba let Teat rı na 
keç di yin dən Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da baş 
rol la rı oy na ya caq vo kal çı-te nor yox idi. Bu sə-
bəb dən də o, kon ser va to ri ya nı bi tir mə sə də, 
teatr da iş lə tə min edil miş di. 

M.Əh mə dov öm rü nün 45 ili ni Mu si qi li Ko me di-
ya Teat rı na həsr edib. Onun bu səh nə də ya rat-
dı ğı ilk ob raz bəs tə kar Ha cı Xan məm mə dov la 
dra ma turq Mə hər rəm Əli za də nin bir gə qə lə mə 
al dıq la rı “Bir də qi qə” ope ret ta sın da Tu qay su rə ti 
olub. Sə nət kar bu teatr da 70-dən ar tıq müx tə lif 
səp ki li, bit kin ob raz da çı xış lar edib. Onun klas-
sik mu si qi li səh nə əsər lə rin də ya rat dı ğı ob raz lar 
xü su si lə gənc akt yor mək tə bi nin ye tiş mə sin də 
mü hüm rol oy na yıb. Ü.Ha cı bəy li nin “Mə şə di 
İbad” və “Ar şın mal alan”ın da Sər vər, Rüs təm 
bəy və Əs gər, M.F.Axund za də nin ey niad lı pye si 
əsa sın da lib ret to müəl li fi Şəm si Bə dəl bəy li, bəs-
tə kar la rı Ra miz Mus ta fa yev və Va sif Adı gö zə lov 
olan “Ha cı Qa ra”da Hey dər bəy, C.Məm məd qu-
lu za də nin  pye si əsa sın da lib ret to müəl li fi Cən-
nət Sə li mo va, bəs tə ka rı Oq tay Ka zı mov olan 
“Da na baş kən di nin əh va lat la rı”nda Mə həm məd-
hə sən əmi, həm çi nin H.Se yid bəy li və T.Qu li ye-
vin “Qı zıl ax ta ran lar”ın da Na dir, M.Şam xa lov və 
Z.Ba ğı ro vun “Qa yı na na”sın da Ayaz, M.Əli za də 
və F.Əmi ro vun “Gö zün ay dın”ın da Alay, S.Rəh-
man və S.Ələs gə ro vun “Ul duz”un da Bəx ti yar 
və s. ob raz lar ta ma şa çı lar tə rə fin dən ma raq la 
qar şı la nıb. Onun xa ri ci müəl lif ə rin əsər lə rin də 
(L.Cu ba bi ri ya və Ş.Mi lo ra va nın “Tif is nəğ mə-

si”ndə Zu rab, V.Do lid ze nin “Ke to və Ko-
te”də Ko te və s.) ifa et di yi par ti ya lar da öz 
sə nət kar lı ğı ilə se çi lib. 

Ya ra dı cı lıq me yar la rı na xü su si önəm ve-
rən M.Əh mə dov akt yor və ob raz haq qın da 
söh bət dü şər kən de yir di: “Ha mı tə rə fin dən 
qə bul olu nan be lə bir stan dart fi kir möv-
cud dur ki, ar tist ya rat dı ğı ob ra zın bü tün 
xa rak te rik ça lar la rı nı ta ma şa çı ya çat dır-
ma lı dır. Bu, əl bət tə, be lə dir. Am ma mə nim 
fik rim cə, akt yor is tə ni lən ro lu ifa edər kən 
ya rat dı ğı ob raz dan da ha çox öz şəx siy yə-
ti ni, tu tu mu nu, ru hi alə mi ni ta ma şa çı üçün 
ay dın laş dı rır. Və bu nun nə ti cə sin də, ta ma-
şa çı ya akt yo ru se vir, ya da səh nə də ona 
uzun il lər, sa də cə ola raq, dö zür. Üçün cü 
va riant yox dur”. 

Gör kəm li bəs tə kar, Xalq ar tis ti Va sif Adı gö zə-
lov M.Əh mə do vun sə nət kar lı ğı haq qın da de yib: 
“Onun Mu si qi li Ko me di ya Teat rı na gə li şin dən 
son ra bi zim bəs tə kar la rı mız mü rək kəb vo kal 
par ti ya la ra ma lik ope ret ta lar yaz maq dan da ha 
çə kin mir di lər. Çün ki bi lir di lər ki, bu ra da ar tıq be-
lə çə tin lik lər lə ba ca ran sə nət kar var. Odur ki, 
mu si qi səh nə mi zin in ki şa fı nın müəy yən mər hə-
lə si ni M.Əh mə do vun adı ilə bağ la maq olar”. 

M.Əh mə do vun səh nə fəaliy yə tin dən söz dü-
şər kən, mü ba li ğə siz de mək olar ki, onun ya ra-
dı cı lı ğın da mu si qi li ko me di ya ta ma şa la rı üçün 
ya zı lan lib ret to lar da ko mik qəh rə man, yə ni əsas 
per so naj an caq mən fi tip ola raq gös tə ril mir di. 
Məhz bu ob raz lar səh nə dən ta ma şa çı nı gül dür-
dü yü, əy lən dir di yi ki mi, həm də dü şün dü rür dü. 
Söz süz ki, səh nə ya ra dı cı lı ğın da onun ti paj la rı-
nın hər bi rin də səs, vo kal xü su siy yət lə ri də nə-
zə rə alı nır dı. Akt yor hər za man bu ki mi xü su siy-
yət lər lə hər bir ob ra zı tü kən məz yu mor his si nə 
ma lik xü su siy yət lə ri ilə ta ma şa çı ya təq dim et-
mə yə mü vəf əq olur du. Bu na gö rə də akt yo run 
səh nə də ya rat dı ğı ob raz la rı bö yük və ki çik li yin-
dən ası lı ol ma ya raq, kö mək çi rol lar sta tu sun da 
ol mur du. 

Sə nət ka rın ya ra dı cı lıq xü su siy yət lə ri ba rə də 
qı zı Ni gar Əh mə do va de yir: “Za ma nın da teat rın 
apa rı cı akt yo ru, ye ga nə te nor olan bir vo kal çı-
ya 47 ya şın da Əmək dar ar tist adı ve ril di. Xalq 
ar tis ti adı na isə 69 ya şın da la yiq gö rül dü. Bu-
nun bir sə bə bi onun ya ra dı cı lı ğı na gös tə ri lən 
la qeyd lik idi sə, di gər sə bə bi də özü idi. O, heç 
za man heç nə üçün heç ki mə ağız aç maz dı. 
İrad tu tan za man isə hər vaxt de yər di ki, mə-
nim adım Müğ bil dir. Ərəb cə “müğ bil” “xoş bəxt” 
de mək dir. Bə li, mən xoş bəx təm. Xoş bəx təm ki, 
nəs lim-nə ca bə tim var. La kin so sial mən şə yi mə 
gö rə ba şım çox bə la lar çə kib. Mə nim lə hə mi şə 
giz li mü ha ri bə apa rıb lar, mə nə zər bə lər vu rub-
lar. Am ma əsas odur ki, mən bun la rın heç bi ri nə 
fi kir ver mə mi şəm”. 

M.Əh mə dov uzun il lər müx tə lif təh sil ocaq la-
rın da pe da qo ji fəaliy yət gös tə rib. Hət ta o, sə nət 
dost la rı nın yüz lər lə şar jı nı çə kib. Azər bay can 
Döv lət Aka de mik Mu si qi li Teat rın da “Beş ma-
nat lıq gə lin” və “Da na baş kən di nin əh va la tı” ta-
ma şa la rı nın səh nə tər ti ba tı, ge yim es kiz lə ri nin 
müəl li fi olub. Xoş bəxt ta le li sə nət ka rın Azər bay-
can Ra diosu nun fon dun da 600-dən çox lent ya-
zı sı var. O, “Qa ra daş lar”, “Ye ni il ge cə sin də”, 
“Akt ri sa nın tə bəs sü mü”, “Üze yir öm rü” və “Mə-
ka nın me lo di ya sı” film lə rin də də ma raq lı ifa tər zi 
ilə yad daş lar da ya şa yır. 

Xalq ar tis ti Müğ bil Əh mə dov 2006-cı il iyun 
ayı nın 3-də, 75 ya şın da və fat edib və və siy yə ti-
nə uy ğun ola raq Gən cə şə hə rin də yer lə şən Sə-
biz kar qə bi ris tan lı ğın da dəfn olu nub.

Anar BURCƏLİYEV 
teatrşünas-tənqidçi

Yaddaşlarda yaşayanlarMobil Əhmədov – 90

Azərbaycandilçilikelmindəcığıraçan,məktəbyaradan
alimlərimizdənbiridəDövlətmükafatılaureatı,Əməkdar
elmxadimi,akademikAğamusaAxundovolub.O,san-
ballıtədqiqatlarıilədilçilikelmimizəvətürkologiyayayeni

anlayışlargətirib,novatoralimkimitanınıb.

Ağa mu sa Ağa sı oğ lu Axun-
dov 2 fev ral 1932-ci il də Kür-
də mir şə hə rin də dün ya ya göz 
açıb. Or ta mək tə bi bi tir dik dən 
son ra 1950-ci il də Azər bay can 
Döv lət Uni ver si te ti nin (in di-
ki BDU) Fi lo lo gi ya fa kül tə si nə 
qə bul olu nur. 1955-ci il də ali 
təh si li ni uğur la ba şa vur duq-
dan son ra üç il hə min uni ver si-
te tin as pi ran tu ra sın da oxu yur. 
Əmək fəaliy yə ti nə də elə 1958-
ci il də mə zu nu ol du ğu uni ver-
si te tin Fi lo lo gi ya fa kül tə sin də 
baş la yır. Hə min il “Azər bay can 
di lin də feilin za man la rı” möv-
zu sun da na mi zəd lik (fəl sə fə 
dok to ru) dis ser ta si ya sı, 1964-
cü il də dok tor luq dis ser ta si ya-
sı nı mü da fiə edir. Üç il son ra 
– 1967-ci il də isə pro fes sor el mi 
adı nı alır. O, bu təh sil oca ğın da 
1990-cı ilə dək fəaliy yət gös tə rir. 

Bu ra da müəl lim, baş müəl lim, 
do sent, pro fes sor, ka fed ra mü-
di ri və de kan və zi fə lə rin də ça lı-
şır. Pe da qo ji fəaliy yət lə ya na şı, 
1959-1965-ci il lər də Azər bay-
can Döv lət Dil lər İns ti tu tun da 
(in di ki ADU) ikin ci ali təh sil alır. 
Di lə xal qın özü nü dər ki nin at-
ri bu tu ki mi ya na şan alim döv-
lət müs tə qil li yi nin bər pa sın dan 
son ra ye ni şə rait də öl kə də ki 
mil li dil qu ru cu lu ğu pro ses lə ri-
nin fəal iş ti rak çı sı olur.  

Araş dır ma lar da bil di ri lir ki, 
Azər bay can di li nin fo nem lər 
sis te mi nə dair ilk mü kəm məl 
əsə rin müəl li fi Ağa mu sa Axun-
dov olub. Ali min dil çi li yin bü-
tün sa hə lə ri üz rə, o cüm lə dən 
qram ma ti ka, nə zə ri dil çi lik, ta ri-
xi fo ne ti ka, eti mo lo gi ya, dil ta ri-
xi, dialek to lo gi ya, üs lu biy yat və 
nitq mə də niy yə ti ilə bağ lı prob-

lem lə rin yük sək nə zə ri-me to-
do lo ji şər hi ni və həl li ni tap mış 
əsər lə ri el mi ic ti maiy yət tə rə fin-
dən ma raq la qar şı la nıb. 

Aka de mik A.Axun dov “Dil və 
üs lub mə sə lə lə ri”, “Feilin za-
man la rı”, “Dil çi li yə gi riş”, “Ümu-
mi dil çi lik”, “Ri ya zi dil çi lik”, 
“Azər bay can di li nin fo ne ti ka sı”, 

“Dil çi li yin ta ri xi, nə zə riy yə si və 
me tod la rı”, “Dil və ədə biy yat” 
(2 cild də), “Azər bay can di li nin 
izah lı lü ğə ti”, elə cə də bir sı-
ra mo noq ra fi ya və 500-dək el-
mi mə qa lə nin müəl li fi dir. Onun 
el mi rəh bər li yi al tın da 40-dək 
fəl sə fə və elm lər dok to ru ha zır-
la nıb. 

Qa hi rə nin Eyn-Şəms Uni ver-
si te tin də, To kio Uni ver si te tin də 
Azər bay can di li və ədə biy ya-
tın dan mü ha zi rə lər oxu yan alim 
Pra qa, An ka ra, İs tan bul, Belq-
rad və Bu da peşt şə hər lə rin də 
bey nəl xalq el mi konf rans la ra 
qa tı lıb. Azər bay can Ali At tes ta-
si ya Ko mis si ya sı Rə ya sət He-
yə ti nin, Gür cüs tan EA Dil çi lik 
İns ti tu tu nun və Ba kı Döv lət Uni-
ver si te ti nin dok tor luq də rə cə si 
ve rən ix ti sas laş mış mü da fiə şu-
ra la rı nın, “So vet tür ko lo gi ya sı” 
ki mi nəşr lə rin re dak si ya he yət-
lə ri nin üz vü olub.

Aka de mik İsa Hə bib bəy li ali-
min el mi təd qi qat la rın dan bəhs 
edər kən ya zır: “Azər bay can 
şeirin də qa pa lı he ca dan açıq he-
ca ya, ör tü lü he ca dan ör tü süz he-
ca ya doğ ru in ki şaf pro ses lə ri nə 
dair mü şa hi də lə ri şeir şü nas lı ğın 
Ağa mu sa Axun dov nə zə riy yə si 
ad lan dı rı la bi lər. Ey ni za man-
da dil att rak si ya sı ha di sə sin dən 
həm sin tak tik konst ruk si ya lar, 
həm də bə dii di lin im kan la rı ki-
mi bəhs et mək və zi fə si nin hər iki 
qüt bü nün mü kəm məl nə zə ri dər-
ki ni el mi mi zə o gə ti rib”.

Ali min el mi ya ra dı cı lı ğı nın 
şah əsə ri “Azər bay can di li nin 
fo nem lər sis te mi” mo noq ra fi ya-
sı he sab edi lir. O, ilk də fə Azər-
bay can di li nin fo ne tik sis te mi ni 
eks pe ri men tal təh lil əsa sın da 
ümu mi ləş di rə rək nə zə ri sə viy-
yə də təq dim edib. 

Gör kəm li elm xa di mi nin Azər-
bay can dil çi li yi nin in ki şa fı na ver-

di yi töh fə lər və sə mə rə li pe da qo ji 
fəaliy yə ti yük sək qiy mət lən di ri lib. 
O, 1986-cı il də “Azər bay can di-
li nin fo ne ti ka sı” əsə ri nə gö rə 
Azər bay can SSR-in Döv lət mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 2000-ci il-
də “Şöh rət” or de ni ilə təl tif edi lən 
alim bir il son ra AMEA-nın müx-
bir üz vü, 2007-ci il də isə hə qi qi 
üz vü se çi lib. 1990-cı il də “Əmək-
dar elm xa di mi” fəx ri adı na la-
yiq gö rü lən A.Axun dov hə min il 
AMEA-nın Nə si mi adı na Dil çi lik 
İns ti tu tu nun di rek to ru, 2001-ci il-
də isə AMEA-nın  Hu ma ni tar və 
İc ti mai Elm lər Böl mə si nin aka-
de mik-ka ti bi tə yin edi lib. 2011-
ci il dən öm rü nün so nu na dək 
AMEA Rə ya sət He yə ti nin mü şa-
vi ri və zi fə sin də ça lı şıb.

Aka de mik Ağa mu sa Axun dov 
5 sent yabr 2015-ci il də və fat 
edib, Ba kı da, II Fəx ri xi ya ban da 
dəfn olu nub. 2017-ci il də ali min 
85 il li yi mü na si bə ti lə “Ağa mu sa 
Axun dov xa ti rə lər də” ad lı ki tab 
çap dan çı xıb. 

Savalan FƏRƏCOV

Novator dilçi-türkoloq



Azərbaycan
8 sent yabr 1903 – Əmək dar ar tist Da daş Ka mil oğ lu Şa rap-

lı (Məm mə dov; 1903-1959) Ba kı da do ğu lub. Aka de mik Dram 
Teat rı nın akt yo ru olub. 

8 sent yabr 1906 – Xalq ar tis ti Ye le na Vla di mi rov na Tar ye va 
(1906-1962) Odes sa da do ğu lub. Azər bay can Döv lət Rus Dram 
Teat rı nın akt ri sa sı (1938-ci il dən) olub.

8 sent yabr 1949 – Əmək dar in cə sə nət xa dim Hü sey na ğa Ağa-
hü seyn oğ lu Ata ki şi yev (1949 – 9.4.2006) Ba kı da ana dan olub. 
Şə ki Döv lət, Aka de mik Mil li Dram teatr la rın da baş re jis sor iş lə-
yib. 1989-cu il də Gənc lər Teat rı nı (2009-cu il də Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rı na bir ləş di ri lib) ya ra dıb. “Üze yir öm rü” (1981) fi l min də çə ki lib.

8 sent yabr 1982 – Xalq ar tis ti, teatr re jis so ru Ələs gər Məm-
məd ta ğı oğ lu Şə ri fov (25.12.1909 – 1982) və fat edib. Aka de mik 
Mil li Dram Teat rın da ça lı şıb, “Sə bu hi” fi l min də M.Ş.Va zeh ro lun-
da çə ki lib.

8 sent yabr 2015 – Xalq ar tis ti, ta nın mış ka man ça ifa çı sı Ha bil 
Mus ta fa oğ lu Əli yev (28.5.1927 – 2015) və fat edib. Azər bay can 
Döv lət Fi lar mo ni ya sı nın so lis ti olub. Film lər də mu si qi lə ri ifa edib.

9 sent yabr 1937 – Əmək dar mə də niy yət iş çi si Ay bə niz Sə məd 
qı zı Və ki lo va (1937 – 13.6.2009) ana dan olub. Sə məd Vur ğu nun 
Ev-Mu ze yi nin baş mü ha fi  zi və di rek to ru (2006-2009) iş lə yib. 

9 sent yabr 1939 – Xalq ar tis ti İri na Alek sand rov na Per lo va 
(1939 – 14.9.2010) ana dan olub. Azər bay can Döv lət Aka de-
mik Rus Dram Teat rın da, Azər bay can Döv lət Gənc Ta ma şa çı lar 
Teat rın da (rus böl mə si) qu ru luş çu re jis sor iş lə yib.

9 sent yabr 1991 – Dün ya şöh rət li xal ça çı alim, de ko ra tiv sə-
nət us ta sı, Xalq rəs sa mı Lə tif Hü seyn oğ lu Kə ri mov (17.11.1906 
– 1991) və fat edib. “Azər bay can xal ça la rın da or na ment”, “Azər-
bay can xal ça sı” çox cild li yi və s. ki tab la rın müəl li fi  dir. L.Kə ri mo-
vun tə şəb bü sü ilə Ba kı da Xal ça Mu ze yi təş kil olu nub. 

9 sent yabr 2014 – Xalq ar tis ti İb ra him Əh məd oğ lu Məm mə-
dov (Bə nə ni yar lı; 22.12.1934 – 2014) və fat edib. Nax çı van Döv-
lət Mu si qi li Dram Teat rı nın akt yo ru olub.

10 sent yabr 1901 – Əmək dar ar tist, vo kal çı Qu lam Mə şə di 
Ka zım oğ lu İs gən də rov (1901-1975)  Şa ma xı da do ğu lub. Ope ra 
və Ba let Teat rın da ça lı şıb.

10 sent yabr 1917 – Xalq ar tis ti Fi ru zə Məm məd qu lu qı zı Əli-
xa no va (1917 – 24.11.1994) Nax çı van MR Or du bad ra yo nun da 
do ğu lub. Nax çı van Döv lət Mu si qi li Dram Teat rın da ça lı şıb, teat-
rın ilk akt ri sa la rın dan olub.

10 sent yabr 1931 – Xalq ar tis ti, ta nın mış vo kal ifa çı sı, akt yor 
Mo bil (Müğ bil) Sal man oğ lu Əh mə dov (1931 – 3.6.2006) Gən-
cə də do ğu lub. 40 ilə ya xın Mu si qi li Ko me di ya Teat rın da ça lı şıb, 
ta ma şa lar da əsas rol la rı ifa edib.

10 sent yabr 2015 – Əmək dar rəs sam Al tay Ağa səid oğ lu 
Səidov (1926 – 10.9.2015) və fat edib. Gənc Ta ma şa çı lar Teat-
rın da baş rəs sam iş lə yib.

Dünya
8 sent yabr 1830 – Fran sız şairi, ədə biy yat üz rə No bel mü ka-

fa tı (1904) laureatı Fre de rik Mist ral (Fre de ric Mist ral; 1830-1914) 
ana dan olub. Ki tab la rı: “Mi re yo”, “Qı zıl ada lar”, “Zey tun yı ğı mı”.

8 sent yabr 1841 – Gör kəm li çex bəs tə ka rı An to nin Leopold 
Dvor jak (1841-1904) ana dan olub. 10 ope ra (“Su pə ri si”, “Ar mi da” 
və s.), 9 sim fo ni ya, 5 sim fo nik poema və baş qa əsər lə rin müəl li fi  dir.

8 sent yabr 1923 – Da ğıs ta nın Xalq şairi Rə sul Həm zə tov 
(1923 - 3.11.2003) ana dan olub. Mil li yət cə avar dır. Ki tab la rı: 
“Dost la rı qo ru yun”, “Mə nim Da ğıs ta nım” və s. Şeir lə ri nə po pul-
yar mah nı lar bəs tə lə nib. So sialist Əmə yi Qəh rə ma nı adı na, Le-
nin mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

9 sent yabr 1583 – İtal yan bəs tə ka rı, fu qa mu si qi alə ti nin ya-
ra dı cı la rın dan bi ri Ci ro la mo Fres ko bal di (Gi ro la mo Fres co bal di; 
1583-1643) ana dan olub.

9 sent yabr 1769 – Uk ray na ədə biy ya tı nın ba ni lə rin dən bi ri, 
şair və ya zı çı İvan Kotl ya rovs ki (1769-1838) ana dan olub. Əsər-
lə ri: “Üzü kö çü rül müş Eneida”, “Na tal ka Pol tav ka” və s.

9 sent yabr 1828 – Bö yük rus ya zı çı sı və mü tə fək ki ri Lev Ni ko-
la ye viç Tols toy (1828 – 20.11.1910) Tu la qu ber ni ya sı nın Yas na ya 
Pol ya na kən din də do ğu lub. Əsər lə ri: “Ailə xoş bəxt li yi”, “Hərb və 
sülh”, “An na Ka re ni na”, “Di ril mə” (ro man lar), “Krey ser so na ta sı”, 
“Ka zak lar”, “Ha cı Mu rad” (po vest lər), “Can lı me yit” (pyes) və s.

9 sent yabr 1908 – İtal yan ya zı çı sı Çe za re Pa ve ze (Ce sa re 
Pa ve se; 1908-1950) ana dan olub. “Yol daş”, “Xo ruz ban la ma-
yın ca”, “Gö zəl yay”, “Ay və ton qal lar” və s. ro man la rın müəl li fi  dir.

10 sent yabr 1839 – Ame ri ka fi  lo so fu, praq ma tizm və se mioti-
ka nın ba ni lə rin dən bi ri Çarlz San ders Pirs (Char les San ders 
Peir ce; 1839-1914) ana dan olub.

10 sent yabr 1872 – Rus ya zı çı sı, et noq raf, səy yah, Uzaq 
Şər qin təd qi qat çı sı Vla di mir Ar sen yev (1872-1930) ana dan 
olub. Əsər lə ri: “Der su Uza la”, “Tay qa nın or ta sın da” və s.

10 sent yabr 1912 – Məş hur Da ni mar ka ka ri ka tu ra çı sı Her luf 
Bidst rup (Her luf Bidst rup; 1912-1988) ana dan olub.

10 sent yabr 1914 – Ame ri ka ki no re jis so ru Ro bert Uayz (Ro-
bert Wi se; 1914-2005) ana dan olub. İki də fə “Os kar” laureatı dır: 
“Vest sayd əh va la tı”, “Mu si qi səs lə ri”.

10 sent yabr 1934 – Türk mən şə li (Krım ta ta rı) Uk ray na bəs-
tə ka rı Alem dar Ka ra ma nov (1934-2007) ana dan olub. Əsər lə ri: 
“Ay də ni zi” sim fo ni ya sı, “Mə həb bət dən güc lü” ba le ti və s.
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“Vətən müharibəsi və ədəbiyyatda
milli özünüdərk problemi”

Və tən mü ha ri bə si nin baş la ma sı nın il dö nü mü mü na si bə ti lə 
AMEA Ni za mi Gən cə vi adı na Ədə biy yat İns ti tu tu nun baş el mi 
iş çi si, Azər bay can da Ata türk Mər kə zi nin el mi əmək da şı, fəl sə-
fə elm lə ri dok to ru, pro fes sor Ra hid Ulu se lin “Və tən mü ha ri bə si 
və ədə biy yat da mil li özü nü dərk prob le mi” ki ta bı çap olu nub.

“Elm və təh sil” nəş riy ya tın da işıq üzü gö rən ki tab “Qa lib Azər-
bay ca nın qa lib ədə biy ya tı” pa ra diq ma sı nın kon sep tual əsas lan-
dı rıl ma sın dan iba rət dir. Müəl lif Və tən mü ha ri bə si nin ədə biy yat-
da mil li özü nü dər ket mə pro se si ni ne cə tə sir lən dir di yi ni və on da 
han sı key fi y yət də yi şik li yi ya rat dı ğı nı araş dı rır, Azər bay can da 
döv lət və mə də niy yət qu ru cu lu ğu nun qar şı lıq lı sti mul laş ma tə-
ka mü lü nü iz lə yir, öz si ya si ta ri xin dən ay rıl maz olan bir ədə biy-
ya tın es te tik ma hiy yə ti ni açır. O, həm çi nin müs tə qil döv lə ti mi zin 
tə şək kü lü nə gə ti rib çı xa ran si ya si, mə də ni, əx la qi və ədə bi dün-
ya gö rü şü nün for ma laş ma sı nı iz lə yir, Bi rin ci və İkin ci Qa ra bağ 
mü ha ri bə lə ri döv rün də ya ra dı lan ədə biy ya tın – “ədə bi-bə dii sal-
na mə nin bi rin ci və ikin ci qa tı” – ör nək lə ri ni araş dı rır. 

Mü ha ri bə nin baş la dı ğı vaxt dan in di yə dək bi la va si tə bə dii ədə-
biy ya tın və ümu mən ədə bi-hu ma ni tar mə də niy yə ti mi zin son bir 
il də əl də et dik lə ri ni ümu mi ləş di rən müəl lif bu nə ti cə yə gə lir ki, 
Azər bay can ədə biy ya tı, in cə sə nə ti və mə də niy yə ti qar şı sın da bö-
yük pers pek tiv lər açı lır. Alim qeyd edir ki, ədə biy ya tın Şu şa zir və-
si ni fəth et mək – bu gün bi zim ya ra dı cı dü şün cə mi zin gör kü dür.

Ki ta bın el mi re dak to ru və ön sö zün müəl li fi  Mil li Məc li sin de pu-
ta tı, Azər bay can da Ata türk Mər kə zi nin mü di ri aka de mik Ni za mi 
Cə fə rov dur.

“Bə zi jur na list lər sö zün qəd ri ni 
bil mir lər. Yer li-yer siz ha ra gəl-
di sə pə lə yir lər. Xa hiş edi rəm 
mə nim haq qım da dəb də bə li 
söz lər, cüm lə lər iş lət mə yə-
si niz” – de yir di o.  “Azər-
bay can de ko ra tiv və tət bi qi 
sə nə ti sa hə sin də ən çox nə 
ilə fəxr edir si niz” sualı na isə  
– “Azər bay can Xal ça sı və 
Xalq Tət bi qi Sə nə ti Mu ze yi 
ilə” de yə ca vab ve rir di. 

Bu ya zı da Azər bay can xal ça 
sə nə ti nin ma hir bi li ci si, öm rü nü 
həsr et di yi bu qə dim sə nə ti mi zin 
“pas port”unu ya rat mış, dün ya-
da ilk də fə Azər bay can da Xal ça 
Mu ze yi nin (1967) ya ra dıl ma sın-
da fə da kar lıq gös tər miş, öl kə-
miz də UNES CO-nun xət ti ilə ilk 
bey nəl xalq xal ça sim po ziumu-
nun (1983) təş ki lin də bi la va si-
tə iş ti rak et miş dün ya şöh rət li 
xal ça çı rəs sam, sə nət şü nas 
Lə tif Hü seyn oğ lu Kə ri mov dan 
(17.11.1906 – 9.9.1991) söh bət 
aç maq is tər dim.

Lə tif Kə ri mov Azər bay ca nın 
qə dim mə də niy yət mər kə zi Şu-
şa da ana dan ol muş du. Rəs-
sam özü haq qın da de yir di: “Tor-
paq dan irə li xal ça gör mü şəm. 
Anam Tel li Ha cı nə sib qı zı xal ça-
çı idi. Onun to xu du ğu “Ləm pə”, 
“Dər ya nur”, “Sax sı da gül lər” çox 
ad lı-san lı olub. Mən o xal ça la rın 
üs tün də imək lə mi şəm, dil aç-
mı şam, ye ri mək öy rən mi şəm. 
Tək cə anam de yil di xal ça çı. Bu 
sə nət bi zim Al lah ve rən lər tay fa-
sı nın çö rək ağa cı sa yı lır dı” (“So-
vet kən di” qə ze ti. 10.7.1979). 

O, 1911-ci il də ailə si ilə İra nın 
Məş həd şə hə ri nə köç müş, ora-
da xal ça çı Mir zə Ələk bər Hü-
seyn za də dən xal ça sə nə ti nin 
sir lə ri nə yi yə lən miş di. 1929-cu 
il də Ba kı ya dö nən Lə tif Kə ri-
mov 1930-cu il dən “Azər xal ça” 
İs teh sa lat Bir li yi nin bə dii-tex ni ki 
rəh bə ri ol muş, AMEA-nın Me-
mar lıq və İn cə sə nət İns ti tu tun-
da şö bə mü di ri iş lə miş, 1960-cı 
il dən in di ki Mə də niy yət və İn cə-
sə nət Uni ver si te tin də pe da qo-
ji fəaliy yət gös tər miş dir. Onun 
es kiz lə ri əsa sın da və rəh bər li yi 
ilə “Əf şan” (1931, 1957), “Qo-
naq kənd” (1939), “Lə çək tu runc” 
(1952, 1982), “Şu şa” (1953), 
“Göy göl” (1958), “Qa ra bağ” 
(1960), “İs li mi” (1964), “Bu ta lı” 
(1965), “Ba har” (1967, 1977), 
“Ağac lı” (1974) “Şə bi-hic ran” 
(1975), “Hey van lar alə min də” 
(1976), “Zər xa ra” (1977), “Xə-
tai” (1981), “Əsr lə rin nəğ mə si” 
(1985), “Əcə mi” (1985), “Meh-
ra bi Əcə mi” (1987) or na men tal 
xal ça la rı, “Fir dov si” (1934), Ni-
za mi “Xəm sə”si nin mo tiv lə ri əsa-
sın da to xun muş 5 məş hur xal ça 
(1940-41), “S.Vur ğun” (1956), 
“Av to port ret” (1956), “N.Nə-
ri ma nov” (1959), “M.P.Va qif” 
(1967), “M.Fü zu li” (1972), “İ.Nə-
si mi” (1974), “S.Ur mə vi” (1975), 
“M.Əcə mi” (1976) və baş qa sü-
jet li xal ça lar to xun muş dur. Sə-
nət kar həm çi nin Ni za mi adı na 
Azər bay can Ədə biy ya tı Mu ze yi 
və Mosk va da Ümu mit ti faq Xalq 
Tə sər rü fa tı Nailiy yət lə ri Sər gi-
si nin Azər bay can pa vil yo nu nun 
por tal la rı, tağ la rı və in ter yer lə ri ni 
bə zə yən müx tə lif me mar lıq or-
na ment lə ri nin müəl li fi  ol muş dur.

L.Kə ri mov in cə sə nət ta ri xi miz-
də çox na dir şəx siy yət lər dən dir 
ki, ya ra dı cı lı ğın da prak ti ka ilə 
nə zə riy yə pa ra lel ola raq in ki-
şaf et di ri lib. Gör kəm li xal ça çı 
rəs sam və xal ça şü nas alim de-
ko ra tiv-tət bi qi sə nə ti mi zin ən 
qə dim növ lə rin dən bi ri olan xal-
ça sə nə ti nin ta ri xi ni mü kəm məl 
sə viy yə də bi lir di. O, Şərq mə-
də niy yə ti nin, İs lam sə nə ti nin ən 
in cə mət ləb lə rin dən xə bər dar idi, 

Şərq or na ment sə nə ti nin sim vo-
li ka sı nı, fəl sə fə si ni el mi əsas lar-
la təd qiq edib, araş dı rıb, fun da-
men tal el mi əhə miy yə tə ma lik 
mo noq ra fi  ya lar nəşr et dir miş di. 
Onun üç cild lik “Azər bay can xal-
ça sı” ad lı ki tab la rı, xü su sən də 
bi rin ci cil di nəşr olu nan dan qı sa 
müd dət son ra bü tün dün ya ya 
ya yıl mış və sə nət bi li ci lə ri ara-
sın da yük sək rəğ bət qa zan mış dı. 

Av ro pa, Ame ri ka, Şərq öl kə-
lə rin dən  məş hur xal ça şü nas 
alim lər və eks pert lər ona çox-
say lı mək tub lar gön də rə rək ki-
tab haq qın da qiy mət li fi  kir lə ri ni 
bil dir miş di lər.

L.Kə ri mo vun xalq sə nə ti miz-
dən qay naq la nan də rin bi lik və 
bə dii zə ka sı nə ti cə sin də to xun-
muş xal ça lar özü nün kom po-
zi si ya qu ru lu şu, rəng həl li, bə-
dii- es te tik əhə miy yə ti və tex ni ki 
iş lə nil mə xü su siy yət lə ri nə gö rə 
XX əsr Azər bay can in cə sə nə ti-
nin qiy mət li xə zi nə si he sab olu-
nur. L.Kə ri mov həm xal ça sə nə-
ti mi zin ta ri xi ilə məş ğul olur, bu 
is ti qa mət də el mi araş dır ma lar 
apa rır, həm ye ni xal ça çeş ni lə ri 
ha zır la yır, xal ça sə nə ti ilə bağ lı 
təş ki la ti iş lər lə də cid di məş ğul 
olur du. Onun tə şəb bü sü və fə-
da kar əmə yi nə ti cə sin də Ba-
kı da Xal ça Mu ze yi ya ra dıl mış, 
həm çi nin dün ya xal ça şü nas 
alim lə ri nin iş ti ra kı ilə xal ça sim-
po ziumu təş kil olun muş dur. Xal-
ça çı rəs sa mın Mosk va (1954), 
Lon don (1986), Ba kı (1987) və 
baş qa şə hər lər də fər di sər gi lə ri 
ke çi ril miş di. Rəs sa mın Mosk-
va da təş kil olun muş sər gi si ilə 
bağ lı “Kom mu nist” qə ze tin də 
(17.8.1954) SS Rİ Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sı nın baş el mi iş çi si, 
sə nət şü nas lıq elm lə ri na mi zə di 
S.Te me rin “Mosk va da Lə tif Kə-
ri mo vun əsər lə ri nin sər gi si” ad lı 
mə qa lə si dərc olun muş du. Mə-
qa lə də oxu yu ruq: “Sər gi yə ta-
ma şa edən lər ara sın da Mosk va-
ya qo naq gəl miş Çin, Hin dis tan, 
Ko re ya, Pol şa, İs lan di ya və baş-

qa öl kə lə rin nü ma yən də lə ri də 
ol muş lar. Çin li İon-Tek “Mən bu 
sər gi yə üç də fə ta ma şa et mi şəm 
və hər də fə Kə ri mo vun mil li ənə-
nə lər dən ba ca rıq la is ti fa də et-
mə sin dən çox şey öy rən mi şəm”. 
İs lan di ya lı To ra və Kris tin An der-
son ya zır lar: “Ha zır da Mosk va da 
olan biz – is lan dı ya lı qo naq lar bu 
sər gi yə hey ran qal dı ğı mı zı bil dir-
mək is tə yi rik. Sər gi Mosk va sə-
fə ri mi zi da ha da ma raq lı et di”.

L.Kə ri mov 1950-ci il də xal-
ça sə nə ti miz lə bağ lı apar dı ğı 
fun da men tal el mi təd qi qat və 
araş dır ma la rı na gö rə sə nət-
şü nas lıq na mi zə di el mi də-
rə cə si al mış dı. Əha tə li el mi 
və bə dii ya ra dı cı lıq fəaliy yə ti 
yük sək qiy mət lən di ri lən sə-
nət kar SS Rİ Döv lət mü ka fa tı 

(1950), res pub li ka nın Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi (1955), Xalq 
rəs sa mı (1960), “Xalq lar Dost-
lu ğu” or de ni (1986) ki mi yük sək 
mü ka fat və təl tifl  ə rə la yiq gö rül-
müş dü. Müs tə qil lik il lə rin də Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin sə rən ca mı 
(27.10.2006) ilə xal ça çı rəs sam 
və sə nət şü nas ali min 100 il lik 
yu bi le yi qeyd olun muş du. 

L.Kə ri mov “Kom mu nist” qə ze-
tin də (4.9.1983) dərc olun muş 
mə qa lə sin də ya zır dı: “Uzun il lər-
dən bə ri gör mək ar zu sun da ol du-
ğum məş hur “Şeyx Sə fi ” xal ça sı-
nın qar şı sın da da ya nıb gö zü mü 
on dan çə kə bil mir dim. XVI əsr də 
Təb riz də to xun muş bu na dir xa lı-
nın hər bir xır da de ta lı nı, il mə si ni 
göz dən ke çir dik cə, onu ya ra dan 
vir tuoz rəs sa mın us ta lı ğı, bu bə-
dii əsə rin to xu cu la rı nın mə ha rə ti 
qar şı sın da öz hey rə ti mi və se vin-
ci mi giz lə də bil mir dim. Təb riz rəs-
sam la rı nın bu öl məz işi ni da vam 
et dir mək üçün hə min rəs sam la-
rın xa ti rə lə ri nə ye ni bir Şeyx Sə fi  
xal ça sı ya rat ma ğı qə ra ra al dım”. 
Bu sə tir lə ri nə zər dən ke çi rər kən, 
rəs sa mın xal qı na, mil lə ti nə ne cə 
bağ lı sə nət xa di mi ol du ğu nu bir 
da ha duy maq olur. 

Lə tif Kə ri mo vun hə yat və ya-
ra dı cı lı ğı haq qın da ta nın mış 
sə nət şü nas lar, rəs sam lar, ey ni 
za man da dün ya nın sə nət adam-
la rı yük sək fi  kir lər söy lə yib lər, 
haq qın da yüz lər lə mə qa lə dərc 
olu nub, bə dii və el mi ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti nə dair ki tab və mo noq-
ra fi  ya lar nəşr olu nub.

“Xal ça çı lıq el min də o, na dir is-
te dad dır. Rəs sam, xal ça us ta sı 
keç miş də də ol muş, in di də az de-
yil, la kin bu sə nə tin ta ri xi ni, el mi-
nə zə ri rəs sam lıq və tex ni ki ifa çı lıq 
cə hət lə ri ni özün də bir ləş di rən, 
in di yə qə dər bağ lı qa lan “dü yün-
lə rin” sir lə ri ni açan alim, sə nət kar 
isə yə qin ki, ol ma mış, yox dur və 
ol ma ya caq” – AMEA-nın müx bir 
üz vü, sə nət şü nas alim Kə rim Kə-
ri mov fi  kir lə ri ni be lə qeyd edir di.

SS Rİ EA-nın müx bir üz vü, 
sə nət şü nas lıq dok to ru B.V.Vey-
mar ya zır dı: “...Öl kə miz də hə lə 
də sə nə tin müx tə lif sa hə lə rin də 
Lə tif Kə ri mov ki mi hər tə rəfl  i is-
te da da ma lik bir sə nət kar ye tiş-
mə yib... L.Kə ri mov zən gin xalq 
ya ra dı cı lı ğın dan bəh rə lə nən no-
va tor rəs sam dır”.

Ta nın mış İn gil tə rə sə nət şü na-
sı Le vi Ke pa ti isə fi  kir lə ri ni be lə 
qeyd edib: “Hər bir xal ça nız öz-
öz lü yün də bir in cə sə nət əsə ri, 
on la rın or na ment lə ri isə na dir və 
zən gin dir. Do ğur dan da, bu xal-
ça lar da hi ya nə sə nət əsə ri dir”.

Al ma ni ya nın Köln şə hə rin dən 
xal ça çı alim U.Şur man ona ya-
zır dı: “Bu qiy mət li ki ta bı (“Azər-
bay can xal ça sı”, I cild. 1961) 
Mosk va da və Le ninq rad da ta pa 
bil mə dim. Bu nun üçün Va şinq-
to na get mə li ol dum”. 

Xalq rəs sam la rı Mi ka yıl Ab dul-
la yev və Bö yü ka ğa Mir zə za də 
sə nət ka rın yad da qa lan port ret-
lə ri ni ya rat mış lar. M.Ab dul la yev 
L.Kə ri mov haq qın da ya zır: “Bir 
şəx sin özü nü, sə nə ti ni sev mə dən 
port re ti ni iş lə mək, mən cə, müm-
kün de yil. Lə tif Kə ri mov mə nim 

üçün kim dir? Res pub li ka mı zın ən 
gör kəm li de ko ra tiv sə nət us ta sı. 
Ye ga nə xal ça çı Xalq rəs sa mı mız. 
Qı zıl, gü müş, fi l sü mü yü üzə rin də 
ən zə rif iş lər iş lə yən ma hir zər gər. 
Sə nə ti, res pub li ka mı zın, xal qı mı-
zın adı nı uzaq-uzaq  öl kə lər də ta-
nı dan el lim”.

Sə nət şü nas alim Küb ra Əli ye-
va müəl li mi L.Kə ri mo vun ana sı-
nın və ba cı sı nın yüz il dən ar tıq 
ya şa dıq la rı nı qeyd edə rək ya zır: 
“O, ina nır dı ki, azı 100 il ya şa ya-
caq. Bəl kə də xal qı mı zın ba şı na 
gə lən bu bə la lar ol ma say dı, o, 
ya şa yar dı. Ölü mü nə bir ay qa-
la na qə dər ya zan, ya ra dan bu 
sə nət ka rın ölü mü nə sə bəb hə-
min 20 Yan var ge cə si ol du. O, 
ge cə İn şaat çı lar pros pek tin də ki 
ey va nın dan Ba kı ya ya ğan gül-
lə ba ra na, in san qır ğı nı na ba xan 
sə nət kar mə nən məhv ol du”.

Bu il xal ça çı rəs sam və alim 
Lə tif Kə ri mo vun ana dan ol ma-
sı nın 115-ci, və fa tı nın 30-cu  
il dö nü mü dür. Onun üç cild lik 
“Azər bay can xal ça sı” ad lı el mi 
fun da men tal əhə miy yə tə ma-
lik ki tab la rı nın doğ ma ana di li-
miz də və nə fi s tər ti bat da nəşr 
olun ma sı nı ar zu edər dik. Bu, 
in cə sə nət dün ya mı za ən gö-
zəl töh fə olar dı. Mə na lı öm rü nü 
Azər bay can in cə sə nə ti nə, xal-
ça çı lıq sə nə ti mi zə həsr et miş, 
sə nət xə zi nə mi zi ye ni-ye ni in ci-
lər lə zən gin ləş dir miş L.Kə ri mov 
özü nün bə dii və el mi ya ra dı cı lıq 
fəaliy yə ti ilə in cə sə nət ta ri xi miz-
də əbə di qa la caq.

Əsəd QULİYEV
sənətşünas, AMEA-nın dissertantı

Türk millətinin ruhunu canlandıran epos 
Dədə Qorqud türk mədəniyyəti, tarixi və ədəbiyyatı konfransı keçirilib

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tu, 
Tür ki yə nin Ege Uni ver si te ti nin 
Türk Dün ya sı Araş dır ma la-
rı İns ti tu tu, İq ti sa di İn ki şaf və 
So sial Araş dır ma lar İns ti tu tu-
nun bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə IV 
Bey nəl xalq Də də Qor qud türk 
mə də niy yə ti, ta ri xi və ədə biy-
ya tı konf ran sı ke çi ri lib.

On layn for mat da təş kil olu nan 
konf ran sı AMEA-nın Folk lor İns-
ti tu tu nun Də də Qor qud şö bə si-
nin mü di ri və ey niad lı dər gi nin 
baş re dak to ru, fi  lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru Ra ma zan Qa far lı aça-
raq təd bi rin or taq ta ri xi mi zin 
zə fər lər lə do lu olan bir ça ğın-
da ke çi ril di yi ni söy lə yib. Bil di rib 

ki, dün ya hər za man ulu tür kün 
dö yüş kən li yi ilə ya na şı, mad di-
mə nə vi abi də lər ya rat maq da da 
heç bir xalq dan ge ri qal ma dı ğı-
nın, bə zən da ha üs tün möv qe-
də da yan dı ğı nın şa hi di olub.

R.Qa far lı Tür ki yə nin Ege 
Uni ver si te ti nin Türk Dün ya-
sı Araş dır ma la rı İns ti tu tu nun 
böl mə rəh bə ri pro fes sor Mə tin 
Əki ci nin konf ran sın əsas tə rəf-
daş la rın dan bi ri ol du ğu nu qeyd 
edib, ali min “Ko roğ lu” və “Də də 
Qor qud” epos la rı nın yo rul maz 
araş dı rı cı sı ki mi çox çe şid li el-
mi-pe da qo ji fəaliy yə ti ni, elə cə 
də “Ko roğ lu” epo su nun dün ya 
xalq la rı ara sın da möv cud olan 
va riant la rı nı mü qa yi sə li şə kil də 

araş dır ma sı nı və onun sə yi nə ti-
cə sin də das ta nın İran da ta pı lan 
ye ni əl yaz ma sı nın el mi döv riy-
yə yə təq dim edil mə si ni yük sək 
qiy mət lən di rib.

Pro fes sor Mə tin Əki ci çı xı şın-
da Tür ki yə-Azər bay can qar daş-
lı ğı nın qey ri-mad di mə də ni ir sə 
ver di yi də yə rin əhə miy yə tin dən 
bəhs edib. “Ki ta bi-Də də Qor-
qud”un və Qor qud ata he ka yə-
lə ri nin bu gün əli mi zə üç nüs xə 
şək lin də gə lib çat dı ğı nı vur ğu la-
yan alim  das tan da is ti fa də edi-
lən di lin türk mil lə ti nin ru hu nu 
can lan dır dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb.

Folk lor İns ti tu tu nun Mi fo lo gi ya 
şö bə si nin mü di ri, pro fes sor Sey-
fəd din Rza soy, fi  lo lo gi ya elm lə ri 

dok to ru Ni za mi Mu ra doğ lu çı xış 
edə rək “Də də Qor qud” epo su-
nun oğuz xalq la rı nın mil li kim li-
yi nin, keç mi şi nin, bu gü nü nün və 
gə lə cə yi nin ki ta bı ol du ğu nu və 
hər gə lən nəs lin bu ki tab da ye-
ni lik lər ta pa ca ğı nı vur ğu la yıb lar. 
Bil di ri lib ki, “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
həm çi nin türk xalq la rı nın ədə biy-
ya tı nı, hərb və döv lət çi lik ta ri xi ni 
öy rən mək ba xı mın dan əvə ze dil-
məz mən bə dir.

Tür ki yə nin İq ti sa di İn ki şaf 
və So sial Araş dır ma lar İns ti-
tu tu nun Azər bay can təm sil çi-
si Əl van Cə fər li iş ti rak çı la ra və 
konf ran sın fəaliy yə ti nə uğur lar 
ar zu la yıb.

Üç böl mə də işi ni da vam et di-
rən konf rans da 30-a ya xın mə-
ru zə din lə ni lib.

Lətif Kərimov dühası –
xalçaçı rəssam, sənətşünas alim



Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Muzey Sərvətləri və Xatirə 
Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin elmi işlər üzrə direktor müavini, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi
Nairə Sadıxovanın

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun ailəsinə, 
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
***

Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin kollektivi 
Muzey Sərvətləri və Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin elmi 

işlər üzrə direktor müavini, Əməkdar mədəniyyət işçisi
Nairə Sadıxovanın

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun doğmalarına, 
yaxınlarına və işlədiyi kollektivə dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
***

Bülbülün Memorial Muzeyinin kollektivi Muzey Sərvətləri və Xatirə 
Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinin elmi işlər üzrə direktor müavini, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi
Nairə Sadıxovanın

vəfatından kədərləndiyini bildirir, mərhumun doğmalarına və 
yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir.

Allah rəhmət eləsin.
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Qırğızıstana gedir 
RejissorZaminMəmmədovun“Səs”filmi14-17sentyabrtari-
xindəBişkekdə(Qırğızıstan)keçiriləcəkbeynəlxalqfestivalda
nümayişolunacaq.

Bu ba rə də “Azər bay can film” Ki nos tu di ya sın dan mə lu mat ve ri
lib. Bil di ri lib ki, “Səs” fil mi 10cu Qır ğı zıs tan Bey nəl xalq Film Fes
ti va lı nın mü sa bi qə proq ra mı na da xil edi lib. 

Mər hum re jis sor və akt yor Röv şən Al mu rad lı nın (19542019) 
sse na ri müəl li fi ol du ğu film də əsas rol lar da Vi da di Əli yev, Ni gar 
Məm mə do va və Rə şad Sə fə rov çə ki lib. Çə ki liş lər İs ma yıl lı ra yo
nu nun kənd lə rin də apa rı lıb.

Ek ran əsə ri Qər bi Azər bay can dan (in di ki Er mə nis tan əra zi si) 
zor la çı xa rıl mış soy daş la rı mı zın və tən həs rə tin dən bəhs edir. Fil
min qəh rə ma nı olan qo ca oğ lu nun gə tir di yi doğ ma tor paq la rı nın 
ar xiv kadr la rı na ba xa raq özü nü san ki doğ ma yurd yer lə rin də hiss 
edir. Qo ca hər gün kadr la rı iz lə yə rək yu xu la yır. Yu xu sun da isə 
doğ ma kən di ni gö rür və son da da dün ya sı nı və tən həs rə ti ilə elə 
yu xu da ikən də yi şir.

Daşkənddə milli mədəniyyət mərkəzlərinin 
bayram tədbiri

Özbəkistandafəaliyyətgöstərənmillimədəniyyətmərkəzləriöl-
kəninmüstəqilliyinin30illiyimünasibətilətəntənəlibayramtədbiri
keçiriblər.PaytaxtDaşkənddətəşkilolunantədbirdəRespublika
AzərbaycanMilliMədəniyyətMərkəzi(RAMMM)dəiştirakedib.
Mərkəzüçünayrılmışguşədəölkəmizintarixivəmədəniyyətiilə
bağlıkitablar,suvenirlərnümayişetdirilib,qonaqlaraşəkərbura,
paxlavavədigərşirniyyatlarımıztəklifolunub.

RAMMMin 
səd ri Fir dov
si Hü sey nov 
iş ti rak çı la rı 
Öz bə kis ta nın 
müs tə qil li yi nin 
30 il li yi mü na
si bə ti lə təb rik 
edib, öl kə lə ri
miz ara sın da 
əla qə lə rin 
in ki şa fın dan 
da nı şıb. 

Bay ram təd bi rin də iş ti rak edən xalq la rın nü ma yən də lə ri öz mu
si qi və rəqs lə ri ni təq dim edib, Azər bay can dias po ru nun ak tiv üz
vü İl ham Ab dul la yev saz da qə dim el ha va la rı nı səs lən di rib.

Misir telekanalında 
Nizamiyə həsr olunmuş veriliş

Misirin“Nil-Mədəniyyət”televiziyakanalındadahiAzərbaycan
şairiNizamiGəncəviyəhəsrolunmuşverilişyayımlanıb.

Ve ri liş də 2021ci ilin Azər bay can da “Ni za mi Gən cə vi İli” elan 
edil mə si, Şər qin da hi şair və mü tə fək ki ri nin hə yat və ya ra dı cı lı ğı, 
dün ya ya gəl di yi Gən cə şə hə ri haq qın da ət raf ı mə lu mat ve ri lib. 
Qeyd edi lib ki, Ni za mi Gən cə vi “Ley li və Məc nun” poema sı nı ərəb 
mə həb bət das ta nın dan il ham ala raq ya ra dıb. Mi si rin İs gən də riy yə 
Ki tab xa na sın da şairin büs tü nün qo yul du ğu da diq qə tə çat dı rı lıb. 
Sü jet də Azər bay ca nın 2020ci il də Və tən mü ha ri bə sin də qa zan dı
ğı Zə fər, öl kə mi zin zən gin mə də ni ir si haq qın da da söh bət açı lıb. 

Ve ri liş də həm çi nin Ni za mi nin “Ley li və Məc nun” poema sı əsa
sın da ki çik ta ma şa ha zır la yan və him ni mi zi ifa edən mi sir li gənc
lə rə öl kə mi zin Mi sir də ki sə fir li yi tə rə fin dən tə şək kür na mə lər təq
dim edi lib.
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MƏDƏNİYYƏT

BeynəlxalqTürkMədəniyyəti
Təşkilatı–TÜRKSOY-unnəz-
dindətürkxalqlarınınzəngin
musiqisənətinidünyaya
tanıdanyaradıcıkollektivlər
dəfəaliyyətgöstərir.Onlardan
biriTÜRKSOYGənclərxorudur.

Pan de mi ya sə bə bin dən çı xış
la rı na bir müd dət ara ve rən kol
lek tiv Azər bay can, Qa za xıs tan, 
Qır ğı zıs tan, Öz bə kis tan və Türk
mə nis ta nın müs tə qil li yi nin 30cu 
il dö nü mü mü na si bə ti lə Tür ki yə nin 
şə hər lə ri nə qast rol sə fə ri nə çı xıb.

Xo run ilk kon sert proq ra mı 
sent yab rın 2də Ha tay şə hə
rin də təş kil edi lib. On lar la fərq li 
xal qın mə də niy yə ti nə ev sa hib
li yi edən, sülh, qar daş lıq və to
le rant lı ğın pay tax tı he sab edi lən 
Ha tay da ke çi ri lən kon sert bö yük 
ma raq la qar şı la nıb.

Ha tay Bö yük şə hər Bə lə diy yə
si nin baş qa nı Lüt fü Sa va şın da 
qa tıl dı ğı təd bir Tür ki yə də qeyd 
olu nan “Yu nus Əm rə və Türk Di

li İli” çər çi və sin də Ah met Ad nan 
Say gu nun “Yu nus Əm rə” ora to
ri ya sın dan bir bö lüm lə baş la yıb. 
Kon sert proq ra mın da türk dil li öl
kə lə rin mu si qi lə ri yer alıb.

2015ci il də türk dil li öl kə lə rin 
kon ser va to ri ya la rın da oxu yan 
gənc vo kal çı lar dan təş kil olu nan 
və hə min il Al ma ni ya da ke çi ri lən 
Dün ya Xor Olim piada sın da mü

ka fa ta la yiq gö rü lən TÜRK SOY 
Gənc lər xo run da bu il Azər bay
can, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Öz bə kis tan və Tür ki yə dən 27 
gənc ifa çı yer alıb. Xo run di ri jo ru 
Qa za xıs tan Fi lar mo ni ya sı Xo ru
nun rəh bə ri Gül mi rə Kut ti ba da
mo va dır.

Ötən il lər də kon sert lə ri TRT 
ka na lın da ya yım la nan, müx tə lif 
al bom lar la iz lə yi ci lə rin qar şı sı na 
çı xan səs sə nət çi lə ri bu il İz mir də 
ke çi ri lən Dün ya Bir ləş miş Şə hər
lər və Yer li İda rə lər Təş ki la tı nın 
Mə də niy yət zir və si nin bağ la nı şın
da da çı xış edə cək lər. Sent yab rın 
11də ke çi ri lə cək kon sert proq ra
mı na Azər bay can dan vo kal çı Çi
na rə Şi ri no va da qa tı la caq.

Mehparə SULTANOVA 
Ankara

“Puşkin kartı” ilə mədəniyyətlə təmas 
14-22 yaşında hər kəs muzey və teatrları pulsuz ziyarət edə biləcək

RusiyaFederasiyasıHökumə-
tisentyabrın1-dənbaşlayaraq
14-22yaşlıgənclərüçünnəzərdə
tutulan“Puşkinkartı”proqramına

başlayıb.Gənclərəteatr,muzey,kon-
sertsalonlarıvədigərmədəniyyət
müəssisələrinipulsuzziyarətetmək
imkanıverənbukartıntətbiqiqonşu
ölkəninmədənimühitindəböyük
məmnunluqlaqarşılanıb.

Proq ram 2021ci ilin so nu na dək kart 
sa hib lə ri nə mə də niy yət ocaq la rı na bi let 
al maq üçün müəy yən məb ləğ də li mit ayı
rır. Bir ne çə gün ər zin də min lər lə təş ki lat, 
həm də tək cə döv lət qu rum la rı de yil, özəl 
qu rum lar da la yi hə yə qo şul maq is tə yi ni 
bil di rib.  

Ya şa yış ye rin dən ası lı ol ma ya raq Ru si
ya nın is tə ni lən re gionun da is ti fa də edi lə cək 
kart sis te mi nin tə şəb büs ka rı Ru si ya Pre zi
den ti Vla di mir Pu tin dir. Ye ni sis tem gənc lə
rin döv lət he sa bı na mə də niy yət və in cə sə
nət ha di sə lə rin dən kə nar da qal ma ma sı na 
şə rait ya ra dır. Baş na zir Mi xail Mi şus tin 
proq ra mın ilk mər hə lə si üçün 3,9 mil yard 
rubl və sait ay rıl ma sı üçün sə rən cam ve rib. 
He sab la ma la ra gö rə, ha zır da Ru si ya da ya
şa yan 1422 yaş lı 13 mil yon oğ lan və qız 
“Puş kin kar tı”nın sa hi bi ola caq. 

Bəs ni yə məhz “Puş kin kar tı”? A.S.Puş
kin adı na Döv lət Təs vi ri Sə nət Mu ze yin
də baş tut muş ye ni proq ra mın təq di mat 
mə ra si min də vit seprem yer Tat ya na Qo li
ko va qeyd edib ki, ad se çi mi tə sa dü fi de
yil. Alek sandr Puş kin rus mə də niy yə ti nin 
əsas rəmz lə rin dən bi ri dir, onu bü tün dün
ya ta nı yır və se vir. Rus mə də niy yə ti nin el
çi si sa yı lan da hi nin adı nı da şı yan kart da 
gənc lər ara sın da mə də niy yə tə ma ra ğı ar
tır ma ğa xid mət edə cək. 

“Puş kin kar tı” bank kar tı ol sa da, o, yal
nız xü su si ko mis si ya nın re per tuarı nı bə

yən di yi mə də niy yət müəs si sə lə ri nin bi le ti 
üçün ke çər li dir. Bu məb lə ği baş qa məq
səd li on layn ödə niş üçün is ti fa də et mək, 
kart dan pul çək mək də müm kün de yil: he
sab da fi zi ki və sait yox dur, o, yal nız bi le ti 
alın mış mu zey və ya teat rın he sa bı na bir
ba şa da xil olur. Ki no teatr və sirk da ha çox 
əy lən cə sə na ye si nə aid edil di yin dən on lar 
bu proq ram dan kə nar da qa lıb. “Puş kin 
kar tı”nın əha tə dairə si nə öl kə üz rə 1353 
mə də niy yət müəs si sə sin dən 7 min təd bir 
da xil edi lib. Kul tu ra.rf por ta lın da və smart
fon lar üçün xü su si əla və dən bi le ti on layn 
şə kil də də al maq olar. İn ter ne tə çı xı şı ol
ma yan gənc lər isə “Poç ta Ban ka”nın is tə
ni lən şö bə sin də plas tik kart əl də edə bi
lər lər. İlin so nu na dək kart da kı pul və saiti 
3000 rubl ola caq, növ bə ti il də isə 5000 
rub la dək ar tı rıl ma sı nə zər də tu tu lur. Kart
da yı ğım sis te mi yox dur, yə ni, ilin so nun
da xərc lən mə miş məb ləğ sı fır la na caq. 
Üs tə lik, kart lar ün van lı dır; kart la bi let alan 
gənc həm də şəx siy yə ti təs diq lə yən sə
nəd təq dim et mə li dir.

Vit seprem yer Tat ya na Qo li ko va əmin dir 
ki, be lə bir kar tın möv cud lu ğu və gənc lə rin 
se çi mi mə də niy yət müəs si sə si rəh bər lə ri
ni eks po zi si ya la rı tə zə lə mək, gənc ru si ya
lı la rın zöv qü nə uy ğun ta ma şa lar qur maq 
ba rə də də dü şün mə yə va dar edə cək.  

GÜLCAHAN

“Möhtəşəm” “Professional” 
Jan-Pol Belmondo 
dünyasını dəyişdi

Dünya
şöhrət-
lifransız
aktyoru
Jan-Pol
Belmondo
sentyabrın
6-da,öm-
rünün89-
cuilində
vəfatedib.

1933cu il ap re lin 9da hey kəl tə raş Pol Bel
mon do nun ailə sin də dün ya ya gə lən gə lə cə yin 
məş hur akt yo ru id ma nı çox se vib, fut bol, ve lo
si ped, xü su si lə də boks la məş ğul olub, bir ara 
pe şə kar id man çı ol maq is tə yib. Pa ris də Dram 
Sə nə ti Ali Mil li Kon ser va to ri ya sı nı bi tir dik dən 
son ra teatr da ça lış ma ğa baş la yıb.

1956cı il də ilk fil mi nə çə ki lib. Üç il son ra fran
sız ki no sun da “ye ni dal ğa”nın nü ma yən də lə rin
dən olan JanLük Qo da rın “Son nə fəs də” fil min
də baş ro lu oy na ma sı 26 yaş lı akt yo ra şöh rət 
gə ti rir. Bun dan son ra bir çox ma cə ra və ko me
di ya film lə ri nə də vət alan akt yo run ümu milk də 
ki no da 80dən çox ro lu var. Pa ra lel ola raq 90cı 
il lə rin or ta la rı na dək teatr ta ma şa la rın da da oy
na yıb. Dün ya miq ya sın da isə tə bii ki, ki no da kı 
rol la rı ilə ta nı nıb: “Möh tə şəm”, “Pro fes sional”, 
“Riodan olan adam”, “Də li sov Pye ro” və s.  

Akt yor Fran sa nın mil li ki no mü ka fa tı olan 
“Se zar”a (1989), Kann Film Fes ti va lı nın fəx
ri “Qı zıl pal ma bu da ğı” (2011) və Ve ne si ya 
Film Fes ti va lı nın fəx ri “Qı zıl şir” mü ka fat la rı na 
(2016) la yiq gö rü lüb. 2009cu il dən son ra məş
hur akt yor ek ran da baş rol lar da gö rün mə yib. 
Am ma 2018ci il də “Cor seMa ti na” qə ze ti nə 
mü sa hi bə sin də “Elə xoş bəxt hə yat ya şa dım ki, 
so num dan qorx mu ram” de yən akt yor hə lə də 
fil mə çə kil mək ar zu su nu giz lət mə miş di...

CAVİD

TÜRKSOY Gənclər xorunun 
qastrol səfərləri başlayıb

Tar, kamança və qaval 
Dünya Musiqi Alətləri Muzeyində

əvvəli səh. 1-də
Son ra mu ze yin di rek to ru Ma

sa yu ki Tsu ru ta nın iş ti ra kı ilə 
Azər bay can mil li mu si qi alət lə
ri nin təq dim olun ma sı mə ra si mi 
ke çi ri lib. Bil di ri lib ki, Azər bay can 
ilə Ya po ni ya ara sın da müx tə lif 
sa hə lər də, həm çi nin mə də niy
yət sa hə sin də sıx əmək daş lıq 

möv cud dur. Azər bay can lı mu
si qi çi lə rin Ya po ni ya da, ya pon 
mu si qi çi lə rin isə öl kə miz də 
kon sert lə ri təş kil edi lib. 2018ci 
il də TÜRKSOYun 25 il li yi mü
na si bə ti lə Ya po ni ya da təş kil 
edi lən tur ne za ma nı Ha ma mat
su mu ze yin də olan azər bay
can lı mu si qi çi Ba bək Qu li yev 
bu ra da Azər bay can mil li mu si qi 

alət lə ri nin ol ma ma sın dan təəs
süf ə nib və bu nu Ya po ni ya da kı 
dias por təş ki la tı mı zın fəal la rı
na bil di rib. Mə sə lə 2020ci il də 
Azər bay can Mil li Pa ra lim pi ya 
Ko mi tə si nin “Host town” proq
ra mı nın təş ki li ilə əla qə dar To
kioya gəl miş nü ma yən də si Rü fət 
Ha cı lı ilə də mü za ki rə olu nub. 
Tə şəb büs Hey dər Əli yev Fon du
na çat dı rıl dıq dan son ra bə yə ni lib 
və mil li mu si qi alət lə ri mi zin Ha
ma mat su Dün ya Mu si qi Alət lə ri 
Mu ze yi nə təq dim olun ma sı na 
dəs tək ve ril mə si qə ra ra alı nıb.

Qeyd edi lib ki, mu ze yə təq dim 
edi lən tar, ka man ça və qa val va
si tə si lə ifa edi lən mu ğam sə nə ti, 
elə cə də tar və ka man ça ifa çı lı ğı 
sə nət lə ri ay rıay rı lıq da UNES
COnun Qey rimad di mə də ni irs 
si ya hı sı na da xil edi lib.

Təd bir də çı xış edən R.Cə fə
rov Azər bay ca nın Ya po ni ya da
kı sə fi ri Gür sel İs ma yıl za də nin 
sa lam la rı nı çat dı rıb, iki öl kə 

ara sın da dost mü na si bət lər 
ba rə də söz açıb, gə lən il dip
lo ma tik əla qə lə rin ya ra dıl ma
sı nın 30 il li yi nin qeyd edi lə
cə yi ni bil di rib. O, Azər bay can 
pa ra lim pi ya çı la rı nın uğur la rın
dan bəhs edə rək, id man çı la rı
mı zın 14 qı zıl me dal qa zın dı
ğı nı vur ğu la yıb. G.İs ma yıl za də 
Ya po ni ya nın Şi ka şə hə rin də 
“Hosttown” proq ra mı na qa
tı lan pa ra lim pi ya çı la rı mı zın 
ya rış la ra yax şı ha zır laş ma sı 
üçün ya ra dıl mış şə raiti də yük
sək qiy mət lən di rib.

Dip lo mat Azər bay can mu si qi 
alət lə ri nin mu ze yə Hey dər Əli
yev Fon du tə rə fin dən hə diy yə 
olun du ğu nu və bu mis si ya nın 
Azər bay can pa ra lim pi ya yığ ma
sı nın nü ma yən də lə ri nə hə va lə 
edil di yi ni vur ğu la yıb. 

Mu ze yə təq dim edi lən hə diy
yə lə rə gö rə Hey dər Əli yev Fon
du na və Mil li Pa ra lim pi ya Ko
mi tə si nə min nət dar lı ğı nı ifa də 
edən di rek tor Ma sa yu ki Tsu ru ta 
bu alət lər ba rə də həm yer li sa
kin lə rə, həm də dün ya nın hər 
ye rin dən Ya po ni ya ya gə lən zi
ya rət çi lə rə ət raf ı mə lu mat ve ri
lə cə yi ni bil di rib.

Haaqadakı “Səfirliklər Festivalı”nda Azərbaycanın stendi maraq doğurub
NiderlandınHaaqaşəhərindəkeçirilən
ənənəvi“SəfirliklərFestivalı”ndaölkəmiz
dətəmsilolunub.Stendlərvasitəsiləsəfir-
liklərölkələrinmədəniyyətlərini,millimət-
bəxlərinivərəqslərininümayişetdiriblər.

Ar tıq 9 il dir ke çi ri lən fes ti val da Azər bay
can sə fir li yi nin sten di iş ti rak çı və zi ya rət çi
lə rin diq qət mər kə zin də olub. Sten di miz də 
mil li ge yim lə ri miz, mət bə xi mi zin təam la rı 
və Azər bay can şə rab la rı nü ma yiş olu nub. 
Zi ya rət çi lər Azər bay can mət bə xi nin lə ziz 
təam la rı nı hə vəs lə da dıb lar.

Haaqa şə hə ri nin me ri Jan van Za nen də 
Azər bay can sten di nə ya xın la şa raq, öl kə
mi zin Ni der land Kral lı ğın da kı sə fi ri Fik rət 
Axun dov la gö rü şüb. Mer sə fir li yi mi zin ənə
nə yə çev ril miş fes ti val da hə mi şə yük sək 
sə viy yə də təm sil olun du ğu nu vur ğu la yıb.

Fes ti val müd də tin də zi ya rət çi lə rə öl kə
miz, mə də niy yə ti miz, elə cə də Azər bay
ca nın tu rizm im kan la rı haq qın da ət raf ı 
mə lu mat ve ri lib. Köln şə hə rin də fəaliy yət 
gös tə rən “Nart Dans Köln” rəqs qru pu mil li 
rəqs lə ri mi zi təq dim edib. Azər bay can rəq
si sü rək li al qış lar la qar şı la nıb.
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